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Questions

Page 1

CAA001_

För en tid sedan skickade vi en inbjudan till dig om att delta i denna studie. Brevet inkluderade även ett dokument
om datasäkerhet. Har du fått dokumentet?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nej

Page 2

CAA102_

Jag kommer att sammanfatta de viktigaste punkterna i dokumentet för dig. Jag besvarar gärna frågor eller
funderingar som du kanske har kring datasäkerhet.  

Befolkningsförbundet är tillsammans med SHARE-ERIC ansvarig för datainsamlingen. Vi på Taloustutkimus har
som uppdrag att genomföra intervjuerna.  

Syftet med undersökningen är att samla data till forskare om hälsa, socioekonomisk status och sociala nätverk för att
kunna besvara forskningsfrågor om den åldrande befolkningen.  

Att delta i denna intervju är frivilligt och informationen kommer att avidentifieras och förvaras i säkerhet. Under
intervjun kommer jag att skriva in dina svar i en dator. All information kommer enbart att sparas tillsammans med
ett kodnummer, d.v.s. dina kontaktuppgifter och ditt namn sparas helt separat från den information du delger under
intervjun. Data kommer endast att sparas tills den sista undersökningsomgången av SHARE har genomförts. Efter
att vi har samlat in data från intervjuerna kommer dessa att sammanställas och senare användas enbart för
forskningsändamål. Enskilda forskare kommer inte att känna till din identitet. Resultaten från analyserna kommer
endast att presenteras i anonymiserad form.  

Om vi ställer en fråga du inte vill besvara, säg bara till så går vi vidare till nästa fråga. Att låta bli att delta kommer
inte medföra några nackdelar för dig. Du kan dra tillbaka ditt medgivande när som helst. Du har även flera andra
rättigheter vad gäller din datasäkerhet. I nästa steg kommer vi att berätta om hur du kan få mera information om dina
rättigheter. 

Det är viktigt för oss att se till att du har förstått all information - därför ber vi dig att ställa eventuella frågor nu. 

Samtycker du till att delta i studien?  

INTERVJUARE: Besvara alla frågor från respondenten. 
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja, respondenten har gett sitt samtyckte till att delta.
2. Nej, respondenten vägrar ge sitt samtycke till att delta. Ingen intervju möjlig. 

Page 3

CAA103_

Tack! För mer information kan du kontakta oss genom att ringa 010 758 511. Vi kan även skicka dokumentet om
datasäkerhet till dig igen. Vill du att vi skickar dokumentet igen?  

INTERVJUARE: Ge respondenten tillräckligt med tid för att skriva ner telefonnumret. 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja, respondenten vill att dokumentet om datasäkerhet skickas igen
2. Nej, respondenten är nöjd med informationen

Page 4

CAA104_

Om du har några frågor kring dokumentet om datasäkerhet så besvarar jag dem gärna. Jag vill betona att denna
intervju är frivillig och att informationen kommer att anonymiseras och hållas i säkerhet. Vi kommer inte att spela in
samtalet, utan jag kommer att skriva in dina svar i en dator. Dina svar kommer endast att användas för
forskningsändamål. Enskilda forskare kommer inte att känna till din identitet. Om vi ställer en fråga som du inte vill
besvara, säg bara till så går vi vidare till nästa fråga.   

Det är viktigt för oss att se till att du har förstått all information - därför ber vi dig att ställa eventuella frågor som du
fortfarande kan tänkas ha nu. 

Samtycker du till att delta i studien?  

INTERVJUARE: Svara på alla respondentens frågor.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Dokument om datasäkerhet har avlämnats fram; Respondenten har gett sitt samtyckte till att delta.
2. Dokument om datasäkerhet har avlämnats fram; Respondenten vägrar ge sitt samtyckte till att delta. Ingen

intervju möjlig. 

Page 5

CAA105_

INTERVJUARE: Är du säker på att respondenten vägrar att delta? 
 
Answer type: Radiobuttons
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Categories:
1. Ja, respondenten vägrade. Avbryt intervju. 
2. Nej, respondenten gav sitt megivande. Fortsätt intervjun. 

Page 6

CADN042_

INTERVJUARE: Skriv in respondentens kön (fråga om osäker). 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Man
2. Kvinna

Page 7

CADN002_

Vilken månad föddes du?
 
Answer type: Integer

Page 8

CADN003_

Vilket år föddes du?
 
Answer type: Integer

Page 9

CAS140_

Många människor känner sig äldre eller yngre än de faktiskt är. Hur gammal känner du dig? 

INTERVJUARE: Skriv in ålder i år.
 
Answer type: Integer

Page 10

CAHO100_
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Intervjuare: Intervjuar du den första respondenten i detta hushåll?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nej

Page 11

CAHO037_

Hur skulle du beskriva det område som du bor i? 

INTERVJUARE: LÄS UPP.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. I en storstad
2. I förorterna eller i utkanten av en stor stad
3. I en mellanstor stad
4. I en liten stad
5. På landsbygden eller i en by

Page 12

CAHO136_

I vilken typ av hus bor du (och din familj)? 

INTERVJUARE: LÄS UPP.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. En villa eller ett hus för en familj
2. En- eller tvåfamiljshus som radhus eller parhus
3. Ett lägenhetshus med flera familjer
4. Äldreboende/vårdhem

Page 13

CAHO032_

Hur många rum finns det för dina hushållsmedlemmars personliga bruk, inklusive sovrum men exklusive kök,
badrum och hall och de rum du hyr ut ? 

INTERVJUARE: Räkna inte med skrubb, källare, vind osv.
 
Answer type: Integer
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Page 14

CAA010_

Nu har jag några frågor om din hälsa.
 
Answer type: None

Page 15

CAPH003_

Skulle du säga att din hälsa är utmärkt, mycket bra, bra, någorlunda, eller dålig?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Utmärkt
2. Mycket bra
3. Bra
4. Någorlunda
5. Dålig

Page 16

CAH102_

Om du jämför hur din hälsa är nu med för tre månader sedan, skulle du säga att din hälsa har förbättrats, är ungefär
likadan eller försämrats? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Förbättrats
2. Ungefär likadan
3. Försämrats

Page 17

CAH004_

Har du några av följande sjukdomar eller hälsoproblem? Svara ja eller nej till varje kategori. 

INTERVJUARE: Med detta menar vi att läkaren sagt till dig att du har denna sjukdom och att du antingen
behandlas för denna sjukdom eller att du besväras av sjukdomen. 

INTERVJUARE: LÄS UPP.
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Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAH004_1 Lårbens- eller höftledsfraktur?
CAH004_2 Diabetes eller högt blodsocker?
CAH004_3 Högt blodtryck?
CAH004_4 Hjärtattack, inklusive hjärtinfarkt eller koronartrombos eller andra hjärtproblem innefattande hjärtsvikt?
CAH004_5 Kronisk lungsjukdom såsom kronisk bronkit eller emfysem?
CAH004_6 Cancer eller elakartad tumör, inklusive leukemi eller lymfom, men uteslut obetydliga hudtumörer?
CAH004_7 Någon annan sjukdom eller annat hälsoproblem?
Categories:
1. Ja
5. Nej
-1. Vet ej
-2. Vägrar

Page 18

CAPH105_

Om du ser tillbaka på en period som sträcker sig åtminstone sex månader tillbaka i tiden, i vilken utsträckning har
hälsoproblem begränsat dina möjligheter att delta i sådana aktiviteter som folk oftast gör? 

