
Expand All

IF (SampID = FirstTime)

ELSE

SuccesfullyInstalled
Frågeformuläret installerades och startades utan problem. Var god stäng ner intervjun. ; <button>
1. Fortsätt

IF ((XT_Active = Empty OR (XT_Active = 0))

DN801_Intro (INTRO DEMOGRAPHICS)
För en tid sedan skickade vi en inbjudan till dig om att delta i denna studie och brevet inkluderade även ett datasäkerhetsyttrande. 
Jag kommer nu att ge dig detta yttrande igen och svarar gärna på dina frågor om du har några. 

Låt mig betona att denna intervju är frivillig och att informationen kommer att avidentifieras och hållas i säkerhet. 
Dina svar kommer endast att användas i forskningssyfte för att göra olika analyser och inga individuella forskare kommer att känna till 
din identitet. 
Om vi kommer till någon fråga som du inte vill besvara, säg bara till så går vi vidare till nästa fråga. 

Samtycker du till att delta i studien? 

Ge yttrandet till respondenten. Besvara alla frågor från respondenten. 
1. Datasäkerhetsyttrande har lagts fram; Respondenten har gett sitt samtyckte till att delta.
2. Datasäkerhetsyttrande har lagts fram; Respondenten vägrar ge sitt samtyckte till att delta. Ingen intervju möjlig. 

IF (DN801_Intro = a2)

ENDIF
IF (DN801_Intro = a1)

DN803_AreYouSure (SURE REFUSE TO PARTICIPATE)
Är du säker på att Respondenten vägrade att delta?
1. Ja, Respondenten vägrade. Avbryt intervju. 
2. Nej, Respondenten gav sitt medgivande. Fortsätt intervju. 

DN001b_Intro (INTRO DEMOGRAPHICS B)
Jag skulle vilja börja med att ställa några frågor om din bakgrund.
1. Fortsätt

DN042_Gender (MALE OR FEMALE)
OBSERVERA
Notera respondentens kön genom att observera (fråga om du är osäker)
1. Man
2. Kvinna

DN043_BirthConf (CONFIRM MONTH/YEAR BIRTH)
Får jag bara kontrollera om jag har fått allt rätt? Är du född i Fill; ^FLYearFill;?
1. Ja
5. Nej

IF (DN043_BirthConf = a5)

ENDIF
IF (DN043_BirthConf = a1)

ELSE

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

DN802_INTRObirth (INTRO BIRTH)
Vilken månad och år föddes du? 
1. Fortsätt

IF (DN043_BirthConf = a5)

ENDIF

DN002_MoBirth (MONTH OF BIRTH)
MÅNAD:
1. Januari
2. Februari
3. Mars
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. Augusti
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

DN003_YearBirth (YEAR OF BIRTH)
ÅR:
NUMBER [1900..2020]

DN004_CountryOfBirth (COUNTRY OF BIRTH)
Är du född i Sverige?



1. Ja
5. Nej

IF (DN004_CountryOfBirth = a5)

ENDIF
DN007_Citizenship (CITIZENSHIP COUNTRY)

Har du svenskt medborgarskap?
1. Ja
5. Nej

IF (DN007_Citizenship = a1)

ELSE

ENDIF
IF (((((MN001_Country = a1 OR (MN001_Country = a3) OR (MN001_Country = a8) OR (MN001_Country = a19) OR 

(MN001_Country = a22))

ENDIF
DN504_CountryOfBirthMother (COUNTRY BIRTH MOTHER)

I vilket land föddes din mamma?
STRING

DN505_CountryOfBirthFather (COUNTRY BIRTH FATHER)
I vilket land föddes din pappa?
STRING

DN010_HighestEdu (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OBTAINED)
Titta på kort 1. Vilken är din högsta grundutbildning?
Om respondenten nämner utländsk examen/betyg, fråga om hon/han kan passa in sin utbildning i de givna kategorierna. 
Om detta inte går väljer du kategorin "Annan grundutbildning", och skriv in den (nästa sida).
1. Ingen utbildning
2. Folkskola (eller motsvarande) mindre än 6 år
3. Folkskola 6-8 år
4. Folkskoleexamen och yrkesutbildning minst ett år
5. Folkskola och läroverk åtta år
6. Avgångsbetyg från nioårig grundskola
7. Realexamen
8. Avgångsbetyg från grundskola eller realexamen, samt yrkesutbildning minst ett år

