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"50+ i Europa" 
 
 

Kartläggning av hälsa, åldrande och 
pensionering i Europa 

 
Skriftligt frågeformulär för respondenter  

yngre än 65 år 
 
 

B 
 



Hur man BESVARAR detta frågeformulär: 

e flesta frågor på de följande sidorna besvaras helt enkelt genom att 

ag en fråga i taget i den ordning de kommer.  

ur man ÅTERLÄMNAR det besvarade frågeformuläret:  
n plats 

ia 

å 

ÖRJA BESVARA DEN FÖRSTA FRÅGAN PÅ NÄSTA SIDA 

LLA SVAR DU LÄMNAR ÄR KONFIDENTIELLA.  HJÄRTLIGT 

 
D
kryssa i den ruta som motsvarar det alternativ som passar Dig. 
 
 Var god kryssa i EN (1) ruta: 
  Rätt   eller 
  Fel  
 
 
T
 
 
H
Om intervjuaren fortfarande befinner sig i Ditt hem eller på de
där intervjun gjordes, lämna det besvarade frågeformuläret till 
intervjuaren. Om det inte är möjligt, lägg formuläret i det portofr
kuvert Du fått och skicka in det till Intervjubolaget så snart som 
möjligt. Har Du några frågor eller behöver ett extra kuvert ring d
Intervjubolagets kostnadsfria telefonnummer 0200-336622.  
 
 
B
 
A
TACK FÖR DIN HJÄLP 
 



Vi skulle först vilja ställa dig några frågor angående ditt eget 
hälsotillstånd.  
(Var vänlig och välj ett av de fem svaren för varje fråga.) 
 
 
1. Generellt sett under de senaste 30 dagarna, hur mycket smärta 

eller obehag har du upplevt? 
 

Ingen  Lindrig Genomsnittlig Stor       Mycket stor 
 

 1  2  3   4       5   
 
2. Under de senaste 30 dagarna, hur stora svårigheter har du haft 

att sova? 
 

Inga  Lindriga Genomsnittliga Stora     Mycket stora 
 

1  2  3   4       5 

 
3. Generellt sett under de senaste 30 dagarna, hur stor svårighet 

har du haft att röra dig?  
 

Ingen  Lindrig Genomsnittlig Stor       Mycket stor 
 

 1  2  3   4       5  
 
4. Generellt sett under de senaste 30 dagarna, hur stor svårighet 

har du haft att koncentrera dig eller komma ihåg saker? 
 

Ingen  Lindrig Genomsnittlig Stor     Mycket stor 
 

1  2  3   4       5 

 
5. Hur mycket besvär har du haft med andfåddhet under de 

senaste 30 dagarna?  
 
Inget  Lindrigt Genomsnittligt Stort     Mycket stort 
 

1  2  3   4       5 



 
6. Generellt sett under de senaste 30 dagarna, hur stora problem 

har du haft med att känna dig ledsen, nedstämd eller 
deprimerad? 

 
Inga  Lindriga Genomsnittliga Stora     Mycket stora 
 

1  2  3   4     5  
 
7.  Har du något handikapp eller problem med hälsan som 

begränsar typen eller mängden av arbete som du kan utföra? 
 
Inget  Lindrigt Genomsnittligt Stort     Mycket stort 
 

1  2  3   4       5 
 
Vi kommer nu att ge dig några exempel på personer med mer 
eller mindre allvarliga hälsoproblem. Vi skulle vilja veta hur du 
bedömer hälsan hos dessa personer. Antag att de har samma 
ålder och bakgrund som du själv har. 
 
(Var vänlig och välj ett av de fem svaren för varje fråga.) 
 
8. Leif har huvudvärk en gång i månaden som släpper efter det att 

han tagit en tablett. Han kan fortsätta med sina dagliga sysslor 
medan han har huvudvärk. 

 
Hur mycket smärta eller obehag upplever Leif, enligt din 
mening? 

 
Ingen  Lindrig Genomsnittlig Stor       Mycket stor 

1  2  3   4       5  

 
 
 
 
 
 



9. Desirée somnar lätt på kvällarna, men två nätter varje vecka 
vaknar hon mitt i natten och kan inte somna om under resten av 
natten.  

 

Hur stora svårigheter har Desirée, enligt din mening, med att 
sova? 

 

Inga  Lindriga Genomsnittliga Stora     Mycket stora 
 

1  2  3   4     5 

 
10. Robert kan gå sträckor på upp till 200 meter utan problem, men 

blir trött när han har gått 1 km eller gått uppför några trappor. 
Han har inga problem med vardagsaktiviteter som t.ex. att bära 
hem matkassar.  