INTERVJUARE: LÄS UPP. 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Begränsat mycket
2. Begränsat något
3. Inte begränsat alls

Page 19

CAPH089_

Under de senaste sex månaderna, har du besvärats av något av följande hälsoproblem? Svara ja eller nej till varje
kategori: 

INTERVJUARE: LÄS UPP.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAPH089_1 Fall
CAPH089_2 Rädsla för att falla
CAPH089_3 Yrsel, svimning eller tillfällig medvetslöshet (black-out)
CAPH089_4 Utmattning
Categories:
1. Ja
5. Nej
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-1. Vet ej
-2. Vägrar

Page 20

CAH006_

Använder du några receptbelagda mediciner regelbundet?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nej

Page 21

CAH007_

Tar du några av följande mediciner? Svara ja eller nej till varje kategori: Medicin för... 

INTERVJUARE: LÄS  UPP. 
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAH007_1 Högt blodkolesterol?
CAH007_2 Högt blodtryck?
CAH007_3 Sjukdomar i hjärtats eller hjärnans blodkärl?
CAH007_4 Andra hjärtsjukdomar?
CAH007_5 Diabetes?
CAH007_6 Kronisk bronkit?
CAH007_7 Astma?
Categories:
1. Ja
5. Nej
-1. Vet ej
-2. Vägrar

Page 22

CAH110_

Under de senaste tre månaderna, har du någon gång lämnat din bostad?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nej
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Page 23

CAH111_

Under de senaste tre månaderna, hur ofta ägnade du dig åt var och en av följande aktiviteter? Flera gånger i veckan,
ungefär en gång i veckan, mindre än en gång i veckan, eller inte alls?
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAH111_3 Träffat fler än 5 personer utanför ditt hushåll?
CAH111_6 Gått och handlat?
CAH111_7 Besökt ett postkontor, bank eller annat offentligt kontor?
CAH111_8 Besökt en restaurang eller pub?
CAH111_11 Rest med kollektivtrafik?
Categories:
1. Flera gånger i veckan
2. Ungefär en gång i veckan
3. Mindre än en gång i veckan
4. Inte alls
-1. Vet inte
-2. Vägrar

Page 24

CAH113_

Under de senaste tre månaderna, har du hållit avstånd till andra när du vistats utomhus? Har det varit alltid, ofta,
ibland eller aldrig?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Alltid
2. Ofta
3. Ibland
4. Aldrig

Page 25

CAH116_

Har du oftare, ungefär lika ofta eller mindre ofta varit speciellt uppmärksam när du hostat och nyst (t.ex. genom att
hosta i armvecket eller täcka för munnen) under de senaste tre månderna jämfört med den första vågen av corona?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Oftare
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2. Ungefär lika ofta
3. Mindre ofta

Page 26

CAC140_

På en vanlig dag under de senaste tre månaderna, i genomsnitt, hur många människor utanför hushållet var i närheten
av dig i minst 15 minuter? 

INTERVJUARE: I närheten betyder mindre än 2 meters avstånd
 
Answer type: Integer

Page 27

CAC142_

Har du sedan coronautbrottet rest utomlands för mer än 48 timmar?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nej

Page 28

CAC143_

Hur många gånger har du rest utomlands i mer än 48 timmar sedan coronautbrottet?
 
Answer type: Integer

Page 29

CAH017_

Har du tagit några mediciner för att skydda dig mot coronaviruset? 

INTERVJUARE: Vitaminer eller vanliga kosttillskott kan inkluderas i mediciner
(om de används för att förhindra korona).
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nej
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Page 30

CAHC117_

Har du vaccinerats mot Covid-19? 

INTERVJUARE: Koda "ja" om respondent tagit åtminstone en vaccinspruta mot Covid-19.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nej

Page 31

CAHC118_

Vill du vaccineras mot Covid-19?  

INTERVJUARE: LÄS UPP.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja, jag har redan en vaccination inbokad
2. Ja, jag vill vaccineras
3. Nej, jag vill inte vaccineras
4. Jag har ännu inte bestämt mig

Page 32

CAHC884_

Har du under de senaste 12 månaderna blivit vaccinerad mot influensan? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nej

Page 33

CAHC119_

Har du vaccinerats med pneumokockvaccin under de senaste sex åren?
 
Answer type: Radiobuttons
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Categories:
1. Ja
5. Nej

Page 34

CAH020_

Har du under den senaste månaden känt dig nervös, orolig eller spänd?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nej

Page 35

CAH121_1

Var det mindre ofta, ungefär lika ofta eller oftare än under den första vågen?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mindre ofta
2. Ungefär lika ofta
3. Oftare

Page 36

CAH121_2

Var det mindre ofta eller ungefär lika ofta som under den första vågen?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mindre ofta
2. Ungefär lika ofta

Page 37

CAMH002_

Har du under den senaste månaden varit ledsen eller deprimerad? 

INTERVJUARE: om respondenten ber om ett förtydligande, säg "med ledsen eller deprimerad, menar vi olycklig
eller nedstämd"
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nej

Page 38

CAMH113_1

Var det mindre ofta, ungefär lika ofta eller oftare än under den första vågen? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mindre ofta
2. Ungefär lika ofta
3. Oftare

Page 39

CAMH113_2

Var det mindre ofta eller ungefär lika ofta som under den första vågen?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mindre ofta
2. Ungefär lika ofta

Page 40

CAMH007_

Har du haft svårt att sova på sista tiden? 

INTERVJUARE: LÄS INTE UPP.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja, svårt att sova eller förändring i sömnmönstret som skett nyligen
2. Nej, inga sömnproblem

Page 41

CAMH118_1
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Var det mindre ofta, ungefär lika ofta eller oftare än under den första vågen?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mindre ofta
2. Ungefär lika ofta
3. Oftare

Page 42

CAMH118_2

Var det mindre ofta eller ungefär lika ofta som under den första vågen?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mindre ofta
2. Ungefär lika ofta

Page 43

CAMH037_

Hur ofta känner du dig ensam? Ofta, ibland, eller nästan aldrig eller aldrig?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ofta
2. Ibland
3. Nästan aldrig eller aldrig

Page 44

CAMH148_

Har det varit mindre ofta, ungefär lika ofta eller oftare än under den första vågen?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mindre ofta
2. Ungefär lika ofta
3. Oftare

Page 45
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CAC001_

Nu kommer jag att fråga dig om du, någon i din familj eller någon av dina grannar och vänner påverkats av
coronaviruset.
 
Answer type: None

Page 46

CAC102_

^FL_SincelongC;, har du eller någon som står dig nära upplevt symptom som skulle kunnas kopplas ihop med
corona, t.ex. hosta, feber eller besvär med andningen eller tappat lukt- och smaksinne? 

INTERVJUARE: Respondenten kan tänka på personer som bor nära och personer som är känslomässigt nära, t.ex.
familjemedlemmar eller vänner.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nej

Page 47

CAC103_

Vem var det? Vänligen ange vilken relation personen har till dig. 

INTERVJUARE: Markera alla som stämmer in och ange antalet personer i rutan till höger. (t.ex. 1 barn) 
INTERVJUARE: Sondera: "Några andra?"
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Respondent
2. Make/Maka/Partner
3. Förälder
4. Barn
5. Annan hushållsmedlem
6. Annan anhörig utanför hushållet
7. Granne, vän eller kollega
8. Hemtjänstpersonal/professionell vårdgivare
97. Annan

CAC103_3b

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC103_"

CAC103_4b
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Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC103_"

CAC103_5b

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC103_"

CAC103_6b

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC103_"

CAC103_7b

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC103_"

CAC103_8b

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC103_"

CAC103_97b

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC103_"

Page 48

CAC104_

(^FL_SinceC;) Har du eller någon som står dig nära blivit testad för coronaviruset och fått ett positivt resultat, alltså
att personen hade covid-19?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nej

Page 49

CAC105_

Vem testades positivt? Vänligen ange vilken relation personen har till dig. 