95. Ingen examen ännu/fortfarande i utbildning
97. Annan grundutbildning

IF (DN010_HighestEdu = a97)

ENDIF
DN012_FurtherEdu (FURTHER EDUCATION)

DN005_OtherCountry (OTHER COUNTRY OF BIRTH)
I vilket land är du född? (Ange det land som din födelseort hörde till vid tiden för din födelse.)
STRING

DN006_YearToCountry (YEAR CAME TO LIVE IN COUNTRY)
Vilket år bosatte du dig i Sverige?
NUMBER [1875..2020]

DN503_NationalitySinceBirth (NATIONALTIY SINCE BIRTH)
Är du svensk medborgare sedan födseln?
1. Ja
5. Nej

IF (DN503_NationalitySinceBirth = a5)

ENDIF

DN502_WhenBecomeCitizen (WHEN CITIZEN)
Vilket år blev du svensk medborgare?
NUMBER [1900..2020]

IF (DN007_Citizenship = a5)

ENDIF

DN008_OtherCitizenship (OTHER CITIZENSHIP)
Vilket är ditt medborgarskap?
STRING

DN009_WhereLived (WHERE LIVED SINCE 1989)
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

DN011_OtherHighestEdu (OTHER HIGHEST EDUCATION)
Vilken annan grundutbildning har du?
STRING



ELSE

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

Empty)))

Titta på kort 2. Vilken högre utbildning har du?
Koda alla; Om respondenten svarar 'fortfarande i utbildning', fråga om hon/han redan har någon examen på kortet.
SET OF 1. Ej avslutad folkskola/grundskola skolår 1-6
2. Avslutad Folkskola, Grundskolan skolår 7-8
3. Avslutad Grundskola skolår 9
4. Fackskola (1963-1970) - 2-årig gymnasielinje, 2-årig yrkesskola
5. Studieförberedande gymnasieprogram (3 år)
6. Gamla gymnasieutbildningar på två år
7. Yrkesinriktade gymnasieprogram (3 år)
8. 4-årig gymnasielinje (före 1995)/Tekniskt basår
9. Universitet/Högskola, 1 år, med examen
10. Eftergymnasial utbildning, ej Universitet/Högskola, 1 år (t ex KY-utbildning, militärutbildning)
11. Universitet/Högskola, 2 år, med examen (högskoleexamen)
12. 2-3 år KY-utbildning, Eftergymnasial utbildning, ej Universitet/Högskola 3 år
13. Kandidat och/eller yrkesexamen från Högskola, 3-4 år
14. Kandidat och/eller yrkesexamen från Universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan, 3-4 år
15. Magisterexamen och/eller yrkesexamen från Högskola, >4 år
16. Mastersexamen från Högskola
17. Magisterexamen och/eller yrkesexamen från universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan >4 år
18. Mastersexamen från Universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan
19. Forskarutbildning: Licentiatexamen
20. Forskarutbildning: Doktorsexamen
95. Fortfarande i utbildning
97. Annan

IF ((97 IN (DN012_FurtherEdu))

ENDIF
DN041_YearsEdu (YEARS EDUCATION)

Hur många år har du studerat på heltid?
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.
NUMBER [0..25]

DN013_WhichOtherEdu (OTHER EDUCATION)
Vilken annan högre utbildning eller yrkesförberedande utbildning har du?
STRING

IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF

DN044_MaritalStatus (MARITAL STATUS CHANGED)
Har du ändrat civilstånd sedan vår senaste intervju?
1. Ja, civilstånd har ändrats
5. Nej, civilstånd har inte ändrats

DN014_MaritalStatus (MARITAL STATUS)
Titta på kort 3. Vilket är ditt civilstånd?