 

Hur stor svårighet har Robert, enligt din mening med, att röra 
sig?  

 

Ingen  Lindrig Genomsnittlig Stor       Mycket stor 
 

1  2  3   4       5 

 
11. Lisa kan koncentrera sig medan hon ser på TV, läser en tidning 

eller spelar kort eller schack. En gång i veckan glömmer hon 
var hon har lagt sina nycklar eller glasögon, men hon hittar dom 
igen inom fem minuter.  

 

Hur stor svårighet har Lisa, enligt din mening med, att 
koncentrera sig  eller komma ihåg saker? 

 

Ingen  Lindrig Genomsnittlig Stor       Mycket stor 
 

1  2  3   4       5 
  
12. Hans har inga besvär med att gå långsamt. Han blir lätt 

andfådd när han går 20 meter uppför en backe eller går uppför 
en trappa.  

 

Hur mycket besvär har Hans med andfåddhet? 
 

Inget  Lindrigt Genomsnittligt Stort       Mycket stort 
 

1  2  3   4       5 



13. Karin trivs med sitt arbete och sina fritidsaktiviteter och är nöjd 
med sitt liv i stort. Hon blir deprimerad under en dag eller två 
var tredje vecka och tappar intresset för det hon brukar tycka är 
roligt men klarar av att fortsätta med sina dagliga aktiviteter.  

 
Hur stor svårighet har Karin med att hon känner sig ledsen, 
nedstämd eller deprimerad? 
 
Ingen  Lindrig Genomsnittlig Stor     Mycket stor 
 

1  2  3   4     5 

 
14. Björn lider av ryggont som speciellt på jobbet bidrar till stelhet i 

ryggen, men smärtan lindras av låga doser medicin. Han har 
inga andra krämpor utom detta allmänna obehag. 

 
 Har Björn något handikapp eller något problem med hälsan 

som begränsar arten eller mängden av arbete som han kan 
utföra? 

 
Inget  Lindrigt Genomsnittligt Stort     Mycket stort 
 

1  2  3   4     5 

 
 
15. Harry trivs i allmänhet med sitt arbete. Han blir deprimerad 

under en dag eller två var tredje vecka och tappar intresset för 
det han brukar tycka är roligt, men klarar att fortsätta med sina 
dagliga arbetsuppgifter. 

 
Har Harry något handikapp eller något problem med hälsan 
som begränsar arten eller mängden av arbete som han kan 
utföra? 
 

 
Inget  Lindrigt Genomsnittligt Stort     Mycket stort 
 

1  2  3   4     5 

 



16. Katja har tidigare haft problem med hjärtat och hon har blivit 
uppmanad att hålla ett öga på kolesterolet. Om hon känner sig 
stressad på jobbet känner hon ibland smärta i bröstet och 
emellanåt i armarna. 

 
Har Katja något  handikapp eller hälsoproblem som begränsar 
arten  eller mängden av arbete som hon kan utföra? 
 

 
Inget  Lindrigt Genomsnittligt Stort     Mycket stort 
 

1  2  3   4     5 

 
Vi skulle nu vilja ställa några frågor om hur nöjd du är med olika 
sidor av ditt liv.  
 
17. Hur nöjd är du med ditt hushålls totala inkomst?  
 

Mycket nöjd   Nöjd      Varken nöjd         Missnöjd      Mycket missnöjd 
        eller missnöjd 
 

         1    2      3              4              5 

 
18. Hur nöjd är du med dina sociala kontakter (med familj, vänner  

o s v)? 
 

 
Mycket nöjd   Nöjd      Varken nöjd         Missnöjd      Mycket missnöjd 
        eller missnöjd 
 

         1    2      3              4              5 

 
19. Hur nöjd är du med dina dagliga aktiviteter (t ex ditt arbete, om 

du arbetar)?  
 

Mycket nöjd   Nöjd      Varken nöjd         Missnöjd      Mycket missnöjd 
        eller missnöjd 
 

         1    2      3              4              5 

 



20. Hur nöjd är du med ditt liv generellt sett?  
 

Mycket nöjd   Nöjd      Varken nöjd         Missnöjd      Mycket missnöjd 
        eller missnöjd 
 

         1    2      3              4              5 

 
 
Vi kommer nu att beskriva några utmärkande drag ur andra 
människors liv. Vi skulle vilja veta hur du, med dina egna 
preferenser, uppskattar de olika sidorna av deras liv. Antag att 
personerna har samma ålder och bakgrund som du (om inte 
annat är angivet). Om du inte är säker, kryssa för det du 
förmodar.  
 