INTERVJUARE: Markera alla som stämmer in och ange antalet personer i rutan till höger. (t.ex. 2 föräldrar)
  
INTERVJUARE: Sondera: "Några andra?"
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Respondent
2. Make/Maka/Partner
3. Förälder
4. Barn
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5. Annan hushållsmedlem
6. Annan anhörig utanför hushållet
7. Granne, vän eller kollega
8. Hemtjänstpersonal/professionell vårdgivare
97. Annan

CAC105_3b

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC105_"

CAC105_4b

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC105_"

CAC105_5b

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC105_"

CAC105_6b

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC105_"

CAC105_7b

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC105_"

CAC105_8b

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC105_"

CAC105_97b

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC105_"

Page 50

CAC120_

Har du upplevt några långvariga eller kvardröjande symptom som du tillskriver din Covid-19-sjukdom? 

INTERVJUARE: Koda alla tillämpliga. 

INTERVJUARE: LÄS UPP.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Utmattning
2. Hosta, nästäppa, andfåddhet
3. Tappat lukt- och/eller smaksinnet
4. Huvudvärk
5. Värk i kroppen, ledvärk
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6. Bröst- eller buksmärta
7. Diarré, illamående
8. Förvirring
97. Annat
98. Inga symptom

Page 51

CAC122_

Har du tagit eller tar du för närvarande någon medicin för att lindra symptomen?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nej

Page 52

CAC130_

Hur många gånger har du testat dig för Covid-19? 

INTERVJUARE: Vänligen räkna både positiva och negativa test. 
INTERVJUARE: Läs upp.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Inte alls
2. Endast en gång
3. 2-5 gånger
4. 6-10 gånger
5. Mer än 10 gånger

Page 53

CAC131_

Var du tvungen att betala ur egen ficka för något av dessa tester?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nej
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Page 54

CAC110_

(^FL_SinceC;) Har du eller någon som står dig nära blivit inlagd på sjukhus på grund av en infektion som
coronaviruset orsakat?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nej

Page 55

CAC111_

Vem blev inlagd på sjukhus? Vänligen ange vilken relation personen har till dig. 

INTERVJUARE: Markera alla som stämmer in och ange antalet personer i rutan till höger (t.ex. 2 grannar).

  
INTERVJUARE: Fråga vidare: "Några andra?"
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Respondent
2. Make/Maka/Partner
3. Förälder
4. Barn
5. Annan hushållsmedlem
6. Annan anhörig utanför hushållet
7. Granne, vän eller kollega
8. Hemtjänstpersonal/professionell vårdgivare
97. Annan

CAC111_3b

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC111_"

CAC111_4b

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC111_"

CAC111_5b

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC111_"

CAC111_6b

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC111_"
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CAC111_7b

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC111_"

CAC111_8b

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC111_"

CAC111_97b

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC111_"

Page 56

CAC113_

(^FL_SinceC;) Har någon som som står dig nära avlidit på grund av en infektion som orsakats av coronaviruset?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nej

Page 57

CAC114_

Jag beklagar sorgen. Kan du berätta vem det var? 

INTERVJUARE: Markera alla som stämmer in och ange antalet personer i rutan till höger (t.ex. 2 grannar).
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
2. Make/Maka eller partner
3. Förälder
4. Barn
5. Annan hushållsmedlem
6. Annan anhörig utanför hushållet
7. Granne, vän eller kollega
8. Hemtjänstpersonal /professionell vårdgivare
97. Annan

CAC114_3b

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC114_"

CAC114_4b

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC114_"
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CAC114_5b

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC114_"

CAC114_6b

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC114_"

CAC114_7b

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC114_"

CAC114_8b

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC114_"

CAC114_97b

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC114_"

Page 58

CAQ105_

^FL_SincelongC;, har du avstått från sjukvård eftersom du är rädd för att bli smittad av coronaviruset?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nej

Page 59

CAQ106_

Vilken typ av sjukvård avstod du ifrån? Svara ja eller nej till varje kategori. Avstod du från... 

INTERVJUARE: LÄS UPP.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ106_1 Besök hos en allmänläkare?
CAQ106_2 Besök hos en specialistläkare, inklusive en tandläkare?
CAQ106_3 En planerad medicinsk vårdåtgärd, inklusive en operation?
CAQ106_4 Sjukgymnastik (fysioterapi), psykoterapi eller rehablitering?
CAQ106_97 Någon annan typ av medicinsk åtgärd?
Categories:
1. Ja
5. Nej
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-1. Vet ej
-2. Vägrar

Page 60

CAQ110_

^FL_SinceC;, hade du en läkartid eller en annan tid för vård bokad, som läkaren eller vårdenhetens personal
avbokade på grund av coronaepidemin?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nej

Page 61

CAQ111_

Vilka typer av sjukvård avbokades? Svara ja eller nej till varje kategori. 

INTERVJUARE: LÄS UPP.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ111_1 Besök hos en allmänläkare?
CAQ111_2 Besök hos en specialistläkare, inklusive tandläkare?
CAQ111_3 En planerad medicinsk vårdåtgärd, inklusive operation? 
CAQ111_4 Sjukgymnastik (fysioterapi), psykoterapi eller rehablitering?
CAQ111_97 Någon annan typ av medicinsk åtgärd?
Categories:
1. Ja
5. Nej
-1. Vet ej
-2. Vägrar

Page 62

CAQ115_

^FL_SinceC;, har du försökt boka en tid för sjukvård men blivit nekad till detta?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nej
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Page 63

CAQ116_

Vilken typ av vård blev du nekad? Svar ja eller nej till varje kategori. Blev du nekad.... 

INTERVJUARE: LÄS UPP.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ116_1 Besök hos en allmänläkare?
CAQ116_2 Besök hos en specialistläkare, inklusive tandläkare?
CAQ116_3 En planerad medicinsk vårdåtgärd, inklusive operation?
CAQ116_4 Sjukgymnastik (fysioterapi), psykoterapi, rehabilitering?
CAQ116_97 Någon annan typ av sjukvård?
Categories:
1. Ja
5. Nej
-1. Vet ej
-2. Vägrar

Page 64

CAQ130_

Har du redan fått komma på din framflyttade tid eller behandling? 

INTERVJUARE: LÄS UPP.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ130_1 Besök hos en allmänläkare?
CAQ130_2 Besök hos en specialist, inklusive tandläkare?
CAQ130_3  En planerad medicinsk behandling, inklusive operation?
CAQ130_4 Fysioterapi, psykoterapi, rehabilitering?
CAQ130_97 Någon annan typ av sjukvård?
Categories:
1. Ja
5. Nej
-1. Vet ej
-2. Vägrar

Page 65

CAQ125_
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^FL_SinceC;, har du blivit behandlad på ett sjukhus?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nej

Page 66

CAQ127_

Hur nöjd var du med vården och bemötandet? Mycket nöjd, ganska nöjd, ganska missnöjd, eller mycket missnöjd.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mycket nöjd
2. Ganska nöjd
3. Ganska missnöjd
4. Mycket missnöjd

Page 67

CAQ128_

Varför var du missnöjd? 

INTERVJUARE: Låt respondenten nämna alla orsaker och välj alla tillämpliga.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Lång väntetid
2. Överfullt
3. Läkare och sjuksköterskor hade inte tid för mig
4. Brist på utrustning och lager
5. Otillräckligt skydd mot infektioner
97. Annat

Page 68

CAQ120_

^FL_SinceC;, har du besökt en läkarmottagning eller hälsovårdsinrättning annat än ett sjukhus?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nej
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Page 69

CAQ121_

Var detta relaterat till coronaviruset?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nej

Page 70

CAQ122_

Hur nöjd var du med vården och bemötandet? Mycket nöjd, ganska nöjd, ganska missnöjd, eller mycket missnöjd.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mycket nöjd
2. Ganska nöjd
3. Ganska missnöjd
4. Mycket missnöjd

Page 71

CAQ123_

Varför var du missnöjd? 

