
IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test)

LOOP

IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0)

ELSE

ENDIF
LOOP

DN001_Intro
Låt mig bara först upprepa att denna intervju är frivillig och konfidentiell. Dina svar kommer endast att användas i
forskningssyfte. Om det är någon fråga du inte vill besvara, säg bara till och vi tar nästa fråga. Jag skulle vilja
börja med att ställa några frågor om din bakgrund.
1. Fortsätt

DN001a_Intro
Låt mig bara först upprepa att denna intervju är frivillig och konfidentiell. Dina svar kommer endast att användas i
forskningssyfte. Om det är någon fråga du inte vill besvara, säg bara till och vi tar nästa fråga.
Vid det förra intervjutillfället ställde vi frågor om ditt liv. För att korta intervjutiden idag, så skulle jag vilja hänvisa till
dina tidigare svar istället för att ställa samma frågor igen. Är det OK?
1. Ja
5. Nej

DN001b_Intro
Jag skulle vilja börja med att ställa några frågor om din bakgrund.
1. Fortsätt

IF MN101_Longitudinal = 0

DN042_Gender
OBSERVATION
INTERVJUARE: ANTECKNA SVARANDENS KÖN UTIFRÅN VISUELL OBSERVATION (FRÅGA OM OSÄKER)
1. Man
2. Kvinna

DN043_BirthConf
Får jag bara kontrollera om jag har fått allt rätt? Är du född [FLDefault[10]/FLDefault[11]/FLDefault[12]
/FLDefault[13]/FLDefault[14]/FLDefault[15]/FLDefault[16]/FLDefault[17]/FLDefault[18]/FLDefault[19]/FLDefault[20]
/FLDefault[21]] [STR (piYear)]?

1. Ja
5. Nej

IF DN004_CountryOfBirth = a5

DN004_CountryOfBirth
Är du född i Sverige?
1. Ja
5. Nej

DN005_OtherCountry
I vilket land är du född? (Ange det land där din födelseort låg vid tiden för din födelse.)
STRING

DN006_YearToCountry
Vilket år bosatte du dig i Sverige?



ENDIF

IF DN007_Citizenship = a5

ENDIF

IF DN010_HighestEdu = a97

ENDIF

IF 97 IN DN012_FurtherEdu

ENDIF

1875..2011

DN007_Citizenship
Har du svenskt medborgarskap?
1. Ja
5. Nej

DN008_OtherCitizenship
Vilket är ditt medborgarskap?
STRING

DN009_WhereLived
Var bodde du 1 november 1989, det vill säga då Berlinmuren föll - i Östtyskland, i Förbundsrepubliken Tyskland
eller någon annanstans?
1. Östtyskland
2. Förbundsrepubliken Tyskland
3. Någon annanstans

DN010_HighestEdu
Titta på kort 2. Vilken är din högsta grundutbildning?
1. Folkskola (motsvarande) mindre än sex år
2. Folkskola 6-8 år
3. Folkskoleexamen och yrkesutbildning minst ett år
4. Folkskola och läroverk åtta år
5. Avgångsbetyg från nioårig grundskola
6. Realexamen
7. Avgångsbetyg från grundskola eller realexamen, samt yrkesutbildning minst ett år
95. Ännu ingen examen/fortfarande i utbildning
96. Ingen utbildning
97. Annan grundutbildning (även utomlands)

DN011_OtherHighestEdu
Vilken annan grundutbildning har du?
STRING

DN012_FurtherEdu
Titta på kort 3. Vilken högre utbildning har du?
INTERVJUARE: KODA ALLA TILLÄMPLIGA
1. Normalskolekompetens (flickskola)
2. Tvåårigt gymnasium
3. Tre- eller fyraårigt gymnasium
4. Utbildning minst ett år utöver gymnasium eller flickskola, men EJ fullständig högskoleexamen
5. Examen från universitet/högskola efter minst tre års studier
95. Fortfarande i högre utbildning eller yrkesutbildning
96. Ingen gymnasial eller högre utbildning
97. Annan utbildning (även utomlands)

DN013_WhichOtherEdu
Vilken annan högre utbildning har du?
STRING



ELSE

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (DN044_MaritalStatus = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)

DN041_YearsEdu
Hur många år har du studerat på heltid?

INTERVJUARE: Heltidsstudier
* ingår: skolundervisning, deltagande i praktik, eller handledda studier eller tentamina
* ingår ej: heltidsarbete, hemmastudier, distansundervisning, fortbildning genom jobbet, kvällskurser,
privatundervisning på deltid, högre utbildning med flexibel tid eller på deltid, osv.
0..25

IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF

DN044_MaritalStatus
Har du ändrat civilstånd sedan vår senaste intervju {FL_DN044_2}?
1. Ja, jag har ändrat civilstånd.
5. Nej, jag har inte ändrat civilstånd.

IF DN014_MaritalStatus = a1

ENDIF
IF DN014_MaritalStatus.ORD = 2

ELSE

DN014_MaritalStatus
Titta på kort 4.
Vilket är ditt civilstånd?

INTERVJUARE: TILL GIFT RÄKNAS ÄVEN REGISTRERAT PARTNERSKAP
1. Gift och sammanboende med man/hustru
2. Sambo
3. Gift men lever åtskilda
4. Aldrig gift
5. Skild
6. Änka/änkling

IF MN026_FirstResp = 1

ENDIF

DN015_YearOfMarriage
Vilket år gifte du dig?
1890..2011

DN016_YearOfPartnership
Vilket år blev ni sambo?
1890..2011

IF DN014_MaritalStatus = a3

ELSE

DN017_YearOfMarriage
Vilket år gifte du dig?
1890..2011

IF DN014_MaritalStatus = a5

DN018_DivorcedSinceWhen
Vilket år skilde ni er?
INTERVJUARE: OM MER ÄN EN SKILSMÄSSA, SKRIV IN ÅRET FÖR DEN SENASTE SKILSMÄSSAN



ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((DN014_MaritalStatus = a3) OR (DN014_MaritalStatus = a5)) OR
(DN014_MaritalStatus = a6))

ENDIF

ELSE

ENDIF

1890..2011

IF DN014_MaritalStatus = a6

ENDIF

DN019_WidowedSinceWhen
Vilket år blev du [änka/änkling]?
INTERVJUARE: SKRIV IN DET ÅR PARTNERN AVLED
1890..2011

IF DN021_HighestEduPart = a97

ENDIF

IF 97 IN DN023_FurtherEduPart

DN020_AgePart
Vilket år föddes [din/din/din/din/din/din] [ex-/ex-/tidigare/tidigare] [man/hustru/man/hustru/man/hustru]?
INTERVJUARE: SKRIV IN SENASTE PARTNERNS FÖDELSEÅR
1875..2011

DN021_HighestEduPart
Titta på kort 2. Vilken grundutbildning har/hade [din/din/din/din/din/din] [ex-/ex-/tidigare/tidigare] [man/hustru
/man/hustru/man/hustru]?
1. Folkskola (motsvarande) mindre än sex år
2. Folkskola 6-8 år
3. Folkskoleexamen och yrkesutbildning minst ett år
4. Folkskola och läroverk åtta år
5. Avgångsbetyg från nioårig grundskola
6. Realexamen
7. Avgångsbetyg från grundskola eller realexamen, samt yrkesutbildning minst ett år
95. Ännu ingen examen/fortfarande i utbildning
96. Ingen utbildning
97. Annan grundutbildning (även utomlands)

DN022_OtherHighestEduPart
Vilken annan grundutbildning har [din/din/din/din/din/din] [ex-/ex-/tidigare/tidigare] [man/hustru/man/hustru
/man/hustru]?
STRING

DN023_FurtherEduPart
Titta på kort 3. Vilken högre utbildning har/hade [din/din/din/din/din/din] [ex-/ex-/tidigare/tidigare] [man/hustru
/man/hustru/man/hustru]?
INTERVJUARE: KODA ALLA TILLÄMPLIGA
1. Normalskolekompetens (flickskola)
2. Tvåårigt gymnasium
3. Tre- eller fyraårigt gymnasium
4. Utbildning minst ett år utöver gymnasium eller flickskola, men EJ fullständig högskoleexamen
5. Examen från universitet/högskola efter minst tre års studier
95. Fortfarande i högre utbildning eller yrkesutbildning
96. Ingen gymnasial eller högre utbildning
97. Annan utbildning (även utomlands)

DN024_WhichOtherEduPart
Vilken annan utbildning har [din/din/din/din/din/din] [ex-/ex-/tidigare/tidigare] [man/hustru/man/hustru
/man/hustru]?
STRING



ENDIF
IF (SN IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF MN002_Person[1].MaritalStatus = a3

ENDIF

ENDIF

DN025_LastJobPartner
Vad arbetade [din/din/din/din/din/din] [ex-/ex-/tidigare/tidigare] [man/hustru/man/hustru/man/hustru] med
senast? Ge en exakt beskrivning.
INTERVJUARE: T.EX. INTE 'TJÄNSTEMAN' UTAN 'SPEDITÖR', INTE 'ARBETARE' UTAN
'MOTORINSTALLATÖR'. OM DET GÄLLER EN PERSON ANSTÄLLD INOM DEN OFFENTLIGA SEKTORN,
TA DEN OFFICIELLA TITELN, T.EX. 'POLISASSISTENT' ELLER 'GYMNASIELÄRARE'. ENDAST OM
PERSONEN ALDRIG HAR FÖRVÄRVSARBETAT SKALL'HEMMAFRU/-MAN' SKRIVAS IN.
STRING

DN040_PartnerOutsideHH
Har du någon partner som bor utanför det här hushållet?
1. Ja
5. Nej

LOOP

ELSE

SN014_Privacy

INTERVJUARE: Följande frågor bör besvaras av respondenten i enskildhet. Om det finns andra personer
närvande bör dessa påminnas om att denna del av intervjun är av privat natur och bör besvaras av respondenten
själv.
Här börjar en sektion som inte ska besvaras av någon annan än respondenten. Ingen annan får besvara frågorna.
Om respondenten inte själv kan svara på någon av dessa frågor tryck CTRL-K vid varje fråga.
1. Behöver inte förklara, respondenten interjvuas i enskildhet
2. Enskildhetsaspekten förklarad för tredje person, denne lämnade rummet
3. Enskildhetsaspekten förklarad för tredje person, denne lämnade inte rummet

SN001_Introduction
Nu ska jag ställa några frågor om dina relationer med andra människor. De flesta talar då och då om något bra
eller dåligt som har hänt, problem de har eller större bekymmer de kan ha. Med vilka har du oftast talat om sådana
viktiga saker under de senaste 12 månaderna?

Det kan vara familjemedlemmar, vänner och bekanta, grannar, eller andra bekanta.

Vad heter de? Ange deras förnamn.
1. Fortsätt

LOOP cnt:= 1 TO 6
ELSE

LOOP
ELSE
ELSE

SN002a_NoMore
Finns det några andra (som du ofta talar med om saker som är viktiga för dig)?
INTERVJUARE: Tryck "1. Ja" direkt om det uppenbart är så att det finns andra
1. Ja
5. Nej



ENDLOOP

IF SN003a_AnyoneElse = a1

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF
IF SN002a_NoMore = a1

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIFELSE

ENDIF

SN002_Roster
Kan du ge förnamnet på den person som du ALLRA OFTAST talar med om saker som är viktiga för dig:
INTERVJUARE: [Om respondenten inte kan nämna någon i nätverket, skriv in 991]
STRING

SN005_NetworkRelationship
Vilket av följande ord beskriver bäst din relation till {SN002_Roster}?
INTERVJUARE: Hjälp på traven om nödvändigt: så denna person är din..
1. Make/Maka/Sambo
2. Mor
3. Far
4. Svärmor
5. Svärfar
6. Styvmor
7. Styvfar
8. Bror
9. Syster
10. Barn
11. Styvbarn/nuvarande sambos barn
12. Svärson
13. Svärdotter
14. Barnbarn
15. Morförälder/farförälder
16. Moster/faster
17. Farbror/morbror
18. Systerdotter/brorsdotter
19. Systerson/brorson
20. Annan släkting
21. Vän
22. (Före detta) Arbetskollega eller chef
23. Granne
24. Före detta make/maka/sambo
25. Präst
26. Kurator eller terapeut
27. Hemhjälp/hemtjänst/hemsjukvårdare
96. Ingen av dessa

SN003a_AnyoneElse
Finns det ytterligare någon (annan) som är mycket viktig för dig av någon annan anledning?
1. Ja
5. Nej

IF SN003_AnyoneElse = RESPONSE

SN003_AnyoneElse
Finns det ytterligare någon annan som är viktig för dig av någon annan anledning. Var snäll och uppge
förnamnet.
STRING



ENDIF
IF newRostercounter > 1

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

ELSE

ENDIF
IF SN002a_NoMore = a1

ENDIF

ELSE

ENDIF

SN002a_NoMore
Finns det några andra (som du ofta talar med om saker som är viktiga för dig)?
INTERVJUARE: Tryck "1. Ja" direkt om det uppenbart är så att det finns andra
1. Ja
5. Nej

ELSE

ENDIFELSE

ENDIF

SN002_Roster
Kan du ge förnamnet på den person som du ALLRA OFTAST talar med om saker som är viktiga för dig:
INTERVJUARE: [Om respondenten inte kan nämna någon i nätverket, skriv in 991]
STRING

SN005_NetworkRelationship
Vilket av följande ord beskriver bäst din relation till {SN002_Roster}?
INTERVJUARE: Hjälp på traven om nödvändigt: så denna person är din..
1. Make/Maka/Sambo
2. Mor
3. Far
4. Svärmor
5. Svärfar
6. Styvmor
7. Styvfar
8. Bror
9. Syster
10. Barn
11. Styvbarn/nuvarande sambos barn
12. Svärson
13. Svärdotter
14. Barnbarn
15. Morförälder/farförälder
16. Moster/faster
17. Farbror/morbror
18. Systerdotter/brorsdotter
19. Systerson/brorson
20. Annan släkting
21. Vän
22. (Före detta) Arbetskollega eller chef
23. Granne
24. Före detta make/maka/sambo
25. Präst
26. Kurator eller terapeut
27. Hemhjälp/hemtjänst/hemsjukvårdare
96. Ingen av dessa

SN004_n_InRoster

INTERVJUARE: Kontrollera listan över personer nedan för en eventuell dubbelregistrering (dvs. kontrollera om
någon har registrerats två gånger och ta bort den ena av dem från listan).



ENDIF
IF Sizeofsocialnetwork > 0

0. ^FLDefault[61]
^FLRoster[1]
^FLRoster[2]
^FLRoster[3]
^FLRoster[4]
^FLRoster[5]
^FLRoster[6]
^FLRoster[7]

LOOP cnt:= 1 TO 7

SN008_Intro_closeness
Jag skulle nu vilja ställa ytterligare ett par frågor om de personer som står dig nära.
1. Fortsätt

IF cnt < (Sizeofsocialnetwork + 1)

LOOP

ENDLOOP
LOOP

IF FLRosterName <> ''

ENDIF

ELSE

ENDIF
IF NOT (SN006_NetworkProximity = a1)

ENDIF

SN005a_Gender

INTERVJUARE: Koda könstillhörigheten på {FLRosterName} (fråga om du är osäker)
1. Man
2. Kvinna

SN006_NetworkProximity
Titta på kort 5
Var bor {FLRosterName}?
1. I samma hushåll
2. I samma hus
3. På mindre än 1 kilometers avstånd
4. Mellan 1 och 5 kilometer bort
5. Mellan 5 och 25 kilometer bort
6. Mellan 25 och 100 kilometer bort
7. Mellan 100 och 500 kilometer bort
8. Mer än 500 kilometer bort

SN007_NetworkContact
Hur ofta har du haft kontakt med {FLRosterName} antingen personligen, per telefon eller e-post under de
senaste 12 månaderna?
INTERVJUARE: Alla typer av kontakt, inklusive till exempel e-post, sms eller kontakt genom andra medel
1. Dagligen
2. Flera gånger i veckan
3. Ungefär en gång i veckan
4. Ungefär en gång varannan vecka
5. Ungefär en gång i månaden
6. Mindre än en gång i månaden
7. Aldrig



ENDIF
IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF Sizeofsocialnetwork = 0

ELSE

ENDIF

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF FLRosterName <> ''

ENDIF

SN009_Network_Closeness
Hur nära relation upplever du dig ha med {FLRosterName}?
INTERVJUARE: Läs upp
1. Inte särskilt nära
2. Ganska nära
3. Mycket nära
4. Ytterst nära

SN017_Network_Satisfaction
Du angav att du inte har någon att diskutera saker med, och att du av olika skäl inte har någon som står dig
nära. På en skala 0-10, hur nöjd eller missnöjd är du med det? 0 betyder mycket missnöjd och 10 mycket nöjd.
0..10

SN012_Network_Satisfaction
Hur nöjd eller missnöjd är du på det stora hela med [ditt förhållande till den person/ditt förhållande till de
personerna] som vi just talade om?
Svara på en skala från 0 till 10 där 0 betyder mycket missnöjd och 10 betyder mycket nöjd
0..10

SN013_Non_proxy

INTERVJUARE: Slut på sektionen som ska besvaras av respondenten själv.
Vem svarade på frågorna i detta avsnitt?
1. Den svarande själv
2. Sektionen inte besvarad (intervju via ombud)

SN015_Who_present

INTERVJUARE: KONTROLL: VEM VAR NÄRVARANDE UNDER DENNA SEKTION? Ange den eller de som
passar in
1. Den svarande själv
2. Partner närvarande
3. Barn närvarande
4. Andra

LOOP

IF (MN101_Longitudinal = 0) OR (((((MN101_Longitudinal = 1) AND
(Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive <> 0)) OR (Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive
<> 0)) OR (Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5)) OR
(Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5))

DN039_Intro2
Nu har jag några frågor om dina föräldrar och syskon.
1. Fortsätt



ENDIF
LOOP

IF Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5

IF (MN017_FatherinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 1)

LOOP

IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))

ELSE

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR
((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive
Lever [din/din] [biologiska/biologiske] [mor/far]?
1. Ja
5. Nej

DN027_AgeOfDeathParent
Hur gammal var [din/din] [mor/far] när [hon/han] dog?
10..120

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent
Hur gammal är [din/din] [mor/far] nu?
18..120

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent
Hur gammal är [din/din] [mor/far] nu?
18..120

DN029_JobOfParent10
Vilket arbete hade [din/din] [mor/far] när du var 10 år gammal?
Ge en exakt beskrivning.
INTERVJUARE: EXEMPELVIS INTE "TJÄNSTEMAN" UTAN "SPEDITÖR", INTE "ARBETARE" UTAN
"MOTORMONTÖR". OM EN PERSON ANSTÄLLD INOM OFFENTLIGA SEKTORN, ANGE DEN
OFFICIELLA TITELN, T EX "POLISASSISTENT" ELLER "GYMNASIELÄRARE".
ANGE ENBART "HEMMAFRU/-MAN" OM PERSONEN ALDRIG HAFT NÅGOT BETALT ARBETE.
STRING

IF DN026_NaturalParentAlive = a1

DN030_LivingPlaceParent
Titta på kort 5.
Vart bor [din/din] [mor/far]?
1. I samma hushåll
2. I samma hus
3. På mindre än 1 kilometers avstånd
4. Mellan 1 och 5 kilometer bort



ELSE
ENDLOOP

ELSE

ENDIF

ENDIF

IF DN030_LivingPlaceParent > a1

ENDIF

5. Mellan 5 och 25 kilometer bort
6. Mellan 25 och 100 kilometer bort
7. Mellan 100 och 500 kilometer bort
8. Mer än 500 kilometer bort

DN032_ContactDuringPast12Months
Hur ofta hade du kontakt med [din/din] [mor/far] under det senaste året?
INTERVJUARE: ALL SLAGS KONTAKT, ÄVEN T.EX. E-MAIL ELLER SMS
1. Dagligen
2. Flera gånger i veckan
3. Ungefär en gång i veckan
4. Ungefär en gång varannan vecka
5. Ungefär en gång i månaden
6. Mindre än en gång i månaden
7. Aldrig

DN033_HealthParent
Hur skulle du beskriva [din/din] [mors/fars] hälsa? Skulle du säga att den är
INTERVJUARE: LÄS UPP
1. Utmärkt
2. Mycket bra
3. Bra
4. Ganska bra
5. Dålig

DN033_HealthParent
Hur skulle du beskriva [din/din] [mors/fars] hälsa? Skulle du säga att den är
INTERVJUARE: LÄS UPP
1. Utmärkt
2. Mycket bra
3. Bra
4. Ganska bra
5. Dålig

IF (MN019_FatherinLawinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 0)

LOOP

IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

DN026_NaturalParentAlive
Lever [din/din] [biologiska/biologiske] [mor/far]?
1. Ja
5. Nej

DN027_AgeOfDeathParent
Hur gammal var [din/din] [mor/far] när [hon/han] dog?
10..120



ELSE

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR
((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))

ELSE

ENDIF

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent
Hur gammal är [din/din] [mor/far] nu?
18..120

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent
Hur gammal är [din/din] [mor/far] nu?
18..120

DN029_JobOfParent10
Vilket arbete hade [din/din] [mor/far] när du var 10 år gammal?
Ge en exakt beskrivning.
INTERVJUARE: EXEMPELVIS INTE "TJÄNSTEMAN" UTAN "SPEDITÖR", INTE "ARBETARE" UTAN
"MOTORMONTÖR". OM EN PERSON ANSTÄLLD INOM OFFENTLIGA SEKTORN, ANGE DEN
OFFICIELLA TITELN, T EX "POLISASSISTENT" ELLER "GYMNASIELÄRARE".
ANGE ENBART "HEMMAFRU/-MAN" OM PERSONEN ALDRIG HAFT NÅGOT BETALT ARBETE.
STRING

IF DN026_NaturalParentAlive = a1

IF DN030_LivingPlaceParent > a1

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent
Titta på kort 5.
Vart bor [din/din] [mor/far]?
1. I samma hushåll
2. I samma hus
3. På mindre än 1 kilometers avstånd
4. Mellan 1 och 5 kilometer bort
5. Mellan 5 och 25 kilometer bort
6. Mellan 25 och 100 kilometer bort
7. Mellan 100 och 500 kilometer bort
8. Mer än 500 kilometer bort

DN032_ContactDuringPast12Months
Hur ofta hade du kontakt med [din/din] [mor/far] under det senaste året?
INTERVJUARE: ALL SLAGS KONTAKT, ÄVEN T.EX. E-MAIL ELLER SMS
1. Dagligen
2. Flera gånger i veckan
3. Ungefär en gång i veckan
4. Ungefär en gång varannan vecka
5. Ungefär en gång i månaden
6. Mindre än en gång i månaden
7. Aldrig

DN033_HealthParent
Hur skulle du beskriva [din/din] [mors/fars] hälsa? Skulle du säga att den är



ENDIF
IF Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5

ENDIF
ENDIF
ENDLOOP

ELSE

ENDIF

ENDIF

INTERVJUARE: LÄS UPP
1. Utmärkt
2. Mycket bra
3. Bra
4. Ganska bra
5. Dålig

DN033_HealthParent
Hur skulle du beskriva [din/din] [mors/fars] hälsa? Skulle du säga att den är
INTERVJUARE: LÄS UPP
1. Utmärkt
2. Mycket bra
3. Bra
4. Ganska bra
5. Dålig

IF (MN016_MotherinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 1)

LOOP

IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))

ELSE

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive
Lever [din/din] [biologiska/biologiske] [mor/far]?
1. Ja
5. Nej

DN027_AgeOfDeathParent
Hur gammal var [din/din] [mor/far] när [hon/han] dog?
10..120

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent
Hur gammal är [din/din] [mor/far] nu?
18..120

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent
Hur gammal är [din/din] [mor/far] nu?
18..120



ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR
((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))

ELSE

ENDIF

DN029_JobOfParent10
Vilket arbete hade [din/din] [mor/far] när du var 10 år gammal?
Ge en exakt beskrivning.
INTERVJUARE: EXEMPELVIS INTE "TJÄNSTEMAN" UTAN "SPEDITÖR", INTE "ARBETARE" UTAN
"MOTORMONTÖR". OM EN PERSON ANSTÄLLD INOM OFFENTLIGA SEKTORN, ANGE DEN
OFFICIELLA TITELN, T EX "POLISASSISTENT" ELLER "GYMNASIELÄRARE".
ANGE ENBART "HEMMAFRU/-MAN" OM PERSONEN ALDRIG HAFT NÅGOT BETALT ARBETE.
STRING

IF DN026_NaturalParentAlive = a1

ENDIF

IF DN030_LivingPlaceParent > a1

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent
Titta på kort 5.
Vart bor [din/din] [mor/far]?
1. I samma hushåll
2. I samma hus
3. På mindre än 1 kilometers avstånd
4. Mellan 1 och 5 kilometer bort
5. Mellan 5 och 25 kilometer bort
6. Mellan 25 och 100 kilometer bort
7. Mellan 100 och 500 kilometer bort
8. Mer än 500 kilometer bort

DN032_ContactDuringPast12Months
Hur ofta hade du kontakt med [din/din] [mor/far] under det senaste året?
INTERVJUARE: ALL SLAGS KONTAKT, ÄVEN T.EX. E-MAIL ELLER SMS
1. Dagligen
2. Flera gånger i veckan
3. Ungefär en gång i veckan
4. Ungefär en gång varannan vecka
5. Ungefär en gång i månaden
6. Mindre än en gång i månaden
7. Aldrig

DN033_HealthParent
Hur skulle du beskriva [din/din] [mors/fars] hälsa? Skulle du säga att den är
INTERVJUARE: LÄS UPP
1. Utmärkt
2. Mycket bra
3. Bra
4. Ganska bra
5. Dålig

DN033_HealthParent
Hur skulle du beskriva [din/din] [mors/fars] hälsa? Skulle du säga att den är
INTERVJUARE: LÄS UPP
1. Utmärkt
2. Mycket bra
3. Bra
4. Ganska bra
5. Dålig



ELSE
ENDLOOP

IF (MN018_MotherinLawinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 0)

LOOP

IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))

ELSE

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR
((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive
Lever [din/din] [biologiska/biologiske] [mor/far]?
1. Ja
5. Nej

DN027_AgeOfDeathParent
Hur gammal var [din/din] [mor/far] när [hon/han] dog?
10..120

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent
Hur gammal är [din/din] [mor/far] nu?
18..120

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent
Hur gammal är [din/din] [mor/far] nu?
18..120

DN029_JobOfParent10
Vilket arbete hade [din/din] [mor/far] när du var 10 år gammal?
Ge en exakt beskrivning.
INTERVJUARE: EXEMPELVIS INTE "TJÄNSTEMAN" UTAN "SPEDITÖR", INTE "ARBETARE" UTAN
"MOTORMONTÖR". OM EN PERSON ANSTÄLLD INOM OFFENTLIGA SEKTORN, ANGE DEN
OFFICIELLA TITELN, T EX "POLISASSISTENT" ELLER "GYMNASIELÄRARE".
ANGE ENBART "HEMMAFRU/-MAN" OM PERSONEN ALDRIG HAFT NÅGOT BETALT ARBETE.
STRING

IF DN026_NaturalParentAlive = a1

DN030_LivingPlaceParent
Titta på kort 5.
Vart bor [din/din] [mor/far]?
1. I samma hushåll
2. I samma hus
3. På mindre än 1 kilometers avstånd
4. Mellan 1 och 5 kilometer bort
5. Mellan 5 och 25 kilometer bort
6. Mellan 25 och 100 kilometer bort



ENDLOOP
LOOP

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP

ELSE

ENDIF

ENDIF

IF DN030_LivingPlaceParent > a1

ENDIF

7. Mellan 100 och 500 kilometer bort
8. Mer än 500 kilometer bort

DN032_ContactDuringPast12Months
Hur ofta hade du kontakt med [din/din] [mor/far] under det senaste året?
INTERVJUARE: ALL SLAGS KONTAKT, ÄVEN T.EX. E-MAIL ELLER SMS
1. Dagligen
2. Flera gånger i veckan
3. Ungefär en gång i veckan
4. Ungefär en gång varannan vecka
5. Ungefär en gång i månaden
6. Mindre än en gång i månaden
7. Aldrig

DN033_HealthParent
Hur skulle du beskriva [din/din] [mors/fars] hälsa? Skulle du säga att den är
INTERVJUARE: LÄS UPP
1. Utmärkt
2. Mycket bra
3. Bra
4. Ganska bra
5. Dålig

DN033_HealthParent
Hur skulle du beskriva [din/din] [mors/fars] hälsa? Skulle du säga att den är
INTERVJUARE: LÄS UPP
1. Utmärkt
2. Mycket bra
3. Bra
4. Ganska bra
5. Dålig

IF MN101_Longitudinal = 0

IF Sec_SN.SN905_SiblingInSocialNetwork = 0

ENDIF
IF (Sec_SN.SN905_SiblingInSocialNetwork = 1) OR (DN034_AnySiblings = a1)

DN034_AnySiblings
Har du någonsin haft några syskon?
INTERVJUARE: INKLUDERA ICKE-BIOLOGISKA SYSKON
1. Ja
5. Nej

DN035_OldestYoungestBetweenChild
Var du äldsta barnet, yngsta barnet eller mellanbarn?
1. Äldsta



ENDIF
IF (CH IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDLOOP

ENDIF
IF (DN034_AnySiblings = a1) OR (((Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive <> 0) OR
(Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive <> 0)) OR (Sec_SN.SN905_SiblingInSocialNetwork = 1))

ENDIF

ENDIF

2. Yngsta
3. Mellanbarn

DN036_HowManyBrothersAlive
Hur många av dina bröder - om du har några - lever fortfarande?
INTERVJUARE: OM RESPONDENTEN INTE HAR NÅGRA BRÖDER, KODA 0. INKLUDERA ICKE
BIOLOGISKA BRÖDER
0..20

DN037_HowManySistersAlive
Hur många av dina systrar - om du har några - lever fortfarande?
INTERVJUARE: OM RESPONDENTEN INTE HAR NÅGRA SYSTRAR, KODA 0. INKLUDERA ICKE
BIOLOGISKA SYSTRAR
0..20

LOOP

IF MN006_NumFamR = 1

IF CH001_NumberOfChildren > 0

CH001_NumberOfChildren
Nu följer några frågor om dina barn. Hur många barn har du som är i livet? Räkna med alla biologiska barn,
fosterbarn, adoptivbarn och styvbarn [, inklusive/, inklusive/, inklusive/, inklusive] [din mans/din hustrus/din
sambos/din sambos].
INTERVJUARE: Styvbarn = ett barn som R's make/maka/sambo/partner fått i tidigare förhållande
Adopterat barn = ett barn som R har upptagit som sitt eget genom adoption
Fosterbarn = ett barn som R har placerat i sitt hem för stadigvarande vård och fostran
0..20

TABLE BCH.TChild

CH201_ChildByINTRO
En lista på alla barn som vi [idag/idag eller i en tidigare intervju] har talat om visas nu på skärmen.
Några av barnen kan vara med dubbelt på listan, andra kanske saknas eller så har vi fått felaktig eller saknar
information för något eller några av barnen.