(Välj ett av de fem svaren för varje fråga) 
 
21. Kjell är gift och har två barn; hans hushålls totala inkomst efter 

skatt är 15 000 kronor per månad. 
 

Hur nöjd tror du Kjell är med sitt hushålls totala inkomst? 
 
Mycket nöjd   Nöjd      Varken nöjd         Missnöjd      Mycket missnöjd 
        eller missnöjd 
 

         1    2      3              4              5 

  
 

22. Anita är gift och har två barn; hennes familjs totala inkomst efter 
skatt är 30 000 kronor per månad.  

 
Hur nöjd tror du Anita är med sitt hushålls totala inkomst? 

 
Mycket nöjd   Nöjd      Varken nöjd         Missnöjd      Mycket missnöjd 
        eller missnöjd 
 

         1    2      3              4              5 

 



23. Jonas är ogift, men kommer bra överens med sina släktingar 
och har många vänner. De går ofta ut tillsammans till en 
sporttävling eller på restaurang.  

 
Hur nöjd tror du Jonas är med sina sociala kontakter (familj, 
vänner o s v)? 
 
Mycket nöjd   Nöjd      Varken nöjd         Missnöjd      Mycket missnöjd 
        eller missnöjd 
 

         1    2      3              4              5 

 
 
24. Maria har varit gift i många år. På sista tiden har hon tillbringat 

lite tid tillsammans med sin man och de har grälat mer. De 
verkar hellre tillbringa sin tid med andra än med varann. Båda 
har många vänner.  

 
Hur nöjd tror du Maria är med sina sociala kontakter (familj, 
vänner o s v)? 

 
Mycket nöjd   Nöjd      Varken nöjd         Missnöjd      Mycket missnöjd 
        eller missnöjd 
 

         1    2      3              4              5 

 
25. Mikael arbetar heltid, fem dagar i veckan; i princip kan han 

organisera sitt arbete på sitt eget sätt, men han är ofta mycket 
stressad för att hålla tidsfrister. Han arbetar på ett stort företag 
och känner att hans arbete är tämligen säkert. 

 
Hur nöjd tror du Mikael är med sitt arbete? 
 
Mycket nöjd   Nöjd      Varken nöjd         Missnöjd      Mycket missnöjd 
        eller missnöjd 
 

         1    2      3              4              5 

 
 
 



26. Sally arbetar fyra dagar i veckan och upplever inte sitt arbete 
som stressigt; hon har bara lite inflytande över vad hon gör, 
besluten fattas av hennes chef. Hon känner att arbetet är 
absolut säkert.  

 
Hur nöjd tror du Sally är med sitt arbete? 
 
Mycket nöjd   Nöjd      Varken nöjd         Missnöjd      Mycket missnöjd 
        eller missnöjd 
 

         1    2      3              4              5 

  
27. Jan är 63 år gammal. Hans fru dog för två år sedan och han 

ägnar fortfarande en massa tid åt att tänka på henne. Han har 
fyra barn och tio barnbarn som hälsar på honom regelbundet. 
Jan får det att gå ihop ekonomiskt men har inga pengar över för 
extra utgifter som t ex dyra presenter till barnbarnen. Han 
måste nyligen sluta arbeta p g a problem med hjärtat. Han blir 
lätt trött. Annars har han inga allvarliga problem med hälsan. 

 
Hur nöjd tror du Jan är med sitt liv? 

 
Mycket nöjd   Nöjd      Varken nöjd         Missnöjd      Mycket missnöjd 
        eller missnöjd 
 

         1    2      3              4              5 

 
28. Karin är 72 år gammal och änka. Hennes totala inkomst, efter 

skatt, är ungefär 10 000 kronor per månad. Hon äger huset hon 
bor i och har många vänner. Hon spelar bridge två gånger i 
veckan och åker med jämna mellanrum på semester med 
några vänner. På sista tiden har hon lidit av artrit, som orsakar 
smärtor vid arbete i huset och trädgården. 

 
Hur nöjd tror du Karin är med sitt liv? 

 
Mycket nöjd   Nöjd      Varken nöjd         Missnöjd      Mycket missnöjd 
        eller missnöjd 
 

         1    2      3              4              5 



Vi skulle nu vilja ställa några frågor angående vilket inflytande 
du tror att du kan ha på beslut på kommunal nivå.  