INTERVJUARE: Låt respondenten nämna alla orsaker och välj alla tillämpliga.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Lång väntetid
2. Överfullt
3. Läkare och sjuksköterskor hade inte tid för mig
4. Brist på utrustning och lager
5. Otillräckligt skydd mot infektioner
97. Annat

Page 72

CAQ118_
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Hur många konsultationer på distans, via telefon, dator, eller andra elektroniska kommunikationsmedel har du haft
sedan coronautbrottet, om några, med eller utan video?
 
Answer type: Integer

Page 73

CAQ119_

Har det varit mindre ofta, ungefär lika ofta eller oftare än innan coronautbrottet?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mindre ofta
2. Ungefär lika ofta
3. Oftare

Page 74

CAW001_

Jag kommer nu att ställa frågor om arbetsrelaterade konsekvenser av coronakrisen. Vi börjar med din arbetssituation.
 
Answer type: None

Page 75

CAEP005_

Vilket av följande alternativ beskriver bäst din nuvarande sysselsättning? 

INTERVJUARE: Koda endast en.

INTERVJUARE: Om respondenten är osäker hänvisa till följande: 1. Pensionerad (även förtidspensionär,
deltidspensionär, eller arbetslöshetspension). Till kategorin "Pensionerad" skall endast de räknas som erhåller
pension från sitt eget arbete. De som får efterlevnadspension och inte pension från eget arbete skall därför räknas in
i kategorin "Annat" om de inte passar in i någon av kategorierna 2-5. 
  

INTERVJUARE: LÄS UPP.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Pensionerad
2. Anställd eller egen företagare (inklusive arbete i familjeföretag)
3. Arbetslös
4. Permanent sjuk eller arbetsoförmögen
5. Hemmafru/man
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97. Annat

Page 76

CAW102_

^FL_SincelongC;, har du blivit arbetslös, permitterad, uppsagd eller behövt lägga ner ditt företag? 

INTERVJUARE: Lägga ner företag kan både vara temporärt eller permanent.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nej
99. Ej tillämpligt (t.ex. pensionerad, långvarigt sjuk, arbetsoförmögen eller hemmafru/man)

Page 77

CAW103_

Hur länge har du totalt varit arbetslös, permitterad, uppsagd eller tvungen att stänga ner ditt företag? 

INTERVJUARE: Antal i veckor. Räkna 4 veckor för varje månad; räkna 1 för en del av en vecka.
 
Answer type: Integer

Page 78

CAEP100_

Gick du i pension efter coronautbrottets början?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nej

Page 79

CAEP101_

När blev du i pensionerad?
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAEP101_2 Månad (1-12): 
Answer type: Integer
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CAEP101_1 År: 
Answer type: Integer

Page 80

CAEP102_

Blev du pensionerad som planerat, tidigare eller senare än planerat?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Som planerat
2. Tidigare än planerat
3. Senare än planerat

Page 81

CAEP103_

Var det på grund av coronautbrottet?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nej

Page 82

CAW110_

Sedan cornautbrottet började har en del personer arbetat hemifrån, en del på sin vanliga arbetsplats och en del på en
annan arbetsplats. Hur skulle du beskriva din situation ^FL_sinces;? Vänligen svara ja eller nej till varje kategori. 

INTERVJUARE: Koda alla tillämpliga. 
INTERVJUARE: LÄS UPP.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Arbetat hemifrån
2. Arbetat på den vanliga arbetsplatsen utanför hemmet
3. Arbetade någon annanstans, på en annan arbetsplats

Page 83

CAW111_
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Var har du arbetat huvudsakligen? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Arbetat huvudsakligen hemifrån
2. Arbetat huvudsakligen på den vanliga arbetsplatsen utanför hemmet
3. Arbetat huvudsakligen någon annanstans

Page 84

CAW117_

Hur trygg har du känt dig hälsomässigt på din arbetsplats? Var du mycket trygg, ganska trygg, ganska otrygg, eller
mycket otrygg?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mycket trygg
2. Ganska trygg
3. Ganska otrygg
4. Mycket otrygg

Page 85

CAW121_

Har du gått ner i arbetstid ^FL_sincelongs;? 

INTERVJUARE: Detta avser bara den tid då respondenten faktiskt arbetade. Att gå ner i arbetstid kan avse både
tillfälliga eller permanenta förändringar i respondentens arbetstid.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nej

Page 86

CAW122_

Vilket var det minsta antalet timmar du arbetade under en enskild vecka? 

INTERVJUARE: Detta avser bara den tid då respondenten faktiskt arbetade.
 
Answer type: Integer
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Page 87

CAW123_

Vilken månad och år var detta? 

INTERVJUARE: Om respondenten endast anger en månad skriv in månad och år under den första raden "Periodens
början" och lämna den andra raden tom. Om respondenten uppger en tidsperiod (flera månader) fyll i båda
raderna.  
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAW123_header1 Periodens början:
Answer type: None
CAW123_1 Månad (1-12):
Answer type: Integer
CAW123_2 År:
Answer type: Integer
CAW123_header2 
Periodens slut:
Answer type: None
CAW123_3 Månad (1-12):
Answer type: Integer
CAW123_4 År:
Answer type: Integer

Page 88

CAW124_

Har du utökat din arbetstid ^FL_sincelongs;? Inkludera övertid. 

INTERVJUARE: Att utöka sin arbetstid kan avse både tillfälliga eller permanenta förändringar i respondentens
arbetstid.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nej

Page 89

CAW125_

Vilket var det största antalet arbetstimmar under en enskild vecka?
 
Answer type: Integer

Page 90
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CAW126_

Vilken månad och år var detta? 

INTERVJUARE: Om respondenten endast anger en månad skriv in månad och år under den första raden "Periodens
början" och lämna den andra raden tom. Om respondenten uppger en tidsperiod (flera månader) fyll i båda raderna
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAW126_header1 Periodens början:
Answer type: None
CAW126_1 Månad (1-12):
Answer type: Integer
CAW126_2 År:
Answer type: Integer
CAW126_header2 
Periodens slut:
Answer type: None
CAW126_3 Månad (1-12):
Answer type: Integer
CAW126_4 År:
Answer type: Integer

Page 91

CAE103_

^FL_SincelongC;, har du fått ekonomiskt stöd från en arbetsgivare, myndighet, släkt, vänner och/eller andra på
grund av coronakrisen?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nej

Page 92

CAE104_

Av vem fick du ekonomisk stöd? 

INTERVJUARE: Koda alla tillämpliga 
INTERVJUARE: Sondera: Några andra?
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Arbetsgivare
2. Myndighet
3. Släkt
4. Vänner
97. Andra
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Page 93

CAE114_

Vilket typ av stöd var detta? 

INTERVJUARE: Koda alla tillämpliga
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Kompensation för korttidsarbete
2. Arbetslöshetsersättning
3. Socialbidrag
4. Annat

Page 94

CAE001_

INTERVJUARE: Intervjuar du den första respondenten i hushållet?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nej

Page 95

CAE002_

Jag skulle nu vilja ställa några frågor om ditt hushålls ekonomiska situation.
 
Answer type: None

Page 96

CAE100_

Har hushållets månatliga inkomst varit densamma varje månad ^FL_sincelongs;?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nej
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Page 97

CAE105_

Vilken är den högsta totala månatliga inkomst, efter skatter och avgifter, som ditt hushåll har erhållit ^FL_sinces;?
Inkludera all ekonomisk hjälp som mottagits.  