Jag skulle vilja att vi går igenom listan för att säkerställa att informationen vi har fått är fullständig och korrekt.
1. Fortsätt

CH201_ChildByEnum

LOOP cnt:= 1 TO 20

IF Preload.PreloadedChildren[cnt].Kidcom <> EMPTY

LOOP

IF piPreloadChildIndex = 0

CH001a_ChildCheck



ELSE

ENDIF
IF CH001a_ChildCheck <> a5

Har du {FL_CH001a_1}?
Åter igen, tänk på alla biologiska barn, forsterbarn, adopterade barn och styvbarn [((('ett barn vid namn ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('ett barn vid namn ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), fött ') + CH006_YearOfBirthChildN) +
''/((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/ett barn/ett annat
barn som inte redan nämnts] [, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från/, inklusive
de som kommer från/, inklusive de som kommer från].
INTERVJUARE: Förklara om nödvändigt: vi är mest intresserade av barn som fortfarande är i livet. Vi
kommer att justera listan så att den innehåller alla biologiska barn, fosterbarn, adoptivbarn och styvbarn
[((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('ett barn vid
namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), fött ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/ett barn/ett annat barn som inte redan nämnts] [, inklusive de som kommer
från/, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från].
1. Ja
5. Nej

IF piPreloadChildIndex > 0

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck
Har du {FL_CH001a_1}?
Åter igen, tänk på alla biologiska barn, forsterbarn, adopterade barn och styvbarn [((('ett barn vid namn ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('ett barn vid namn ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), fött ') + CH006_YearOfBirthChildN) +
''/((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/ett barn/ett annat
barn som inte redan nämnts] [, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från/, inklusive
de som kommer från/, inklusive de som kommer från].
INTERVJUARE: Förklara om nödvändigt: vi är mest intresserade av barn som fortfarande är i livet. Vi
kommer att justera listan så att den innehåller alla biologiska barn, fosterbarn, adoptivbarn och styvbarn
[((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('ett barn vid
namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), fött ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/ett barn/ett annat barn som inte redan nämnts] [, inklusive de som kommer
från/, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från].
1. Ja
5. Nej

CH001a_ChildCheck
Har du {FL_CH001a_1}?
Åter igen, tänk på alla biologiska barn, forsterbarn, adopterade barn och styvbarn [((('ett barn vid namn ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('ett barn vid namn ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), fött ') + CH006_YearOfBirthChildN) +
''/((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/ett barn/ett annat
barn som inte redan nämnts] [, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från/, inklusive
de som kommer från/, inklusive de som kommer från].
INTERVJUARE: Förklara om nödvändigt: vi är mest intresserade av barn som fortfarande är i livet. Vi
kommer att justera listan så att den innehåller alla biologiska barn, fosterbarn, adoptivbarn och styvbarn
[((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('ett barn vid
namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), fött ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/ett barn/ett annat barn som inte redan nämnts] [, inklusive de som kommer
från/, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från].
1. Ja
5. Nej

CH004_FirstNameOfChild



ELSE
ENDLOOP

ELSE

ENDIF

^FL_CH004_5
Vad är [det korrekta] förnamnet på detta barn?
INTERVJUARE: Ange/bekräfta förnamnet
STRING

CH005_SexOfChildN
Är {CH004_FirstNameOfChild} man eller kvinna?
INTERVJUARE: FRÅGA ENBART OM DU ÄR OSÄKER
1. Man
2. Kvinna

CH006_YearOfBirthChildN
Vilket år är {CH004_FirstNameOfChild} född?
INTERVJUARE: Ange/bekräfta födelseår
1875..2011

IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))

ENDIF

IF CH504_WhyChildRemoved = a4

ENDIF

CH504_WhyChildRemoved

INTERVJUARE: Varför tillhör inte detta barn listan på barn längre?
1. Barnet tillhör en tidigare partner som respondenten har separerat ifrån
2. Barnet har dött
3. Felaktig förladdning
4. Redan omnämnt tidigare
97. Annan anledning

CH505_WhichChildMentionedEarlier

INTERVJUARE: Samma som vilket barn som nämnts tidigare?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]

IF (Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0) AND (Sec_SN.SN_Child[cnt - sn_start].Name = RESPONSE)



LOOP

IF piPreloadChildIndex = 0

ELSE

CH001a_ChildCheck
Har du {FL_CH001a_1}?
Åter igen, tänk på alla biologiska barn, forsterbarn, adopterade barn och styvbarn [((('ett barn vid namn ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('ett barn vid namn ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), fött ') + CH006_YearOfBirthChildN) +
''/((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/ett barn/ett annat
barn som inte redan nämnts] [, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från/, inklusive
de som kommer från/, inklusive de som kommer från].
INTERVJUARE: Förklara om nödvändigt: vi är mest intresserade av barn som fortfarande är i livet. Vi
kommer att justera listan så att den innehåller alla biologiska barn, fosterbarn, adoptivbarn och styvbarn
[((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('ett barn vid
namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), fött ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/ett barn/ett annat barn som inte redan nämnts] [, inklusive de som kommer
från/, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från].
1. Ja
5. Nej

IF piPreloadChildIndex > 0

ELSE

CH001a_ChildCheck
Har du {FL_CH001a_1}?
Åter igen, tänk på alla biologiska barn, forsterbarn, adopterade barn och styvbarn [((('ett barn vid namn '
+ CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('ett barn vid namn ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), fött ') + CH006_YearOfBirthChildN) +
''/((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/ett barn/ett
annat barn som inte redan nämnts] [, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från/,
inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från].
INTERVJUARE: Förklara om nödvändigt: vi är mest intresserade av barn som fortfarande är i livet. Vi
kommer att justera listan så att den innehåller alla biologiska barn, fosterbarn, adoptivbarn och styvbarn
[((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('ett barn vid
namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), fött ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/ett barn/ett annat barn som inte redan nämnts] [, inklusive de som kommer
från/, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från].
1. Ja
5. Nej

CH001a_ChildCheck
Har du {FL_CH001a_1}?
Åter igen, tänk på alla biologiska barn, forsterbarn, adopterade barn och styvbarn [((('ett barn vid namn '
+ CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('ett barn vid namn ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), fött ') + CH006_YearOfBirthChildN) +
''/((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/ett barn/ett
annat barn som inte redan nämnts] [, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från/,
inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från].
INTERVJUARE: Förklara om nödvändigt: vi är mest intresserade av barn som fortfarande är i livet. Vi
kommer att justera listan så att den innehåller alla biologiska barn, fosterbarn, adoptivbarn och styvbarn
[((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('ett barn vid
namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), fött ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/ett barn/ett annat barn som inte redan nämnts] [, inklusive de som kommer
från/, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från].
1. Ja
5. Nej



ENDIF
IF CH001a_ChildCheck <> a5

ELSE

ENDIF

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild
^FL_CH004_5
Vad är [det korrekta] förnamnet på detta barn?
INTERVJUARE: Ange/bekräfta förnamnet
STRING

CH005_SexOfChildN
Är {CH004_FirstNameOfChild} man eller kvinna?
INTERVJUARE: FRÅGA ENBART OM DU ÄR OSÄKER
1. Man
2. Kvinna

CH006_YearOfBirthChildN
Vilket år är {CH004_FirstNameOfChild} född?
INTERVJUARE: Ange/bekräfta födelseår
1875..2011

IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))

ENDIF

IF CH504_WhyChildRemoved = a4

ENDIF

CH504_WhyChildRemoved

INTERVJUARE: Varför tillhör inte detta barn listan på barn längre?
1. Barnet tillhör en tidigare partner som respondenten har separerat ifrån
2. Barnet har dött
3. Felaktig förladdning
4. Redan omnämnt tidigare
97. Annan anledning

CH505_WhichChildMentionedEarlier

INTERVJUARE: Samma som vilket barn som nämnts tidigare?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]



ELSE
ENDLOOP

IF Child[cnt - 1].CH004_FirstNameOfChild <> EMPTY OR Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom <>
EMPTY

LOOP

IF piPreloadChildIndex = 0

ELSE

CH001a_ChildCheck
Har du {FL_CH001a_1}?
Åter igen, tänk på alla biologiska barn, forsterbarn, adopterade barn och styvbarn [((('ett barn vid namn '
+ CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('ett barn vid namn ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), fött ') + CH006_YearOfBirthChildN) +
''/((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/ett barn/ett
annat barn som inte redan nämnts] [, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från/,
inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från].
INTERVJUARE: Förklara om nödvändigt: vi är mest intresserade av barn som fortfarande är i livet. Vi
kommer att justera listan så att den innehåller alla biologiska barn, fosterbarn, adoptivbarn och styvbarn
[((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('ett barn vid
namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), fött ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/ett barn/ett annat barn som inte redan nämnts] [, inklusive de som kommer
från/, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från].
1. Ja
5. Nej

IF piPreloadChildIndex > 0

ELSE

CH001a_ChildCheck
Har du {FL_CH001a_1}?
Åter igen, tänk på alla biologiska barn, forsterbarn, adopterade barn och styvbarn [((('ett barn vid namn
' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('ett barn vid namn ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), fött ') + CH006_YearOfBirthChildN) +
''/((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/ett barn/ett
annat barn som inte redan nämnts] [, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från/,
inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från].
INTERVJUARE: Förklara om nödvändigt: vi är mest intresserade av barn som fortfarande är i livet. Vi
kommer att justera listan så att den innehåller alla biologiska barn, fosterbarn, adoptivbarn och
styvbarn [((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('ett
barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), fött ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/ett barn/ett annat barn som inte redan nämnts] [, inklusive de som kommer
från/, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från].
1. Ja
5. Nej

CH001a_ChildCheck
Har du {FL_CH001a_1}?
Åter igen, tänk på alla biologiska barn, forsterbarn, adopterade barn och styvbarn [((('ett barn vid namn
' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('ett barn vid namn ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), fött ') + CH006_YearOfBirthChildN) +
''/((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/ett barn/ett
annat barn som inte redan nämnts] [, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från/,
inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från].
INTERVJUARE: Förklara om nödvändigt: vi är mest intresserade av barn som fortfarande är i livet. Vi
kommer att justera listan så att den innehåller alla biologiska barn, fosterbarn, adoptivbarn och
styvbarn [((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('ett
barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), fött ') +



ENDIF
IF CH001a_ChildCheck <> a5

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/ett barn/ett annat barn som inte redan nämnts] [, inklusive de som kommer
från/, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från].
1. Ja
5. Nej

CH004_FirstNameOfChild
^FL_CH004_5
Vad är [det korrekta] förnamnet på detta barn?
INTERVJUARE: Ange/bekräfta förnamnet
STRING

CH005_SexOfChildN
Är {CH004_FirstNameOfChild} man eller kvinna?
INTERVJUARE: FRÅGA ENBART OM DU ÄR OSÄKER
1. Man
2. Kvinna

CH006_YearOfBirthChildN
Vilket år är {CH004_FirstNameOfChild} född?
INTERVJUARE: Ange/bekräfta födelseår
1875..2011

IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))

IF CH504_WhyChildRemoved = a4

CH504_WhyChildRemoved

INTERVJUARE: Varför tillhör inte detta barn listan på barn längre?
1. Barnet tillhör en tidigare partner som respondenten har separerat ifrån
2. Barnet har dött
3. Felaktig förladdning
4. Redan omnämnt tidigare
97. Annan anledning

CH505_WhichChildMentionedEarlier

INTERVJUARE: Samma som vilket barn som nämnts tidigare?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]



ELSE
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF

^FLChild[18]
^FLChild[19]

IF (cnt = 1) AND (GridSize > 0)

LOOP

IF piPreloadChildIndex = 0

ELSE

CH001a_ChildCheck
Har du {FL_CH001a_1}?
Åter igen, tänk på alla biologiska barn, forsterbarn, adopterade barn och styvbarn [((('ett barn vid namn
' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('ett barn vid namn ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), fött ') + CH006_YearOfBirthChildN) +
''/((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/ett barn/ett
annat barn som inte redan nämnts] [, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från/,
inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från].
INTERVJUARE: Förklara om nödvändigt: vi är mest intresserade av barn som fortfarande är i livet. Vi
kommer att justera listan så att den innehåller alla biologiska barn, fosterbarn, adoptivbarn och
styvbarn [((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('ett
barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), fött ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/ett barn/ett annat barn som inte redan nämnts] [, inklusive de som kommer
från/, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från].
1. Ja
5. Nej

IF piPreloadChildIndex > 0

ELSE

CH001a_ChildCheck
Har du {FL_CH001a_1}?
Åter igen, tänk på alla biologiska barn, forsterbarn, adopterade barn och styvbarn [((('ett barn vid
namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('ett barn vid namn ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), fött ') + CH006_YearOfBirthChildN) +
''/((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/ett barn/ett
annat barn som inte redan nämnts] [, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från/,
inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från].
INTERVJUARE: Förklara om nödvändigt: vi är mest intresserade av barn som fortfarande är i livet. Vi
kommer att justera listan så att den innehåller alla biologiska barn, fosterbarn, adoptivbarn och
styvbarn [((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '
)'/((((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), fött ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/ett barn/ett annat barn som inte redan nämnts] [, inklusive de som kommer
från/, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från].
1. Ja
5. Nej

CH001a_ChildCheck
Har du {FL_CH001a_1}?
Åter igen, tänk på alla biologiska barn, forsterbarn, adopterade barn och styvbarn [((('ett barn vid
namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('ett barn vid namn ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), fött ') + CH006_YearOfBirthChildN) +
''/((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/ett barn/ett
annat barn som inte redan nämnts] [, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från/,



ENDIF
IF CH001a_ChildCheck <> a5

ELSE

ENDIF

inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från].
INTERVJUARE: Förklara om nödvändigt: vi är mest intresserade av barn som fortfarande är i livet. Vi
kommer att justera listan så att den innehåller alla biologiska barn, fosterbarn, adoptivbarn och
styvbarn [((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '
)'/((((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), fött ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('ett barn vid namn ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/ett barn/ett annat barn som inte redan nämnts] [, inklusive de som kommer
från/, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från/, inklusive de som kommer från].
1. Ja
5. Nej

CH004_FirstNameOfChild
^FL_CH004_5
Vad är [det korrekta] förnamnet på detta barn?
INTERVJUARE: Ange/bekräfta förnamnet
STRING

CH005_SexOfChildN
Är {CH004_FirstNameOfChild} man eller kvinna?
INTERVJUARE: FRÅGA ENBART OM DU ÄR OSÄKER
1. Man
2. Kvinna

CH006_YearOfBirthChildN
Vilket år är {CH004_FirstNameOfChild} född?
INTERVJUARE: Ange/bekräfta födelseår
1875..2011

IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))

IF CH504_WhyChildRemoved = a4

CH504_WhyChildRemoved

INTERVJUARE: Varför tillhör inte detta barn listan på barn längre?
1. Barnet tillhör en tidigare partner som respondenten har separerat ifrån
2. Barnet har dött
3. Felaktig förladdning
4. Redan omnämnt tidigare
97. Annan anledning

CH505_WhichChildMentionedEarlier

INTERVJUARE: Samma som vilket barn som nämnts tidigare?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]



ENDTABLE

TABLE BCH.TChildInfo

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF

^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]

CH203_Done
IWER: Försäkra dig om att listan på barn är komplett.

{Children_table_1} {Children_table_2} {Children_table_3} {Children_table_4} {Children_table_5}
{Children_table_6} {Children_table_7} {Children_table_8} {Children_table_9} {Children_table_10}
{Children_table_11} {Children_table_12} {Children_table_13} {Children_table_14} {Children_table_15}
{Children_table_16} {Children_table_17} {Children_table_18} {Children_table_19} {Children_table_20}
1. Fortsätt

CH202_ChildInfoByEnum

LOOP cnt:= 1 TO 20

IF Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a1

LOOP
ELSE

ENDIF
IF piPreloadChildIndex = '0'

ELSE

ENDIF

CH014_ContactChild
Hur ofta har du haft kontakt med {CH004_FirstNameOfChild} under den senaste tolvmånadersperioden,
antingen personligen eller via telefon eller brev?
INTERVJUARE: All typ av kontakt, inkludera till exempel e-mail, sms eller mms
1. Dagligen
2. Flera gånger i veckan
3. Ungefär en gång i veckan
4. Ungefär en gång varannan vecka
5. Ungefär en gång i månaden
6. Mindre än en gång i månaden
7. Aldrig

ELSE
ELSE

CH007_ChLWh
Titta på kort 5. Var bor {CH004_FirstNameOfChild}?



ENDIF

IF CH002_NatChild = a5

ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)

ENDIF

1. I samma hushåll
2. I samma hus
3. På mindre än 1 kilometers avstånd
4. Mellan 1 och 5 kilometer bort
5. Mellan 5 och 25 kilometer bort
6. Mellan 25 och 100 kilometer bort
7. Mellan 100 och 500 kilometer bort
8. Mer än 500 kilometer bort

CH002_NatChild
Är {CH004_FirstNameOfChild} ett biologiskt till dig [och din nuvarande partner eller sambo/och din
nuvarande partner eller sambo]?
1. Ja
5. Nej

IF MN005_ModeQues = a1

ELSE

ENDIF

CH010_StepAdopFostChild
Är {CH004_FirstNameOfChild}...
INTERVJUARE: LÄS UPP
1. ditt eget barn
2. ett styvbarn
3. ett adoptivbarn
4. ett fosterbarn

CH011_OwnChildN
Är {CH004_FirstNameOfChild}...
INTERVJUARE: LÄS UPP
1. Ditt och din nuvarande maka/make/sambos gemensamma barn
2. Ditt eget barn från ett tidigare förhållande
3. Ett barn till din nuvarande partner från ett tidigare förhållande
4. Ett adoptivbarn
5. Ett fosterbarn

IF CH012_MaritalStatusChildN.ORD > 2

CH012_MaritalStatusChildN
Titta på kort 4. Vilket är {CH004_FirstNameOfChild} s civilstånd?

INTERVJUARE: TILL GIFT RÄKNAS ÄVEN REGISTRERAT PARTNERSKAP
1. Gift och sammanboende med man/hustru
2. Sambo
3. Gift men lever åtskilda
4. Aldrig gift
5. Skild
6. Änka/änkling

CH013_PartnerChildN

INTERVJUARE: TRYCK CTRL-R



ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)

ENDIF
IF ((CH007_ChLWh <> a1) AND (CH007_ChLWh <> DONTKNOW)) AND (CH007_ChLWh <> REFUSAL)

ENDIF

ENDIF

1. Ja
5. Nej

CH015_YrChldMoveHh
Vilket år flyttade {CH004_FirstNameOfChild} från föräldrahemmet?
INTERVJUARE: DEN SENASTE FLYTTEN ÄR DEN SOM SKA RÄKNAS. SKRIV IN "2999" OM BARNET
FORTFARANDE BOR HEMMA (T. EX. MED FRÅNSKILD MODER).
1900..2999

IF (piPreloadChildIndex = '0') OR piPreloadChildIndex = EMPTY

CH016_ChildOcc
Titta på kort 6. Vilken sysselsättning har {CH004_FirstNameOfChild}?
1. Heltidsanställd
2. Deltidsanställd
3. Egenföretagare eller arbetar i familjeföretag
4. Arbetslös
5. I yrkesutbildning/omskolning/utbildning
6. Föräldraledig
7. Pensionär eller förtida pensionär
8. Permanent sjuk eller handikappad
9. Tar hand om hem eller familj
97. Annat

CH017_EducChild
Titta på kort 2.
Vilken grundutbildning har {CH004_FirstNameOfChild}?
1. Folkskola (motsvarande) mindre än sex år
2. Folkskola 6-8 år
3. Folkskoleexamen och yrkesutbildning minst ett år
4. Folkskola och läroverk åtta år
5. Avgångsbetyg från nioårig grundskola
6. Realexamen
7. Avgångsbetyg från grundskola eller realexamen, samt yrkesutbildning minst ett år
95. Ännu ingen examen/fortfarande i utbildning
96. Ingen utbildning
97. Annan grundutbildning (även utomlands)

CH018_EdInstChild
Titta på kort 3. Vilken högre utbildning har {CH004_FirstNameOfChild}?
INTERVJUARE: KODA ALLA TILLÄMPLIGA
1. Normalskolekompetens (flickskola)
2. Tvåårigt gymnasium
3. Tre- eller fyraårigt gymnasium
4. Utbildning minst ett år utöver gymnasium eller flickskola, men EJ fullständig högskoleexamen
5. Examen från universitet/högskola efter minst tre års studier
95. Fortfarande i högre utbildning eller yrkesutbildning
96. Ingen gymnasial eller högre utbildning
97. Annan utbildning (även utomlands)

CH019_NoChildren
Hur många barn - om några - har {CH004_FirstNameOfChild}?
INTERVJUARE: RÄKNA ALLA BIOLOGISKA BARN, FOSTERBARN, ADOPTERADE OCH STYVBARN,
INKLUSIVE BARN TILL MAN/HUSTRU ELLER SAMBO



ENDTABLE
IF MN101_Longitudinal = 1

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

IF CH019_NoChildren > 0

ENDIF

0..25

CH020_YrBrthYCh
Vilket år föddes {CH004_FirstNameOfChild} s [yngsta] barn?
1875..2011

IF numberofcheckedpreloadchildren > 0

IF CH524_LocationCheckChildren = a1

CH507_IntroCheckChildren
Vi skulle vilja uppdatera en del av vår information vi har om [ditt barn/dina barn].
1. Fortsätt

CH524_LocationCheckChildren
Har [ditt barn/något av dina barn/ditt barn/något av dina barn] flyttat sedan intervjun (som gjordes
{FL_CH524_1})?
1. Ja
5. Nej

IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1
IN CH525_LocationWhom))

CH525_LocationWhom
Vilket barn har flyttat?
INTERVJUARE: Koda alla tillämpliga
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]



ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_smaller_22 = 1

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

CH526_LocationChanged
Titta på kort 5. Var bor {FL_CH526_1}?
1. I samma hushåll
2. I samma hus
3. På mindre än 1 kilometers avstånd
4. Mellan 1 och 5 kilometer bort
5. Mellan 5 och 25 kilometer bort
6. Mellan 25 och 100 kilometer bort
7. Mellan 100 och 500 kilometer bort
8. Mer än 500 kilometer bort

LOOP i:= 2 TO 20

ENDLOOP

IF ((i IN CH525_LocationWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

CH526_LocationChanged
Titta på kort 5. Var bor {FL_CH526_1}?
1. I samma hushåll
2. I samma hus
3. På mindre än 1 kilometers avstånd
4. Mellan 1 och 5 kilometer bort
5. Mellan 5 och 25 kilometer bort
6. Mellan 25 och 100 kilometer bort
7. Mellan 100 och 500 kilometer bort
8. Mer än 500 kilometer bort

IF CH508_SchoolCheckChildren = a1

CH508_SchoolCheckChildren
Titta på kort 2.
Sedan intervjun i {FL_CH508_1}, har [ditt barn/något av dina barn/ditt barn/något av dina barn] avklarat någon
av utbildningarna som anges på kortet?
1. Ja
5. Nej

IF CH001_NumberOfChildren > 1

CH509_SchoolWhom
Vilket barn?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]



ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_smaller_32 = 1

ENDIF

ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1
IN CH509_SchoolWhom))

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF

^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]

LOOP

ENDLOOP

CH510_Leaving_certificate
Vilken nivå av utbildning har {FL_CH510_1} uppnått?
1. Folkskola (motsvarande mindre än sex år)
2. Folkskola 6-8 år
3. Folkskoleexamen och yrkesutbildning minst ett år
4. Folkskola och läroverk åtta år
5. Avgångsbetyg från nioårig grundskola
6. Realexamen
7. Avgångsbetyg från grundskola eller realexamen samt yrkesutbildning minst ett år
97. Annan grundutbildning (även utomlands)

LOOP i:= 2 TO 20

ENDLOOP

IF ((i IN CH509_SchoolWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

CH510_Leaving_certificate
Vilken nivå av utbildning har {FL_CH510_1} uppnått?
1. Folkskola (motsvarande mindre än sex år)
2. Folkskola 6-8 år
3. Folkskoleexamen och yrkesutbildning minst ett år
4. Folkskola och läroverk åtta år
5. Avgångsbetyg från nioårig grundskola
6. Realexamen
7. Avgångsbetyg från grundskola eller realexamen samt yrkesutbildning minst ett år
97. Annan grundutbildning (även utomlands)

CH511_DegreeCheckChildren
Titta på kort 3.
Sedan intervjun i {FL_CH511_1}, har [ditt barn/något av dina barn/ditt barn/något av dina barn] avklarat någon



IF CH511_DegreeCheckChildren = a1

av de högre utbildningarna eller yrkesutbildningarna som anges på kortet?
1. Ja
5. Nej

IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((1 IN CH512_DegreeWhom) OR
(CH001_NumberOfChildren = 1))

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

CH512_DegreeWhom
Vilket barn?
INTERVJUARE: Koda alla barn tillämpliga
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]

LOOP

ENDLOOP

CH513_DegreeObtained
Vilken examen har {FL_CH513_1} uppnått?
1. Normalskolekompetens (flickskola)
2. Tvåårigt gymnasium
3. Tre- eller fyraårigt gymnasium
4. Utbildning minst 1 år utöver gymnasium eller flickskola, men EJ fullständig högskoleexamen
5. Examen från universitet/högskola efter minst 3 års studier
97. Annan utbildning (även utomlands)

LOOP i:= 2 TO 20

IF ((i IN CH512_DegreeWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

LOOP

CH513_DegreeObtained
Vilken examen har {FL_CH513_1} uppnått?
1. Normalskolekompetens (flickskola)
2. Tvåårigt gymnasium



ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_bigger_16 = 1

ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

3. Tre- eller fyraårigt gymnasium
4. Utbildning minst 1 år utöver gymnasium eller flickskola, men EJ fullständig högskoleexamen
5. Examen från universitet/högskola efter minst 3 års studier
97. Annan utbildning (även utomlands)

IF CH514_MaritalStatusCheckChildren = a1

CH514_MaritalStatusCheckChildren
Sedan intervjun i {FL_CH514_1}, har [ditt barn/något av dina barn/ditt barn/något av dina barn] bytt civilstånd?
1. Ja
5. Nej

IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1
IN CH515_MaritalStatusWhom))

CH515_MaritalStatusWhom
Vilket barn har bytt hans/hennes civilstånd?
INTERVJUARE: Koda alla barn tillämpliga.
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]

LOOP

ENDLOOP

CH516_MaritalStatus
Var god titta på kort 4. Vad är {FL_CH516_1} 's civilstånd?
1. Gift och sammanboende med man/hustru
2. Sambo
3. Gift men lever åtskilda
4. Aldrig gift
5. Skild
6. Änka/änkling



ENDIF

IF CH517_BecomeParent = a1

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF

LOOP i:= 2 TO 20

ENDLOOP

IF ((i IN CH515_MaritalStatusWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

CH516_MaritalStatus
Var god titta på kort 4. Vad är {FL_CH516_1} 's civilstånd?
1. Gift och sammanboende med man/hustru
2. Sambo
3. Gift men lever åtskilda
4. Aldrig gift
5. Skild
6. Änka/änkling

CH517_BecomeParent
Sedan intervjun i {FL_CH517_1}, har [ditt barn/något av dina barn/ditt barn/något av dina barn] blivit förälder
(på nytt)?
INTERVJUARE: Inkludera biologiska barn, fosterbarn, adopterade barn och styvbarn, även barn till en
maka/make/sambo/partner.
1. Ja
5. Nej

IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF

CH518_ParentWhom
Vilket barn har blivit förälder (på nytt)?
INTERVJUARE: Koda alla barn tillämpliga
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]



ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1
IN CH518_ParentWhom))

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

IF CH519_NewK > 0

ENDIF

CH519_NewK
Hur många barn har {FL_CH519_1} sammanlagt?
1..25

CH520_YoungestBorn
Vilket år föddes [detta barn/det yngsta av dessa barn]?
1. 2003 eller tidigare
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

LOOP i:= 2 TO 20

ENDLOOP

IF ((i IN CH518_ParentWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

IF CH519_NewK > 0

ENDIF

CH519_NewK
Hur många barn har {FL_CH519_1} sammanlagt?
1..25

CH520_YoungestBorn
Vilket år föddes [detta barn/det yngsta av dessa barn]?
1. 2003 eller tidigare
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011



ENDIFENDLOOPENDIF
IF (PH IN Test) OR (ALL IN Test)

IF CH021_NoGrandChild > 0

ENDIF

CH021_NoGrandChild
När vi nu talar om barnbarn, hur många barnbarn har du [och din/och din/och din/och din] [man/hustru/sambo
/sambo] sammanlagt?
INTERVJUARE: OBS! INKLUDERA BARN TILL BARN TILLSAMMANS MED TIDIGARE PARTNER. INKLUDERA
ÄVEN BARNBARN VARS FÖRÄLDER INTE ÄR I LIVET
0..20

CH022_GreatGrChild
Har du [eller din/eller din/eller din/eller din] [man/hustru/sambo/sambo] några barnbarnsbarn?
1. Ja
5. Nej

CH023_IntCheck

INTERVJUARE: VEM BESVARADE FRÅGORNA I DENNA SEKTION
1. Enbart respondenten
2. Respondenten och ombud
3. Enbart ombud

LOOP

LOOP

PH001_Intro
Nu har jag några frågor om din hälsa.
1. Fortsätt

PH003_HealthGen2
Tycker du att din hälsa är...
INTERVJUARE: LÄS UPP
1. Utmärkt
2. Mycket god
3. God
4. Ganska god
5. Dålig

PH004_LStIll
Vissa personer lider av kroniska eller långvariga hälsoproblem. Med långvariga menar vi att du har varit besvärad
under en längre tid eller att det troligen kommer att påverka dig under en längre tid.