29. Hur mycket inflytande har du när det gäller att få kommunen att 
ta upp ärenden som intresserar dig? 

Obegränsat     Stort           Något     Lite      Inget 
inflytande     inflytande    inflytande    inflytande    inflytande alls  

1      2     3     4     5   

 

30. Alice är besvärad av luftföroreningen som förorsakas av en 
lokal firma. Den är inte farlig, men ibland luktar det illa. Hon och 
hennes grannar stöder en oppositionskandidat i det kommande 
kommunalvalet som har lovat att ta upp ärendet. Det är så 
många människor i hennes område som känner likadant, att 
oppositionskandidaten troligen kommer att besegra den nu 
sittande ledamoten.  

Hur mycket inflytande har Alice när det gäller att få kommunen 
att ta upp ärenden som intresserar henne? 

Obegränsat     Stort           Något     Lite      Inget 
inflytande     inflytande    inflytande    inflytande    inflytande alls  

1      2     3     4     5   

31. Thomas är besvärad av luftföroreningen som förorsakas av en 
lokal firma. Den är inte farlig, men ibland luktar det illa. 
Kommunfullmäktiges ordförande har undersökt problemet, men 
kom fram till att utvecklingen av industrin är den viktigaste 
frågan just nu och inte luftens renhet. 

Hur mycket inflytande har Thomas när det gäller att få 
kommunen att ta upp ärenden som intresserar honom? 

Obegränsat     Stort           Något     Lite      Inget 
inflytande     inflytande    inflytande    inflytande    inflytande alls  

1      2     3     4     5   

 



Det sista temat gäller hälsovården 

32. I många länder dröjer det innan man får tid hos en specialist 
och det finns väntelistor för vissa behandlingar. Hur uppskattar 
du generellt i din situation den tid du måste vänta på 
behandling?   

Mycket kort          Kort       Rimlig    Lång   Mycket lång  
 

1           2           3    4            5   

 

33. Hur skulle du generellt bedöma förhållandena i 
läkramottagningarna/sjukhusen där du har varit? 

Mycket bra      Bra     Genomsnittliga      Dåliga     Mycket dåliga 

1       2       3          4       5  

34. Hur skulle du generellt bedöma hur tydligt läkare och 
sjuksköterskor kommunicerar med dig och involverar dig i 
beslut angående behandlingen? 

Mycket bra      Bra     Genomsnittligt      Dåligt      Mycket dåligt 

1       2       3          4       5  

35. Sven har problem med sin mage, vilket förorsakar stora smärtor 
och måste opereras.  Han tas genast in på sjukhus och 
undersöks ständigt och hans smärta lindras med starka 
smärttabletter, men eftersom sjukdomen inte är livshotande 
måste han vänta fyra dagar innan operationen äger rum.  

Generellt sett, hur bedömer du tiden som Sven måste vänta på 
behandling? 

Mycket kort      Kort     Genomsnittlig Lång      Mycket lång 
 

1       2       3            4         5   



36. Ellen bröt armen för några månader sedan och måste röntgas 
många gånger. Till en början berättade läkaren och 
sjuksköterskan för henne om brottet och förklarade vilken 
behandling hon skulle få. Vid hennes sista besök i sjukhuset 
mätte och vägde de henne, tog blodtrycket och tog ett blodprov 
utan att förklara varför. Efteråt frågade Ellen och läkaren 
förklarade.  

Hur bedömer du hur tydligt läkare och sjuksköterskor 
kommunicerar med Ellen och involverar henne i beslut 
angående behandlingen?  

Mycket bra      Bra     Genomsnittligt      Dåligt      Mycket dåligt 

1       2       3          4       5  

37. Mikael blev inlagd på ett sjukhus i hemorten under en vecka 
eftersom han hade fått hög feber. Han fick ett eget rum som var 
rent men litet och toaletten var några meter bort i korridoren. 
Det var sommar och hett och rummet hade varken 
luftkonditionering eller fläkt, men han kunde ta med sig sin egen 
bordsfläkt hemifrån. 

Hur bedömer du generellt sett Mikaels erfarenhet med 
förhållandena i sjukhuset? 

Mycket bra      Bra     Genomsnittlig      Dålig      Mycket dålig 

1       2       3          4       5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38. Till slut vill vi be Dig markera om du är man eller kvinna och 
ange vilket år Du föddes 

 
a) Jag är... 
Man 1 
Kvinna 2 
 
 

b) Jag föddes år                           
 
 
 
Stort tack för att du tog dig tid att besvara våra frågor. Lämna 
frågeformuläret till intervjuaren eller posta det i det bifogade 
svarskuvertet.  
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