INTERVJUARE: Skriv in belopp i euro.
 
Answer type: Integer

Page 98

CAE106_

Vilken månad och år var detta? 

INTERVJUARE: Om respondenten endast anger en månad skriv in månad och år under den första raden "Periodens
början" och lämna den andra raden tom. Om respondenten uppger en tidsperiod (flera månader) fyll i båda
raderna. 
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAE106_header1 Periodens början:
Answer type: None
CAE106_1 Månad (1-12):
Answer type: Integer
CAE106_2 År: 
Answer type: Integer
CAE106_header2 
Periodens slut:
Answer type: None
CAE106_3 Månad (1-12):
Answer type: Integer
CAE106_4 År:
Answer type: Integer

Page 99

CAE107_

Vilken är den lägsta totala månatliga inkomst, efter skatter och avgifter, som ditt hushåll erhållit ^FL_sinces;?
Inkludera all ekonomisk hjälp som mottagits.  

INTERVJUARE: Skriv in belopp i euro.
 
Answer type: Integer

Page 100
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CAE108_

Vilken månad och år var detta? 

INTERVJUARE: Om respondenten endast anger en månad skriv in månad och år under den första raden "Periodens
början" och lämna den andra raden tom. Om respondenten uppger en tidsperiod (flera månader) fyll i båda
raderna. 
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAE108_header1 Periodens början: 
Answer type: None
CAE108_1 Månad (1-12):
Answer type: Integer
CAE108_2 År:
Answer type: Integer
CAE108_header2 
Periodens slut:
Answer type: None
CAE108_3 Månad (1-12):
Answer type: Integer
CAE108_4 År:
Answer type: Integer

Page 101

CAE109_

^FL_sinces;, tänk på när hushållets genomsnittliga inkomst var som lägst, vilka inkomster var lägre än en normal
månad före coronakrisen? 

INTERVJUARE: Koda alla tillämpliga. 

INTERVJUARE: LÄS UPP.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Månadslön
2. Pension
3. Inkomst från näringsverksamhet
4. Intäkter från hyra
5. Intäkter från ränta, utdelning
6. Stöd från familj eller släktingar
7. Ekonomiskt stöd från myndigheter
8. Annat, vänligen specificera:
98. (Spontant) Inget av dessa

CAE110_

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAE109_"
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Page 102

CASR006_

Tänk tillbaka på den tid när du var runt 45 år. Föreställ dig att du kunde göra om hur du spenderade och
sparade pengar från då fram till nu, skulle du... 

INTERVJUARE: LÄS UPP.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. spenderat mindre och sparat mer under dessa år?
2. spenderat och sparat ungefär lika mycket under dessa år?
3. spenderat mer och sparat mindre under dessa år?

Page 103

CACO107_

Om du tänker på ditt hushålls sammanlagda inkomst per månad ^FL_sinces;, skulle du säga att ditt hushåll har fått
ekonomin att gå ihop med stor svårighet, med viss svårighet, ganska lätt eller lätt?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Med stor svårighet
2. Med viss svårighet
3. Ganska lätt
4. Lätt

Page 104

CAE111_

^FL_SinceC;, har du varit tvungen att skjuta fram regelbundna betalningar som hyra, inteckningar, lån och/eller
andra räkningar?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nej

Page 105

CAE112_

^FL_SinceC;, har du behövt ta av dina besparingar för att täcka nödvändiga dagliga utgifter?
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nej
9. Jag har inga besparingar (endast spontant)

Page 106

CAE120_

Om ditt hushåll skulle förlora alla inkomster och företagsinkomster, hur många månader skulle du kunna leva på
dina besparningar? 

INTERVJUARE: Svara i antalet månader
 
Answer type: Integer

Page 107

CAS001_

Jag skulle nu vilja höra mera om vilken typ av kontakt du har haft med din familj och dina vänner utanför ditt hem.
 
Answer type: None

Page 108

CAS103_

Under de senate tre månaderna, hur ofta har du träffat (ansikte-mot-ansikte) följande personer utanför ditt hem? Var
det dagligen, flera gånger i veckan, ungefär en gång i veckan, mindre ofta eller aldrig? 

INTERVJUARE: Läs upp alla relationer och välj lämpligt svarsalternativ. Om respondenten inte har några
föräldrar i livet, barn, barnbarn eller andra släktingar, välj "Ej tillämpligt".
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS103_1 Egna barn:
CAS103_5 Egna barnbarn:
CAS103_2 Egna föräldrar:
CAS103_3 Andra släktingar:
CAS103_4 Andra personer som inte är släkt som grannar, vänner eller kollegor:
Categories:
1. Dagligen
2. Flera gånger i veckan
3. Ungefär en gång i veckan
4. Mindre ofta
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5. Aldrig
99. Ej tillämpligt
-1. Vet inte
-2. Vägrar

Page 109

CAS104_

Under de senaste tre månaderna, hur ofta har du haft kontakt med följande personer utanför ditt hem via telefon, e-
post eller andra elektroniska kommunikationsmedel?  

INTERVJUARE: Läs upp alla relationer och välj lämpligt svarsalternativ.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS104_1 Egna barn:
CAS104_2 Egna föräldrar:
CAS104_3 Andra släktingar:
CAS104_4 Andra personer som inte är släkt t.ex. grannar, vänner eller kollegor:
Categories:
1. Dagligen
2. Flera gånger i veckan
3. Ungefär en gång i veckan
4. Mindre ofta
5. Aldrig
-1. Vet inte
-2. Vägrar

Page 110

CAS110_

Sedan coronautbrottet började, har du hjälpt följande personer utanför ditt hem med nödvändiga saker, till exempel
med mat, mediciner eller akuta reparationer i hemmet? Vänligen svara ja eller nej på varje alternativ. 

INTERVJUARE: Läs upp alla relationer och välj lämpligt svarsalternativ. Om respondenten inte har några
föräldrar i livet, barn, barnbarn eller andra släktingar, välj "Ej tillämpligt".
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS110_1 Egna barn:
CAS110_2 Egna föräldrar:
CAS110_3 Andra släktingar:
CAS110_4 Andra personer som inte är släkt t.ex. grannar, vänner eller kollegor:
Categories:
1. Ja
5. Nej
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99. Ej tillämpligt
-1. Vet inte
-2. Vägrar

Page 111

CAS111_1

Jämfört med den första vågen av Corona, hur ofta har du hjälpt dina egna barn med nödvändiga saker under de
senaste tre månaderna, till exempel med mat, mediciner eller akuta reparationer i hemmet? Mindre ofta, ungefär lika
ofta eller oftare?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mindre ofta
2. Ungefär lika ofta
3. Oftare

Page 112

CAS111_2

Jämfört med den första vågen av Corona, hur ofta har du hjälpt dina egna föräldrar med nödvändiga saker under de
senaste tre månaderna, till exempel med mat, mediciner eller akuta reparationer i hemmet? Mindre ofta, ungefär lika
ofta eller oftare?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mindre ofta
2. Ungefär lika ofta
3. Oftare

Page 113

CAS111_3

Jämfört med den första vågen av Corona, hur ofta har du hjälpt andra släktingar med nödvändiga saker under de
senaste tre månaderna, till exempel med mat, mediciner eller akuta reparationer i hemmet? Mindre ofta, ungefär lika
ofta eller oftare?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mindre ofta
2. Ungefär lika ofta
3. Oftare
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Page 114

CAS111_4

Jämfört med den första vågen av Corona, hur ofta har du hjälpt andra personer som inte är släkt som grannar,
vänner eller kollegor med nödvändiga saker under de senaste tre månaderna, till exempel med mat, mediciner eller
akuta reparationer i hemmet? Mindre ofta, ungefär lika ofta eller oftare?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mindre ofta
2. Ungefär lika ofta
3. Oftare

Page 115

CAS112_

Sedan coronautbrottet började, har du gett personlig omvårdnad till följande personer? Vänligen svara ja eller nej på
varje alternativ. 