Om respondenten är gift men dennes partner inte bor i hushållet av någon anledning, t.ex. för att hon/han bor i ett 
vårdhem, sjukhus eller fängelse, koda 3. Notera att denna fråga endast avser den legala statusen på civilstånd. Det 
betyder att sambo inte skall anges här, ex sambo men aldrig gift = alternativ 4. Huruvida respondenten är sambo utreds i 
cover screen.
1. Gift och sammanboende med make/maka
2. Registrerat partnerskap
3. Gift men lever åtskilda
4. Aldrig gift
5. Skild
6. Änka/änkling

IF (DN014_MaritalStatus = a1)

ELSE

IF (MN026_FirstResp = 1)

ENDIF

DN015_YearOfMarriage (YEAR OF MARRIAGE)
Vilket år gifte du dig?
NUMBER [1905..2020]

IF (DN015_YearOfMarriage = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: ( YEAR(CURRENTDATE) - DN015_YearOfMarriage < MN808_AgeRespondent - 12) [Året för 
giftermål skall vara minst 12 år senare än året då respondenten är född! Om år är korrekt, klicka på gå 
vidare och skriv in en förklaring.;]

IF (DN014_MaritalStatus = a2)

ELSE

DN016_YearOfPartnership (YEAR of REGISTERED PARTNERSHIP)
Vilket år registrerades ditt partnerskap?
NUMBER [1905..2020]

IF (DN014_MaritalStatus = a3)

DN017_YearOfMarriage (YEAR OF MARRIAGE)



ENDIF
IF (((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty) AND (((DN014_MaritalStatus = a3 OR 

(DN014_MaritalStatus = a5) OR (DN014_MaritalStatus = a6)))

ENDIF

ELSE

ENDIF

Vilket år gifte du dig?
NUMBER [1905..2020]

IF (DN014_MaritalStatus = a5)

ELSE

ENDIF

DN018_DivorcedSinceWhen (SINCE WHEN DIVORCED)
Vilket år skilde ni er?
OM MER ÄN EN SKILSMÄSSA, SKRIV IN ÅRET FÖR DEN SENASTE SKILSMÄSSAN

IF (DN014_MaritalStatus = a6)

ENDIF

DN019_WidowedSinceWhen (SINCE WHEN WIDOWED)
Vilket år blev du [änka/ änkling]?
INTERVJUARE SKRIV IN DET ÅR PARTNERN AVLED

DN020_AgePart (AGE OF PARTNER)
Vilket år föddes [din] [ex-/ tidigare][make/ maka]?
SKRIV IN SENASTE PARTNERNS FÖDELSEÅR
NUMBER [1895..2005]

DN021_HighestEduPart (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARTNER)
Titta på kort 1. Vilken högsta grundutbildning har/hade [din] [ex-/ tidigare][make/ maka]?
Om respondenten anger utländsk examen, vänligen fråga om han/hon kan passa in den examen i katetgorierna. Om 
det inte går använd kategorin Annan och skriv in den (nästa sida)
1. Ingen utbildning
2. Folkskola (eller motsvarande) mindre än 6 år
3. Folkskola 6-8 år
4. Folkskoleexamen och yrkesutbildning minst ett år
5. Folkskola och läroverk åtta år
6. Avgångsbetyg från nioårig grundskola
7. Realexamen
8. Avgångsbetyg från grundskola eller realexamen, samt yrkesutbildning minst ett år

95. Ingen examen ännu/fortfarande i utbildning
97. Annan grundutbildning

IF (DN021_HighestEduPart = a97)

ENDIF
DN023_FurtherEduPart (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING OBTAINED OF PARTNER)

Titta på kort 2. Vilken annan högre utbildning eller yrkesförberedande utbildning har/hade [din] [ex-/ tidigare]
[make/ maka]?
Koda alla;
SET OF 1. Ej avslutad folkskola/grundskola skolår 1-6
2. Avslutad Folkskola, Grundskolan skolår 7-8
3. Avslutad Grundskola skolår 9
4. Fackskola (1963-1970) - 2-årig gymnasielinje, 2-årig yrkesskola
5. Studieförberedande gymnasieprogram (3 år)
6. Gamla gymnasieutbildningar på två år
7. Yrkesinriktade gymnasieprogram (3 år)
8. 4-årig gymnasielinje (före 1995)/Tekniskt basår
9. Universitet/Högskola, 1 år, med examen
10. Eftergymnasial utbildning, ej Universitet/Högskola, 1 år (t ex KY-utbildning, militärutbildning)
11. Universitet/Högskola, 2 år, med examen (högskoleexamen)
12. 2-3 år KY-utbildning, Eftergymnasial utbildning, ej Universitet/Högskola 3 år
13. Kandidat och/eller yrkesexamen från Högskola, 3-4 år
14. Kandidat och/eller yrkesexamen från Universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan, 3-4 år
15. Magisterexamen och/eller yrkesexamen från Högskola, >4 år
16. Mastersexamen från Högskola
17. Magisterexamen och/eller yrkesexamen från universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan >4 år
18. Mastersexamen från Universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan
19. Forskarutbildning: Licentiatexamen
20. Forskarutbildning: Doktorsexamen
95. Fortfarande i utbildning
97. Annan