Har du några långvariga hälsoproblem, sjukdomar, handikapp eller krämpor?
INTERVJUARE: TA MED MENTALA HÄLSOPROBLEM
1. Ja
5. Nej

PH005_LimAct
I vilken utsträckning har något hälsoproblem under de senaste sex månaderna begränsat dina möjligheter att
utföra normala aktiviteter?
INTERVJUARE: LÄS UPP
1. Begränsat allvarligt
2. Begränsat, men inte allvarligt
3. Inte begränsat



IF MN808_AgeRespondent <= 75

ENDIF

IF 97 IN PH006_DocCond

ENDIF
LOOP cnt:= 1 TO 19

PH061_LimPaidWork
Har du några hälsoproblem eller funktionshinder som begränsar typen eller mängden av betalt arbete du kan
utföra?
1. Ja
5. Nej

PH006_DocCond
Titta på kort 7.
[Har en läkare någonsin talat om för dig att du hade/Har du för närvarande] någon eller några av dessa
sjukdomar? [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.]
Ange numret på sjukdomen eller sjukdomarna.
INTERVJUARE: KODA ALLA TILLÄMPLIGA
1. Hjärtsjukdom (t.ex. hjärtinfarkt, hjärtattack, hjärtsvikt, kranskärlssjukdom, angina pectoris, kärlkramp,
hjärtflimmer)
2. Högt blodtryck eller hypertoni
3. Hög kolesterolhalt i blodet
4. Stroke (hjärninfarkt, hjärnblödning)
5. Diabetes eller högt blodsocker (mellitus)
6. Kronisk lungsjukdom såsom kronisk bronkit eller emfysem
8. Artrit, inklusive osteoartrit, eller reumatism
10. Cancer eller elakartad tumör, inklusive leukemi (blodcancer) eller lymfom men inte lindrig hudcancer
11. Magsår
12. Parkinsons sjukdom
13. Grå starr
14. Höft- eller lårbensfraktur
15. Andra frakturer
16. Alzheimers sjukdom, demens, organiskt hjärnsyndrom, senilitet eller andra allvarliga minnesproblem
96. Inget
97. Andra sjukdomstillstånd, ännu ej nämnda

PH007_OthCond
Vilka andra sjukdomar har du (haft)?
INTERVJUARE: SONDERA
STRING

IF ((cnt < 18) AND (cnt IN PH006_DocCond)) OR ((cnt = 20) AND (97 IN PH006_DocCond))

LOOP

IF piIndexSub <> 18

IF piIndexSub = 10

PH008_OrgCan
I vilken kroppsdel eller vilket organ har eller har du haft cancer?
INTERVJUARE: KODA ALLA SOM ÄR TILLÄMPLIGA
1. Hjärna
2. Munhåla
3. Struphuvud
4. Svalget
5. Sköldkörtel
6. Lunga
7. Bröst
8. Matstrupe



ENDLOOP
IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF
ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

9. Magsäck, tunntarm
10. Lever
11. Bukspottkörtel
12. Njure
13. Prostata
14. Testikel
15. Äggstock
16. Cervix (livmodertapp)
17. Livmoderslemhinna (livmoder)
18. Tjocktarm eller ändtarm
19. Urinblåsa
20. Hud
21. Lymfom
22. Leukemi
97. Annat organ

PH009_AgeCond
Ungefär hur gammal var du när en läkare först talade om för dig att du hade [hjärtattack eller någon annan
hjärtsjukdom /högt blodtryck /hög kolesterolhalt i blodet /stroke (hjärninfarkt, hjärnblödning) /diabetes
/kronisk lungsjukdom /artrit eller reumatism/cancer /magsår /parkinsons sjukdom/grå starr/höft- eller
lårbensfraktur/andra frakturer/Alzheimers sjukdom/'' + piDefault]?
0..125

LOOP

IF PH072_HadCondition = a1

PH072_HadCondition
[Vi skulle vilja veta exakt hur några av dina åkommor har utvecklat sig under de senaste åren.]
Har du [haft hjärtattack/haft stroke eller fått diagnosen hjärninfarkt/hjärnblödning/fått diagnosen cancer/fått en
höft- eller lårbensfraktur] sedan vi senast talade med dig (i {FL_PH072_4})?
1. Ja
5. Nej

IF piIndex = 3

PH080_OrgCan
I vilken kroppsdel eller vilket organ har eller har du haft cancer?
INTERVJUARE: KODA ALLA SOM ÄR TILLÄMPLIGA
1. Hjärna
2. Munhåla
3. Struphuvud
4. Svalget
5. Sköldkörtel
6. Lunga
7. Bröst
8. Matstrupe
9. Magsäck, tunntarm
10. Lever
11. Bukspottkörtel
12. Njure
13. Prostata
14. Testikel
15. Äggstock



ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)

16. Cervix (livmodertapp)
17. Livmoderslemhinna (livmoder)
18. Tjocktarm eller ändtarm
19. Urinblåsa
20. Hud
21. Lymfom
22. Leukemi
97. Annat organ

IF PH073_HadConditionCheck = a5

ELSE

ENDIF

PH073_HadConditionCheck
Våra uppgifter visar att när vi intervjuade dig i {FL_PH073_5} sade du att du redan hade [haft hjärtattack/haft
stroke eller hade fått diagnosen hjärninfakt/hjärnblödning/fått diagnosen cancer/fått en höft- eller
lårbensfraktur].
INTERVJUARE: Koda 1 nedan såvida inte respondenten spontant förnekar den registrerade uppgiften.
1. Ja
5. Nej

PH074_Reason

INTERVJUARE: Koda orsaken till att respondenten nekar till att ha [haft hjärtattack/haft stroke eller fått
diagnosen hjärninfakt/hjärnblödning/fått diagnosen cancer/fått en höft- eller lårbensfraktur].

Respondenten säger att ...
1. han/hon aldrig har haft sjukdomen
3. diagnosen inte är fastställd

IF PH073_HadConditionCheck = a1

ENDIF

PH075_HadConditionConf
Innebär det att du har [haft ytterligare en hjärtattack eller hjärtinfarkt /haft ytterligare en stroke eller fått
ytterligare en hjärninfarkt/hjärnblödningsdiagnos /fått ytterligare en cancerdiagnos/fått ytterligare en höft-
eller lårbensfraktur] sedan vi talade med dig (i {FL_PH075_4})?
1. Ja,^FL_PH075_5
2. Nej, har inte haft ^FL_PH075_5
3. är osäker på om jag haft^FL_PH075_5

PH076_YearCondition
Vilket år hade du din senaste [hjärtattack/stroke eller hjärninfarkt/hjärnblödning/cancer/fraktur i höft eller
lårbenshalsen]?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010



ENDLOOP
LOOP

ENDIF

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF

6. 2011

PH077_MonthCondition
I vilken månad skedde det?
1. Januari
2. Februari
3. Mars
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. Augusti
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

PH071_HadConditionHowMany
Hur många [hjärtattacker eller hjärtinfarkter /hjärninfarkter, hjärnblödningar eller andra cerebrovaskulära
sjukdomar /elakartade tumörer eller cancrar/höft- eller lårbensfrakturer] har du haft sedan vi talade med dig i
{FL_PH071_4}?

1. 1
2. 2
3. 3 eller fler

IF PH072_HadCondition = a1

PH072_HadCondition
[Vi skulle vilja veta exakt hur några av dina åkommor har utvecklat sig under de senaste åren.]
Har du [haft hjärtattack/haft stroke eller fått diagnosen hjärninfarkt/hjärnblödning/fått diagnosen cancer/fått en
höft- eller lårbensfraktur] sedan vi senast talade med dig (i {FL_PH072_4})?
1. Ja
5. Nej

IF piIndex = 3

PH080_OrgCan
I vilken kroppsdel eller vilket organ har eller har du haft cancer?
INTERVJUARE: KODA ALLA SOM ÄR TILLÄMPLIGA
1. Hjärna
2. Munhåla
3. Struphuvud
4. Svalget
5. Sköldkörtel
6. Lunga
7. Bröst
8. Matstrupe
9. Magsäck, tunntarm
10. Lever
11. Bukspottkörtel
12. Njure
13. Prostata
14. Testikel



ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)

15. Äggstock
16. Cervix (livmodertapp)
17. Livmoderslemhinna (livmoder)
18. Tjocktarm eller ändtarm
19. Urinblåsa
20. Hud
21. Lymfom
22. Leukemi
97. Annat organ

IF PH073_HadConditionCheck = a5

ELSE

ENDIF

PH073_HadConditionCheck
Våra uppgifter visar att när vi intervjuade dig i {FL_PH073_5} sade du att du redan hade [haft hjärtattack/haft
stroke eller hade fått diagnosen hjärninfakt/hjärnblödning/fått diagnosen cancer/fått en höft- eller
lårbensfraktur].
INTERVJUARE: Koda 1 nedan såvida inte respondenten spontant förnekar den registrerade uppgiften.
1. Ja
5. Nej

PH074_Reason

INTERVJUARE: Koda orsaken till att respondenten nekar till att ha [haft hjärtattack/haft stroke eller fått
diagnosen hjärninfakt/hjärnblödning/fått diagnosen cancer/fått en höft- eller lårbensfraktur].

Respondenten säger att ...
1. han/hon aldrig har haft sjukdomen
3. diagnosen inte är fastställd

IF PH073_HadConditionCheck = a1

ENDIF

PH075_HadConditionConf
Innebär det att du har [haft ytterligare en hjärtattack eller hjärtinfarkt /haft ytterligare en stroke eller fått
ytterligare en hjärninfarkt/hjärnblödningsdiagnos /fått ytterligare en cancerdiagnos/fått ytterligare en höft-
eller lårbensfraktur] sedan vi talade med dig (i {FL_PH075_4})?
1. Ja,^FL_PH075_5
2. Nej, har inte haft ^FL_PH075_5
3. är osäker på om jag haft^FL_PH075_5

PH076_YearCondition
Vilket år hade du din senaste [hjärtattack/stroke eller hjärninfarkt/hjärnblödning/cancer/fraktur i höft eller
lårbenshalsen]?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009



ENDLOOP
LOOP

ENDIF

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF

5. 2010
6. 2011

PH077_MonthCondition
I vilken månad skedde det?
1. Januari
2. Februari
3. Mars
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. Augusti
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

PH071_HadConditionHowMany
Hur många [hjärtattacker eller hjärtinfarkter /hjärninfarkter, hjärnblödningar eller andra cerebrovaskulära
sjukdomar /elakartade tumörer eller cancrar/höft- eller lårbensfrakturer] har du haft sedan vi talade med dig i
{FL_PH071_4}?

1. 1
2. 2
3. 3 eller fler

IF PH072_HadCondition = a1

PH072_HadCondition
[Vi skulle vilja veta exakt hur några av dina åkommor har utvecklat sig under de senaste åren.]
Har du [haft hjärtattack/haft stroke eller fått diagnosen hjärninfarkt/hjärnblödning/fått diagnosen cancer/fått en
höft- eller lårbensfraktur] sedan vi senast talade med dig (i {FL_PH072_4})?
1. Ja
5. Nej

IF piIndex = 3

PH080_OrgCan
I vilken kroppsdel eller vilket organ har eller har du haft cancer?
INTERVJUARE: KODA ALLA SOM ÄR TILLÄMPLIGA
1. Hjärna
2. Munhåla
3. Struphuvud
4. Svalget
5. Sköldkörtel
6. Lunga
7. Bröst
8. Matstrupe
9. Magsäck, tunntarm
10. Lever
11. Bukspottkörtel
12. Njure
13. Prostata



ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)

14. Testikel
15. Äggstock
16. Cervix (livmodertapp)
17. Livmoderslemhinna (livmoder)
18. Tjocktarm eller ändtarm
19. Urinblåsa
20. Hud
21. Lymfom
22. Leukemi
97. Annat organ

IF PH073_HadConditionCheck = a5

ELSE

ENDIF

PH073_HadConditionCheck
Våra uppgifter visar att när vi intervjuade dig i {FL_PH073_5} sade du att du redan hade [haft hjärtattack/haft
stroke eller hade fått diagnosen hjärninfakt/hjärnblödning/fått diagnosen cancer/fått en höft- eller
lårbensfraktur].
INTERVJUARE: Koda 1 nedan såvida inte respondenten spontant förnekar den registrerade uppgiften.
1. Ja
5. Nej

PH074_Reason

INTERVJUARE: Koda orsaken till att respondenten nekar till att ha [haft hjärtattack/haft stroke eller fått
diagnosen hjärninfakt/hjärnblödning/fått diagnosen cancer/fått en höft- eller lårbensfraktur].

Respondenten säger att ...
1. han/hon aldrig har haft sjukdomen
3. diagnosen inte är fastställd

IF PH073_HadConditionCheck = a1

ENDIF

PH075_HadConditionConf
Innebär det att du har [haft ytterligare en hjärtattack eller hjärtinfarkt /haft ytterligare en stroke eller fått
ytterligare en hjärninfarkt/hjärnblödningsdiagnos /fått ytterligare en cancerdiagnos/fått ytterligare en höft-
eller lårbensfraktur] sedan vi talade med dig (i {FL_PH075_4})?
1. Ja,^FL_PH075_5
2. Nej, har inte haft ^FL_PH075_5
3. är osäker på om jag haft^FL_PH075_5

PH076_YearCondition
Vilket år hade du din senaste [hjärtattack/stroke eller hjärninfarkt/hjärnblödning/cancer/fraktur i höft eller
lårbenshalsen]?
1. 2006
2. 2007
3. 2008



ENDLOOP
LOOP

ENDIF

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF

4. 2009
5. 2010
6. 2011

PH077_MonthCondition
I vilken månad skedde det?
1. Januari
2. Februari
3. Mars
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. Augusti
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

PH071_HadConditionHowMany
Hur många [hjärtattacker eller hjärtinfarkter /hjärninfarkter, hjärnblödningar eller andra cerebrovaskulära
sjukdomar /elakartade tumörer eller cancrar/höft- eller lårbensfrakturer] har du haft sedan vi talade med dig i
{FL_PH071_4}?

1. 1
2. 2
3. 3 eller fler

IF PH072_HadCondition = a1

PH072_HadCondition
[Vi skulle vilja veta exakt hur några av dina åkommor har utvecklat sig under de senaste åren.]
Har du [haft hjärtattack/haft stroke eller fått diagnosen hjärninfarkt/hjärnblödning/fått diagnosen cancer/fått en
höft- eller lårbensfraktur] sedan vi senast talade med dig (i {FL_PH072_4})?
1. Ja
5. Nej

IF piIndex = 3

PH080_OrgCan
I vilken kroppsdel eller vilket organ har eller har du haft cancer?
INTERVJUARE: KODA ALLA SOM ÄR TILLÄMPLIGA
1. Hjärna
2. Munhåla
3. Struphuvud
4. Svalget
5. Sköldkörtel
6. Lunga
7. Bröst
8. Matstrupe
9. Magsäck, tunntarm
10. Lever
11. Bukspottkörtel
12. Njure



ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)

13. Prostata
14. Testikel
15. Äggstock
16. Cervix (livmodertapp)
17. Livmoderslemhinna (livmoder)
18. Tjocktarm eller ändtarm
19. Urinblåsa
20. Hud
21. Lymfom
22. Leukemi
97. Annat organ

IF PH073_HadConditionCheck = a5

ELSE

ENDIF

PH073_HadConditionCheck
Våra uppgifter visar att när vi intervjuade dig i {FL_PH073_5} sade du att du redan hade [haft hjärtattack/haft
stroke eller hade fått diagnosen hjärninfakt/hjärnblödning/fått diagnosen cancer/fått en höft- eller
lårbensfraktur].
INTERVJUARE: Koda 1 nedan såvida inte respondenten spontant förnekar den registrerade uppgiften.
1. Ja
5. Nej

PH074_Reason

INTERVJUARE: Koda orsaken till att respondenten nekar till att ha [haft hjärtattack/haft stroke eller fått
diagnosen hjärninfakt/hjärnblödning/fått diagnosen cancer/fått en höft- eller lårbensfraktur].

Respondenten säger att ...
1. han/hon aldrig har haft sjukdomen
3. diagnosen inte är fastställd

IF PH073_HadConditionCheck = a1

ENDIF

PH075_HadConditionConf
Innebär det att du har [haft ytterligare en hjärtattack eller hjärtinfarkt /haft ytterligare en stroke eller fått
ytterligare en hjärninfarkt/hjärnblödningsdiagnos /fått ytterligare en cancerdiagnos/fått ytterligare en höft-
eller lårbensfraktur] sedan vi talade med dig (i {FL_PH075_4})?
1. Ja,^FL_PH075_5
2. Nej, har inte haft ^FL_PH075_5
3. är osäker på om jag haft^FL_PH075_5

PH076_YearCondition
Vilket år hade du din senaste [hjärtattack/stroke eller hjärninfarkt/hjärnblödning/cancer/fraktur i höft eller
lårbenshalsen]?
1. 2006
2. 2007



ENDIF
ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF

3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

PH077_MonthCondition
I vilken månad skedde det?
1. Januari
2. Februari
3. Mars
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. Augusti
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

PH071_HadConditionHowMany
Hur många [hjärtattacker eller hjärtinfarkter /hjärninfarkter, hjärnblödningar eller andra cerebrovaskulära
sjukdomar /elakartade tumörer eller cancrar/höft- eller lårbensfrakturer] har du haft sedan vi talade med dig i
{FL_PH071_4}?

1. 1
2. 2
3. 3 eller fler

PH010_Symptoms
Titta på kort 8. Om du vid något tillfälle under de senaste sex månaderna besvärats av några av hälsoproblemen
på detta kort, ange numret eller numren.
INTERVJUARE: KODA ALLA SOM ÄR TILLÄMPLIGA
1. Smärtor i ryggen, knäna, höften eller andra leder
2. Hjärtbesvär, kärlkramp eller bröstsmärtor i samband med ansträngning
3. Andfåddhet, andningssvårigheter
4. Ihållande hosta
5. Svullna ben
6. Sömnproblem
7. Problem med att man ramlar, falltendens
8. Rädsla för att ramla
9. Yrsel, svimningsanfall eller tillfällig medvetslöshet,
10. Mag- eller tarmproblem, inklusive förstoppning, gaser, diarré
11. Inkontinens eller ofrivillig urinutsöndring, svårighet att hålla urin
12. Utmattning
96. Inget
97. Andra symptom, ännu ej nämnda

PH011_CurrentDrugs
Vår nästa fråga gäller medicin som du kan tänkas ta. Titta på kort 9. Tar du för närvarande mediciner minst en
gång i veckan för något av problemen som nämns på detta kort?
INTERVJUARE: KODA ALLA TILLÄMPLIGA
1. Medicin för hög kolesterolhalt i blodet
2. Medicin för högt blodtryck



ENDLOOP
LOOP

IF (Preload.PH012_Weight">PRELOAD_PH012_Weight - PH012_Weight) > 5

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

3. Medicin för hjärtinfarkt eller cerebrovasculär sjukdom
4. Medicin för annan hjärtsjukdom
5. Medicin för astma
6. Medicin för diabetes
7. Medicin för ledsmärtor eller ledinflammation
8. Medicin för andra smärtor (t.ex. huvudvärk, ryggont, etc.)
9. Medicin för sömnproblem
10. Medicin för ångest eller depression
11. Medicin för benskörhet, hormonell
12. Medicin för benskörhet, annan än hormonell
13. Medicin för magbränna
14. Medicin för kronisk bronkit
96. Inget
97. Andra mediciner, ännu ej nämnda

PH012_Weight
Ungefär hur mycket väger du?
INTERVJUARE: VIKT I KILO
0.00..250.00

IF PH065_CheckLossWeight = a1

ENDIF

PH065_CheckLossWeight
Har du gått ner i vikt sedan vi intervjuade dig {FL_PH065_3}?

1. Ja
5. Nej, jag har inte gått ner i vikt sedan den senaste intervjun.

PH066_ReasonLostWeight
Har du gått ner i vikt på grund av någon sjukdom eller eftersom du har bantat under de senaste två åren?
1. På grund av sjukdom
2. Jag har bantat
3. På grund av sjukdom och eftersom jag har bantat
97. Annan orsak

PH013_HowTall
Hur lång är du?
INTERVJUARE: LÄNGD I CENTIMETER
0.00..230.00

PH041_UseGlasses
Använder du normalt glasögon eller kontaktlinser?
INTERVJUARE: DETTA GÄLLER ÄVEN LÄSGLASÖGON OCH GLASÖGON SOM ANVÄNDS VID BILKÖRNING
1. Ja
5. Nej

PH043_EyeSightDist
Hur bra är din syn på långt håll, som när det gäller att känna igen en vän på andra sidan gatan [när du använder
glasögon eller linser som vanligt]? Skulle du säga att den är...
INTERVJUARE: LÄS UPP...
1. Utmärkt
2. Mycket god



3. God
4. Ganska dålig
5. Dålig

PH044_EyeSightPap
Hur bra är ditt närseende, till exempel när du läser en vanlig dagstidning [när du använder glasögon eller linser
som vanligt]? Skulle du säga att det är...
INTERVJUARE: LÄS UPP...
1. Utmärkt
2. Mycket bra
3. Bra
4. Ganska dåligt
5. Dåligt

PH045_UseHearingAid
Använder du normalt hörapparat?
1. Ja
5. Nej

PH046_Hearing
Är din hörsel [när du använder hörapparat som vanligt]...
INTERVJUARE: LÄS UPP...
1. Utmärkt
2. Mycket god
3. God
4. Ganska dålig
5. Dålig

PH048_HeADLa
Titta på kort 10. Vi vill skaffa oss förståelse för de svårigheter människor kan ha att utföra olika aktiviteter till följd
av hälsoproblem eller fysiska problem. Tala om för mig om du har några svårigheter att utföra någon av de
dagliga aktiviteterna på kort 11.

Bortse från problem som du räknar med kommer att upphöra om mindre än tre månader. (Har du, till följd av
hälsoproblem, svårt att utföra någon eller några av aktiviteterna på detta kort?)
INTERVJUARE: SONDERA: NÅGRA ANDRA? KODA ALLA SOM ÄR TILLÄMPLIGA
1. Gå 100 meter
2. Sitta i ungefär två timmar
3. Resa sig från en stol efter att ha suttit ner en lång stund
4. Gå uppför flera trappor utan att vila
5. Gå upp för en trappa utan att vila
6. Böja sig, knäböja eller sitta på huk
7. Nå eller sträcka ut armarna över axelhöjd
8. Dra eller skjuta stora föremål så som en vardagsrumsfåtölj
9. Lyfta eller bära mer än 5 kilo, så som en tung matkasse
10. Ta upp ett litet mynt från ett bord
96. Inget av dessa

PH049_HeADLb
Titta på kort 11. Här beskrivs ytterligare några dagliga aktiviteter.

Tala om för mig om du har några svårigheter med någon av dessa beroende på fysiska, mentala, emotionella
problem eller minnesproblem. Bortse återigen från sådana svårigheter som du förväntar dig kommer att upphöra
om mindre än tre månader.

(Har du tillföljd av några problem med hälsa eller minne svårighet att utföra några av aktiviteterna på kort 11?)
INTERVJUARE: SONDERA: NÅGRA ANDRA? KODA ALLA SOM ÄR TILLÄMPLIGA
1. Klä på dig, inklusive ta på skor och strumpor
2. Gå tvärs över ett rum



ENDIF
IF (BR IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDLOOP

3. Bada eller duscha
4. Äta, så som att skära upp maten
5. Stiga upp ur sängen eller lägga dig
6. Gå på toaletten, inklusive att resa eller sätta dig
7. Använda en karta för att ta redan på hur du hittar på en främmande plats
8. Laga ett mål varm mat
9. Handla matvaror
10. Ringa telefonsamtal
11. Ta medicin
12. Utföra arbeten i huset eller trädgården
13. Hantera pengar, exempelvis betala räkningar och hålla reda på utgifter
96. Inget av dessa

PH054_IntCheck

INTERVJUARE: VEM BESVARADE FRÅGORNA I DENNA SEKTION?
1. Enbart respondenten
2. Respondenten och ombud
3. Enbart ombud

LOOP

IF MN024_NursingHome = a1

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF (BR001_EverSmokedDaily = a1) OR (MN101_Longitudinal = 1)

BR001_EverSmokedDaily
De följande frågorna handlar om rökning och alkoholkonsumtion. Har du någonsin rökt cigaretter, cigarr,
cigariller eller pipa dagligen under en period om minst ett år?
1. Ja
5. Nej

IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (Preload.BR002_StillSmoking">PRELOAD_BR002_StillSmoking = a1)) AND
(BR002_StillSmoking = a5)

BR002_StillSmoking
[De följande frågorna handlar om att röka och dricka alkoholhaltiga drycker.] Röker du för närvarande?
1. Ja
5. Nej

IF BR022_StoppedSmoking = a1

BR022_StoppedSmoking
Har du slutat röka sedan vi intervjuade dig i {FL_BR022_1}?

1. Ja, jag har slutat röka sedan den senaste intervjun.
2. Nej, jag rökte inte vid den senaste intervjun.
3. Nej, jag röker fortfarande.