INTERVJUARE: Läs upp alla relationer och välj lämpligt svarsalternativ. 
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS112_1 Egna barn:
CAS112_2 Egna föräldrar:
CAS112_3 Andra släktingar:
CAS112_4 Andra personer som inte är släkt t.ex. grannar, vänner eller kollegor:
Categories:
1. Ja
5. Nej
-1. Vet ej
-2. Vägrar

Page 116

CAS113_1

Jämfört med den första vågen av Corona, hur ofta har du har du gett personlig omvårdnad till dina egna barn under
de senaste tre månaderna? Mindre ofta, ungefär lika ofta eller oftare?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mindre ofta
2. Ungefär lika ofta
3. Oftare
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Page 117

CAS113_2

Jämfört med den första vågen av Corona, hur ofta har du har du gett personlig omvårdnad till dina egna
föräldrar under de senaste tre månaderna? Mindre ofta, ungefär lika ofta eller oftare?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mindre ofta
2. Ungefär lika ofta
3. Oftare

Page 118

CAS113_3

Jämfört med den första vågen av Corona, hur ofta har du har du gett personlig omvårdnad till andra
släktingar under de senaste tre månaderna? Mindre ofta, ungefär lika ofta eller oftare?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mindre ofta
2. Ungefär lika ofta
3. Oftare

Page 119

CAS113_4

Jämfört med den första vågen av Corona, hur ofta har du har du gett personlig omvårdnad till andra personer som
inte är släkt som grannar, vänner eller kollegor under de senaste tre månaderna? Mindre ofta, ungefär lika ofta
eller oftare?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mindre ofta
2. Ungefär lika ofta
3. Oftare

Page 120

CAS115_

Under de senaste tre månaderna, har du utfört något volontär- eller frivilligarbete?
 
Answer type: Radiobuttons
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Categories:
1. Ja
5. Nej

Page 121

CAS116_

Var det mindre ofta, ungefär lika ofta eller oftare än det volontär- eller frivilligarbete som du gjorde under den första
vågen av corona?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mindre ofta
2. Ungefär lika ofta
3. Oftare

Page 122

CAS120_

Sedan coronautbrottet började, har du fått någon hjälp av följande personer utanför hemmet med nödvändiga saker,
t.ex. mat, mediciner eller akuta reparationer i hemmet?  Vänligen svara ja eller nej på varje alternativ. 

INTERVJUARE: Läs upp alla relationer och välj lämpligt svarsalternativ. 
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS120_1 Egna barn:
CAS120_2 Egna föräldrar:
CAS120_3 Andra släktingar:
CAS120_4 Andra personer som inte är släkt t.ex. grannar, vänner eller kollegor:
Categories:
1. Ja
5. Nej
-1. Vet ej
-2. Vägrar

Page 123

CAS121_1

Jämfört med den första vågen av Corona, hur ofta har du fått någon hjälp av dina egna barn utanför hemmet med
nödvändiga saker under de senaste tre månaderna? Mindre ofta, ungefär lika ofta eller oftare?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
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1. Mindre ofta
2. Ungefär lika ofta
3. Oftare

Page 124

CAS121_2

Jämfört med den första vågen av Corona, hur ofta har du fått någon hjälp av dina egna föräldrar utanför hemmet
med nödvändiga saker under de senaste tre månaderna? Mindre ofta, ungefär lika ofta eller oftare?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mindre ofta
2. Ungefär lika ofta
3. Oftare

Page 125

CAS121_3

Jämfört med den första vågen av Corona, hur ofta har du fått någon hjälp av andra släktingar utanför hemmet med
nödvändiga saker under de senaste tre månaderna? Mindre ofta, ungefär lika ofta eller oftare?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mindre ofta
2. Ungefär lika ofta
3. Oftare

Page 126

CAS121_4

Jämfört med den första vågen av Corona, hur ofta har du fått någon hjälp av andra personer som inte är släkt, som
grannar, vänner eller kollegor utanför hemmet med nödvändiga saker under de senaste tre månaderna? Mindre
ofta, ungefär lika ofta eller oftare?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mindre ofta
2. Ungefär lika ofta
3. Oftare

Page 127
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CAS125_

Under de senaste tre månaderna, har du regelbundet fått hemvårdstjänster av någon utanför ditt hushåll, exempelvis
påklädning, bada eller duscha, äta, ta sig i och ur sängen eller gå på toaletten? 

INTERVJUARE: vårdgivare kan vara yrkesverksamma, släktingar eller vänner.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nej

Page 128

CAS130_

Under de senaste tre månaderna, har du mottagit hemvårdstjänster från följande personer utanför ditt hushåll?
Vänligen svara ja eller nej på varje alternativ. 

INTERVJUARE: Läs upp alla relationer och välj lämpligt svarsalternativ.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS130_1 Egna barn:
CAS130_2 Egna föräldrar:
CAS130_3 Andra släktingar:
CAS130_4 Andra personer som inte är släkt t.ex. grannar, vänner eller kollegor:
CAS130_5 Professionella vårdgivare:
Categories:
1. Ja
5. Nej
-1. Vet ej
-2. Vägrar

Page 129

CAS131_1

Jämfört med den första vågen av Corona, hur ofta har du mottagit hemvårdstjänster från dina egna barn under de
senaste tre månaderna? Mindre ofta, ungefär lika ofta eller oftare?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mindre ofta
2. Ungefär lika ofta
3. Oftare
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Page 130

CAS131_2

Jämfört med den första vågen av Corona, hur ofta har du mottagit hemvårdstjänster från dina egna föräldrar under
de senaste tre månaderna? Mindre ofta, ungefär lika ofta eller oftare?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mindre ofta
2. Ungefär lika ofta
3. Oftare

Page 131

CAS131_3

Jämfört med den första vågen av Corona, hur ofta har du mottagit hemvårdstjänster från andra släktingar under de
senaste tre månaderna? Mindre ofta, ungefär lika ofta eller oftare?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mindre ofta
2. Ungefär lika ofta
3. Oftare

Page 132

CAS131_4

Jämfört med den första vågen av Corona, hur ofta har du mottagit hemvårdstjänster från andra personer som inte
är släkt som grannar, vänner eller kollegor under de senaste tre månaderna? Mindre ofta, ungefär lika ofta eller
oftare?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mindre ofta
2. Ungefär lika ofta
3. Oftare

Page 133

CAS131_5

Jämfört med den första vågen av Corona, hur ofta har du mottagit hemvårdstjänster från yrkesverksamma
vårdgivare under de senaste tre månaderna? Mindre ofta, ungefär lika ofta eller oftare?
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mindre ofta
2. Ungefär lika ofta
3. Oftare

Page 134

CAS126_

Under de senaste tre månaderna, har du mött svårigheter med att få de hemvårdstjänster som du behöver?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nej

Page 135

CAS127_

Vilka svårigheter har det varit? 

INTERVJUARE: Låt respondenten nämna alla svårigheter och välj alla tillämpliga.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Jag var tvungen att betala mer för att få den hjälp jag behöver.
2. Personer som tog hand om mig kom mindre regelbundet hem till mig.
3. Personer som tog hand om mig kunde inte komma hem till mig.
4. Jag kunde inte gå till de platser jag behövde för att få vård, t.ex. till familjemedlemmar, vänner eller

vårdinrättningar.
5. Andra svårigheter, specificera:

CAS150_

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAS127_"

Page 136

CAIT104_

Har du sedan coronautbrottet använt internet åtminstone en gång för att skicka e-post, söka efter information, göra
inköp, eller för något annat ändamål?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
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1. Ja
5. Nej

Page 137

CAIT105_

I allmänhet, har din internetuppkoppling varit tillräckligt bra? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ja
5. Nej

Page 138

CAIT106_

Nuförtiden kan många saker göras via internet. Sedan coronabutbrottet började, har du använt internet oftare,
ungefär lika ofta, mindre ofta eller inte alls när det gäller följande aktiviteter?  