IF ((97 IN (DN023_FurtherEduPart))

DN022_OtherHighestEduPart (OTHER HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE PARTNER OBTAINED)
Vilken annan grundutbildning har [din] [ex-/ tidigare][man/ hustru]?
STRING

DN024_WhichOtherEduPart (OTHER EDUCATION PARTNER)
Vilken annan högre utbildning eller yrkesförberedande utbildning har [din] [ex-/ tidigare][make/ maka]?



ENDIF
IF (Sec_DN1.DN801_Intro = a1)

ENDIF
IF (MN005_ModeQues = a1)

ENDIF
DN038_IntCheck (INTERVIEWER CHECK DN)

KONTROLLERA: Vem besvarade frågorna i denna sektion?
1. Enbart respondenten
2. Respondenten och ombud (proxy)
3. Enbart ombud (proxy)

ENDIF
ENDIF

STRING

DN040_PartnerOutsideHH (PARTNER OUTSIDE HOUSEHOLD)
Har du någon partner som bor utanför det här hushållet?
1. Ja
5. Nej

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

IF (MN030_socnet = 1)

SN014_Privacy (INTRODUCTION PRIVACY SN)

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. Inget behov av att förklara, respondenten intervjuas i enskildhet.
2. Förklarade att intervjun är privat till tredje-person som lämnade rummet.
3. Förklarade att intervjun är privat till tredje-person som inte lämnade rummet.

IF (SN014_Privacy = RESPONSE)

SN001_Introduction (INTRODUCTION SN)
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, grannar, 
eller andra bekanta. Vad heter de? Ange deras förnamn.
1. Fortsätt

IF (SN001_Introduction = Refusal)

ELSE

LOOP cnt := 1 TO 6

IF ((cnt > 1 AND ([cnt - 1].SN002a_NoMore = a5))

ELSE

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF
IF (SN002a_NoMore = a1)

IF (piIndex = 1)

ELSE

ENDIF

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

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF
IF (((SN002_Roster = Refusal OR (SN002_Roster = DontKnow) OR 

(SN002_Roster = 991))

ELSE

SN002_Roster (FIRST NAME OF ROSTER N)
Kan du ge förnamnet på den person som du [ALLRA OFTAST/ ofta] talar med 
om saker som är viktiga för dig:
[om respondenten inte kan uppge någon person i nätverket, skriv 991]
STRING

SN005_NetworkRelationship (NETWORK RELATIONSHIP)



ENDLOOP
SN003a_AnyoneElse (ANY MORE)

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

IF (SN003a_AnyoneElse = a1)

ENDIF

ENDIF
[cnt] 

ENDIF

Vad beskriver bäst din relation till ^SN002_Roster;?
Hjälp på traven om nödvändigt: så denna person är din..
1. Make/maka, partner
2. Mamma
3. Pappa
4. Svärmor
5. Svärfar
6. Styvmamma
7. Styvpappa
8. Bror
9. Syster
10. Barn
11. Styvbarn/nuvarande partners barn
12. Svärson
13. Svärdotter
14. Barnbarn
15. Mor/farförälder
16. Moster/faster
17. Morbror/Farbror
18. Bror/systerdotter
19. Bror/systerson
20. Annan släktning
21. Vän
22. (Före detta) kollega/medarbetare
23. Granne
24. Ex-make/maka, ex-partner
25. Pastor, präst
26. Terapeut eller annat professionellt stöd
27. Hemhjälp, hemvård
96. Ingen av dessa

SN003_AnyoneElse (FIRST NAME OF ROSTER 7)
Var snäll och uppge förnamnet på den person som är viktig för dig av någon annan anledning.
STRING

IF (SN003_AnyoneElse = RESPONSE)

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF
IF (SN002a_NoMore = a1)

IF (piIndex = 1)

ELSE

ENDIF

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

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF
IF (((SN002_Roster = Refusal OR (SN002_Roster = DontKnow) OR 