BR031_YearStopped
Vilket år slutade du röka den senaste gången?
1. 2006
2. 2007



ENDIF

IF BR010_AlcBevLastThreeMonth < a7

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

ENDIF

3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

BR032_MonthStopped
Vilken månad var det?
1. Januari
2. Februari
3. Mars
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. Augusti
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

BR003_HowManyYearsSmoked
I hur många år har du rökt allt som allt?
INTERVJUARE: INKLUDERA INTE PERIODER DÅ SVARANDEN INTE RÖKTE.
KODA 1, OM SVARANDE RÖKTE I MINDRE ÄN ETT ÅR.
1..150

BR010_AlcBevLastThreeMonth
Nu skall jag ställa några frågor om dina alkoholvanor.
Titta på kort 12.
Hur ofta under de senaste tre månaderna har du druckit några alkoholhaltiga drycker som t.ex. öl, cider, vin, sprit
eller drinkar?
1. Nästan dagligen
2. Fem eller sex dagar i veckan
3. Tre eller fyra dagar i veckan
4. En eller två gånger i veckan
5. En eller två gånger i månaden
6. Mindre än en gång i månaden
7. Inte alls de senaste 3 månaderna

BR019_DrinksInADay
Tänk på den senaste tremånadsperioden. Under de dagar när du drack alkoholhaltiga drycker, hur många glas
brukade du ta?
INTERVJUARE: SOM REGEL KAN DU RÄKNA MED ATT 1 GLAS ÄR: 1 FLASKA/BURK ÖL=33CL, 1 GLAS
VIN=12CL, 1 GLAS STARKVIN=8CL, OCH 1 GLAS SPRIT=4CL
1..70

BR023_SixOrMoreDrinks
Titta på kort 12.
Hur ofta har du druckit sex eller flera drinkar vid ett tillfälle under de senaste tre månaderna?
1. Varje dag eller nästan varje dag
2. Fem eller sex dagar i veckan
3. Tre eller fyra dagar i veckan
4. En eller två gånger i veckan
5. En eller två gånger i månaden



ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

6. Mer sällan än en gång i månaden
7. Inte alls under de senaste tre månaderna

BR024_ProbDrink
Har en överkonsumtion av alkohol varit ett problem någon gång i ditt liv?
1. Ja
5. Nej

IF ((BR010_AlcBevLastThreeMonth = a7) OR (BR010_AlcBevLastThreeMonth = DONTKNOW)) OR
(BR010_AlcBevLastThreeMonth = REFUSAL)

ENDIF

BR021_EverDrunkAlcBev
Har du druckit alkoholhaltiga drycker någon gång?
1. Ja
5. Nej

BR015_PartInVigSprtsAct
Vi skulle vilja veta typen och omfattningen av den fysiska aktivitet du utför i ditt dagliga liv. Hur ofta utför du
ansträngande aktiviteter så som idrott, tungt hushållsarbete, eller ett jobb som inbegriper fysiskt arbete?
INTERVJUARE: LÄS UPP
1. Mer än en gång i veckan
2. En gång i veckan
3. En till tre gånger i månaden
4. Nästan aldrig, eller aldrig

BR016_ModSprtsAct
Hur ofta utför du aktiviteter som kräver låg eller måttlig energi så som trädgårdsarbete, tvätta bilen eller
promenera?
INTERVJUARE: LÄS UPP
1. Mer än en gång i veckan
2. En gång i veckan
3. En till tre gånger i månaden
4. Nästan aldrig, eller aldrig

BR025a_MealsDay
Äter du vanligtvis frukost, lunch och middag?
1. Ja
5. Nej

BR025_MealsDay
Hur många hela måltider äter du vanligen per dag?
INTERVJUARE: En hel måltid definieras som fler än 2 saker eller rätter som du sätter dig ner för att äta. Till
exempel potatis, grönsaker och kött räknas som en hel måltid; eller ett ägg, bröd och frukt räknas som en hel
måltid.
1..10

BR026_DairyProd
Titta på kort 13.
Hur ofta under en normal @bvecka@b äter du en portion mjölkprodukter till exempel ett glas mjölk, ost på en
smörgås, en burk youghurt eller en burk proteinkosttillskott?
1. Varje dag
2. 3-6 gånger i veckan
3. Två gånger i veckan
4. En gång i veckan



ENDIF
IF (CF IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF

5. Mer sällan än en gång i veckan

BR027_LegumesEggs
(Titta på kort 13.)
Hur ofta under en normal vecka äter du en portion grönsaker eller ägg?
1. Varje dag
2. 3-6 gånger i veckan
3. Två gånger i veckan
4. En gång i veckan
5. Mer sällan än en gång i veckan

BR028_MeatWeek
(Titta på kort 13.)
Hur ofta äter du kött, fisk eller kyckling under en vanlig vecka?
1. Varje dag
2. 3-6 gånger i veckan
3. Två gånger i veckan
4. En gång i veckan
5. Mer sällan än en gång i veckan

BR029_FruitsVegWeek
(Titta på kort 13.)
Hur ofta under en vanlig vecka äter du en portion frukter eller grönsaker?
1. Varje dag
2. 3-6 gånger i veckan
3. Två gånger i veckan
4. En gång i veckan
5. Mer sällan än en gång i veckan

BR030_FluidsDay
Titta inte på kort 13 längre.
Hur många koppar/glas te, kaffe, vatten, mjölk, juice eller läskedryck dricker du sammanlagt under en vanlig dag?
INTERVJUARE: Läs högt. En kopp eller ett glas anses vara 2-2,4 dl.
1. 1-2 portioner
2. 3-5 portioner
3. 6 portioner eller mer

BR017_IntCheck

INTERVJUARE: VEM BESVARADE FRÅGORNA I DENNA SEKTION?
1. Enbart respondenten
2. Respondenten och ombud
3. Enbart ombud

LOOP

CF019_CFInstruct

INTERVJUARE: DETTA ÄR AVSNITTET MED KOGNITIVA TEST: MEDAN DU FÄRDIGSTÄLLER DETTA
AVSNITT, SE TILL ATT DET INTE FINNS NÅGON TREDJE PERSON NÄRVARANDE. HÄR BÖRJAR EN
SEKTION SOM @BINTE FÅR BESVARAS GENOM OMBUD@B. OMBUD INTE TILLÅTET. OM
RESPONDENTEN ÄR OFÖRMÖGEN ATT SVARA SJÄLV PÅ NÅGON AV DESSA FRÅGOR, TRYCK DÅ
@BCTRL-K@B VID DENNA FRÅGA.
1. Fortsätt



IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

CF001_SRRead
Nu skulle jag vilja ställa några frågor om din läs- och skrivförmåga. Hur bedömer du dina läskunskaper i
förhållande till vad som krävs i ditt dagliga liv? Skulle du säga att de är...
INTERVJUARE: LÄS UPP
1. Utmärkta
2. Mycket goda
3. Goda
4. Ganska dåliga
5. Dåliga

CF002_SRWrite
Hur bedömer du dina skrivkunskaper i förhållande till vad som krävs i ditt dagliga liv? Skulle du säga att de är...
INTERVJUARE: LÄS UPP
1. Utmärkta
2. Mycket goda
3. Goda
4. Ganska dåliga
5. Dåliga

CF003_DateDay
En del av denna undersökning handlar om människors minne och förmåga att tänka på olika saker. Först kommer
jag att fråga om dagens datum. Vilken dag i månaden är det?
INTERVJUARE: KODA OM DATUM I MÅNADEN ( {FLDAY}) ÄR KORREKT ANGIVET
1. Datum i månaden rätt angivet
2. Datum i månaden felaktigt angivet/vet inte vilken dag det är

CF004_DateMonth
Vilken månad är det?
INTERVJUARE: KODA OM MÅNADEN ( {FLMONTH}) ÄR KORREKT ANGIVEN
1. Månad rätt angiven
2. Månad felaktigt angiven/vet inte vilken månad det är

CF005_DateYear
Vilket år är det?
INTERVJUARE: KODA OM ÅRET ( [STR (Year)]) ÄR KORREKT ANGIVET
1. År korrekt angivet
2. År felaktigt angivet/vet inte vilket år det är

CF006_DayWeek
Kan du tala om för mig vilken veckodag det är?
INTERVJUARE: RÄTT SVAR: ( {FLTODay})
1. Veckodag rätt angiven
2. Veckodag felaktigt angiven/vet inte vilken veckodag det är

CF103_Memory
Hur är ditt minne numera? Skulle du säga att det är utomordentligt bra, mycket bra, bra, ganska bra eller dåligt?
1. utomordentligt bra
2. mycket bra
3. bra
4. ganska bra
5. dåligt



IF MN101_Longitudinal = 0

CF007_Learn1Intro
Jag kommer nu att läsa upp en lista med ord från min datorskärm. Vi har avsiktligt gjort listan ganska lång, så att
det ska vara svårt att minnas alla ord. De flesta brukar minnas bara ett par ord. Lyssna noga, för jag får inte
upprepa listan på nytt. Efteråt vill jag att du upprepar så många ord du kan, i vilken ordning som helst. Har du
förstått instruktionerna?

INTERVJUARE: HA listan REDO
1. Fortsätt

CF009_VerbFluIntro
Nu vill jag att du räknar upp namnet på så många djur som du kan komma på. Du har en minut på dig att göra
detta.

Var så god och börja.
INTERVJUARE: GE EXAKT EN MINUT. OM RESPONDENTEN SLUTAR INNAN TIDEN ÄR SLUT, UPPMUNTRA
HONOM/HENNE ATT FÖRSÖKA FINNA FLER ORD. OM HAN/HON ÄR TYST I MER ÄN 15 SEKUNDER,
UPPREPA DEN GRUNDLÄGGANDE INSTRUKTIONEN ("JAG VILL ATT DU RÄKNAR UPP SÅ MÅNGA DJUR
SOM DU KAN KOMMA PÅ").

TIDEN FÖRLÄNGS INTE OM INSTRUKTIONEN MÅSTE UPPREPAS.
1. Fortsätt

IF CF012_NumDis <> a1

ENDIF
IF CF012_NumDis = a1

CF011_IntroNum
Nu skulle jag vilja ställa några frågor som testar hur människor kan använda siffror i det dagliga livet.
INTERVJUARE: OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT, UPPMUNTRA SVARANDEN ATT FÖRSÖKA SVARA PÅ ALLA
NUMERISKA FRÅGOR
1. Fortsätt

CF012_NumDis
Om risken för att få en sjukdom är 10 procent, hur många människor av 1000 (ett tusen) förväntas få sjukdomen?
INTERVJUARE: LÄS INTE UPP SVAREN
1. 100
2. 10
3. 90
4. 900
97. Annat svar

CF013_NumHalfPrice
I samband med en realisation säljer en affär alla sina varor till halva priset. Före rean kostar en stol 300
[FLDefault[9]]. Hur mycket kommer den att kosta på rea?
INTERVJUARE: LÄS INTE UPP SVAREN
1. 150^FLCurr
2. 100^FLCurr
3. 200^FLCurr
4. 250^FLCurr
5. 600^FLCurr
97. Annat svar

CF014_NumCar
En mopedförsäljare säljer en begagnad moped till priset av 6 000 [FLDefault[9]]. Detta är två tredjedelar av vad
den kostar som ny. Hur mycket kostade moped som ny?



ENDIF

IF (CF108_Serial < 99999998) AND NOT ((CF108_Serial = REFUSAL) OR (CF108_Serial = DONTKNOW))

ENDIF

IF CF014_NumCar = a1

ENDIF

INTERVJUARE: LÄS INTE UPP SVAREN
1. 9 000 ^FLCurr.
2. 2 000 ^FLCurr
3. 3 000 ^FLCurr
4. 4 000 ^FLCurr
5. 8 000 ^FLCurr
6. 12 000 ^FLCurr
7. 18 000 ^FLCurr
97. Annat svar

CF015_Savings
Säg att du har 2000 [FLDefault[9]] på ett sparkonto. Kontot ger 10 procents ränta per år. Hur mycket har du på
kontot efter två år?
INTERVJUARE: LÄS INTE UPP SVAREN
1. 2420 ^FLCurr
2. 2020 ^FLCurr
3. 2040 ^FLCurr
4. 2100 ^FLCurr
5. 2200 ^FLCurr
6. 2400 ^FLCurr
97. Annat svar

CF108_Serial
Låt oss försöka subtrahera tal. Hur mycket blir 100 minus 7?
INTERVJUARE: Om respondenten adderar 7 i stället kan du upprepa frågan.
0..9999999

IF (CF109_Serial < 99999998) AND NOT ((CF109_Serial = REFUSAL) OR (CF109_Serial = DONTKNOW))

ENDIF

CF109_Serial
Dra bort ytterligare 7 från resultatet
INTERVJUARE: Detta är den andra subtraktionen
0..9999999

IF (CF110_Serial < 99999998) AND NOT ((CF110_Serial = REFUSAL) OR (CF110_Serial = DONTKNOW))

ENDIF

CF110_Serial
Dra ifrån 7 en gång till från förra resultatet.
INTERVJUARE: Detta är den tredje subtraktionen
0..9999999

IF (CF111_Serial < 99999998) AND NOT ((CF111_Serial = REFUSAL) OR (CF111_Serial = DONTKNOW))

ENDIF

CF111_Serial
Dra ifrån 7 en gång till.
INTERVJUARE: Detta är den fjärde subtraktionen
0..9999999

CF112_Serial
Och dra ifrån 7 från förra resultatet.
INTERVJUARE: Detta är den femte subtraktionen
0..9999999



ENDIF
IF CF007_Learn1Intro = RESPONSE

IF MN025_RandomCF102 = 1

ELSE

CF113_Learn4
För en liten stund sedan läste jag en lista med ord för dig OCH du upprepade de ord som du kunde komma ihåg.
Kan du tala om för mig vilka ord du kan komma ihåg nu?
INTERVJUARE: Skriv orden på ett papper. Tillåt upp till en minut för att minnas. Notera sedan de korrekta
orden.
1. Hotell
2. Flod
3. Träd
4. Hud
5. Guld
6. Marknad
7. Papper
8. Barn
9. Kung
10. Bok
96. Inget av dessa

IF MN025_RandomCF102 = 2

ELSE

CF114_Learn4
För en liten stund sedan läste jag en lista med ord för dig OCH du upprepade de ord som du kunde komma
ihåg. Kan du tala om för mig vilka ord du kan komma ihåg nu?
INTERVJUARE: Skriv orden på ett papper. Tillåt upp till en minut för att minnas. Notera sedan de ord som var
korrekta.
1. Himmel
2. Ocean
3. Flagga
4. Kronor
5. Maka
6. Maskin
7. Hem
8. Jord
9. Universitet
10. Smör
96. Inget av dessa

IF MN025_RandomCF102 = 3

CF115_Learn4
För en liten stund sedan läste jag en lista med ord för dig OCH du upprepade de ord som du kunde komma
ihåg. Kan du tala om för mig vilka ord du kan komma ihåg nu?
INTERVJUARE: Skriv orden på ett papper. Tillåt upp till en minut för att minnas. Notera sedan de korrekta
orden.
1. Kvinna
2. Klippa
3. Blod
4. Hörn
5. Skor
6. Brev
7. Flicka
8. Hus
9. Dal
10. Motor
96. Inget av dessa



ENDIF
IF (MH IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDIF

IF CF017_Factors = a1

ENDIF

ENDIF
ENDIF

ELSE

ENDIF

CF116_Learn4
För en liten stund sedan läste jag en lista med ord för dig OCH du upprepade de ord som du kunde komma
ihåg. Kan du tala om för mig vilka ord du kan komma ihåg nu?
INTERVJUARE: Skriv orden på ett papper. Tillåt upp till en minut för att minnas. Notera sedan de korrekta
orden.
1. Vatten
2. Kyrka
3. Doktor
4. Palats
5. Eld
6. Trädgård
7. Sjö
8. By
9. Baby
10. Bord
96. Inget av dessa

CF017_Factors

INTERVJUARE: FANNS DET NÅGOT SOM KAN HA FÖRSÄMRAT DEN SVARANDES PRESTATION PÅ
PROVEN?
1. Ja
5. Nej

CF217_Impaired

INTERVJUARE: Vad har försämrat respondentens testresultat?
STRING

CF018_IntCheck

INTERVJUARE: VEM VAR NÄRVARANDE UNDER DENNA SEKTION?
1. Enbart respondenten
2. Partner närvarande
3. Barn närvarande
4. Annan

LOOP

MH001_Intro
Vi talade tidigare om din fysiska hälsa. Ett annat mått på hälsa är emotionell hälsa eller välbefinnande - dvs hur
man upplever saker som händer i ens närhet.
1. Fortsätt

MH002_Depression
Har du under den senaste månaden varit ledsen eller deprimerad?
INTERVJUARE: OM DELTAGAREN BER OM ETT FÖRTYDLIGANDE, SÄG 'MED LEDSEN ELLER
DEPRIMERAD, MENAR VI OLYCKLIG ELLER NEDSTÄMD



IF MH005_Guilt = a3

ENDIF

IF MH008_Interest = a3

ENDIF

1. Ja
5. Nej

MH003_Hopes
Vilka är dina förhoppningar inför framtiden?
INTERVJUARE: NOTERA ENBART OM NÅGRA FÖRHOPPNINGAR NÄMNS ELLER INTE
1. Någon eller några förhoppningar nämnda
2. Inga förhoppningar nämnda

MH004_WishDeath
Har du under den senaste månaden önskat att du vore död?
1. Självmordstankar eller dödsönskan nämnda
2. Inga sådana känslor

MH005_Guilt
Brukar du förebrå dig själv för saker eller känna dig skyldig (ha skuldkänslor) för något?

INTERVJUARE: OM RESPONDENTEN SVARAR JA; BE RESPONDENTEN UTVECKLA OCH KODA SEDAN
DEN MEST TILLÄMPLIGA
1. Uppenbar överdriven skuld eller självförebråelse
2. Inga sådana känslor
3. Nämner skuld eller självförebråelse, men det är oklart om detta utgör uppenbar eller överdriven skuldkänsla eller
självförebråelse

MH006_BlameForWhat
Vad förebrår du dig själv för?
INTERVJUARE: OBSERVERA - KODA ENBART 1 FÖR ÖVERDRIVEN SKULDKÄNSLA, SOM
UPPENBARLIGEN INTE STÅR I PROPORTION TILL OMSTÄNDIGHETERNA. FÖRSEELSEN HAR OFTA
VARIT MYCKET LITEN, OM NÅGON ALLS. BERÄTTIGAD ELLER SKÄLIG SKULDKÄNSLA SKALL KODAS 2.
1. Exemplet/exemplen utgör uppenbart överdriven skuldkänsla eller självförebråelse
2. Exemplet/exemplen utgör inte uppenbart överdriven skuldkänsla eller självförebråelse, eller det förblir oklart om
dessa utgör skuldkänsla eller självförebråelse

MH007_Sleep
Har du haft svårt att sova på sista tiden?
1. Ja, svårt att sova eller nylig förändring i sömnmönstret
2. Nej, inga sömnproblem

MH008_Interest
Jämfört med tidigare, hur har ditt intresse för saker och ting förändrats under den senaste månaden?
1. Anger minskat intresse för saker och ting
2. Anger ingen förändring i intressenivå
3. Obestämt eller icke tydbart svar

MH009_KeepUpInt
Håller du dina intressen vid liv?
1. Ja
5. Nej

MH010_Irritability



IF MH011_Appetite = a3

ENDIF

Har du varit lättirriterad under den senaste tiden?
1. Ja
5. Nej

MH011_Appetite
Hur har din matlust varit under den senaste tiden?
1. Minskad matlust
2. Ingen minskad matlust
3. Odefinierbart eller icke tydbart svar

MH012_EatMoreLess
Har du ätit mer eller mindre än normalt?
1. Mindre
2. Mer
3. Varken mer eller mindre

MH013_Fatigue
Har du under den senaste månaden haft för lite energi för att göra det du vill?
1. Ja
5. Nej

MH014_ConcEnter
Hur är det med din koncentrationsförmåga? Kan du exempelvis koncentrera dig på ett TV-program, en film eller ett
radioprogram?
1. Svårigheter att koncentrera sig
2. Anger ingen sådan svårighet

MH015_ConcRead
Kan du koncentrera dig på det du läser?
1. Svårigheter att koncentrera sig på läsning
2. Anger ingen sådan svårighet

MH016_Enjoyment
Vad har du tyckt om att göra den senaste tiden?
1. Anger ingen roande eller underhållande aktivitet
2. Anger NÅGON SOM HELST roande eller underhållande aktivitet

MH017_Tear
Har du gråtit någon gång under den senaste månaden?
1. Ja
5. Nej

MH023_HDA1
Jag ska nu läsa högt några påståenden om hur människor ibland känner sig.
Efter varje påstående, säg hur ofta du kände dig så UNDER DEN SENASTE VECKAN: aldrig, nästan aldrig,
ibland, eller för det mesta.
Det bästa svaret är vanligtvis det som du kommer att tänka på först, så ta inte för mycket tid för varje påstående.

Jag befarade att det värsta skulle inträffa.
INTERVJUARE: Läs bara upp om nödvändigt.
1. Aldrig
2. Nästan aldrig
3. Ibland



IF MH018_DepressionEver = a1

4. För det mesta

MH024_HDA2
Jag var nervös.
INTERVJUARE: Läs bara upp om nödvändigt.
1. Aldrig
2. Nästan aldrig
3. Ibland
4. För det mesta

MH025_HDA3
Jag kände att mina händer skakade.
INTERVJUARE: Läs bara upp om nödvändigt.
1. Aldrig
2. Nästan aldrig
3. Ibland
4. För det mesta

MH026_HDA4
Jag kände en rädsla för att dö.
INTERVJUARE: Läs bara upp om nödvändigt.
1. Aldrig
2. Nästan aldrig
3. Ibland
4. För det mesta

MH027_HDA5
Jag kände mig som om jag svimmade.
INTERVJUARE: Läs bara upp om nödvändigt.
1. Aldrig
2. Nästan aldrig
3. Ibland
4. För det mesta

MH032_EndNonProxy

INTERVJUARE: Slut på avsnittet som ska besvaras av respondenten själv.
Vem svarade på frågorna i detta avsnitt?
1. Respondenten själv
2. Avsnittet inte besvarat (intervju via ombud)

MH018_DepressionEver
Har det funnits några stunder [i ditt liv] [sedan den senaste intervjun] {FL_MH018_4} då du [har/har] lidit av
depressiva symptom (nedstämdhet) som hållit i sig i minst två veckor?

1. Ja
5. Nej

IF MN101_Longitudinal = 1

MH030_YearDepression
Vilket år kände du senast symtom på depression (som pågick i minst två veckor)?
1. 2006
2. 2007
3. 2008



ENDIF
IF (HC IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDIF

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

4. 2009
5. 2010
6. 2011

MH031_MonthDepression
Vilken månad var det du började uppleva dessa symptom?
1. Januari
2. Februari
3. Mars
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. Augusti
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

MH019_AgeFirstTime
Hur gammal var du när dessa symptom uppkom första gången?
0..120

MH020_EverTreated
Har du [någon gång] behandlats för depression av en psykiatriker eller annan läkare?
1. Ja
5. Nej

MH021_EverAddHos
Har du [någon gång] varit intagen på mentalsjukhus eller psykiatrisk klinik?
1. Ja
5. Nej

MH022_AffEmDis
Har en läkare vid något tillfälle sagt att du har svängningar i sinnesstämningen, inklusive ångest, nervproblem eller
psykiatriska problem?
1. Ja
5. Nej

LOOP

IF HC002_STtoMDoctor > 0

HC002_STtoMDoctor
Jag skulle nu vilja ställa några frågor om den sjukvård som du använder. Tänk på den sjukvård du utnyttjat under
den senaste tolvmånadersperioden.

@BUnder den senaste tolvmånadsperioden@B, hur många gånger har du totalt haft kontakt med en läkare om din
hälsa? Bortse från tandläkarbesök och sjukhusvistelser men tag med besök på akutmottagning eller öppenvård.

INTERVJUARE: OM FLER ÄN 98, SKRIV 98.
0..98



ENDIF
IF ((HC002_STtoMDoctor > 0) AND (HC003_CGPract < HC002_STtoMDoctor)) OR (HC002_STtoMDoctor =
DONTKNOW)

ENDIF

IF HC012_PTinHos = a1

ENDIF
IF MN024_NursingHome = a1

HC003_CGPract
Hur många av dessa kontakter var med en allmänläkare eller en läkare på din vårdcentral?
INTERVJUARE: OM FLER ÄN 98, SKRIV 98
0..98

IF HC004_CSpecialist = a1

ENDIF

HC004_CSpecialist
Titta på kort 14. Under den senaste tolvmånadersperioden, har du konsulterat någon av de specialister som
nämns på kort 14?
1. Ja
5. Nej

HC005_LastCSp
Titta på kort 14. Specificera vilken eller vilka av dessa specialister du konsulterade under den senaste
tolvmånadsperioden?
INTERVJUARE: OM TANDLÄKARE NÄMNS, SÄG ATT DET KOMMER SENARE; KODA ALLA LÄMPLIGA
1. Specialist på hjärtsjukdomar, lungsjukdomar, diabetes eller endokrina (körtel)sjukdomar
2. Hudläkare
3. Neurolog
4. Ögonspecialist
5. Öron-näsa-hals-specialist
6. Reumatolog
7. Ortoped
8. Kirurg
9. Psykiater
10. Gynekolog
11. Urolog
12. Onkolog (cancerspecialist)
13. Geriatriker
96. Annan

HC012_PTinHos
Har du under den senaste tolvmånadersperioden @bvarit inlagd på sjukhus över natten@b? Beakta tillfällen då du
varit inlagd på kirurgisk, medicinsk, eller psykiatrisk avdelning eller på någon annan avdelning med
specialistsjukvård.
1. Ja
5. Nej

HC013_TiminHos
Hur många gånger har du varit inlagd på sjukhus över natten under den senaste tolvmånadersperioden?
INTERVJUARE: RÄKNA IHOP ANTALET SEPARATA TILLFÄLLEN. KODA 10 FÖR 10 ELLER FLER
TILLFÄLLEN.
1..10

HC014_TotNightsinPT
Hur många nätter har du totalt tillbringat på sjukhus under den senaste tolvmånadersperioden?
1..365

HC029_NursHome
Har du varit @Binlagd över natten på ett vårdhem@B under den senaste tolvmånadersperioden?



ENDIF
IF (EP IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF

IF HC029_NursHome = a1

ENDIF

INTERVJUARE: FÖRKLARA: MED "VÅRDHEM" MENAR VI HÄR EN INSTITUTION FÖR ÄLDRE MÄNNISKOR
SOM BEHÖVER HJÄLP MED AKTIVITETER I DET DAGLIGA LIVET, I EN MILJÖ DÄR DE KAN FÅ SJUKVÅRD,
UNDER KORTARE ELLER LÄNGRE PERIODER. MED PERMANENT MENAR VI ATT PERSONEN HAR VARIT
INLAGD PÅ ETT VÅRDHEM FÖR DEN HELA TOLVMÅNADSPERIODEN. NÄR EN RESPONDENT FLYTTADE
TILL ETT VÅRDHEM FÖR MINDRE ÄN 12 MÅNADER SEDAN, SVARA 1 (JA, TILLFÄLLIGT INLAGD)
1. Ja, tillfälligt inlagd
3. Ja, permanent inlagd
5. Nej

HC030_TimNursHome
Hur ofta har du legat på ett vårdhem över natten under den senaste tolvmånadersperioden?
INTERVJUARE: RÄKNA IHOP ANTALET SEPARATA TILLFÄLLEN
1..365

HC031_WksNursHome
Hur många veckor har du totalt legat på vårdhem under den senaste tolvmånadersperioden?
INTERVJUARE: RÄKNA FYRA VECKOR FÖR VARJE HEL MÅNAD, RÄKNA 1 FÖR DEL AV EN VECKA
1..52

LOOP

IF MN024_NursingHome = a1

IF EP005_CurrentJobSit = a1

EP001_Intro
Tack så mycket för din tid och ork att besvara denna svåra del av frågeformuläret.
Nu skulle jag vilja att vi går över till nästa ämne. Nu ska jag ställa några frågor om din nuvarande sysselsättning.
1. Fortsätt

EP005_CurrentJobSit
Titta på kort 18. Vilket av följande beskriver bäst din @bnuvarande@b sysselsättning?
INTERVJUARE: KODA ENDAST EN. OM RESPONDENTEN ÄR OSÄKER, HÄNVISA TILL FÖLJANDE:
1. PENSIONERAD, (ÄVEN FÖRTIDSPENSIONÄR, SJUKPENSIONÄR OCH DELTIDSPENSIONÄR)
2. ANSTÄLLD ELLER EGEN FÖRETAGARE (INKLUSIVE OBETALT ARBETE I FAMILJEFÖRETAG OCH
ANSTÄLLD SOM INTE ERHÅLLER LÖN)
3. ARBETSLÖS (PERMITTERAD, ÄVEN TILLFÄLLIG ARBETSLÖSHET)
4. LÅNGVARIGT SJUK ELLER ARBETSOFÖRMÖGEN UTAN ATT VARA PENSIONERAD (INKLUSIVE DELVIS
HANDIKAPPAD ELLER INVALIDISERAD)
5. HEMMAFRU/-MAN (ÄVEN DE SOM SER EFTER HEM OCH BARN, BARNBARN)
97. TILL KAPITALINKOMSTER RÄKNAS BÅDE RÄNTEINKOMSTER OCH AVKASTNING FRÅN AKTIER

TILL PENSIONERAD SKALL ENDAST DE RÄKNAS SOM ERHÅLLER PENSION FRÅN EGET ARBETE. DE
SOM FÅR EFTERLEVNADSPENSION OCH INTE PENSION FRÅN EGET ARBETE, SKALL DÄRFÖR RÄKNAS
TILL ÖVRIGT
1. Pensionerad
2. Anställd eller egen företagare (inklusive arbete i familjeföretag)
3. Arbetslös
4. Långvarigt sjuk eller handikappad utan att vara pensionerad
5. Hemmafru/-man
97. Övrigt (lever av kapitalinkomster, student, frivilligarbetare)

EP329_RetYear
Vilket år blev du pensionerad?



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP005_CurrentJobSit = a1)) OR (((MN101_Longitudinal = 1) AND
(EP005_CurrentJobSit = a1)) AND (EP336_RetAfterW2 = a1))

ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3

ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit <> a2

IF EP329_RetYear > 2008

ENDIF

1900..2011

EP328_RetMonth
Kommer du ihåg vilken månad det var?
1. Januari
2. Februari
3. Mars
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. Augusti
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

EP064_ResForRet
Titta på kort 19.
Av vilket eller vilka skäl gick du i pension?
INTERVJUARE: KODA ALLA TILLÄMPLIGA
1. Blev berättigad till allmän pension
2. Blev berättigad till tjänstepension
3. Blev berättigad till privat pensionsförsäkring
4. Blev erbjuden möjligheten att gå i pension tidigare genom ett speciellt erbjudande från min arbetsgivare
(avtalspension)
5. Blev friställd (t.ex. före pensionering)
6. Egen ohälsa
7. Släktings eller väns ohälsa
8. Ville gå i pension samtidigt som maka/make/sambo
9. För att tillbringa mer tid med familjen
10. För att njuta av livet

EP337_LookingForJob
Söker du arbete för närvarande?
1. Ja
5. Nej

EP067_HowUnempl
Kan du berätta varför du blev arbetslös? Var det
INTERVJUARE: LÄS UPP
1. För att din arbetsplats eller ditt kontor lades ner
2. För att du sade upp dig
3. För att du blev uppsagd
4. P.g.a. ett avtal mellan dig och din arbetsgivare
5. För att ett tillfälligt jobb avslutades
6. Eftersom du flyttade till en annan ort
97. Annan orsak

EP002_PaidWork



ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a4) AND ((EP002_PaidWork = a1) OR (EP006_EverWorked = a1))

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

Utförde du något betalt arbete [sedan den senaste intervjun/under de senaste fyra veckorna] {FL_EP002_3} ,
antingen som anställd eller egen företagare, om så bara några få timmar?
1. Ja
5. Nej

IF (((EP005_CurrentJobSit.ORD = 4) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD = 5)) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD =
97)) AND (EP002_PaidWork = a5)

ENDIF

EP006_EverWorked
Har du någonsin utfört något betalt arbete?
1. Ja
5. Nej

EP068_CauseDis
Tidigare sade du att du är permanent sjuk eller handikappad. Förorsakades detta av ditt tidigare arbete?
1. Ja
5. Nej

IF (EP005_CurrentJobSit = a2) OR (EP002_PaidWork = a1)

ENDIF
IF EP125_ContWork = a1

ENDIF
IF EP125_ContWork = a5

EP125_ContWork
Har du arbetat oavbrutet sedan vår senaste intervju {FL_EP125_2} och fram tills nu?
1. Ja
5. Nej

EP141_ChangeInJob
Titta på kort 20. Sedan vår senaste intervju {FL_EP141_2}, har du

INTERVJUARE: KODA ALLA LÄMPLIGA.
1. ändrat anställningsform (till exempel från anställd till egenföretagare)
2. ändrat arbetsgivare
3. blivit befodrad
4. ändrat arbetsplats
5. ändrat tiden på ditt kontrakt för hur länge du skall arbeta (antingen förlängt eller förkortat)
96. ingen av ovanstående

LOOP

EP331_Intro
När har du arbetat? Kan du ge mig datum för när du började, respektive slutade, om du arbetat vid fler än ett
tillfälle.
1. Fortsätt

EP127_PeriodFromMonth
Från och med vilken @bmånad@b och år har du [arbetat/varit arbetslös]?