INTERVJUARE: LÄS UPP.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAIT106_3 Söka information om hälsorelaterade problem
CAIT106_4 Ta fram information om offentliga tjänster (till exempel bidrag, skatter och pass)
CAIT106_5 Sköta ekonomiska ärenden, t.ex. bankärenden på nätet, betala räkningar eller skatter
CAIT106_6 Köpa eller sälja varor och tjänster på nätet
Categories:
1. Oftare
2. Ungefär lika ofta
3. Midre ofta
4. Inte alls
-1. Vet inte
-2. Vägrar

Page 139

CAF001_

Vi har nu kommit till slutet av intervjun. Det var många frågor om den svåra tid vi upplever. Men även i svåra tider
finns det bra saker i livet. Vilken har varit din mest upplyftande upplevelse sedan coronautbrottet, med andra ord,
något som väckte hopp eller lycka?
  

INTERVJUARE: LÄS INTE UPP. Låt respondenten svara och välj ett lämpligt alternativ.
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Nämnde något direkt
2. Tvekade att nämna någonting
3. Nämde ingenting

Page 140

CAF002_

Slutligen, vad är det du mest ser fram emot att göra när coronaepidemin avtar? 

INTERVJUARE: LÄS INTE UPP. Låt respondenten svara och välj ett lämpligt alternativ.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Nämnde något direkt
2. Tvekade att nämna någonting
3. Nämde ingenting

Page 141

CAF003_

Tack så mycket för ditt samarbete. Sköt om dig!
 
Answer type: None

Page 142

CAF006_

INTERVJUARE: Anteckna respondentens förnamn (fråga om osäker). Om respondenten inte vill säga sitt förnamn,
skriv in initialerna.  

Använd inga efternamn.
 
Answer type: String

Page 143

CAF004_

INTERVJUARE: Var vänlig och skriv in alla kommentarer om denna intervju som du vill delge oss.
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Answer type: Text

Page 144

CAF005_

INTERVJUARE KONTROLLERA: Vem besvarade frågorna?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Enbart respondenten
2. Respondenten och ombud (proxy)
3. Enbart ombud (proxy)

Variables

FL_sinces

Assign variable: String

FL_sincelongs

Assign variable: String

CAA808_

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_1

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_2

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_3

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_4

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_97

Sum variable: Numeric

home

Assign variable: String
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outcome