(SN002_Roster = 991))

ELSE

SN002_Roster (FIRST NAME OF ROSTER N)
Kan du ge förnamnet på den person som du [ALLRA OFTAST/ ofta] talar med 
om saker som är viktiga för dig:
[om respondenten inte kan uppge någon person i nätverket, skriv 991]
STRING

SN005_NetworkRelationship (NETWORK RELATIONSHIP)
Vad beskriver bäst din relation till ^SN002_Roster;?
Hjälp på traven om nödvändigt: så denna person är din..
1. Make/maka, partner
2. Mamma
3. Pappa
4. Svärmor
5. Svärfar
6. Styvmamma
7. Styvpappa
8. Bror



ENDIF
IF (Sizeofsocialnetwork > 0)

ENDIF

ENDIF
[7] 

ENDIF

9. Syster
10. Barn
11. Styvbarn/nuvarande partners barn
12. Svärson
13. Svärdotter
14. Barnbarn
15. Mor/farförälder
16. Moster/faster
17. Morbror/Farbror
18. Bror/systerdotter
19. Bror/systerson
20. Annan släktning
21. Vän
22. (Före detta) kollega/medarbetare
23. Granne
24. Ex-make/maka, ex-partner
25. Pastor, präst
26. Terapeut eller annat professionellt stöd
27. Hemhjälp, hemvård
96. Ingen av dessa

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

LOOP cnt := 1 TO 7

IF (NOT((((SN_Roster[cnt].SN002_Roster = DontKnow OR (SN_Roster
[cnt].SN002_Roster = Refusal) OR (SN_Roster[cnt].SN002_Roster = Empty) OR 
(SN_Roster[cnt].SN002_Roster = 991)))

IF (FLRosterName <> Empty)

IF ((FLRosterRelation = a10 OR (FLRosterRelation = a11))

IF (MN006_NumFamR <> 1)

IF (num_of_preloadchildren > 0)

SN018_PreloadMatch (LINK TO PRELOAD CHILD)
Du nämnde just ditt barn ^FLRosterName;. Jag skulle 
vilja bekräfta att detta barn omnämndes av din partner 
eller i en tidigare intervju.
Bocka för barnet om hon/han finns tillgänglig i listan.
^PreloadChild[1];
^PreloadChild[2];
^PreloadChild[3];
^PreloadChild[4];
^PreloadChild[5];
^PreloadChild[6];
^PreloadChild[7];
^PreloadChild[8];
^PreloadChild[9];
^PreloadChild[10];
^PreloadChild[11];
^PreloadChild[12];
^PreloadChild[13];
^PreloadChild[14];
^PreloadChild[15];
^PreloadChild[16];
^PreloadChild[17];
^PreloadChild[18];
^PreloadChild[19];
^PreloadChild[20];
96. Ett annat barn;

IF ((SN018_PreloadMatch = RESPONSE AND 
(SN018_PreloadMatch <> a96))

ELSE

SN005a_Gender (NETWORK PERSON GENDER)

Koda könstillhörigheten på ^FLRosterName; 
^localRelationText; (fråga om du är osäker)
1. Man
2. Kvinna

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Titta på kort 4 Hur långt ifrån dig bor 
^FLRosterName; ^localRelationText;?
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



ELSE

ENDIF
IF (NOT((FLRosterRelation = a2 OR (FLRosterRelation = a3)))

ELSE

ENDIF

ELSE

ENDIF

ENDIF

SN005a_Gender (NETWORK PERSON GENDER)

Koda könstillhörigheten på ^FLRosterName; 
^localRelationText; (fråga om du är osäker)
1. Man
2. Kvinna

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Titta på kort 4 Hur långt ifrån dig bor ^FLRosterName; 
^localRelationText;?
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

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Titta på kort 4 Hur långt ifrån dig bor ^FLRosterName; 
^localRelationText;?
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 ((FLRosterRelation = a1 AND ((MN002_Person[1].MaritalStatus = 
a1 OR (MN002_Person[1].MaritalStatus = a2)))

ELSE

ENDIF

IF (((((((FLRosterRelation = a3 OR (FLRosterRelation = a5) OR 
(FLRosterRelation = a7) OR (FLRosterRelation = a8) OR 
(FLRosterRelation = a12) OR (FLRosterRelation = a17) OR 
(FLRosterRelation = a19))