IF EP129_PeriodToMonth <> a13

@bMÅNAD@b:
ÅR:
1. Januari
2. Februari
3. Mars
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. Augusti
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

EP128_PeriodFromYear
Från och med vilken månad och @bår@b har du [arbetat/varit arbetslös]?
MÅNAD {EP127_PeriodFromMonth}
@bÅR@b

1. 2003 eller tidigare
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth
Till och med vilken månad och år har du [arbetat/varit arbetslös]

@bMÅNAD@b:
ÅR:
INTERVJUARE: Om perioden fortfarande pågår, koda 13. I dag
1. Januari
2. Februari
3. Mars
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. Augusti
9. September
10. Oktober
11. November
12. December
13. I dag

EP130_PeriodToYear
Till och med vilken månad och @bår@b har du [arbetat/varit arbetslös]?

MONTH: {EP129_PeriodToMonth}
@bYEAR@b:
INTERVJUARE: FRAM TILL ÅR
1. 2004 eller tidigare
2. 2005
3. 2006



ENDLOOP
LOOP cnt:= 2 TO 20

ENDIF

4. 2007
5. 2008
6. 2009
7. 2010
8. 2011

EP133_PeriodOtherEp
Har du vid några andra tillfällen sedan {FL_EP133_1} {FL_EP133_2} [arbetat mot betalning/varit arbetslös]
1. Ja
5. Nej

IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1

LOOP

EP127_PeriodFromMonth
Från och med vilken @bmånad@b och år har du [arbetat/varit arbetslös]?

@bMÅNAD@b:
ÅR:
1. Januari
2. Februari
3. Mars
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. Augusti
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

EP128_PeriodFromYear
Från och med vilken månad och @bår@b har du [arbetat/varit arbetslös]?
MÅNAD {EP127_PeriodFromMonth}
@bÅR@b

1. 2003 eller tidigare
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth
Till och med vilken månad och år har du [arbetat/varit arbetslös]

@bMÅNAD@b:
ÅR:
INTERVJUARE: Om perioden fortfarande pågår, koda 13. I dag
1. Januari
2. Februari
3. Mars



ENDIF
IF (((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP006_EverWorked = a1)) AND (EP005_CurrentJobSit = a5)) OR
((((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP005_CurrentJobSit = a5)) AND (EP002_PaidWork = a1)) AND
(EP335_Today = a5))

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF EP129_PeriodToMonth <> a13

ENDIF

4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. Augusti
9. September
10. Oktober
11. November
12. December
13. I dag

EP130_PeriodToYear
Till och med vilken månad och @bår@b har du [arbetat/varit arbetslös]?

MONTH: {EP129_PeriodToMonth}
@bYEAR@b:
INTERVJUARE: FRAM TILL ÅR
1. 2004 eller tidigare
2. 2005
3. 2006
4. 2007
5. 2008
6. 2009
7. 2010
8. 2011

EP133_PeriodOtherEp
Har du vid några andra tillfällen sedan {FL_EP133_1} {FL_EP133_2} [arbetat mot betalning/varit arbetslös]
1. Ja
5. Nej

EP069_ResStopWork
Du sade att du för närvarande är hemmafru/-man, men att du tidigare utfört avlönat arbete Varför valde du att
sluta arbeta?
INTERVJUARE: LÄS UPP SVAREN
1. Jag hade hälsoproblem
2. Det var för ansträngande
3. Det var för dyrt att anlita någon som tog hand om hem och familj
4. Jag ville ta hand om barn eller barnbarn
5. För att du var friställd, eller för att din arbetsplats eller kontor lades ned
6. Eftersom familjeinkomsterna räckte till
97. Annat

IF ((EP005_CurrentJobSit <> a3) AND ((EP125_ContWork = a5) OR ((EP005_CurrentJobSit <> a2) AND
(EP002_PaidWork = a5)))) AND (MN808_AgeRespondent <= 75)

EP325_UnEmpl



ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3

ENDIF
IF (EP325_UnEmpl = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a3)

Nu skulle jag vilja fråga dig om tidsperioden från förra intervjun och fram tills nu, under vilken du inte arbetade
alls för ersättning. Har du vid några tllfällen sedan {FL_EP325_3} varit arbetslös @boch sökt arbete@b?
1. Ja
5. Nej

EP332_Intro
Nu skulle jag vilja fråga dig om de gånger, från intervjun i {FL_EP332_2} och fram tills nu, då du var arbetslös
och sökte arbete.
1. Fortsätt

LOOP

EP333_Intro
När var du arbetslös och sökte efter arbete? Om du var arbetslös under mer än en period, ange början och
slutet för alla dessa perioder.
1. Fortsätt

EP127_PeriodFromMonth
Från och med vilken @bmånad@b och år har du [arbetat/varit arbetslös]?

@bMÅNAD@b:
ÅR:
1. Januari
2. Februari
3. Mars
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. Augusti
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

EP128_PeriodFromYear
Från och med vilken månad och @bår@b har du [arbetat/varit arbetslös]?
MÅNAD {EP127_PeriodFromMonth}
@bÅR@b

1. 2003 eller tidigare
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth
Till och med vilken månad och år har du [arbetat/varit arbetslös]

@bMÅNAD@b:
ÅR:



ENDLOOP
LOOP cnt:= 22 TO 40

IF EP129_PeriodToMonth <> a13

ENDIF

INTERVJUARE: Om perioden fortfarande pågår, koda 13. I dag
1. Januari
2. Februari
3. Mars
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. Augusti
9. September
10. Oktober
11. November
12. December
13. I dag

EP130_PeriodToYear
Till och med vilken månad och @bår@b har du [arbetat/varit arbetslös]?

MONTH: {EP129_PeriodToMonth}
@bYEAR@b:
INTERVJUARE: FRAM TILL ÅR
1. 2004 eller tidigare
2. 2005
3. 2006
4. 2007
5. 2008
6. 2009
7. 2010
8. 2011

EP133_PeriodOtherEp
Har du vid några andra tillfällen sedan {FL_EP133_1} {FL_EP133_2} [arbetat mot betalning/varit arbetslös]
1. Ja
5. Nej

IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1

LOOP

EP127_PeriodFromMonth
Från och med vilken @bmånad@b och år har du [arbetat/varit arbetslös]?

@bMÅNAD@b:
ÅR:
1. Januari
2. Februari
3. Mars
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. Augusti
9. September
10. Oktober
11. November
12. December



ENDLOOP

IF EP129_PeriodToMonth <> a13

ENDIF

EP128_PeriodFromYear
Från och med vilken månad och @bår@b har du [arbetat/varit arbetslös]?
MÅNAD {EP127_PeriodFromMonth}
@bÅR@b

1. 2003 eller tidigare
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth
Till och med vilken månad och år har du [arbetat/varit arbetslös]

@bMÅNAD@b:
ÅR:
INTERVJUARE: Om perioden fortfarande pågår, koda 13. I dag
1. Januari
2. Februari
3. Mars
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. Augusti
9. September
10. Oktober
11. November
12. December
13. I dag

EP130_PeriodToYear
Till och med vilken månad och @bår@b har du [arbetat/varit arbetslös]?

MONTH: {EP129_PeriodToMonth}
@bYEAR@b:
INTERVJUARE: FRAM TILL ÅR
1. 2004 eller tidigare
2. 2005
3. 2006
4. 2007
5. 2008
6. 2009
7. 2010
8. 2011

EP133_PeriodOtherEp
Har du vid några andra tillfällen sedan {FL_EP133_1} {FL_EP133_2} [arbetat mot betalning/varit arbetslös]
1. Ja
5. Nej



ENDIF

LOOP cnt2:= 1 TO 6

ENDLOOP
ENDIF

EP110_RecPubBen
Vi vill även veta om du fått någon/några ersättningar sedan vår senaste intervju {FL_EP110_2} och fram till nu?
Har du fått någon av de ersättningar som finns på kort 21.
INTERVJUARE: DET SOM TIDIGARE KALLADES FÖRTIDSPENSION OCH SJUKBIDRAG, SKALL KODAS
SOM SJUKERSÄTTNING/SJUKPENNING
1. pension
3. arbetslöshetsunderstöd
4. sjukersättning/sjukpenning
5. handikappersättning
6. socialbidrag
96. Inga av dessa

IF cnt2 IN EP110_RecPubBen

LOOP

LOOP

EP334_Intro
När mottog du [pension/arbetslöshetsersättning/sjukersättning/sjukpenning/handikappersättning
/socialbidrag]? Om du fått [pension/arbetslöshetsersättning/sjukersättning/sjukpenning/handikappersättning
/socialbidrag] vid mer än ett tillfälle, ange början och slutet för alla dessa perioder.
1. Fortsätt

EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth
Från och med vilken @bmånad@b och år har du fått [pension/arbetslöshetsunderstöd/sjukersättning
/sjukpenning/handikappersättning/socialbidrag]?

INTERVJUARE: KODEN SOM TIDIGARE KALLADES FÖRTIDSPENSION OCH SJUKBIDRAG, SKALL
KODAS SOM SJUKERSÄTTNING/SJUKPENNING
1. Januari
2. Februari
3. Mars
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. Augusti
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

EP112_ReceivePaymentPeriodFromYear
Från och med vilken månad och vilket @bår@b har du fått du [ålderspension/arbetslöshetsunderstöd
/sjukersättning (förtidspension, sjukbidrag), sjukpenning/handikappersättning/försörjningsstöd
(socialbidrag)]?

MÅNAD: {EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth} @bÅR@b:

1. Före år 2006
2. 2006
3. 2007
4. 2008



ENDLOOP
LOOP cnt:= 2 TO 20

IF EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth <> a13

ENDIF

5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth
Fram till vilken @bmånad@b och vilket år fick du [ålderspension/arbetslöshetsunderstöd/sjukersättning
(förtidspension, sjukbidrag), sjukpenning/handikappersättning/försörjningsstöd (socialbidrag)]?

INTERVJUARE: Om ersättning fortfarande betalas ut koda 13 Idag
1. Januari
2. Februari
3. Mars
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. Augusti
9. September
10. Oktober
11. November
12. December
13. I dag

EP114_ReceivePaymentPeriodToYear
Fram till vilken månad och vilket @bår@b har du fått [ålderspension/arbetslöshetsunderstöd/sjukersättning
(förtidspension, sjukbidrag), sjukpenning/handikappersättning/försörjningsstöd (socialbidrag)]?
MÅNAD: ^EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth
@bÅR@b:

1. Före år 2006
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP116_ReceivePaymentOtherEp
Har du fått [pension/arbetslöshetsunderstöd/sjukersättning/sjukpenning/handikappersättning/socialbidrag]
vid andra tillfällen sedan {FL_EP116_3}?
1. Ja
5. Nej

IF EPPayments[cnt - 1].EP116_ReceivePaymentOtherEp = a1

LOOP

EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth
Från och med vilken @bmånad@b och år har du fått [pension/arbetslöshetsunderstöd/sjukersättning
/sjukpenning/handikappersättning/socialbidrag]?

INTERVJUARE: KODEN SOM TIDIGARE KALLADES FÖRTIDSPENSION OCH SJUKBIDRAG, SKALL
KODAS SOM SJUKERSÄTTNING/SJUKPENNING
1. Januari



IF EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth <> a13

2. Februari
3. Mars
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. Augusti
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

EP112_ReceivePaymentPeriodFromYear
Från och med vilken månad och vilket @bår@b har du fått du [ålderspension/arbetslöshetsunderstöd
/sjukersättning (förtidspension, sjukbidrag), sjukpenning/handikappersättning/försörjningsstöd
(socialbidrag)]?

MÅNAD: {EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth} @bÅR@b:

1. Före år 2006
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth
Fram till vilken @bmånad@b och vilket år fick du [ålderspension/arbetslöshetsunderstöd/sjukersättning
(förtidspension, sjukbidrag), sjukpenning/handikappersättning/försörjningsstöd (socialbidrag)]?

INTERVJUARE: Om ersättning fortfarande betalas ut koda 13 Idag
1. Januari
2. Februari
3. Mars
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. Augusti
9. September
10. Oktober
11. November
12. December
13. I dag

EP114_ReceivePaymentPeriodToYear
Fram till vilken månad och vilket @bår@b har du fått [ålderspension/arbetslöshetsunderstöd
/sjukersättning (förtidspension, sjukbidrag), sjukpenning/handikappersättning/försörjningsstöd
(socialbidrag)]?
MÅNAD: ^EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth
@bÅR@b:

1. Före år 2006
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010



ENDIF
IF ((EP005_CurrentJobSit = a2) OR ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP002_PaidWork = a1))) OR
((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP335_Today = a1))

ENDLOOP

IF EP326_ReceivedSeverancePayment = a1

ENDIF

ENDIF
ENDLOOP
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF

7. 2011

EP116_ReceivePaymentOtherEp
Har du fått [pension/arbetslöshetsunderstöd/sjukersättning/sjukpenning/handikappersättning
/socialbidrag] vid andra tillfällen sedan {FL_EP116_3}?
1. Ja
5. Nej

EP326_ReceivedSeverancePayment
Har du sedan förra intervjun i {FL_EP326_3} mottagit avgångsvederlag?
1. Ja
5. Nej

EP122_ReceiveSeveranceMonth
Vilken MÅNAD och år fick du avgångsvederlaget?

INTERVJUARE: OM MER ÄN ETT, KODA SENASTE
1. Januari
2. Februari
3. Mars
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. Augusti
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

EP123_ReceiveSeveranceYear
Vilken månad och ÅR fick du avgångsvederlaget?

INTERVJUARE: OM MER ÄN ETT, KODA SENASTE
1. Före år 2006
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP008_Intro1
De följande frågorna rör ditt huvudsakliga arbete som du innehar för tillfället.
INTERVJUARE: INKLUDERA SÄSONGSARBETE. DET HUVUDSAKLIGA ARBETET ÄR DET ARBETE DÄR
RESPONDENTEN HAR DEN HUVUDSAKLIGA DELEN AV SIN ARBETSTID. OM ARBETSTIDEN ÄR



IF ((MN101_Longitudinal = 0) OR NOT (a96 IN EP141_ChangeInJob)) OR (EP125_ContWork = a5)

DENSAMMA FÖR TVÅ JOBB, LÅT DÅ DET MED DEN STÖRSTA INKOMSTEN VARA DET HUVUDSAKLIGA
ARBETET.
1. Fortsätt

EP009_EmployeeOrSelf
Utför du detta arbete som anställd eller egenföretagare?
INTERVJUARE: OM RESPONDENTEN SVARAR BÅDE ANSTÄLLD OCH EGENFÖRETAGARE SKALL DETTA
BETRAKTAS SOM TVÅ OLIKA JOBB.
GÅ TILLBAKA TILL FRÅGA EP007 OCH ÄNDRA TILL "JA" OM RESPONDENTEN SVARAT "NEJ".
1. Anställd
3. Egenföretagare

IF EP009_EmployeeOrSelf = a1

ENDIF
IF EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 3

EP010_CurJobYear
Vilket år började du på detta arbete?
1900..2011

EP016_NTofJob
Var snäll och titta på kort 15. Vad beskriver bäst ditt arbete?
1. Ledningsarbete
2. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens
3. Arbete som kräver kortare högskoleutbildning
4. Kontors- och kundservicearbete
5. Service-, omsorgs- och försäljningsarbete
6. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske
7. Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning
8. Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m.
9. Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning
10. Militärt arbete

EP018_WhichIndustry
Vilken bransch, industri eller tjänstenäring arbetar du i (dvs. vad tillverkar eller gör de där du arbetar)? Var snäll
och titta på kort 16.

1. Jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske
2. Utvinning av mineral
3. Tillverkning
4. El-, gas-, och vattenförsörjning
5. Byggverksamhet
6. Partihandel och detaljhandel; reparation av motorfordon, hushållsartiklar och personliga artiklar
7. Hotell- och restaurantverksamhet
8. Transport, magasinering och kommunikation
9. Finansiell verksamhet
10. Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster
11. Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
12. Utbildning
13. Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet
14. Andra samhälleliga och personliga tjänster

EP019_Public
Är detta arbete inom den offentliga sektorn?
1. Ja
5. Nej



ENDIF

IF EP301_DaysFromWork = a1

ENDIF

ENDIF
IF (EP009_EmployeeOrSelf = a1) OR (EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 2)

ENDIF

EP024_NrOfEmployees
Hur många anställda har du i detta arbete, om några?
0. Inga
1. 1 till 5
2. 6 till 15
3. 16 till 24
4. 25 till 199
5. 200 till 499
6. 500 eller fler

EP011_TermJob
Är du tillfälligt (visstids-) anställd eller har du tillsvidareanställning på detta jobb?
INTERVJUARE: MED TILLFÄLLIG (VISSTIDS-) ANSTÄLLNING AVSES ANSTÄLLNING KORTARE ÄN 3 ÅR.
1. Tillfälligt (visstid)
2. Tillsvidare

EP012_TotContractHours
Hur många timmar ska du arbeta per vecka enligt avtal, förutom matraster och ev. betald eller obetald övertid?
0.0..168.0

EP013_TotWorkedHours
[Oberoende av antalet avtalade veckoarbetstimmar,] [hur många/Hur många] timmar i veckan arbetar du normalt
med detta arbete, exklusive matraster [men inklusive betald eller obetald övertid]?
0.0..168.0

EP014_NumberMPerYear
Hur många månader om året arbetar du normalt i detta arbete (inklusive betald semester)?
1..12

EP301_DaysFromWork
Under de senaste tolv månaderna, har du varit frånvarande från jobbet på grund av din hälsa?
1. Ja
5. Nej

EP302_HowManyDays
Ungefär hur många dagar var du frånvarande från jobbet?
1..365

EP025_Intro
Titta på kort 22. Jag kommer nu att läsa upp några påståenden som man kan använda för att beskriva sitt
arbete. Vi skulle vilja veta om du känner på detta sätt inför ditt arbete.

Om du tänker på ditt nuvarande arbete, skulle du säga att du instämmer helt, instämmer, inte instämmer eller
inte instämmer alls med varje påstående?
1. Fortsätt

EP026_SatJob
Sammantaget är jag nöjd med mitt arbete. Skulle du säga att du instämmer helt, instämmer, inte instämmer eller
inte instämmer alls?
INTERVJUARE: VISA KORT 22
1. Instämmer helt
2. Instämmer



3. Instämmer inte
4. Instämmer inte alls

EP027_JobPhDem
Mitt arbete är fysiskt krävande. Skulle du säga att du instämmer helt, instämmer, inte instämmer eller inte
instämmer alls?
INTERVJUARE: VISA KORT 22
1. Instämmer helt
2. Instämmer
3. Instämmer inte
4. Instämmer inte alls

EP028_TimePress
Jag är under konstant tidspress på grund av en stor arbetsbörda. Skulle du säga att du instämmer helt,
instämmer, inte instämmer eller inte instämmer alls?
INTERVJUARE: VISA KORT 22
1. Instämmer helt
2. Instämmer
3. Instämmer inte
4. Instämmer inte alls

EP029_LitFreeWork
Jag har mycket liten frihet i att bestämma hur jag skall utföra mitt arbete. (Skulle du säga att du instämmer helt,
instämmer, inte instämmer eller inte instämmer alls?)
INTERVJUARE: VISA KORT 22
1. Instämmer helt
2. Instämmer
3. Instämmer inte
4. Instämmer inte alls

EP030_NewSkill
Jag har möjlighet att utveckla nya färdigheter. (Skulle du säga att du instämmer helt, instämmer, inte instämmer
eller inte instämmer alls?)
INTERVJUARE: VISA KORT 22
1. Instämmer helt
2. Instämmer
3. Instämmer inte
4. Instämmer inte alls

EP031_SuppDiffSit
Jag får tillräckligt med stöd i svåra situationer. (Skulle du säga att du instämmer helt, instämmer, inte instämmer
eller inte instämmer alls?)
INTERVJUARE: VISA KORT 22
1. Instämmer helt
2. Instämmer
3. Instämmer inte
4. Instämmer inte alls

EP032_RecognWork
Jag får det erkännande för mitt arbete som jag förtjänar. (Skulle du säga att du instämmer helt, instämmer, inte
instämmer eller inte instämmer alls?)
INTERVJUARE: VISA KORT 22
1. Instämmer helt
2. Instämmer
3. Instämmer inte
4. Instämmer inte alls



IF EP005_CurrentJobSit = a2

ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a2

EP033_SalAdequate
Min [lön är/förtjänst är/lön är] tillfredsställande med tanke på min arbetsinsats och arbetsprestation. (Skulle du
säga att du instämmer helt, instämmer, inte instämmer eller inte instämmer alls?)
INTERVJUARE: VISA KORT 22. OM TVEKAN, FÖRKLARA: VI AVSER TILLFREDSTÄLLANDE I RELATION
TILL ARBETSPRESTATIONEN
1. Instämmer helt
2. Instämmer
3. Instämmer inte
4. Instämmer inte alls

EP034_JobPromPoor
Mina [utsikter till befordran/utsikter till att avancera i mitt arbete/utsikter till befordran] är små. (Skulle du säga
att du instämmer helt, instämmer, inte instämmer eller inte instämmer alls?)
INTERVJUARE: VISA KORT 22
1. Instämmer helt
2. Instämmer
3. Instämmer inte
4. Instämmer inte alls

EP035_JobSecPoor
Min anställningstrygghet är dålig. (Skulle du säga att du inte alls instämmer, inte instämmer, instämmer eller
instämmer helt?)
INTERVJUARE: VISA KORT 22
1. Instämmer helt
2. Instämmer
3. Instämmer inte
4. Instämmer inte alls

EP036_LookForRetirement
Nu kommer vi inte använda kort 22 något mer. Skulle du vilja pensionera dig så snabbt som möjligt från ditt
nuvarande arbete?
1. Ja
5. Nej

EP037_AfraidHRet
Är du orolig för att din hälsa kommer att begränsa dina möjligheter att jobba med detta arbete innan du uppnår
ordinarie pensionsålder?
1. Ja
5. Nej

IF EP007_MoreThanOneJob = a1

EP007_MoreThanOneJob
Än så länge har vi pratat om ditt huvudsakliga arbete, Har du för närvarande något mer arbete?
1. Ja
5. Nej

EP321_TotWorkedHrsSecJob
[Oberoende av antalet avtalade veckoarbetstimmar,] [hur många/Hur många] timmar i veckan arbetar du
normalt med detta arbete, exklusive matraster [men inklusive betald eller obetald övertid]?
0.0..168.0

EP322_NumMPerYearSecJob
Hur många månader om året arbetar du normalt i detta arbete (inklusive betald semester)?



ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((EP006_EverWorked = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a1)) OR
(EP005_CurrentJobSit = a3))

ENDIF
ENDIF

1..12

IF EP051_EmployeeORSelf.ORD = 1

EP048_IntroPastJob
Låt oss nu tala om ditt senaste arbete som du hade [innan du pensionerades/innan du blev arbetslös].
1. Fortsätt

EP050_YrLastJobEnd
Vilket år slutade du ditt senaste arbete?
1900..2011

EP049_YrsInLastJob
Hur många år jobbade du i ditt senaste arbete?
0..99

EP051_EmployeeORSelf
Var du anställd eller egenföretagare i detta arbete?
1. Anställd
3. Egenföretagare

EP052_NTofJob
Titta på kort 15. Vad beskriver ditt jobb bäst?
INTERVJUARE: KODA DEN MEST LÄMPLIGA 1...10
1. Ledningsarbete
2. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens
3. Arbete som kräver kortare högskoleutbildning
4. Kontors- och kundservicearbete
5. Service-, omsorgs- och försäljningsarbete
6. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske
7. Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning
8. Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m.
9. Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning
10. Militärt arbete

EP054_WhichIndustry
Titta på kort 16. Vilken bransch eller industri arbetade du i (dvs. vad gjorde eller tillverkade det företag eller den
organisation du arbetade för?)

INTERVJUARE: KODA DEN MEST LÄMPLIGA 1...14
1. Jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske
2. Utvinning av mineral
3. Tillverkning
4. El-, gas-, och vattenförsörjning
5. Byggverksamhet
6. Partihandel och detaljhandel; reparation av motorfordon, hushållsartiklar och personliga artiklar
7. Hotell- och restaurantverksamhet
8. Transport, magasinering och kommunikation
9. Finansiell verksamhet
10. Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster
11. Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
12. Utbildning
13. Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet
14. Andra samhälleliga och personliga tjänster



ENDIF

IF EP204_AnyEarnEmpl = a1

ENDIF

IF EP206_AnyIncSelfEmpl = a1

ENDIF

ENDIF

ENDIF
IF EP051_EmployeeORSelf.ORD = 3

ENDIF

EP055_Public
Var du anställd i den offentliga sektorn i detta jobb?
1. Ja
5. Nej

EP061_NrOfEmployees
Hur många anställda hade du, om några?
INTERVJUARE: LÄS UPP SVAREN
0. Inga
1. 1 till 5
2. 6 till 15
3. 16 till 24
4. 25 till 199
5. 200 till 499
6. 500 eller fler

EP203_IntroEarnings
Nu skulle vi vilja veta lite mer om dina inkomster under förra året, dvs. [STR (Year - 1)].
1. Fortsätt

EP204_AnyEarnEmpl
Har du fått lön eller andra inkomster från anställning under [STR (Year - 1)]?
1. Ja
5. Nej

EP205_EarningsEmplAT
Efter skatter och avdrag, hur stor var din ungefärliga årliga inkomst från anställning under [STR (Year - 1)]?
Inkludera eventuella tillägg eller engångsersättningar, såsom bonusar, semestertillägg.
INTERVJUARE: BELOPP I {FLCURR}
REAL[10]

EP206_AnyIncSelfEmpl
Har du haft några inkomster alls från eget företagande eller arbete i familjeföretag under [STR (Year - 1)]?
1. Ja
5. Nej

EP207_EarningsSelfAT
Vad var din ungefärliga årliga inkomst från eget företagande efter skatt och avdrag och efter att du har betalt
material, utrustning eller varor som du använder i ditt arbete, under [STR (Year - 1)]?
INTERVJUARE: BELOPP I {FLCURR}
INTEGER

EP303_Intro
Nu kommer vi att ställa några frågor om inkomster från allmänna pensioner och bidrag. Det kan hända att vi frågat
om detta tidigare, men det är viktigt att vi får korrekt information. Först kommer vi att ställa frågor om belopp,
sedan fråga om när du fick betalningarna, och till slut, hur länge du fick dem.
1. Fortsätt



LOOP cnt:= 1 TO 10

EP071_IncomeSources
Titta på kort 23. Har du haft inkomster från någon av dessa källor under [STR (Year - 1)]?
INTERVJUARE: KODA ALLA TILLÄMPLIGA.
1. Allmän ålderspension
4. Förtidspension (sjukersättning), yrkesskadepension
5. Sjukpenning
6. Arbetslöshetsunderstöd
7. Efterlevandepension
96. Inget av dessa

IF cnt IN EP071_IncomeSources

LOOP

IF EP074_PeriodBenefit = a97

ENDIF

IF NOT ((MN101_Longitudinal = 1) AND (piIndex < 11))

EP078_AvPaymPens
Ungefär hur stor var en vanlig utbetalning efter skatt av [din allmänna ålderspension/din förtidspension,
(sjukersättning), ditt sjukbidrag, din sjukpenning, yrkesskadelivränta, arbetsskadelivränta, /ditt
arbetslöshetsunderstöd/din efterlevandepension/din tjänstepension för privatanställda arbetare (SAF-LO),
privatanställda tjänstemän (ITP), kommunal- och landstingsanställda (KPA) eller tjänstepension för
statsanställda (PA)/din sjukersättning (förtids-/sjukpension) från avtalsförsäkring/din efterlevandepension från
avtalsförsäkring] under [STR (Year - 1)]?
INTERVJUARE: BELOPP I ^FLCurr
Ordinarie utbetalning exklusive extra utbetalningar såsom bonus, utbetalning för månad 13 under året osv.
REAL[10]

EP074_PeriodBenefit
Hur lång tidsperiod gällde den utbetalningen?
1. En vecka
2. Två veckor
3. En kalendermånad/4 veckor
4. Tre månader/13 veckor
5. Sex månader/26 veckor
6. Ett år/12 månader/52 veckor
97. Annat (specificera)

EP075_OthPeriodBenefits

INTERVJUARE: NOTERA ANNAN PERIOD
STRING

EP208_MonthsRecIncSource
Hur många månader fick du [din allmänna ålderspension/din förtidspension (sjukersättning),
yrkesskadepension/din sjukpenning/ditt arbetslöshetsunderstöd/din efterlevandepension/din tjänstepension för
privatanställda arbetare (SAF-LO)/din tjänstepension för privatanställda tjänstemän (ITP)/din tjänstepension för
kommunal- och landstingsanställda (KPA) eller tjänstepension för statsanställda (PA)/din förtids-/sjukpension
från avtalsförsäkring/din efterlevandepension från avtalsförsäkring] under [STR (Year - 1)]?
INTERVJUARE: AVSER INTE HUR MÅNGA BETALNINGAR UTAN TIDSPERIODEN. EXEMPEL: OM
PENSIONEN BETALADES UT UNDER HELA ÅRET ÄR SVARET 12. OM RESPONDENTEN BÖRJADE FÅ
PENSION I NOVEMBER ÄR SVARET 2.
1..12

EP213_YearRecIncSource
Vilket år fick du [din allmäna ålderspension/din förtidspension (sjukersättning), yrkesskadepension/din



ENDLOOP

LOOP cnt:= 11 TO 16

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF

IF EP081_LumpSumPenState = a1

ENDIF

sjukpenning/ditt arbetslöshetsunderstöd/din efterlevandepension/din tjänstepension för privatanställda
arbetare (SAF-LO)/din tjänstepension för privatanställda tjänstemän (ITP)/din tjänstepension för kommunal-
och landstingsanställda (KPA) eller tjänstepension för statsanställda (PA)/din förtids-/sjukpension från
avtalsförsäkring/din efterlevandepension från avtalsförsäkring] första gången?
INTERVJUARE: FÖR SJUKPENNING OCH ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING AVSES BÖRJAN AV DEN
(FÖRSTA) SJUK- / ARBETSLÖSHETSPERIOD SOM PÅGICK UNDER 2010
1900..2010

EP081_LumpSumPenState
Fick du ytterligare utbetalningar från [din allmänna ålderspension/din förtidspension (sjukersättning),
yrkesskadepension/din sjukpenning/ditt arbetslöshetsunderstöd/din efterlevandepension/din tjänstepension för
privatanställda arbetare (SAF-LO)/din tjänstepension för privatanställda tjänstemän (ITP)/din tjänstepension för
kommunal- och landstingsanställda (KPA) eller tjänstepension för statsanställda (PA)/din förtids-/sjukpension
från avtalsförsäkring/din efterlevandepension från avtalsförsäkring] under [STR (Year - 1)]?