Assign variable: String

FL_SinceC

Assign variable: String

FL_lastiwmonth

Assign variable: String

FL_SincelongC

Assign variable: String

Routing
if (1 = 1) {
   assign(home, 
'http://localhost:8080/app/index.html#/households/^hhid;/markthehousehold/^pidcom;/134')
}
if (iviewmonthCA = 1) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'januari')
} elseif (iviewmonthCA = 2) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'februari')
} elseif (iviewmonthCA = 3) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'mars')
} elseif (iviewmonthCA = 4) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'april')
} elseif (iviewmonthCA = 5) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'maj')
} elseif (iviewmonthCA = 6) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'juni')
} elseif (iviewmonthCA = 7) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'juli')
} elseif (iviewmonthCA = 8) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'augusti')
} elseif (iviewmonthCA = 9) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'september')
} elseif (iviewmonthCA = 10) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'oktober')
} elseif (iviewmonthCA = 11) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'november')
} elseif (iviewmonthCA = 12) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'december')
} else {
   assign(FL_lastiwmonth, '')
}
if (iviewyearCA != 0 && iviewyearCA is response) {
   assign(FL_SincelongC, 'Sedan din senaste intervju i&nbsp;^FL_lastiwmonth; ^iviewyearCA;')
   assign(FL_sincelongs, 'sedan din senaste intervju i&nbsp;^FL_lastiwmonth; ^iviewyearCA;')
   assign(FL_SinceC, 'Sedan din senaste intervju')
   assign(FL_sinces, 'sedan din senaste intervju')
} else {
   assign(FL_SincelongC, 'Sedan juli 2020')
   assign(FL_sincelongs, 'sedan juli 2020')
   assign(FL_SinceC, 'Sedan juli 2020')
   assign(FL_sinces, 'sedan juli 2020')
}
CAA001_ 
if (CAA001_ = 5) {
   CAA102_ 
   if (CAA102_ = 1) {
      CAA103_ 
   }
} elseif (CAA001_ = 1) {
   CAA104_ 
}
if (CAA102_ = 2 || CAA104_ = 2) {
   CAA105_ 
}
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if (CAA102_ = 1 || CAA104_ = 1 || CAA105_ = 2) {
   CADN042_ 
   CADN002_ (dk,rf)
   CADN003_ (dk,rf)
   calculate(CAA808_, _current_date[y] - CADN003_)
   CAS140_ (dk,rf)
   if (mn104 = 1) {
      CAHO100_ 
      if (CAHO100_ = 1) {
         CAHO037_ (dk,rf)
         CAHO136_ (dk,rf)
         CAHO032_ (dk,rf)
      }
   }
   CAA010_ (response)
   CAPH003_ (dk,rf)
   CAH102_ (dk,rf)
   CAH004_ 
   CAPH105_ (dk,rf)
   CAPH089_ 
   CAH006_ (dk,rf)
   if (CAH006_ = 1) {
      CAH007_ 
   }
   CAH110_ (dk,rf)
   if (CAH110_ = 1) {
      CAH111_ 
      CAH113_ (dk,rf)
   }
   CAH116_ (dk,rf)
   CAC140_ (dk,rf)
   CAC142_ (dk,rf)
   if (CAC142_ = 1) {
      CAC143_ (dk,rf)
   }
   CAH017_ (dk,rf)
   CAHC117_ (dk,rf)
   if (CAHC117_ = 5) {
      CAHC118_ (dk,rf)
   }
   CAHC884_ (dk,rf)
   CAHC119_ (dk,rf)
   CAH020_ (dk,rf)
   if (CAH020_ = 1) {
      CAH121_1 (dk,rf)
   } elseif (CAH020_ = 5) {
      CAH121_2 (dk,rf)
   }
   CAMH002_ (dk,rf)
   if (CAMH002_ = 1) {
      CAMH113_1 (dk,rf)
   } elseif (CAMH002_ = 5) {
      CAMH113_2 (dk,rf)
   }
   CAMH007_ (dk,rf)
   if (CAMH007_ = 1) {
      CAMH118_1 (dk,rf)
   } elseif (CAMH007_ = 2) {
      CAMH118_2 (dk,rf)
   }
   CAMH037_ (dk,rf)
   if (CAMH037_ is response) {
      CAMH148_ (dk,rf)
   }
   CAC001_ (response)
   CAC102_ (dk,rf)
   if (CAC102_ = 1) {
      CAC103_ (dk,rf)
   }
   CAC104_ (dk,rf)
   if (CAC104_ = 1) {
      CAC105_ (dk,rf)
   }
   if ((1 in CAC103_) || (1 in CAC105_)) {
      CAC120_ (dk,rf)
      if ((98 in CAC120_) && (count(CAC120_) > 1)) {
         check('Du kan inte välja "Inga symptom alls" samtidigt som något annat svar.&nbsp;', 
CAC120_)
      }
      if (98 ni CAC120_) {
         CAC122_ (dk,rf)
      }
   }
   CAC130_ (dk,rf)
   if (CAC130_ > 1) {
      CAC131_ (dk,rf)
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   }
   CAC110_ (dk,rf)
   if (CAC110_ = 1) {
      CAC111_ (dk,rf)
   }
   CAC113_ (dk,rf)
   if (CAC113_ = 1) {
      CAC114_ (dk,rf)
   }
   CAQ105_ (dk,rf)
   if (CAQ105_ = 1) {
      CAQ106_ 
   }
   CAQ110_ (dk,rf)
   if (CAQ110_ = 1) {
      CAQ111_ 
   }
   CAQ115_ (dk,rf)
   if (CAQ115_ = 1) {
      CAQ116_ 
   }
   if (CAQ106_1 = 1 || CAQ111_1 = 1 || CAQ116_1 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_1, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_1, 0)
   }
   if (CAQ106_2 = 1 || CAQ111_2 = 1 || CAQ116_2 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_2, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_2, 0)
   }
   if (CAQ106_3 = 1 || CAQ111_3 = 1 || CAQ116_3 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_3, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_3, 0)
   }
   if (CAQ106_4 = 1 || CAQ111_4 = 1 || CAQ116_4 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_4, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_4, 0)
   }
   if (CAQ106_97 = 1 || CAQ111_97 = 1 || CAQ116_97 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_97, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_97, 0)
   }
   if (Cal_CAQ130_1 = 1 || Cal_CAQ130_2 = 1 || Cal_CAQ130_3 = 1 || Cal_CAQ130_4 = 1 ||
    Cal_CAQ130_97 = 1) {
      CAQ130_ 
   }
   CAQ125_ (dk,rf)
   if (CAQ125_ = 1) {
      CAQ127_ (dk,rf)
      if (CAQ127_ = 3 || CAQ127_ = 4) {
         CAQ128_ (dk,rf)
      }
   }
   CAQ120_ (dk,rf)
   if (CAQ120_ = 1) {
      CAQ121_ (dk,rf)
      CAQ122_ (dk,rf)
      if (CAQ122_ = 3 || CAQ122_ = 4) {
         CAQ123_ (dk,rf)
      }
   }
   CAQ118_ (dk,rf)
   if (CAQ118_ > 0) {
      CAQ119_ (dk,rf)
   }
   CAW001_ (response)
   CAEP005_ (dk,rf)
   CAW102_ (dk,rf)
   if (CAW102_ = 1) {
      CAW103_ (dk,rf)
   }
   if (CAEP005_ = 1) {
      CAEP100_ (dk,rf)
      if (CAEP100_ = 1) {
         CAEP101_ (dk,rf)
         CAEP102_ (dk,rf)
         if (CAEP102_ = 2 || CAEP102_ = 3) {
            CAEP103_ (dk,rf)
         }
      }
   } elseif (CAEP005_ = 2) {
      CAW110_ (dk,rf)
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      if (count(CAW110_) > 1) {
         CAW111_ (dk,rf)
      }
      if ((2 in CAW110_) || (3 in CAW110_)) {
         CAW117_ (dk,rf)
      }
      CAW121_ (dk,rf)
      if (CAW121_ = 1) {
         CAW122_ (dk,rf)
         if (CAW122_ is response) {
            CAW123_ (dk,rf)
         }
      }
      CAW124_ (dk,rf)
      if (CAW124_ = 1) {
         CAW125_ (dk,rf)
         if (CAW125_ is response) {
            CAW126_ (dk,rf)
         }
      }
   }
   CAE103_ (dk,rf)
   if (CAE103_ = 1) {
      CAE104_ (dk,rf)
      if ((1 in CAE104_) || (2 in CAE104_)) {
         CAE114_ (dk,rf)
      }
   }
   CAE001_ 
   if (CAE001_ = 1) {
      CAE002_ (response)
      CAE100_ (dk,rf)
      if (CAE100_ = 5) {
         CAE105_ (dk,rf)
         if (CAE105_ is response) {
            CAE106_ (dk,rf)
         }
         CAE107_ (dk,rf)
         if (CAE107_ is response) {
            CAE108_ (dk,rf)
         }
         CAE109_ (dk,rf)
         if ((98 in CAE109_) && (count(CAE109_) > 1)) {
            check('Du kan inte välja "Ingen av dessa" samtidigt som något annat svar.&nbsp;', 
CAE109_)
         }
      }
      if (CAA808_ > 59 && CAA808_ < 80 && CADN003_ is response) {
         CASR006_ (dk,rf)
      }
      CACO107_ (dk,rf)
      if (CACO107_ = 1 || CACO107_ = 2) {
         CAE111_ (dk,rf)
         CAE112_ (dk,rf)
         if (CAE112_ != 9) {
            CAE120_ (dk,rf)
         }
      }
   }
   CAS001_ (response)
   CAS103_ 
   if (CAS103_1 != 99 || CAS103_2 != 99 || CAS103_3 != 99 || CAS103_4 != 99) {
      CAS104_ 
   }
   CAS110_ 
   if (CAS110_1 = 1) {
      CAS111_1 (dk,rf)
   }
   if (CAS110_2 = 1) {
      CAS111_2 (dk,rf)
   }
   if (CAS110_3 = 1) {
      CAS111_3 (dk,rf)
   }
   if (CAS110_4 = 1) {
      CAS111_4 (dk,rf)
   }
   if (CAS110_1 != 99 || CAS110_2 != 99 || CAS110_3 != 99 || CAS110_4 != 99) {
      CAS112_ 
      if (CAS112_1 = 1) {
         CAS113_1 (dk,rf)
      }
      if (CAS112_2 = 1) {
         CAS113_2 (dk,rf)
      }
      if (CAS112_3 = 1) {
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         CAS113_3 (dk,rf)
      }
      if (CAS112_4 = 1) {
         CAS113_4 (dk,rf)
      }
   }
   CAS115_ (dk,rf)
   if (CAS115_ = 1) {
      CAS116_ (dk,rf)
   }
   if (CAS110_1 != 99 || CAS110_2 != 99 || CAS110_3 != 99 || CAS110_4 != 99) {
      CAS120_ 
      if (CAS120_1 = 1) {
         CAS121_1 (dk,rf)
      }
      if (CAS120_2 = 1) {
         CAS121_2 (dk,rf)
      }
      if (CAS120_3 = 1) {
         CAS121_3 (dk,rf)
      }
      if (CAS120_4 = 1) {
         CAS121_4 (dk,rf)
      }
   }
   CAS125_ (dk,rf)
   if (CAS125_ = 1) {
      CAS130_ 
      if (CAS130_1 = 1) {
         CAS131_1 (dk,rf)
      }
      if (CAS130_2 = 1) {
         CAS131_2 (dk,rf)
      }
      if (CAS130_3 = 1) {
         CAS131_3 (dk,rf)
      }
      if (CAS130_4 = 1) {
         CAS131_4 (dk,rf)
      }
      if (CAS130_5 = 1) {
         CAS131_5 (dk,rf)
      }
      CAS126_ (dk,rf)
      if (CAS126_ = 1) {
         CAS127_ (dk,rf)
      }
   }
   CAIT104_ (dk,rf)
   if (CAIT104_ = 1) {
      CAIT105_ (dk,rf)
      CAIT106_ 
   }
   CAF001_ (dk,rf)
   CAF002_ (dk,rf)
   CAF003_ (response)
}
CAF006_ 
CAF004_ 
CAF005_ 
if (CAA105_ = 1) {
   assign(outcome, '219')
} elseif (CAA105_ != 1 && CAF005_ is response) {
   assign(outcome, '131')
} else {
   assign(outcome, '134')
}
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