ELSE

ENDIF
IF (NOT((FLRosterRelation = a2 OR (FLRosterRelation = a3)))

ENDIF

IF (((((((FLRosterRelation = a2 OR (FLRosterRelation = 
a4) OR (FLRosterRelation = a6) OR (FLRosterRelation = 
a9) OR (FLRosterRelation = a13) OR (FLRosterRelation = 
a16) OR (FLRosterRelation = a18))

ELSE

ENDIF

SN005a_Gender (NETWORK PERSON GENDER)

Koda könstillhörigheten på ^FLRosterName; 
^localRelationText; (fråga om du är osäker)
1. Man
2. Kvinna

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Titta på kort 4 Hur långt ifrån dig bor ^FLRosterName; 
^localRelationText;?
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 (NOT(SN006_NetworkProximity = a1))

SN007_NetworkContact (NETWORK CONTACT)
Hur ofta har du haft kontakt med ^FLRosterName; 
^localRelationText; antingen personligen, per telefon, brev, 
e-post eller andra elektroniska medier under de senaste 12 
månaderna?



ENDIF
LOOP X := 1 TO 14

ENDIF
IF (Sizeofsocialnetwork = 0)

ELSE

ENDIF

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
[cnt] 

ENDIF
SN009_Network_Closeness (Network Closeness)

Hur nära relation upplever du dig ha med ^FLRosterName; 
^localRelationText;?
Läs upp;
1. Inte speciellt nära
2. Någorlunda nära
3. Väldigt nära
4. Extremt nära

IF (FLRosterRelation = a1)

ELSE

ENDIF

ENDIF

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

IF (MN005_ModeQues = a1)

ENDIF

SN027_YearOfBirthSNMember (YEAR OF BIRTH SN MEMBER)
Vilket år föddes (^localRelationText; ) ^FLRosterName;?
Om respondenten inte vet exakt vilket år, be om en 
uppskattning.
NUMBER [1875..2020]

IF (NOT((FLRosterRelation = a10 OR (FLRosterRelation = a11)))

ELSE

ENDIF

SN027_YearOfBirthSNMember (YEAR OF BIRTH SN MEMBER)
Vilket år föddes (^localRelationText; ) ^FLRosterName;?
Om respondenten inte vet exakt vilket år, be om en 
uppskattning.
NUMBER [1875..2020]

IF (((FLRosterRelation = a10 OR (FLRosterRelation = a11) 
AND (MN006_NumFamR <> 1))

ENDIF

IF ((SN018_PreloadMatch = RESPONSE AND 
(SN018_PreloadMatch <> a96))

ELSE

ENDIF

SN027_YearOfBirthSNMember (YEAR OF BIRTH SN 

MEMBER)
Vilket år föddes (^localRelationText; ) 
^FLRosterName;?
Om respondenten inte vet exakt vilket år, be om 
en uppskattning.
NUMBER [1875..2020]

SN017_Network_Satisfaction (EMPTY 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, där 0 betyder mycket missnöjd och 10 mycket nöjd, hur 
nöjd eller missnöjd är du med denna situation?
NUMBER [0..10]

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

IF ((pName[X] <> Empty AND (pName[X] <> ))

IF (NOT((((((((((((((FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[1] = Empty AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[2] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[3] = 
Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[4] = Empty) AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[5] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[6] = 
Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[7] = Empty) AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[8] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[9] = 



ENDIF
SN841_EndNonProxy (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SN)

ENDLOOP
SN015_Who_present (WHO WAS PRESENT)

Kontrollera vem som var närvarande under detta avsnitt Koda alla;
1. Enbart respondenten
2. Partner närvarande
3. Barn närvarande
4. Andra

CHECK: (NOT((count(SN015_Who_present) > 1 AND ((a1 IN (SN015_Who_present)))) [Det går inte att välja -
enbart respondenten- tillsammans med en annan kategori;]

ENDIF

Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[10] = Empty) AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[11] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[12] = 
Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[13] = Empty) AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[14] = Empty)))

ELSE

ENDIF
[X] 

THIS_INTERVIEW (Link to)
[Som du kanske minns, när vi intervjuade dig tidigare så nämnde du då personer som var 
viktiga för dig vid den tiden.][Nu vill vi jämföra dessa personer med de som du nämnde 
idag för att se vilka personer som du har nämnt igen och vilka du inte har nämnt 
tidigare.] Förra gången nämnde du ^piRelation; ^piName;. Nämnde du honom/henne 
idag igen?
Om respondenten bekräftar att ^piName; har nämnts idag, kontrollera FÖRST i listan 
efter ^piName; och skriv in tillhörande nummer. 