INTERVJUARE: FÖRSÄKRA DIG OM ATT RESPONDENTEN INKLUDERAR ALLT SOM ÄR EXTRA, SÅSOM
EXTRAERSÄTTNING, SEMESTERTILLÄGG ELLER EVENTUELL BONUS.
1. Ja
5. Nej

EP082_TotAmountLS
Hur mycket ungefär fick du totalt efter skatt i form av ytterligare utbetalningar under förra året från [din
allmänna ålderspension/din förtidspension (sjukersättning), ditt sjukbidrag, din arbetsskadelivränta,
yrkesskadelivränta, sjukpenning/ditt arbetslöshetsunderstöd/din efterlevandepension/din tjänstepension för
privatanställda arbetare (SAF-LO), för privatanställda tjänstemän (ITP), för kommunal- och landstingsanställda
(KPA) eller tjänstepension för statsanställda (PA)/din sjukersättning (förtids-/sjukpension) från
avtalsförsäkring/din efterlevandepension från avtalsförsäkring]?

INTERVJUARE: BELOPP I {FLCURR}
INKLUDERA ALLA YTTERLIGARE UTBETALNINGAR
REAL[10]

EP324_OccPensInc
Utöver den allmänna pensionen så kan man även få pensionsförmåner från tjänstepension.
Titta på kort 24. Har du mottagit utbetalningar från någon av följande, under året [STR (Year - 1)]?
INTERVJUARE: KODA ALLA LÄMPLIGA
1. Tjänstepension för privatanställda arbetare (SAF-LO)
2. Tjänstepension för privatanställda tjänstemän (ITP)
3. Tjänstepension för kommunal- och landstingsanställda (KPA) eller tjänstepension för statsanställda (PA)
5. Förtids-/sjukpension från avtalsförsäkring
6. Efterlevandepension från avtalsförsäkring
96. Ingen av dessa

IF (cnt - 10) IN EP324_OccPensInc

LOOP

EP078_AvPaymPens
Ungefär hur stor var en vanlig utbetalning efter skatt av [din allmänna ålderspension/din förtidspension,
(sjukersättning), ditt sjukbidrag, din sjukpenning, yrkesskadelivränta, arbetsskadelivränta, /ditt
arbetslöshetsunderstöd/din efterlevandepension/din tjänstepension för privatanställda arbetare (SAF-LO),
privatanställda tjänstemän (ITP), kommunal- och landstingsanställda (KPA) eller tjänstepension för
statsanställda (PA)/din sjukersättning (förtids-/sjukpension) från avtalsförsäkring/din efterlevandepension från



IF EP074_PeriodBenefit = a97

ENDIF

IF NOT ((MN101_Longitudinal = 1) AND (piIndex < 11))

ENDIF

IF EP081_LumpSumPenState = a1

avtalsförsäkring] under [STR (Year - 1)]?
INTERVJUARE: BELOPP I ^FLCurr
Ordinarie utbetalning exklusive extra utbetalningar såsom bonus, utbetalning för månad 13 under året osv.
REAL[10]

EP074_PeriodBenefit
Hur lång tidsperiod gällde den utbetalningen?
1. En vecka
2. Två veckor
3. En kalendermånad/4 veckor
4. Tre månader/13 veckor
5. Sex månader/26 veckor
6. Ett år/12 månader/52 veckor
97. Annat (specificera)

EP075_OthPeriodBenefits

INTERVJUARE: NOTERA ANNAN PERIOD
STRING

EP208_MonthsRecIncSource
Hur många månader fick du [din allmänna ålderspension/din förtidspension (sjukersättning),
yrkesskadepension/din sjukpenning/ditt arbetslöshetsunderstöd/din efterlevandepension/din tjänstepension för
privatanställda arbetare (SAF-LO)/din tjänstepension för privatanställda tjänstemän (ITP)/din tjänstepension för
kommunal- och landstingsanställda (KPA) eller tjänstepension för statsanställda (PA)/din förtids-/sjukpension
från avtalsförsäkring/din efterlevandepension från avtalsförsäkring] under [STR (Year - 1)]?
INTERVJUARE: AVSER INTE HUR MÅNGA BETALNINGAR UTAN TIDSPERIODEN. EXEMPEL: OM
PENSIONEN BETALADES UT UNDER HELA ÅRET ÄR SVARET 12. OM RESPONDENTEN BÖRJADE FÅ
PENSION I NOVEMBER ÄR SVARET 2.
1..12

EP213_YearRecIncSource
Vilket år fick du [din allmäna ålderspension/din förtidspension (sjukersättning), yrkesskadepension/din
sjukpenning/ditt arbetslöshetsunderstöd/din efterlevandepension/din tjänstepension för privatanställda
arbetare (SAF-LO)/din tjänstepension för privatanställda tjänstemän (ITP)/din tjänstepension för kommunal-
och landstingsanställda (KPA) eller tjänstepension för statsanställda (PA)/din förtids-/sjukpension från
avtalsförsäkring/din efterlevandepension från avtalsförsäkring] första gången?
INTERVJUARE: FÖR SJUKPENNING OCH ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING AVSES BÖRJAN AV DEN
(FÖRSTA) SJUK- / ARBETSLÖSHETSPERIOD SOM PÅGICK UNDER 2010
1900..2010

EP081_LumpSumPenState
Fick du ytterligare utbetalningar från [din allmänna ålderspension/din förtidspension (sjukersättning),
yrkesskadepension/din sjukpenning/ditt arbetslöshetsunderstöd/din efterlevandepension/din tjänstepension för
privatanställda arbetare (SAF-LO)/din tjänstepension för privatanställda tjänstemän (ITP)/din tjänstepension för
kommunal- och landstingsanställda (KPA) eller tjänstepension för statsanställda (PA)/din förtids-/sjukpension
från avtalsförsäkring/din efterlevandepension från avtalsförsäkring] under [STR (Year - 1)]?

INTERVJUARE: FÖRSÄKRA DIG OM ATT RESPONDENTEN INKLUDERAR ALLT SOM ÄR EXTRA, SÅSOM
EXTRAERSÄTTNING, SEMESTERTILLÄGG ELLER EVENTUELL BONUS.
1. Ja
5. Nej

EP082_TotAmountLS



ENDLOOP

LOOP cnt:= 1 TO 5

ENDIF
ENDLOOP
ENDIF

Hur mycket ungefär fick du totalt efter skatt i form av ytterligare utbetalningar under förra året från [din
allmänna ålderspension/din förtidspension (sjukersättning), ditt sjukbidrag, din arbetsskadelivränta,
yrkesskadelivränta, sjukpenning/ditt arbetslöshetsunderstöd/din efterlevandepension/din tjänstepension för
privatanställda arbetare (SAF-LO), för privatanställda tjänstemän (ITP), för kommunal- och landstingsanställda
(KPA) eller tjänstepension för statsanställda (PA)/din sjukersättning (förtids-/sjukpension) från
avtalsförsäkring/din efterlevandepension från avtalsförsäkring]?

INTERVJUARE: BELOPP I {FLCURR}
INKLUDERA ALLA YTTERLIGARE UTBETALNINGAR
REAL[10]

EP089_AnyRegPay
Titta på kort 25. Fick du regelbundna utbetalningar under [STR (Year - 1)] från någon av följande källor?
INTERVJUARE: LÄS UPP, KODA ALLA TILLÄMPLIGA
1. Livförsäkring
2. Livränta eller privat pensionsförsäkring
3. Underhåll/underhållsbidrag
4. Välgörenhet
96. Ingen av dessa

IF cnt IN EP089_AnyRegPay

LOOP

IF EP090_PeriodPaym = a97

ENDIF

EP094_TotalAmountBenLP
Ungefär hur stora var de genomsnittliga utbetalningarna efter skatt från [din livförsäkring/din livränta eller
privata pensionsförsäkring/ditt underhåll, underhållsbidrag/välgörenhet] under [STR (Year - 1)]?
INTERVJUARE: BELOPP I [FLDefault[9]]
REAL[10]

EP090_PeriodPaym
Vilken tidsperiod täckte denna utbetalning?
1. En vecka
2. Två veckor
3. En kalendermånad/4 veckor
4. Tre månader/13 veckor
5. Sex månader/26 veckor
6. Ett år/12 månader/52 veckor
97. Annat (specificera)

EP091_OthPeriodPaym

INTERVJUARE: SPECIFICERA ANNAN
STRING

EP096_MonthsRegPaym
under hur många månader fick du [utbetalning från livförsäkring/utbetalning från livränta eller privata
pensionsförsäkring/utbetalning från ditt underhåll/underhållsbidrag/utbetalning från välgörenhet] under [STR
(Year - 1)]?
1..12

EP092_AddPayments
Fick du tilläggsbetalningar eller någon klumpsumma för [din privata livförsäkring/din livränta eller privata



ENDLOOP
IF (MN024_NursingHome = a1) AND (MN808_AgeRespondent < 76)

ENDIF
ENDLOOP

IF EP092_AddPayments = a1

ENDIF

pensionsförsäkring/ditt underhåll/underhållsbidrag/välgörenhet] [STR (Year - 1)]?

1. Ja
5. Nej

EP209_AddPaymAT
Efter skatter och avdrag, hur mycket fick du i ytterligare utbetalningar?
INTERVJUARE: BELOPP I {FLCURR}
REAL[10]

IF EP097_PensClaim = a1

EP097_PensClaim
(Låt oss nu prata om intjänad rätt till framtida pension.) Titta på kort 26. Har du intjänad rätt till minst en av de
pensioner som nämns här men som du för närvarande inte tar ut?
1. Ja
5. Nej

LOOP cnt:= 1 TO 5

EP098_TypeOfPension
Vilken typ eller vilka typer av pension kommer du att ha rätt till?

Tjänstepension från avtalet för privatanställda arbetare, från avtalet för privatanställda tjänstemän, från avtalet
för kommun och landstingsanställda eller från avtalet för statsanställda.
INTERVJUARE: KODA ALLA TILLÄMPLIGA
1. Allmän ålderspension utöver folkpension/garantipension
4. Tjänstepension från avtalet för privatanställda arbetare, från avtalet för privatanställda tjänstemän, från avtalet
för kommun och landstingsanställda eller från avtalet för statsanställda.
96. Inget av dessa

IF cnt IN EP098_TypeOfPension

LOOP

EP101_NameFund
Vad heter den myndighet eller organisation som kommer att betala ut pensionen/pensionerna?

INTERVJUARE: ALLMÄN ÅLDERSPENSION (DEN UTÖVER FOLKPENSION/GARANTIPENSION)
BETALAS UT AV FÖRSÄKRINGSKASSAN, FÖR TJÄNSTEPENSION, ANGE OM DET ÄR
TJÄNSTEPENSION FÖR PRIVATANSTÄLLDA ARBETARE (SAF-LO), TJÄNSTEPENSION FÖR
PRIVATANSTÄLLDA TJÄNSTEMÄN (ITP), TJÄNSTEPENSION FÖR KOMMUN- OCH
LANDSTINGSANSTÄLLDA (KPA) ELLER TJÄNSTEPENSION FÖR STATSANSTÄLLDA (PA).
STRING

EP102_CompVolun

INTERVJUARE: TRYCK CTRL-R

EP103_YrsContrToPlan
Hur många intjänandeår har du i [det allmänna pensionssystemet/tjänstepensionen]?



ENDIF
IF (GS IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF EP005_CurrentJobSit = a2

ENDIF

0..120

EP106_ExpRetAge
Vid vilken ålder räknar du med att få denna pension för första gången?
30..75

EP109_PWExpPensStatAge
Om du tänker på den tiden då du börjar få ut denna pension, hur stor ungefär blir [din allmännna
ålderspension/din allmänna förtidspension/din allmänna sjukförsäkring, handikappförsäkring/pension/din
privata ålderspension/din privata förtidspension] i procent av din sista lön?
INTERVJUARE: SISTA LÖNEN INNAN PENSIONEN
0..150

EP210_IntCheck

INTERVJUARE: VEM BESVARADE FRÅGORNA I DENNA SEKTION?
1. Enbart respondenten
2. Respondenten och ombud
3. Enbart ombud

LOOP

IF GS001_Willingness <> a1

GS001_Willingness
Nu skulle jag vilja bedöma din handstyrka i en greppövning. Jag kommer att be dig att krama om det här handtaget
så hårt du kan under ett par sekunder och sedan släppa. Jag kommer ta två olika mått från din högra och din
vänstra hand.
Är du villig att få din greppstyrka mätt?
INTERVJUARE: DEMONSTRERA HANDGREPPSSTYRKEMÅTTET
1. Svaranden godkänner att mäta sin handstyrka.
2. Svaranden vägrar mäta sin handstyrka.
3. Svaranden kan inte mäta sin handstyrka.

IF a97 IN GS010_WhyNotCompl

GS010_WhyNotCompl

INTERVJUARE: Varför avslutade svaranden inte provet? KODA ALLA SOM ÄR TILLÄMPLIGA
1. Svaranden trodde inte det var säkert
2. Intervjuaren trodde inte det var säkert
3. Svaranden vägrade avsluta provet, angav inga skäl
4. Svaranden försökte, men kunde inte avsluta provet
5. Svaranden förstod inte instruktionerna
6. Svaranden har undergått operation, skada, svullnad, etc. på båda händerna under de senaste 6 månader
97. Annat (specifiera)

GS011_OthReason

INTERVJUARE: ANGE ANDRA SKÄL



ENDIF

IF GS001_Willingness <> a1

ENDIF
IF GS001_Willingness = a1

ENDIF
STRING

GS002_RespStatus

INTERVJUARE: NOTERA SVARANDENS STATUS
1. Svaranden kan använda båda händerna
2. Svaranden kan inte använda högerhanden
3. Svaranden kan inte använda vänsterhanden

GS003_StopTest
INTERVJUAREN AVBRYTER PROVET
INTERVJUARE: INGET HANDGREPPSMÅTT TAS
1. Fortsätt

IF GS002_RespStatus = a1

ENDIF

IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a2)

ENDIF
IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a3)

GS004_DominantHand
Är du höger- eller vänsterhänt?
1. Högerhänt
2. Vänsterhänt

GS005_IntroTest

INTERVJUARE: SÄTT SVARANDEN I RÄTT STÄLLNING. ANPASSA DYNAMOMETERN TILL
HANDSTORLEKEN GENOM ATT VRIDA PÅ HANDTAGET OCH NOLLSTÄLL PILEN. FÖRKLARA
TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET ÄNNU EN GÅNG.
LÅT SVARANDEN TRÄNA MED EN HAND. ANVÄND PROTOKOLL FÖR ATT NOTERA RESULTATEN OCH
SKRIV IN RESULTATEN PÅ DATORN NÄR PROVET ÄR AVSLUTAT
1. Fortsätt

GS006_FirstLHand
VÄNSTER HAND, FÖRSTA MÄTNINGEN.
INTERVJUARE: SKRIV IN RESULTATEN AVRUNDADE TILL NÄRMASTE HELTAL.
0..100

GS007_SecondLHand
VÄNSTER HAND, ANDRA MÄTNINGEN
INTERVJUARE: SKRIV IN RESULTATEN AVRUNDADE TILL NÄRMASTE HELTAL.
0..100

GS008_FirstRHand
HÖGER HAND, FÖRSTA MÄTNINGEN
INTERVJUARE: SKRIV IN RESULTATEN, AVRUNDADE TILL NÄRMASTE HELTAL.
0..100

GS009_SecondRHand
HÖGER HAND, ANDRA MÄTNINGEN.
INTERVJUARE: SKRIV IN RESULTATEN AVRUNDADE TILL NÄRMASTE HELTAL.
0..100



ENDIF
IF (PF IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF

GS012_Effort

INTERVJUARE: Hur mycket ansträngde sig svaranden för mätningen?
1. Svaranden ansträngde sig mycket
2. Svaranden ansträngde sig inte så mycket på grund av sjukdom, smärta eller andra symptomer eller besvär
3. Svaranden verkade inte anstränga sig mycket, men det fanns inget uppenbart skäl.

GS013_Position

INTERVJUARE: I vilken ställning gjorde svaranden provet?
1. Stående
2. Sittande
3. Liggande

GS014_RestArm

INTERVJUARE: Fick svaranden vila eller stöda sina armar under provet?
1. Ja
5. Nej

LOOP

IF PF002_Safe = a1

PF001_Intro
Nästa test som jag ber dig att göra mäter hur snabbt du kan blåsa ut luft ur dina lungor. Det är viktigt att du blåser
så snabbt och hårt du kan. Jag vill att du utför testet två gånger. När du är redo, vill jag att du ställer dig upp. Ta ett
så djupt andetag som möjligt, slut munnen kring munstycket och blås ut så snabbt och hårt du kan, genom
munstycket. Såhär
INTERVJUARE: DEMONSTRERA TESTET.
1. Fortsätt

PF002_Safe
Känner du det skulle vara säkert att göra testet?
1. Ja
5. Nej

IF (PF003_ValFirstMeas < 999) AND (PF004_ValSecMeas < 999)

PF003_ValFirstMeas

INTERVJUARE: SKRIV IN VÄRDET FÖR FÖRSTA TESTET (SKRIV 30 OM DET VAR MINDRE ÄN 60, SKRIV
890 OM DET GICK FÖRBI SISTA MARKERINGEN, SKRIV 993 OM RESPONDENTEN FÖRSÖKTE MEN VAR
OFÖRMÖGEN ELLER SKRIV 999 OM RESPONDENTEN INTE VILLE GENOMFÖRA TESTET.)
30..999

PF004_ValSecMeas

INTERVJUARE: SKRIV IN VÄRDET FÖR ANDRA TESTET (SKRIV 30 OM DET VAR MINDRE ÄN 60, SKRIV
890 OM DET GICK FÖRBI SISTA MARKERINGEN, SKRIV 993 OM RESPONDENTEN FÖRSÖKTE MEN VAR
OFÖRMÖGEN ELLER SKRIV 999 OM RESPONDENTEN INTE VILLE GENOMFÖRA TESTET.)
30..999



ENDIF
IF (MN028_Bio = 1) AND ((BI IN Test) OR (ALL IN Test))

ENDIF
IF (SP IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDIF
IF (PF002_Safe = a5) OR ((PF003_ValFirstMeas > 890) OR (PF004_ValSecMeas > 890))

ENDIF

ENDIF

PF005_EffortR

INTERVJUARE: HUR MYCKET KRAFT LADE RESPONDENTEN NER I DETTA TEST?
1. Respondenten lade ner all sin kraft.
2. Respondenten lade inte ner all sin kraft på grund av sjukdom, smärta, obehag eller andra symtom.
3. Respondenten verkade inte lägga ner all sin kraft, oklart varför.

PF006_PositionR

INTERVJUARE: VAD VAR RESPONDENTENS POSITION I TESTET?
1. Stående
2. Sittande
3. Liggande

IF a97 IN PF007_WhyNotCompl

ENDIF

PF007_WhyNotCompl

INTERVJUARE: VARFÖR SLUTFÖRDE INTE RESPONDENTEN ANDNINGSTESTET? (KODA ALLA
TILLÄMPLIGA)
1. Respondenten kände att det inte skulle vara säkert
2. Intervjuaren kände att det inte skulle vara säkert
3. Respondenten ville inte slutföra testet
4. Respondenten var oförmögen att slutföra testet
5. Respondenten förstod inte instruktionerna
97. Annat (specificera)

PF008_OthReason

INTERVJUARE: SKRIV NED ANDRA SKÄL.
STRING

LOOP

ENDLOOP

BI001_Number

INTERVJUARE: Tryck 0 och enter
STRING[6]

BI002_Number_Check

INTERVJUARE: Tryck 0 och enter
STRING[6]

BI003_Completed

INTERVJUARE: Tryck 0 och enter



LOOP

IF MN006_NumFamR = 1

SP001_Intro
Vi är intresserade av att veta hur människor hjälper varandra. Nästa frågekategori rör den praktiska hjälp du gett till
eller fått av människor du känner.
1. Fortsätt

IF SP002_HelpFrom = a1

SP002_HelpFrom
Titta på kort 27.
Tänk på de senaste 12 månaderna. Har någon familjemedlem utanför hushållet, någon vän eller granne under
denna tid gett dig [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [make/maka/sambo/sambo] personlig omvårdnad eller
praktisk hjälp i hushållet?
1. Ja
5. Nej

LOOP

SP003_FromWhoHelp
Vilken [annan] familjemedlem utanför hushållet, vän eller granne har hjälpt dig [eller/eller/eller/eller] [din/din
/din/din] [make/maka/sambo/sambo] [oftast] under de senaste 12 månaderna?
INTERVJUARE: Om personen som nämns tillhör nätverket (dvs nämndes i SN-modulen) och har även andra
roller (såsom t.ex. barn, granne etc.), koda svaret som medlem i nätverket (dvs. ange den siffra som står
bredvid hans/hennes namn).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]



ENDLOOP
LOOP cnt1:= 2 TO 3

IF SP003_FromWhoHelp = a17

ENDIF

IF piIndex <> 3

ENDIF

96. ^FLDefault[67]

SP023_NameOthChild

INTERVJUARE: SKRIV NED BARNETS NAMN
STRING

SP005_HowOftenHelpRec
Hur ofta under den senaste 12-månadersperioden har du [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [make/maka
/sambo/sambo] sammanlagt fått sådan hjälp från denna person? Var det....
INTERVJUARE: LÄS UPP.
1. Nästan dagligen
2. Nästan varje vecka
3. Nästan varje månad
4. Mer sällan

SP007_OtherHelper
(Titta på kort 27.)
Har ytterligare någon familjemedlem utanför hushållet, någon vän eller granne, hjälpt dig
[eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [make/maka/sambo/sambo] med personlig omvårdnad eller med
praktiska hushållssysslor?
1. Ja
5. Nej

IF HelpFromOther[cnt1 - 1].SP007_OtherHelper = a1

LOOP

SP003_FromWhoHelp
Vilken [annan] familjemedlem utanför hushållet, vän eller granne har hjälpt dig [eller/eller/eller/eller] [din/din
/din/din] [make/maka/sambo/sambo] [oftast] under de senaste 12 månaderna?
INTERVJUARE: Om personen som nämns tillhör nätverket (dvs nämndes i SN-modulen) och har även andra
roller (såsom t.ex. barn, granne etc.), koda svaret som medlem i nätverket (dvs. ange den siffra som står
bredvid hans/hennes namn).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]



ENDIF

IF SP008_GiveHelp = a1

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF SP003_FromWhoHelp = a17

ENDIF

IF piIndex <> 3

ENDIF

20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

SP023_NameOthChild

INTERVJUARE: SKRIV NED BARNETS NAMN
STRING

SP005_HowOftenHelpRec
Hur ofta under den senaste 12-månadersperioden har du [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [make/maka
/sambo/sambo] sammanlagt fått sådan hjälp från denna person? Var det....
INTERVJUARE: LÄS UPP.
1. Nästan dagligen
2. Nästan varje vecka
3. Nästan varje månad
4. Mer sällan

SP007_OtherHelper
(Titta på kort 27.)
Har ytterligare någon familjemedlem utanför hushållet, någon vän eller granne, hjälpt dig
[eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [make/maka/sambo/sambo] med personlig omvårdnad eller med
praktiska hushållssysslor?
1. Ja
5. Nej

SP008_GiveHelp
(Titta på kort 27.)
Nu skulle jag vilja fråga om den hjälp du har @bgett@b till andra.
Har du under de senaste 12 månaderna personligen gett någon familjemedlem som bor utanför ditt hushåll, en
vän eller en granne personlig omvårdnad eller hjälpt till med praktiska hushållssysslor?
1. Ja
5. Nej

LOOP



IF SP009_ToWhomGiveHelp = a17

ENDIF

IF piIndex <> 3

SP009_ToWhomGiveHelp
Till vilken [annan] familjemedlem utanför hushållet, vän eller granne har du gett personlig omvårdnad eller
hjälpt med praktiska hushållssysslor under de senaste 12 månaderna?
INTERVJUARE: Om personen som nämns tillhör nätverket (dvs nämndes i SN-modulen) och har även andra
roller (såsom t.ex. barn, granne etc.), koda svaret som medlem i nätverket (dvs. ange den siffra som står
bredvid hans/hennes namn).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

SP024_NameOthChild

INTERVJUARE: SKRIV NED BARNETS NAMN
STRING

SP011_HowOftGiveHelp
Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du gett
personlig omvårdnad till denna person eller hjälpt med praktiska hushållssysslor? Var det...?
INTERVJUARE: LÄS UPP
1. Nästan dagligen
2. Nästan varje vecka
3. Nästan varje månad
4. Mer sällan



ENDLOOP
LOOP cnt2:= 2 TO 3

ENDIF

SP013_GiveHelpToOth
(Titta på kort 27.)
Finns det någon annan familjemedlem utanför hushållet, vän eller granne som du har gett personlig
omvårdnad eller praktisk hjälp med hushållssysslor?
1. Ja
5. Nej

IF HelpFromOutside[cnt2 - 1].SP013_GiveHelpToOth = a1

LOOP

IF SP009_ToWhomGiveHelp = a17

SP009_ToWhomGiveHelp
Till vilken [annan] familjemedlem utanför hushållet, vän eller granne har du gett personlig omvårdnad eller
hjälpt med praktiska hushållssysslor under de senaste 12 månaderna?
INTERVJUARE: Om personen som nämns tillhör nätverket (dvs nämndes i SN-modulen) och har även andra
roller (såsom t.ex. barn, granne etc.), koda svaret som medlem i nätverket (dvs. ange den siffra som står
bredvid hans/hennes namn).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

SP024_NameOthChild

INTERVJUARE: SKRIV NED BARNETS NAMN
STRING



ENDIF
IF Sec_CH.CH021_NoGrandChild > 0

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

ENDIF

IF piIndex <> 3

ENDIF

SP011_HowOftGiveHelp
Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du gett
personlig omvårdnad till denna person eller hjälpt med praktiska hushållssysslor? Var det...?
INTERVJUARE: LÄS UPP
1. Nästan dagligen
2. Nästan varje vecka
3. Nästan varje månad
4. Mer sällan

SP013_GiveHelpToOth
(Titta på kort 27.)
Finns det någon annan familjemedlem utanför hushållet, vän eller granne som du har gett personlig
omvårdnad eller praktisk hjälp med hushållssysslor?
1. Ja
5. Nej

IF SP014_LkAftGrCh = a1

SP014_LkAftGrCh
Har du under de senaste 12 månaderna regelbundet eller sporadiskt tagit hand om [ditt barnbarn/dina barnbarn]
utan att föräldrarna har varit närvarande?
1. Ja
5. Nej

LOOP cnt3:= 1 TO 20

SP015_ParentLkAftGrChild
Från vilket av dina barn [kommer/kommer] [det barnbarn/de barnbarn] du tagit hand om?
INTERVJUARE: KODA ALLA TILLÄMPLIGA
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]



ENDIF
IF MN013_HHSize > 1

ENDIF
ENDIF
ENDLOOP

IF cnt3 IN SP015_ParentLkAftGrChild

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

SP016_HowOftGrCh
Hur ofta tog du i genomsnitt hand om barnet/barnen till {FLChildName[i]} under de senaste 12 månaderna?
Var det...
INTERVJUARE: LÄS UPP
1. Nästan dagligen
2. Nästan varje vecka
3. Nästan varje månad
4. Mer sällan

IF SP018_GiveHelpInHH = a1

SP018_GiveHelpInHH
Låt oss nu tala om hjälp inom hushållet. Finns det någon i ditt hushåll som du har hjälpt regelbundet under @bde
senaste 12 månaderna@b med personlig assistans, såsom att tvätta sig, gå upp ur sängen eller med
påklädning?
INTERVJUARE: MED "REGELBUNDET" MENAR VI DAGLIGEN ELLER NÄSTAN DAGLIGEN I MINST TRE
MÅNADER. VI VILL INTE REGISTRERA HJÄLP UNDER FAMILJEMEDLEMMARS KORTVARIGA SJUKDOMAR
.
1. Ja
5. Nej

SP019_ToWhomGiveHelpInHH
Vem är det?
INTERVJUARE: KODA ALLA TILLÄMPLIGA
Om personen som nämns tillhör nätverket (dvs nämndes i SN-modulen) och har även andra roller (såsom t.ex.
barn, granne etc.), koda svaret som medlem i nätverket (dvs. ange den siffra som står bredvid hans/hennes
namn).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]



ENDIF
IF NOT (a96 IN Sec_PH.Health_B2.PH048_HeADLa)

IF a17 IN SP019_ToWhomGiveHelpInHH

ENDIF

24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

SP025_NameOthChild

INTERVJUARE: SKRIV NED BARNETS NAMN
STRING

IF SP020_RecHelpPersCareInHH = a1

SP020_RecHelpPersCareInHH
Och finns det någon i ditt hushåll som regelbundet har hjälpt dig under @bde senaste 12 månaderna@b med
personlig assistans, såsom att tvätta sig, gå upp ur sängen eller med påklädning?

INTERVJUARE: MED "REGELBUNDET" MENAR VI DAGLIGEN ELLER NÄSTAN DAGLIGEN I MINST TRE
MÅNADER. VI VILL INTE REGISTRERA HJÄLP UNDER FAMILJEMEDLEMMARS KORTVARIGA
SJUKDOMAR
1. Ja
5. Nej

SP021_FromWhomHelpInHH
Vem är det?
INTERVJUARE: Koda alla tillämpliga
Om personen som nämns tillhör nätverket (dvs nämndes i SN-modulen) och har även andra roller (såsom t.ex.
barn, granne etc.), koda svaret som medlem i nätverket (dvs. ange den siffra som står bredvid hans/hennes
namn).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]



ENDIF
IF (FT IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDIF
ENDIF
ENDIF

IF a17 IN SP021_FromWhomHelpInHH

ENDIF

22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

SP026_NameOthChild

INTERVJUARE: SKRIV NED BARNETS NAMN
STRING

SP022_IntCheck

INTERVJUARE: VEM BESVARADE FRÅGORNA I DENNA SEKTION?
1. Enbart respondenten
2. Respondenten och ombud
3. Enbart ombud

LOOP

IF MN007_NumFinR = 1

IF FT002_GiveFiGift250 = a1

FT001_Intro
Vissa människor ger ekonomiskt stöd eller andra materiella gåvor till andra, t.ex. till föräldrar, barn, barnbarn,
andra släktingar, vänner eller grannar, andra människor gör det inte.
1. Fortsätt

FT002_GiveFiGift250
Tänk på de senaste 12 månaderna. Om man inte räknar in delat boende eller delade matkostnader, har du
[eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [man/hustru/sambo/sambo] @Bgivit@B någon ekonomisk eller annan
materiell hjälp eller stöd till någon inom eller utanför hushållet till ett värde av minst [FLDefault[32]] [FLDefault[9]]?
INTERVJUARE: DEFINITION: MED EKONOMISK HJÄLP MENAR VI ATT GE PENGAR, HJÄLPA TILL ATT
TÄCKA VISSA KOSTNADER SÅSOM FÖR MEDICINSK VÅRD ELLER FÖRSÄKRING, SKOLUTBILDNING,
AVBETALNING PÅ ELLER KONTANTINSATS TILL ETT EGET HEM. RÄKNA INTE LÅN OCH VÄLGÖRENHET.
1. Ja
5. Nej

LOOP

FT003_ToWhomFiGift250



ENDLOOP

IF FT003_ToWhomFiGift250 = a17

ENDIF
IF piIndex <> 3

ENDIF

Till vilken [annan] person gav du [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [hustru/man/sambo/sambo] sådan
ekonomisk hjälp eller gåva under [den senaste tolvmånadsperioden]?

INTERVJUARE: CAPI-PROGRAMMET MEDGER ATT FRÅGESEKVENSEN TILL VEM RESPONDENTEN
GIVIT EKONOMISK HJÄLP ELLER GÅVA MAXIMALT GÅS IGENOM TRE GÅNGER

Om personen som nämns tillhör nätverket (dvs nämndes i SN-modulen) och har även andra roller (såsom t.ex.
barn, granne etc.), koda svaret som medlem i nätverket (dvs. ange den siffra som står bredvid hans/hennes
namn).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

FT022_NameOthChild

INTERVJUARE: SKRIV NED BARNETS NAMN
STRING

FT007_OthPFiGift250
Tänk på den senaste tolvmånadersperioden: Finns det några andra personer, inom eller utanför hushållet,
som du [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [man/hustru/sambo/sambo] har gett ekonomisk hjälp eller en
gåva uppgående till [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] eller mer?
1. Ja
5. Nej



LOOP cnt1:= 2 TO 3

IF FT_Given_FinancialAssistance_LOOP[cnt1 - 1].FT007_OthPFiGift250 = a1

LOOP

IF FT003_ToWhomFiGift250 = a17

ENDIF
IF piIndex <> 3

FT003_ToWhomFiGift250
Till vilken [annan] person gav du [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [hustru/man/sambo/sambo] sådan
ekonomisk hjälp eller gåva under [den senaste tolvmånadsperioden]?

INTERVJUARE: CAPI-PROGRAMMET MEDGER ATT FRÅGESEKVENSEN TILL VEM RESPONDENTEN
GIVIT EKONOMISK HJÄLP ELLER GÅVA MAXIMALT GÅS IGENOM TRE GÅNGER

Om personen som nämns tillhör nätverket (dvs nämndes i SN-modulen) och har även andra roller (såsom
t.ex. barn, granne etc.), koda svaret som medlem i nätverket (dvs. ange den siffra som står bredvid
hans/hennes namn).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

FT022_NameOthChild

INTERVJUARE: SKRIV NED BARNETS NAMN
STRING

FT007_OthPFiGift250
Tänk på den senaste tolvmånadersperioden: Finns det några andra personer, inom eller utanför hushållet,



ENDIF

IF FT009_RecFiGift250 = a1

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF

som du [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [man/hustru/sambo/sambo] har gett ekonomisk hjälp eller en
gåva uppgående till [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] eller mer?
1. Ja
5. Nej

FT008_Intro2
Vi har just frågat om ekonomisk hjälp och gåvor som du eventuellt givit. Nu skulle vi vilja veta lite om ekonomisk
hjälp och gåvor som du eventuellt erhållit.
1. Fortsätt

FT009_RecFiGift250
Tänk på de senaste 12 månaderna. Om man inte räknar in delade boende- och matkostnader, har du [eller/eller
/eller/eller] [din/din/din/din] [make/maka/sambo/sambo] fått några penninggåvor eller några andra gåvor från
någon (i eller utanför hushållet) uppgående till [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] eller mer?
INTERVJUARE: MED PENNINGGÅVA MENAR VI ATT GE PENGAR ELLER ATT TÄCKA VISSA SPECIFIKA
TYPER AV KOSTNADER, SOM T.EX. FÖR SJUKVÅRD ELLER FÖRSÄKRING, UTBILDNING, AVBETALNING
PÅ ELLER KONTANTINSATS TILL ETT EGET HEM. RÄKNA INTE IN LÅN ELLER ARV.
1. Ja
5. Nej

LOOP

FT010_FromWhoFiGift250
Vem [mer] har gett dig [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [man/hustru/sambo/sambo] en gåva eller hjälp
[under den senaste tolvmånadsperioden]? [Kan du tala om namnet på den person som hjälpt dig mest?]
INTERVJUARE: CAPI-PROGRAMMET MEDGER ATT FRÅGESEKVENSEN FRÅN VEM RESPONDENTEN
FÅTT EKONOMISK HJÄLP ELLER GÅVA MAXIMALT GÅS IGENOM TRE GÅNGER

Om personen som nämns tillhör nätverket (dvs nämndes i SN-modulen) och har även andra roller (såsom t.ex.
barn, granne etc.), koda svaret som medlem i nätverket (dvs. ange den siffra som står bredvid hans/hennes
namn).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]



ENDLOOP
LOOP cnt2:= 2 TO 3

IF FT010_FromWhoFiGift250 = a17

ENDIF
IF piIndex <> 3

ENDIF

24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

FT023_NameOthChild

INTERVJUARE: SKRIV NED BARNETS NAMN
STRING

FT014_FromOthPFiGift250
(Tänk på den senaste tolvmånadersperioden). Finns det några andra personer inom eller utanför hushållet
som har givit dig [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [man/hustru/sambo/sambo] ekonomisk hjälp eller en
gåva uppgående till minst [FLDefault[32]] [FLDefault[9]]?
1. Ja
5. Nej

IF FT_Provide_FinancialAssistance_LOOP[cnt2 - 1].FT014_FromOthPFiGift250 = a1

LOOP

FT010_FromWhoFiGift250
Vem [mer] har gett dig [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [man/hustru/sambo/sambo] en gåva eller hjälp
[under den senaste tolvmånadsperioden]? [Kan du tala om namnet på den person som hjälpt dig mest?]
INTERVJUARE: CAPI-PROGRAMMET MEDGER ATT FRÅGESEKVENSEN FRÅN VEM RESPONDENTEN
FÅTT EKONOMISK HJÄLP ELLER GÅVA MAXIMALT GÅS IGENOM TRE GÅNGER

Om personen som nämns tillhör nätverket (dvs nämndes i SN-modulen) och har även andra roller (såsom
t.ex. barn, granne etc.), koda svaret som medlem i nätverket (dvs. ange den siffra som står bredvid
hans/hennes namn).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]



ENDIF

IF FT015_EverRecInh5000 = a1

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF FT010_FromWhoFiGift250 = a17

ENDIF
IF piIndex <> 3

ENDIF

18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

FT023_NameOthChild

INTERVJUARE: SKRIV NED BARNETS NAMN
STRING

FT014_FromOthPFiGift250
(Tänk på den senaste tolvmånadersperioden). Finns det några andra personer inom eller utanför hushållet
som har givit dig [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [man/hustru/sambo/sambo] ekonomisk hjälp eller en
gåva uppgående till minst [FLDefault[32]] [FLDefault[9]]?
1. Ja
5. Nej

FT015_EverRecInh5000
Om du bortser från stora gåvor som vi redan kan ha nämnt, har du [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din]
[man/hustru/sambo/sambo] [sedan den senaste intervjun/någonsin/(peFL_FT015_5 + ' ') + peFL_FT015_6] fått
ytterligare någon gåva eller ärvt pengar, lösöre, eller egendom till ett värde överstigande [FLDefault[33]]
[FLDefault[9]]?
INTERVJUARE: BORTSE FRÅN GÅVOR SOM REDAN NÄMNTS
1. Ja
5. Nej

LOOP

FT016_YearRecInh5000
[Tänk på den största gåva eller arv du/ni någonsin mottagit.] Vilket år fick du [eller/eller/eller/eller] [din/din
/din/din] [make/maka/sambo/sambo] detta?
1890..2011

FT017_FromWhomRecInh5000
Från vem fick du [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [make/maka/sambo/sambo] detta/dessa arv?
INTERVJUARE: Om personen som nämns tillhör nätverket (dvs nämndes i SN-modulen) och har även andra



ENDLOOP
LOOP cnt3:= 2 TO 5

IF FT017_FromWhomRecInh5000 = a17

ENDIF
IF piIndex <> 5

ENDIF

roller (såsom t.ex. barn, granne etc.), koda svaret som medlem i nätverket (dvs. ange den siffra som står
bredvid hans/hennes namn).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

FT024_NameOthChild

INTERVJUARE: SKRIV NED BARNETS NAMN
STRING

FT020_MoreRecInh5000
Har du [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [man/hustru/sambo/sambo] fått någon annan gåva eller något
annat arv värt mer än [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] [sedan den senaste intervjun i] {FL_FT020_6}?

1. Ja
5. Nej

IF FT_Receive_FinancialAssistance_LOOP[cnt3 - 1].FT020_MoreRecInh5000 = a1

LOOP

FT016_YearRecInh5000



ENDLOOP

IF FT017_FromWhomRecInh5000 = a17

ENDIF
IF piIndex <> 5

ENDIF

[Tänk på den största gåva eller arv du/ni någonsin mottagit.] Vilket år fick du [eller/eller/eller/eller] [din/din
/din/din] [make/maka/sambo/sambo] detta?
1890..2011

FT017_FromWhomRecInh5000
Från vem fick du [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [make/maka/sambo/sambo] detta/dessa arv?
INTERVJUARE: Om personen som nämns tillhör nätverket (dvs nämndes i SN-modulen) och har även andra
roller (såsom t.ex. barn, granne etc.), koda svaret som medlem i nätverket (dvs. ange den siffra som står
bredvid hans/hennes namn).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

FT024_NameOthChild

INTERVJUARE: SKRIV NED BARNETS NAMN
STRING

FT020_MoreRecInh5000
Har du [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [man/hustru/sambo/sambo] fått någon annan gåva eller något
annat arv värt mer än [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] [sedan den senaste intervjun i] {FL_FT020_6}?

1. Ja
5. Nej



ENDIF

IF FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE = a1

ENDLOOP
ENDIF

FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE
Har du [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [make/maka/sambo/sambo] {FL_FT025_7} någonsin @bgivit@b en
gåva av varor eller fast egendom värd mer än [FLDefault[33]] [FLDefault[9]]?
INTERVJUARE: Räkna inte in gåvor som du redan har nämnt.
1. Ja
5. Nej

LOOP

IF FT027_ToWhomGivInh5000 = a17

FT026_YearGivInh5000
[Tänk på den största gåva som du har givit.] Vilket år gav du [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [make/maka
/sambo/sambo] den?
1890..2011

FT027_ToWhomGivInh5000
Till vem gav du [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [make/maka/sambo/sambo] denna gåva?
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

FT028_NameOthChild



ENDLOOP
LOOP cnt4:= 2 TO 5

ENDIF
IF piIndex <> 5

ENDIF

INTERVJUARE: Koda barnets namn.
STRING

FT031_MoreGivInh5000
Har du [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [make/maka/sambo/sambo] gett någon ytterligare gåva värd mer
än [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] {FL_FT031_4}?
1. Ja
5. Nej

IF FT_Give_FinancialAssistance_LOOP[cnt4 - 1].FT031_MoreGivInh5000 = a1

LOOP

IF FT027_ToWhomGivInh5000 = a17

FT026_YearGivInh5000
[Tänk på den största gåva som du har givit.] Vilket år gav du [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din]
[make/maka/sambo/sambo] den?
1890..2011

FT027_ToWhomGivInh5000
Till vem gav du [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [make/maka/sambo/sambo] denna gåva?
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]



ENDIF
IF (HO IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

ENDIF
IF piIndex <> 5

ENDIF

FT028_NameOthChild

INTERVJUARE: Koda barnets namn.
STRING

FT031_MoreGivInh5000
Har du [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [make/maka/sambo/sambo] gett någon ytterligare gåva värd
mer än [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] {FL_FT031_4}?
1. Ja
5. Nej

FT021_IntCheck

INTERVJUARE: VEM BESVARADE FRÅGORNA I DENNA SEKTION?
1. Enbart respondenten
2. Respondenten och ombud
3. Enbart ombud

LOOP

IF MN008_NumHHR = 1

IF MN024_NursingHome = a2

IF HO062_PayNursHome = a1

HO061_YrsAcc
Hur många år har du bott i din nuvarande bostad?
INTERVJUARE: Avrunda till ett jämnt antal år
1..120

HO062_PayNursHome
Måste du betala en egenavgift för ditt boende på sjukhemmet/vårdhemmet?
1. Ja
5. Nej

IF HO063_Period = a97

HO063_Period
Vilken period avsåg din senaste inbetalning av hyra? Var det
INTERVJUARE: Läs högt
1. En vecka
2. En månad
3. Tre månader
4. Sex månader
5. Ett år
97. Annan tidsperiod



ELSE
ENDIF

ENDIF

HO064_OthPer
Vilken annan tidsperiod syftar du till?
STRING

HO065_LastPayment
Hur mycket betalade du senast?
INTERVJUARE: Belopp i [FLDefault[9]]
0.99..999999999999999.99

HO066_PayCoverNursHome
Vad täckte denna betalning?
INTERVJUARE: Markera allt som är tillämpligt
Läs upp
1. Inackordering (rum)
2. Måltider
3. Vård och omsorg
4. Rehabilitering och annan hälso- och sjukvård

IF MN024_NursingHome = a1

IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF

IF ((HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)) OR (HO002_OwnerTenant = a5)

HO001_Place

INTERVJUARE: ÄGER INTERVJUN RUM HEMMA HOS RESPONDENTEN?
1. Ja
5. Nej

IF HO044_ChangeResidence = a1

ENDIF

HO044_ChangeResidence
Nu har jag några frågor om ditt boende. Har du flyttat till ett annat bostad, hus eller lägenhet sedan
{FL_HO044_3},?
1. Ja
5. Nej

HO045_ReasonMove
Titta på kort 29. Varför flyttade du?
1. Av familjeskäl
2. På grund av arbetet
3. Jag ville ha en mindre/större/annan bostad (hus eller lägenhet)
4. Jag ville flytta till ett annat område
97. Av andra skäl

HO002_OwnerTenant
Titta på kort 30. Vilken upplåtelseform har ditt hushålls bostad?
INTERVJUARE: Läs högt
1. Äganderätt (inklusive ägarlägenhet)
2. Bostadsrätt
3. Hyresrätt med förstahandskontrakt
4. Hyresrätt i andra hand eller utan kontrakt
5. Hyresfritt



ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant <> a1) AND (HO002_OwnerTenant <> a5)

HO067_PaymSimDwel
Hur mycket skulle du vilja betala i månadshyra om du hyrde en likadan omöblerad bostad på den fria
bostadsmarknaden i dag?
INTERVJUARE: Räkna inte in avgifter eller tjänster såsom el eller uppvärmning. Belopp i [FLDefault[9]]
INTEGER

IF HO003_Period = a97

ENDIF

IF (HO002_OwnerTenant = a3) OR (HO002_OwnerTenant = a4)

ENDIF

HO003_Period
[För att återgå till din nuvarande hyra och din senaste hyresinbetalning/avgift till bostadsrättsföreningen/När
det gäller din senaste hyresinbetalning/avgift till bostadsrättsföreningen], vilken period täckte den senaste
hyresinbetalningen/avgiften till bostadsrättföreningen? Var det...?
INTERVJUARE: LÄS UPP
1. En vecka
2. En månad
3. Tre månader
4. Sex månader
5. Ett år
97. Annan tidsperiod

HO004_OthPer
Vilken annan period menar du?
STRING

HO005_LastPayment
Hur mycket betalade du/ni senast i hyra/avgift?
INTERVJUARE: BELOPP I [FLDefault[9]]
INTEGER

IF HO068_RentMarkPrice = a2

ENDIF

HO068_RentMarkPrice
När du tänker på vad du betalar i hyra, tycker du att din hyra motsvarar en marknadsmässig hyra eller är
lägre än en marknadsmässig hyra?
INTERVJUARE: Denna fråga ska informera oss om den svarande bor i socialt boende eller annan form av
boende som har någon form av hyressubvention.
Denna form av (boende)stöd tar sig många olika uttryck i olika länder. Det enda sättet att ta reda på dels om
respondenten har detta stöd, dels hur stort stödet är, är att fråga om hyran på det sätt vi gör här.
1. motsvarar en marknadsmässig hyra
2. är lägre än en marknadsmässig hyra

HO069_PaymSimDwel
Hur mycket tror du att du skulle behöva betala i hyra för samma period (månad/vecka) om du skulle hyra en
likadan omöblerad lägenhet på den fria marknaden i dag?
INTERVJUARE: Räkna inte in avgifter och tjänster såsom el och uppvärmning.
Belopp i [FLDefault[9]]
INTEGER

HO007_LastPayIncl
Inkluderade din senaste betalning alla kostnader och all service, såsom kostnader för elektricitet, gas, vatten,
sophämtning och värme?
1. Ja
5. Nej



ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant.ORD = 2)

IF HO007_LastPayIncl = a5

ENDIF

HO008_ExtRentIncl
Ungefär hur mycket betalade du för sådana tjänster som inte ingick i hyran/avgiften under den senaste
[veckan/månaden/tremånadersperioden/sexmånadersperioden/piHO004_OthPer]?
INTERVJUARE: BELOPP I [FLDefault[9]]
INTEGER

HO010_BehRent
Har du under den senaste tolvmånadersperioden vid något tillfälle legat mer än två månader efter med
hyran/avgiften?
1. Ja
5. Nej

IF HO070_PercHouseOwn > 0

HO070_PercHouseOwn
Hur stor del av bostaden äger du [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [make/maka/sambo/sambo]?
INTERVJUARE: Koda procenttalet
0 tillåts bara om ingendera part äger någon del!
0..100

IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (HO044_ChangeResidence = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

IF HO013_MortLoanProp = a1

HO011_AcqProp
Hur förvärvade du denna bostad?
INTERVJUARE: LÄS UPP
1. Köpte (eller byggde) den helt med egna medel eller med lån från någon utanför familjen
2. Köpte (eller byggde) den med hjälp från familjen
3. Fick den i arv
4. Fick den som gåva
5. Förvärvade bostaden på annat sätt

HO012_YearHouse
Vilket år var detta?
1900..2011

HO013_MortLoanProp
Har du lån på denna bostad?
1. Ja
5. Nej

HO014_YrsLMortLoan
Hur många års löptid återstår på era bostadslån?
INTERVJUARE: om mindre än 1 år, koda 1, om mer än 50 eller ingen bestämd löptid koda 51
1..51

HO015_AmToPayMortLoan
Hur mycket återstår att betala på lånen, förutom räntan?
INTERVJUARE: TOTALT BELOPP I [FLDefault[9]]
INTEGER

HO017_RepayMortgLoans
Amorterar du regelbundet på lånen?



ENDIF
IF HO002_OwnerTenant <> a5

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant.ORD = 2)

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (HO044_ChangeResidence = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
ENDIF

IF HO017_RepayMortgLoans = a1

ENDIF

1. Ja
5. Nej

HO020_RegRepayMortLoan
Under de senaste tolv månaderna, hur mycket betalade du för alla lån på denna bostad?

INTERVJUARE: BELOPP I {FLCURR}
INTEGER

HO022_BehRepayMortLoan
Har du/ni under den senaste tolvmånadersperioden någon gång legat mer än två månader efter med
avbetalningarna på dessa bostadslån?
1. Ja
5. Nej

IF HO023_SuBLAcc = a1

ENDIF

HO023_SuBLAcc
Hyr du ut delar av denna bostad [i första hand/i andra hand]?
1. Ja
5. Nej

HO074_IncSuBLAcc
Hur stor inkomst/hyra efter skatt fick du [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [make/maka/sambo/partner]
från uthyrning av denna bostad under [STR (Year - 1)]?
INTERVJUARE: Belopp i [FLDefault[9]]
INTEGER

HO024_ValueH
Enligt din åsikt, hur mycket skulle du få om du sålde din bostad idag?
INTERVJUARE: BELOPP I {FLCURR}
INTEGER

HO032_NoRoomSqm
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.
1..25

HO033_SpecFeat
Är ditt hem handikapputrustat, dvs.har någon speciell utrustning som kan vara till hjälp för personer med
handikapp eller nedsatt hälsa?
INTERVJUARE: T. EX . BREDARE DÖRRÖPPNINGAR, RAMPER, AUTOMATISKA DÖRRAR,
STOLHISSAR, LARMANORDNINGAR (ALARMKNAPPAR), MODIFIERINGAR AV BADRUM ELLER KÖK?
1. Ja
5. Nej

HO034_YrsAcc



ENDIF

IF HO026_OwnSecHome = a1

IF MN002_Person[2].RespId <> EMPTY

ENDIF
IF HO001_Place = a5

ENDIF

Hur många år har du bott i din nuvarande bostad?
0..120

HO060_PartnerYrsAcc
Hur många år har [din/din/din/din] [make/maka/sambo/sambo] bott i din nuvarande bostad?
INTERVJUARE: Avrunda till ett jämnt antal år
0..120

IF (HO036_TypeAcc = a4) OR (HO036_TypeAcc.ORD = 5)

ENDIF
IF HO036_TypeAcc > a3

ENDIF

HO036_TypeAcc
I vilken typ av hus bor du (och din familj)?
INTERVJUARE: LÄS UPP
1. En bondgård
2. En- eller tvåfamiljshus
3. Radhus eller parhus
4. Ett hus med 3 till 8 lägenheter
5. Ett hus med minst 9 lägenheter men inte mer än 8 våningar
6. Ett höghus med minst 9 våningar
7. Ett servicehus för äldre
8. Ett särskilt boende (med tillsyn dygnet runt)

HO042_NumberFloorsBldg
Hur många våningar har huset där ditt hushåll bor? Inkludera bottenvåningen.
1..99

HO043_StepstoEntrance
Hur många trappsteg måste man gå (upp eller ner) för att komma till huvudentrén till hushållets lägenhet?
INTERVJUARE: TA INTE MED TRAPPOR SOM UNDERVIKS OM VÅNINGSPLANET HAR HISS.
1. Max 5
2. Mellan 6 och 15
3. Mellan 16 och 25
4. Fler än 25

HO054_Elevator
Har ditt hem hiss?
1. Ja
5. Nej

HO026_OwnSecHome
Äger du [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [man/hustru/sambo/sambo] några andra fastigheter eller
bostadsrätter, såsom fritidshus, hyreshus, jordbruk eller skog?
INTERVJUARE: TAG INTE MED ANDELSHUSARRANGEMANG ELLER ÄGDA AV (EGEN) RÖRELSE
1. Ja
5. Nej

HO027_ValueRE
Hur mycket skulle enligt din mening denna egendom eller dessa egendomar vara värd/värda om du/ni sålde
den/dem nu?



ENDIF
IF (HH IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF

ENDIF

IF HO029_RecIncRe = a1

ENDIF

INTERVJUARE: Om egendom ägs utomlands, ange värdet i [FLDefault[9]]
INTEGER

HO029_RecIncRe
Hade du [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [man/hustru/sambo/sambo] några inkomster eller hyresintäkter
från dessa fastigheter under [STR (Year - 1)]?
1. Ja
5. Nej

HO030_AmIncRe
Hur mycket inkomst eller hyra fick du [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [man/hustru/sambo/sambo] från
dessa egendomar under [STR (Year - 1)], efter skatt?
INTERVJUARE: BELOPP I {FLCURR}
INTEGER

HO041_IntCheck

INTERVJUARE: VEM BESVARADE FRÅGORNA I DENNA SEKTION?
1. Enbart respondenten
2. Respondenten och ombud
3. Enbart ombud

LOOP

IF MN008_NumHHR = 1

IF MN024_NursingHome = a1

IF HH001_OtherContribution = a1

ENDIF

HH001_OtherContribution
Fastän vi kanske har frågat dig [eller andra medlemmar i ditt hushåll] om några av dessa detaljer förut, så är det
viktigt för oss att korrekt förstå situationen för ditt hushåll. Under förra året, dvs. [STR (Year - 1)], fanns det då
någon medlem i hushållet som bidrog till hushållsinkomsterna men som inte intervjuas?
INTERVJUARE: OM NÖDVÄNDIGT, LÄS UPP LISTAN MED RESPONDENTER: DE SOM DELTAR I VÅRA
INTERVJUER ÄR {MN015_Eligibles}
1. Ja
5. Nej

HH002_TotIncOth
Kan du tala om den ungefärliga totala summan av inkomsterna under [STR (Year - 1)] för andra
hushållsmedlemmar efter skatt eller bidrag?
INTERVJUARE: KODA 0, OM INGEN SÅDAN INKOMST; BELOPP I {FLCURR}
INTEGER

HH010_OtherIncome
En del hushåll får bidrag som till exempel bostadsbidrag, barnbidrag, socialbidrag osv. Fick ditt hushåll eller
någon i ditt hushåll några sådana bidrag under [STR (Year - 1)]?