Om ^piName; inte nämndes idag, skriv in 96 (Personen omnämns inte igen den här 
gången).

Personer nämnda denna gång:
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[1];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[2];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[3];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[4];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[5];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[6];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[7];
96. Personen nämndes inte igen denna gång;

IF ((THIS_INTERVIEW = RESPONSE AND (THIS_INTERVIEW <> a96))

ELSE

ENDIF

IF (piRelation <> TempRelationshipString)

ENDIF

SN840_Confirm (Confirm mismatched relation)
Den relation du berättade om tidigare till ^piName; ^piRelation; är inte 
samma som den relation du berättar om nu ^TempRelationshipString;. Är 
detta samma person?
Om respondenten säger att ^piName; var fel länkad, gå tillbaka genom att 
använda piltangenterna och rätta till ditt svar. 
1. Ja, samma person. 

IF (THIS_INTERVIEW = a96)

ENDIF

SN023_whathappnd (What happened)
^FL_SN023_2;^FL_SN023_3;
Vad är huvudorsaken till att du inte nämnde ^piName; ^piRelation; den här 
gången?
1. Jag glömde att ^piName; skulle ha varit inkluderad
2. Jag flyttade
3. ^piName; flyttade
4. ^piName; dog
5. Jag blev sjuk eller hade hälsoproblem
6. ^piName; blev sjuk eller hade hälsoproblem
7. Respondenten känner inte igen den namngivne personen
8. Vi är inte längre nära varandra
9. Fel, ^piName; BLEV omnämnd den här gången
97. Annan orsak

CHECK: (NOT((SN023_whathappnd = a9 AND (THIS_INTERVIEW = a96))) 
[Gå tillbaka till föregående fråga och länka den här personen korrekt_start; 
^piName; Gå tillbaka till föregående fråga och länka den här personen 
korrekt_end;]

SN023_whathappnd (What happened)
^FL_SN023_2;^FL_SN023_3;
Vad är huvudorsaken till att du inte nämnde ^piName; ^piRelation; den här gången?
1. Jag glömde att ^piName; skulle ha varit inkluderad
2. Jag flyttade
3. ^piName; flyttade
4. ^piName; dog
5. Jag blev sjuk eller hade hälsoproblem
6. ^piName; blev sjuk eller hade hälsoproblem
7. Respondenten känner inte igen den namngivne personen
8. Vi är inte längre nära varandra
9. Fel, ^piName; BLEV omnämnd den här gången
97. Annan orsak



ENDIF
DN888_IntroductionDNTwo

Nu kommer jag att ställa några frågor om din bakgrund.
1. Fortsätt

IF ((Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5 OR (Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1))

ENDIF

KONTROLLERA: Vem besvarade frågorna i denna sektion?
1. Respondenten
2. Avsnitt ej besvarat (intervju via ombud)

IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

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

ELSE

ENDIF

IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
Lever[din][biologiska/ biologiske][mor/ far]?
1. Ja
5. Nej

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ELSE

ENDIF

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Vilket år dog [din][mor/ far]?
NUMBER [1800..2020]

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Hur gammal var[din] [mor/ far] när[hon/ han] dog?
NUMBER [10..120]

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

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Hur gammal är [din] [mor/ far] nu?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Åldern bör 
vara minst tio år över respondentens ålder. Om ålder är korrekt, klicka på gå vidare 
och skriv in en förklaring.;]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Hur gammal är [din] [mor/ far] nu?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Åldern bör vara 
minst tio år över respondentens ålder. Om ålder är korrekt, klicka på gå vidare och skriv in 
en förklaring.;]

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Titta på kort 5. I allmänhet, vilket av alternativen beskriver bäst [din][mors/ fars] arbetssituation när du var 
ungefär 10 år gammal?
1. Pensionerad
2. Anställd eller egen företagare (inklusive arbete i familjeföretag)
3. Arbetslös
4. Permanent sjuk eller arbetsoförmögen
5. Hemmafru/hemmaman
97. Annat