ENDIF
IF (CO IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

IF HH010_OtherIncome = a1

ENDIF

INTERVJUARE: RÄKNA INTE MED DE BIDRAG OCH FÖRSÄKRINGAR VI HAR FRÅGAT OM TIDIGARE,
TILL EXEMPEL UNDERHÅLLSBIDRAG, ARBETSLÖSHETSUNDERSTÖD OCH SJUKPENNING.
1. Ja
5. Nej

HH011_TotAddHHinc
Ungefär hur mycket fick ditt hushåll i sådana bidrag under [STR (Year - 1)], efter skatt?
INTERVJUARE: BELOPP I ^FLCURR

RÄKNA INTE MED DE BIDRAG OCH FÖRSÄKRINGAR VI HAR FRÅGAT OM TIDIGARE, TILL EXEMPEL
UNDERHÅLLSBIDRAG, ARBETSLÖSHETSUNDERSTÖD OCH SJUKPENNING.
0.99..999999999999999.99

HH014_IntCheck

INTERVJUARE: VEM BESVARADE FRÅGORNA I DENNA SEKTION?
1. Enbart respondenten
2. Respondenten och ombud
3. Enbart ombud

LOOP

IF MN008_NumHHR = 1

IF MN024_NursingHome = a1

IF CO010_HomeProducedFood = a1

CO001_Intro1
Vi skulle nu vilja ställa några frågor om de vanliga utgifterna i ditt hushåll och hur ditt hushåll klarar sig
ekonomiskt.
1. Fortsätt

CO002_ExpFoodAtHome
Om du tänker på den senaste tolvmånadersperioden: ungefär hur mycket spenderade ditt hushåll under en
typisk månad på mat som intogs i hemmet?
INTERVJUARE: BELOPP I {FLCURR}
REAL[10]

CO003_ExpFoodOutsHme
Om du fortfarande tänker på den senaste tolvmånadersperioden:
ungefär hur mycket spenderade ditt hushåll under en genomsnittlig månad på mat och dryck som intogs utanför
hemmet?
INTERVJUARE: BELOPP I {FLCURR}
REAL[10]

CO010_HomeProducedFood
Äter ni [eller någon annan hushållsmedlem] grönsaker, frukter eller kött som du själv har odlat, producerat,
fångat eller samlat?
1. Ja
5. Nej



ENDIF
IF (AS IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

ENDIF

CO011_ValHomeProducedFood
Hur mycket är den mat värd som ni själva har producerat och ätit under en genomsnittlig månad under den
senaste tolvmånadersperioden? Med andra ord, hur mycket skulle du betala för denna mat om du skulle köpa
den?
REAL[10]

HH017_TotAvHHincMonth
Hur stora var hela ditt hushålls inkomster efter skatt under en genomsnittlig månad [STR (Year - 1)]?
INTERVJUARE: Den sammanlagda inkomsten för alla medlemmar i ditt hushåll
0.99..999999999999999.99

CO007_AbleMakeEndsMeet
Om du tänker på ditt hushålls totala månatliga inkomst, skulle du säga att ditt hushåll får ekonomin att gå ihop...
INTERVJUARE: LÄS UPP
1. Med stor svårighet
2. Med viss svårighet
3. Ganska lätt
4. Lätt

CO009_IntCheck

INTERVJUARE: VEM BESVARADE FRÅGORNA I DENNA SEKTION?
1. Enbart respondenten
2. Respondenten och ombud
3. Enbart ombud

LOOP

IF MN007_NumFinR = 1

IF (AS060_HasBankAcc = a5) AND (MN101_Longitudinal = 0)

AS001_Intro1
De följande frågorna rör ett antal olika sparformer eller tillgångar som du [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din]
[man/hustru/sambo/sambo] kan tänkas ha.
1. Fortsätt

AS060_HasBankAcc
Har du [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [make/maka/sambo/sambo] något bankkonto, transaktionskonto,
sparkonto eller postgirokonto?
1. Ja
5. Nej

AS061_ReaNoBankAcc
Titta på kort 31. Kan du säga vilken är den viktigaste orsaken till att du [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din]
[make/maka/sambo/sambo] inte har bankkonton, transaktionskonton, sparkonton eller postgirokonton?
1. Jag tycker inte om banker
2. Den minimala balansen/expeditionsavgiften är för hög
3. Bankens arbetstider/läge passar inte
4. Jag behöver inte/vill inte ha något bankkonto
5. Jag har inte tillräckligt med pengar
6. Sparandet sköts av mina barn eller andra släktingar (både inom och utom hushållet)
95. Vi/jag har faktiskt ett konto



ENDIF
IF (AS060_HasBankAcc = a1) OR (AS061_ReaNoBankAcc = a95)

ENDIF

IF AS062_HasBonds = a1

ENDIF

IF AS063_HasStocks = a1

ENDIF

IF AS064_HasMutFunds = a1

97. Annan orsak

AS003_AmBankAcc
Ungefär hur mycket har du [och/och/och/och] [din/din/din/din] [make/maka/sambo/sambo] nu på bankkonton,
transaktionskonton, sparkonton eller postgirokonton?
INTERVJUARE: BELOPP I [FLDefault[9]] KODA TOTALT BELOPP FÖR BÅDA SAMBORNA
REAL[10]

AS062_HasBonds
Har du [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [make/maka/sambo/sambo] för närvarande några pengar i
statsobligationer eller företagsobligationer?
INTERVJUARE: OBLIGATIONER ÄR SKULDSEDLAR UTGIVNA AV STATEN ELLER NÅGOT FÖRETAG SOM
ÖNSKAR LÅNA.
1. Ja
5. Nej

AS007_AmBonds
Ungefär hur mycket har du för närvarande [och/och/och/och] [din/din/din/din] [make/maka/sambo/sambo] i stats-
och företagsobligationer?
INTERVJUARE: SKRIV IN BELOPP I {FLCURR}; KODA TOTALT BELOPP FÖR BÅDA MAKARNA/SAMBORNA
REAL[10]

AS063_HasStocks
Äger du [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [make/maka/sambo/sambo] aktier (börsnoterade eller ej)?
INTERVJUARE: AKTIER ÄR EN FORM AV INVESTERING SOM VISAR ATT INNEHAVAREN ÄGER EN DEL AV
ETT FÖRETAG OCH HAR RÄTT TILL VINSTUTDELNING.
1. Ja
5. Nej

AS011_AmStocks
Ungefär hur mycket har du [och/och/och/och] [din/din/din/din] [make/maka/sambo/sambo] i aktier (börsnoterade
eller ej) idag?
INTERVJUARE: BELOPP I [FLDefault[9]] ; KODA TOTALT BELOPP FÖR BÅDA MAKARNA/SAMBORNA
REAL[10]

AS064_HasMutFunds
Har du [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [make/maka/sambo/sambo] pengar i placeringsfonder eller styrda
investeringskonton (managed investment accounts)?
INTERVJUARE: En placeringsfond handhas av ett finansinstitut och samlar flera investerares medel.
Finansinstitutet sköter placeringar i aktier, obligationer och andra finansiella instrument.
1. Ja
5. Nej

AS017_AmMutFunds
Ungefär hur mycket har du [och/och/och/och] [din/din/din/din] [make/maka/sambo/sambo] placerat i fonder?
INTERVJUARE: BELOPP I {FLCURR} ; KODA TOTALT BELOPP FÖR BÅDA MAKARNA/SAMBORNA
REAL[10]

AS019_MuFuStockBo



ENDIF

IF AS065_HasIndRetAcc = a1

ENDIF

Består dessa fonder till största delen av aktier eller av obligationer?
1. Mest aktier
2. Hälften aktier och hälften obligationer
3. Mest obligationer

AS070_IntIncome
Totalt sett, ungefär hur mycket inkomst från ränta eller utdelning fick du [och/och/och/och] [din/din/din/din]
[man/fru/sambo/partner] genom banksparande, obligationer, aktier eller aktiefonder under [STR (Year - 1)]?

Var vänlig uppge beloppet efter skatt.
REAL[10]

AS065_HasIndRetAcc
Har du [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [make/maka/sambo/sambo] några pengar i individuellt
pensionssparande eller individuella pensionsförsäkringar?
1. Ja
5. Nej

IF MN005_ModeQues <> a1

ENDIF
IF (MN005_ModeQues = a1) OR ((AS020_IndRetAcc = a1) OR (AS020_IndRetAcc = a3))

ENDIF
IF (AS020_IndRetAcc = a2) OR (AS020_IndRetAcc = a3)

ENDIF

AS020_IndRetAcc
Vem har individuellt pensionssparande eller individuella pensionsförsäkringar? Du [, din/, din/, din/, din]
[man/hustru/sambo/sambo] [eller/eller/eller/eller] [båda/båda/båda/båda]?
1. Enbart svaranden
2. Enbart^FL_AS020_5
3. Båda

AS021_AmIndRet
Vad är värdet på Ditt eget individuella pensionssparande och Dina pensionsförsäkringar?
INTERVJUARE: ANGE BELOPP I {FLCURR} ; KODA BELOPP FÖR RESPONDENTEN ENBART
REAL[10]

AS023_IndRetStockBo
Består Dina pensionstillgångar till största delen av aktier eller obligationer?
1. Mest aktier
2. Hälften aktier och hälften obligationer
3. Mest obligationer

AS024_PAmIndRet
Vad är värdet på [din/din/din/din] [make/maka/sambos/sambos] individuella pensionstillgångar?
INTERVJUARE: BELOPP I ^FLCURR
KODA FÖR MAKA/MAKE/SAMBO ENBART
REAL[10]

AS026_PIndRetStockBo
Består dessa pensionstillgångar till största delen av aktier eller obligationer?
1. Mest aktier
2. Hälften aktier och hälften obligationer
3. Mest obligationer



IF AS066_HasContSav = a1

ENDIF

IF AS067_HasLifeIns = a1

ENDIF

IF AS041_OwnFirm = a1

AS066_HasContSav
Har du [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [make/maka/sambo/sambo] pengar på något bosparkonto?
INTERVJUARE: ETT BOSPARKONTO ÄR ETT INLÅNINGSKONTO HOS EN FINANSIELL INSTITUTION PÅ
VILKET MAN SPARAR PENGAR FÖR ATT KÖPA EN BOSTAD
1. Ja
5. Nej

AS027_AmContSav
Ungefär hur mycket har du [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [make/maka/sambo/sambo] i bosparande?
INTERVJUARE: SKRIV IN BELOPP I {FLCURR}; KODA TOTALT BELOPP FÖR MAKARNA/SAMBORNA
REAL[10]

AS067_HasLifeIns
Har du [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [make/maka/sambo/sambo] några livsförsäkringar?
1. Ja
5. Nej

IF (AS029_LifeInsPol = a2) OR (AS029_LifeInsPol = a3)

ENDIF

AS029_LifeInsPol
Är dina/era livförsäkringar tidsbegränsade försäkringar, livslånga försäkringar, eller båda delar?

INTERVJUARE: TIDSBEGRÄNSADE LIVFÖRSÄKRINGAR TILLHANDAHÅLLER TÄCKNING FÖR EN GIVEN
TIDSPERIOD OCH UTBETALAR EN FÖRUTBESTÄMD SUMMA OM INNEHAVAREN AVLIDER INOM DENNA
TIDSPERIOD. LIVSLÅNG FÖRSÄKRING INNEHÅLLER EN SPARANDEDEL VARS VÄRDE ÖKAR UNDER
TIDEN OCH KAN ANTINGEN BETALAS TILLBAKA I OMGÅNGAR ELLER GENOM EN ENDA BETALNING.
1. Tidsbegränsade försäkringar
2. Livstidslånga försäkringar
3. Båda
97. Annat

AS030_ValLifePol
Vilket är återköpsvärdet av de livslånga försäkringar som innehas av dig [och/och/och/och] [din/din/din/din]
[make/maka/sambo/sambo]?
INTERVJUARE: BELOPP I [FLDefault[9]] ; KODA TOTALT BELOPP FÖR BÅDA SAMBORNA
REAL[10]

AS041_OwnFirm
Äger du [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [make/maka/sambo/sambo] en firma, ett företag eller en
affärsverksamhet idag?
1. Ja
5. Nej

AS042_AmSellFirm
Om du/ni sålde detta företag eller denna affärsverksamhet och sedan betalade av dess eventuella skulder, hur
mycket skulle du/ni få kvar?
INTERVJUARE: BELOPP I [FLDefault[9]] ; KODA TOTALT BELOPP FÖR BÅDA MAKARNA/SAMBORNA
REAL[10]

AS044_ShareFirm



ENDIF
IF (AC IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF

IF AS049_NumCars > 0

ENDIF

IF NOT (96 IN AS054_OweMonAny)

ENDIF

Hur stor andel äger du [och/och/och/och] [din/din/din/din] [man/hustru/sambo/sambo] av företaget eller
verksamheten?
INTERVJUARE: SKRIV I PROCENT
1..100

AS049_NumCars
Hur många bilar äger du [och/och/och/och] [din/din/din/din] [man/hustru/sambo/sambo]? Räkna inte med
företagsbilar.
0..10

AS051_AmSellingCars
Om du/ni sålde [denna/dessa] [bil/bilar] och betalade av eventuellla lån som hör till [den/dem], ungefär hur
mycket skulle du/ni få?
INTERVJUARE: BELOPP I {FLCURR} ; KODA TOTALT BELOPP FÖR BÅDA MAKARNA/SAMBORNA
REAL[10]

AS054_OweMonAny
Nästa fråga gäller pengar som du kan vara skyldig, undantaget eventuella inteckningar. Titta på kort 32, vilken av
dessa typer av skulder har du [eller/eller/eller/eller] [din/din/din/din] [man/hustru/sambo/sambo] för närvarande,
om några? Bortse från eventuella inteckningar på bostaden.
INTERVJUARE: KODA ALLA TILLÄMPLIGA
1. Skulder på bilar och andra fordon (husvagnar/motorcyklar/båtar, etc.)
2. Förfallna kreditkortsfakturor
3. Lån från banker eller andra kreditinstitut (dock ej inteckningslån)
4. Skulder till släktingar eller vänner
5. Studielån
6. Förfallna räkningar (t.ex för telefon, elektricitet, uppvärmning, hyra)
96. Inget av dessa
97. Annat

AS055_AmOweMon
Totalt sett, hur mycket är du [och/och/och/och] [din/din/din/din] [make/maka/sambo/sambo] skyldig, exklusive
inteckningslån på eget hem och andra fastigheter?
INTERVJUARE: BELOPP I [FLDefault[9]] ; KODA TOTALT BELOPP FÖR BÅDA MAKARNA/SAMBORNA
INTEGER

AS057_IntCheck
IWER CHECK: VEM BESVARADE FRÅGORNA I DENNA SEKTION?
1. Enbart respondenten
2. Respondenten och ombud
3. Enbart ombud

LOOP

AC011_Intro
Vi är även intresserade av hur människor mår i allmänhet.
INTERVJUARE: DENNA AVDELNING @BFÅR INTE BESVARAS AV PROXY@B. OM RESPONDENTEN INTE
KAN SVARA PÅ NÅGON AV DESSA FRÅGOR, TRYCK CTRL-K VID VARJE FRÅGA.
1. Fortsätt



AC012_HowSat
På en skala från 0 till 10, hur nöjd är du med ditt liv? 0 betyder fullständigt missnöjd och 10 betyder fullständigt
nöjd.
0..10

AC013_Intro
Titta på kort 33. Jag kommer nu att läsa upp en rad påståenden som människor använt för att beskriva hur de mår.
Vi skulle vilja veta hur ofta, om någonsin, du haft någon av följande känslor eller tankar under de senaste fyra
veckorna: ofta, ibland, sällan eller aldrig.
1. Fortsätt

AC014_AgePrev
Hur ofta tror du att din ålder förhindrar dig från att göra saker du skulle vilja göra? Ofta, ibland, sällan eller aldrig?
1. Ofta
2. Ibland
3. Sällan
4. Aldrig

AC015_OutofContr
Hur ofta känner du att saker som händer är utanför din kontroll? (Ofta, ibland, sällan eller aldrig?)
1. Ofta
2. Ibland
3. Sällan
4. Aldrig

AC016_LeftOut
Hur ofta känner du dig utanför? (Ofta, ibland, sällan eller aldrig?)
1. Ofta
2. Ibland
3. Sällan
4. Aldrig

AC017_DoWant
Hur ofta tycker du att du kan göra de saker du vill göra? (Ofta, ibland, sällan eller aldrig?)
1. Ofta
2. Ibland
3. Sällan
4. Aldrig

AC018_FamRespPrev
Hur ofta känner du att familjeförpliktelser förhindrat dig från det du vill göra? (Ofta, ibland, sällan eller aldrig?)
1. Ofta
2. Ibland
3. Sällan
4. Aldrig

AC019_ShortMon
Hur ofta tycker du att brist på pengar förhindrat dig från det du vill göra? (Ofta, ibland, sällan eller aldrig?)
1. Ofta
2. Ibland
3. Sällan
4. Aldrig

AC020_EachDay
Hur ofta ser du fram emot kommande dag? (Ofta, ibland, sällan eller aldrig?)
1. Ofta
2. Ibland



IF MN024_NursingHome = a1

3. Sällan
4. Aldrig

AC021_LifeMean
Hur ofta känner du att ditt liv har mening? (Ofta, ibland, sällan eller aldrig?)
1. Ofta
2. Ibland
3. Sällan
4. Aldrig

AC022_BackHapp
På det hela taget, hur ofta ser du tillbaka på ditt liv och känner lycka? (Ofta, ibland, sällan eller aldrig?)
1. Ofta
2. Ibland
3. Sällan
4. Aldrig

AC023_FullEnerg
Nu för tiden, hur ofta känner du att du har full energi? (Ofta, ibland, sällan eller aldrig?)
1. Ofta
2. Ibland
3. Sällan
4. Aldrig

AC024_FullOpport
Hur ofta känner du att livet är fullt av möjligheter? (Ofta, ibland, sällan eller aldrig?)
1. Ofta
2. Ibland
3. Sällan
4. Aldrig

AC025_FutuGood
Hur ofta känner du att framtiden ser ljus ut? (Ofta, ibland, sällan eller aldrig?)
1. Ofta
2. Ibland
3. Sällan
4. Aldrig

AC001_Intro
Nu har jag några frågor om aktiviteter som du kanske ägnar dig åt.
1. Fortsätt

AC035_ActPastTwelveMonths
Titta på kort 34. Har du ägnat dig åt något av dessa aktiviteter under de senaste 12 månaderna?
INTERVJUARE: Koda alla tillämpliga.
1. Volontär- eller välgörenhetsarbete
4. Deltagit i en utbildningskurs
5. Besökt en sportklubb, social klubb eller annan klubb
6. Deltagit i aktiviteter i en religiös organisation (kyrka, synagoga, moské osv.)
7. Deltagit i aktiviteter i en politisk eller samhällsorienterad organisation
8. Läst böcker, tidsskrifter eller dagstidningar
9. Spelat korsordspel eller logikspel (t.ex. korsord, Sudoku)
10. Spelat kort eller spel såsom exempelvis schack.
96. Inte ägnat mig åt något av dessa



ENDIF
IF (EX IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF

IF a96 IN AC035_ActPastTwelveMonths

ELSE

ENDIF

AC038_HowSatisfiedNoAct
Du appgav att du inte ägnar dig åt någon av aktiviteterna på kort 34. Hur nöjd är du med detta?
Vänligen ange på en skala från 0 till 10, där 0 betyder helt missnöjd och 10 betyder helt nöjd.
0..10

LOOP cnt1:= 1 TO 10

ENDLOOP

IF cnt1 IN AC035_ActPastTwelveMonths

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

AC036_HowOftAct
Hur ofta under de senaste 12 månaderna [har/har/har/har/har/har/har/har/har] [du/du/du/du/du/du/du/du/du]
[gjort volontär- eller välgörenhetsarbete/tagit hand om en sjuk eller funktionshindrad vuxen /hjälpt vänner
eller grannar/deltagit i en utbildningskurs/besökt en sportklubb, social klubb eller annan klubb/deltagit i
aktiviteter av en religiös organisation (kyrka, synagoga, moské osv.)/deltagit i aktiviteter av en politisk eller
samhällsorienterad organisation /läst böcker, tidskrifter eller dagstidningar/spelat korsordsspel eller logikspel
(t.ex. korsord, Sudoku)/spelat kort eller spel såsom schack]?
INTERVJUARE: Läs upp.
1. Nästan dagligen
2. Nästan varje vecka
3. Nästan varje månad
4. Mer sällan

AC037_HowSatisfied
Hur nöjd är du med de aktiviteter som du nämnde på en skala från 0 till 10 där 0 betyder mycket missnöjd och
10 betyder mycket nöjd?
0..10

LOOP

IF MN101_Longitudinal = 0

IF EX002_ChanceRecInher > 0

EX001_Introtxt
Nu har jag några frågor om hur sannolika du tycker att olika händelser är. När jag ställer en fråga vill jag att du
säger en siffra mellan 0 och 100.
Låt oss prova ett exempel tillsammans och börja med vädret. Titta på kort 35. Hur stor tror du chansen är att det
blir sol imorgon? Till exempel, '90' skulle innebära en 90-procentig chans till soligt väder. Du kan ange vilken siffra
som helst mellan 0 och 100.
0..100

EX002_ChanceRecInher
Titta på kort 35. Om du tänker på de kommande tio åren, hur stor tror du chansen är att du kommer att @Bfå@B
ett arv (även fastigheter och värdeföremål)?
0..100

EX003_ChanceM50k
Titta på kort 35. Vad är chansen att du kommer att få ett arv värt mer än 500 000 [FLDefault[9]] inom 10 år?
0..100



ENDIF
IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2

ENDIF
IF MN808_AgeRespondent < 101

ENDIF

IF MN808_AgeRespondent < 61

ENDIF

EX007_GovRedPens
(Titta på kort 35.) Hur stor är risken att regeringen kommer att minska den pension du nu har rätt till?
0..100

EX025_ChWrkA65
(Titta på kort 35). Om du tänker på ditt arbete i sin helhet och inte bara på ditt nuvarande jobb, hur stor är
sannolikheten att du kommer att arbeta heltid efter att du fyllt 63?
0..100

EX008_GovRaisAge
(Titta på kort 35.) Hur stor är risken att regeringen kommer att höja den allmänna pensionsåldern (innan du går i
pension)?
0..100

EX009_LivTenYrs
(Titta på kort 35.) Hur stor är chansen att du kommer att leva tills du blir [75/80/85/90/95/100/105/110/120] år
eller äldre?
0..100

EX026_Trust
Jag vill nu ställa en fråga om hur du betraktar andra människor. Skulle du säga att det går att lita på de flesta
människor eller tror du att man aldrig kan vara nog försiktig när man har med andra människor att göra? Om du
inte tittar på kort 35, kan du svara på frågan genom att använda en skala 0-10, där 0 betyder att du aldrig kan
vara nog försiktig och 10 betyder att man kan lita på de flesta människor.
0..10

EX029_FreqPrayer
Nu skulle jag vilja ställa en fråga om bedjande. Hur ofta brukar du be för närvarande?
INTERVJUARE: Läs upp
1. Mer än en gång per dag
2. En gång per dag
3. Några gånger i veckan
4. En gång i veckan
5. Mindre än en gång i veckan
6. Aldrig

EX110_RiskAv
Titta på kort 36. När folk investerar sina besparingar kan de välja mellan tillgångar som ger låg avkastning med
en liten risk att förlora pengar, till exempel ett bankkonto eller säkra obligationer, och tillgångar med högre
avkastning men också en högre risk att förlora, till exempel aktier och och andelar. Vilka av påståendena på
kortet ligger närmast den finansiella risk som du är villig att ta när du sparar eller investerar?
INTERVJUARE: Läs svaren endast om nödvändigt. Om respondenten ger fler än ett svar välj den första kategorin
som nämns.
1. Ta betydande finansiella risker med förväntan att få betydande avkastningar
2. Ta högre än genomsnittliga finansiella risker med förväntan att få avkastningar över genomsnittet
3. Ta genomsnittliga finansiella risker med förväntan att få genomsnittliga avkastningar
4. Är inte villig att ta några finansiella risker

EX028_LeftRight
Inom politiken talar man ofta om vänster och höger. På en skala från 0 till 10, där 0 betyder vänster och 10
betyder höger, var skulle du placera dig själv?
0..10



IF MN005_ModeQues = a2

EX109_UseWWW
Använder du regelbundet Internet för att sända eller ta emot e-post eller för något annat ändamål såsom att
e-handla, söka information eller boka resor?
1. Ja
5. Nej

EX023_Outro

INTERVJUARE: Här slutar ett avsnitt som @binte får besvaras av ombud@b. Vem besvarade frågorna i detta
avsnitt?
1. Respondenten
2. Avsnittet inte besvarat (besvarat genom ombud)

IF EX100_PartInterv = a5

EX100_PartInterv

INTERVJUARE: ÄR RESPONDENTENS PARTNER TILLGÄNGLIG OCH VILLIG ATT INTERVJUAS UNDER
DETTA MÖTE ELLER KOMMER DU GÖRA EN PROXY-INTERVJU FÖR DIN PARTNER UNDER DETTA
MÖTE?
1. Ja, partnern är tillgänglig och villig att intervjuas under detta möte.
5. Nej, partnern är otillgänglig eller ovillig att intervjuas under detta möte.

IF (EX103_PartJobSit <> a1) AND (EX103_PartJobSit <> a2)

ENDIF

EX101_IntroPartInfo
Innan vi avslutar, skulle jag vilja att du berättade lite om [din/din] [man/hustru/sambo/sambo], som inte gör
intervjun idag?
1. Fortsätt

EX102_PartYrsEduc
Hur många år har [din/din/din/din] [man/fru/sambo/sambo] studerat heltid?

INTERVJUARE: Heltidsstudier
* ingår: skolundervisning, deltagande i praktik, eller handledda studier eller tentamina
* ingår ej: heltidsarbete, hemmastudier, distansundervisning, fortbildning genom jobbet, kvällskurser,
privatundervisning på deltid, högre utbildning med flexibel tid eller på deltid, osv.
0..21

EX103_PartJobSit
Titta på kort 37.
Hur skulle du beskriva [din/din] [man/fru/sambo/sambo] s nuvarande sysselsättningssituation?
INTERVJUARE: Läs högt
1. Pensionerad
2. Anställd eller egenföretagare (inklusive arbete för familjeföretag)
3. Arbetslös och söker arbete
4. Permanent sjuk eller arbetsoförmögen
5. Hemmafru/-man
97. Annan

EX104_PartEvWork
Har [din/din/din/din] [man/fru/sambo/sambo] någonsin utfört något avlönat arbete?
1. Ja
5. Nej



ENDIF
IF (MN029_Linkage = 1) AND ((LI IN Test) OR (ALL IN Test))

ENDIF
IF (IV IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDIF
ENDIF
ENDIF

IF ((EX103_PartJobSit = a1) OR (EX103_PartJobSit = a2)) OR (EX104_PartEvWork = a1)

ENDIF

EX105_PartEmp
I [hans/hennes] [senaste/aktuella/senate] arbete, [var/är/var] [din/din/din] [man/hustru/sambo] privatanställd,
offentliganställd, eller egenföretagare?
1. Privatanställd
2. Offentliganställd
3. Egenföretagare

EX024_Outro2
Tack. Det här var sista frågan. Vi skulle vilja tacka dig för att du deltagit i vår undersökning. Vi vet att det var en
lång och svår enkät, men ditt bidrag är mycket viktigt. Med din insats har du hjälpt forskare att förstå hur Europas
åldrande befolkning påverkar vår framtid.

1. Fortsätt

EX106_HandOutA

INTERVJUARE: DELA UT DROP-OFF FORMULÄRET TILL RESPONDENTEN. SKRIV IN FÖRNAMN, OCH
RESPONDENT ID @B {RespondentID}@B.

SKRIV IN SERIENUMRET FRÅN DROP-OFF FORMULÄRET I CAPI.
STRING

LOOP

ENDLOOP

LI001_Number

INTERVJUARE: Tryck "0" och enter
STRING[6]

LI002_Number_Check
@\IWER: IWER: REPEAT BARCODE NUMBER.
STRING[6]

LI003_Consent

INTERVJUARE: Tryck "0" och enter

LOOP

IF ((((((((((Sec_DN1.DN038_IntCheck = a3) OR (Sec_PH.PH054_IntCheck = a3)) OR (Sec_BR.BR017_IntCheck =
a3)) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a3)) OR (Sec_CH.CH023_IntCheck = a3)) OR (Sec_SP.SP022_IntCheck =
a3)) OR (Sec_FT.FT021_IntCheck = a3)) OR (Sec_HO.HO041_IntCheck = a3)) OR (Sec_HH.HH014_IntCheck =

IV001_Intro
DENNA DEL AV INTERVJUN SKALL FYLLAS I EFTER ATT DU AVSLUTAT INTERVJUN OCH INTE I DE
SVARANDES NÄRVARO.
1. Fortsätt



a3)) OR (Sec_CO.CO009_IntCheck = a3)) OR (Sec_AS.AS057_IntCheck = a3)

ENDIF

IF NOT ((a1 IN IV002_PersPresent) AND (IV002_PersPresent.CARDINAL = 1))

ENDIF

IF IV004_WillingAnswer = a5

IV020_RelProxy
Ett ombud har svarat på några eller alla frågor som vi hade för {FLRespondentName}. Vilket förhållande har
ombudet till {FLRespondentName}?
1. Make/maka/sambo
2. Barn/svärson/svärdotter
3. Förälder/svärförälder
4. Syskon
5. Barnbarn
6. Annan släkting
7. Sjukvårdspersonal
8. Hemtjänst/hemsamarit
9. Vän/bekant
10. Annan

IV002_PersPresent
Var någon tredje person, förutom eventuellt ombud, närvarande under (delar av) intervjun med
{FLRespondentName}?
INTERVJUARE: KODA ALLA TILLÄMPLIGA
1. Ingen
2. Make/maka eller sambo/partner
3. Förälder eller föräldrar
4. Barn
5. Andra släktingar
6. Andra närvarande personer

IV003_PersIntervened
Har dessa personer ingripit i intervjun?
1. Ja, ofta
2. Ja, ibland
3. Nej

IV004_WillingAnswer
Hur skulle du beskriva {FLRespondentName} benägenhet att svara?
1. Mycket god
2. God
3. Ganska god
4. Dålig
5. Bra i början, försämras under intervjuns gång
6. Dålig i början, förbättras under intervjuns gång

IF a3 IN IV005_WillingnessWorse

IV005_WillingnessWorse
Varför försämrades svarandens benägenhet att svara under intervjun?
INTERVJUARE: MARKERA ALLA SOM ÄR TILLÄMPLIGA
1. Svaranden förlorade intresset
2. Svaranden tappade koncentrationen eller blev trött
3. Annat, ange vad

IV006_OthReason
Vilket annat skäl?



ENDIF

IF MN008_NumHHR = 1

ENDIF
STRING

IV007_AskClarification
Bad {FLRespondentName} om ett förtydligande av någon av frågorna?
1. Aldrig
2. Nästan aldrig
3. Ibland
4. Ofta
5. Mycket ofta
6. Alltid

IV008_RespUnderstoodQst
I stort, upplevde du att {FLRespondentName} förstod frågorna?
1. Aldrig
2. Nästan aldrig
3. Ibland
4. Ofta
5. Mycket ofta
6. Alltid

IV018_HelpShowcards
Behövde respondenten någon hjälp med att läsa korten under intervjun?
1. Ja, p.g.a. dålig syn
2. Ja, p.g.a. lässvårigheter
3. Nej

IF Sec_HO.HO001_Place = a1

IF (IV010_TypeBuilding = a4) OR (IV010_TypeBuilding.ORD = 5)

ENDIF
IF IV010_TypeBuilding > a3

IV009_AreaLocationBldg
I vilken typ av område ligger respondentens bostad?
1. I en stor stad
2. I förorterna till eller i utkanterna av en stor stad
3. En medelstor stad eller en småstad
4. I ett mindre samhälle på landet
5. På landsbygden

IV010_TypeBuilding
I vilken typ av hus bor hushållet?
1. En bondgård
2. Ett fristående en- eller tvåfamiljshus
3. Ett radhus eller parhus
4. Ett hus med 3 till 8 lägenheter
5. Ett hus med minst 9 lägenheter, men inte fler än 8 våningar
6. Ett höghus med minst 9 våningar
7. Ett servicehus för äldre
8. Ett särskilt boende för äldre (med tillsyn dygnet runt)

IV011_NumberFloorsBldg
Hur många våningar har huset om man räknar in bottenvåningen?
1..99



ENDIF
ENDLOOP

ENDIF
ENDIF
ENDIF

IV012_StepstoEntrance
Hur många trappsteg måste man gå (upp eller ner) för att komma till huvudentrén till hushållets lägenhet?
INTERVJUARE: TA INTE MED TRAPPOR SOM UNDERVIKS OM VÅNINGSPLANET HAR HISS.
1. Max 5
2. Mellan 6 och 15
3. Mellan 16 och 25
4. Fler än 25

IV019_InterviewerID
Ditt intervjuar-ID:
STRING

IV017_Outro
Tack för att du fyllde i detta avsnitt.
1. Fortsätt