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Vilket arbete hade[din] [mor/ far] när du var runt 10 år gammal? Ge en exakt beskrivning.
STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))



ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Titta på kort 1. Vilken var den högsta grundutbildning som[din][mor/ far] hade?
Om respondenten nämner en utländsk examen fråga om han/hon kan få den att passa in på någon av de givna 
kategorierna, om inte välj "Annan" och skriv in den (på nästa sida).
1. Ingen utbildning
2. Folkskola (eller motsvarande) mindre än 6 år
3. Folkskola 6-8 år
4. Folkskoleexamen och yrkesutbildning minst ett år
5. Folkskola och läroverk åtta år
6. Avgångsbetyg från nioårig grundskola
7. Realexamen
8. Avgångsbetyg från grundskola eller realexamen, samt yrkesutbildning minst ett år

95. Ingen examen ännu/fortfarande i utbildning
97. Annan grundutbildning

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)

Var vänlig titta på kort 2. Vilka högre utbildningar eller yrkesförberedande utbildningar hade[din][mor/ far]?
Koda alla;
SET OF 1. Ej avslutad folkskola/grundskola skolår 1-6
2. Avslutad Folkskola, Grundskolan skolår 7-8
3. Avslutad Grundskola skolår 9
4. Fackskola (1963-1970) - 2-årig gymnasielinje, 2-årig yrkesskola
5. Studieförberedande gymnasieprogram (3 år)
6. Gamla gymnasieutbildningar på två år
7. Yrkesinriktade gymnasieprogram (3 år)
8. 4-årig gymnasielinje (före 1995)/Tekniskt basår
9. Universitet/Högskola, 1 år, med examen
10. Eftergymnasial utbildning, ej Universitet/Högskola, 1 år (t ex KY-utbildning, militärutbildning)
11. Universitet/Högskola, 2 år, med examen (högskoleexamen)
12. 2-3 år KY-utbildning, Eftergymnasial utbildning, ej Universitet/Högskola 3 år
13. Kandidat och/eller yrkesexamen från Högskola, 3-4 år
14. Kandidat och/eller yrkesexamen från Universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan, 3-4 år
15. Magisterexamen och/eller yrkesexamen från Högskola, >4 år
16. Mastersexamen från Högskola
17. Magisterexamen och/eller yrkesexamen från universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan >4 år
18. Mastersexamen från Universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan
19. Forskarutbildning: Licentiatexamen
20. Forskarutbildning: Doktorsexamen
95. Fortfarande i utbildning
97. Annan

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

ENDIF

ENDIF

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Jag kommer nu att söka efter denna jobbtitel bland officiella benämningar på jobb i vår databas. 
Skriv in benämningen på jobbet och välj det jobb som är mest likt från rullgardinslistan. Du hittar fler 
jobbtitlar genom att skrollar nedåt. 

Om du inte hittar jobbtiteln, fråga respondenten om hon/han kan uppge en annan benämning på 
jobbet eller en bredare eller mer specifik beskrivning av jobbet. 

Om du inte kan finna att jobb som passar alls, skriv in 991.  

STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)

Verifiera att du valt rätt benämning på jobbet:  ^DN029c_JobOfParent10Code; 

Om detta inte är rätt benämning, gå tillbaka och välj den som passar bäst från rullistan. 
1. Bekräfta och fortsätt

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Vilka andra grundutbildningar har[din][mor/ far] ?
STRING

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Vilka andra högre utbildningar eller yrkesinriktade utbildningar har [din][mor/ far] ?
STRING

IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)



ELSE

ENDIF
[2]

ELSE

ENDIF

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Titta på kort 4. Hur långt ifrån dig bor [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

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

Hur skulle du beskriva[din][mors/ fars] hälsa? Skulle du säga att den är
Läs upp;
1. Utmärkt
2. Mycket bra
3. Bra
4. Någorlunda
5. Dålig

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
Under de senaste tolv månaderna, hur ofta hade du kontakt med [din] [mor/ far], personligen, 
via telefon, brev, e-post eller andra elektroniska kommunikationsmedel?
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 (HEALTH OF PARENT)
Hur skulle du beskriva[din][mors/ fars] hälsa? Skulle du säga att den är
Läs upp;
1. Utmärkt
2. Mycket bra
3. Bra
4. Någorlunda
5. Dålig

IF (piParentAlive = 1)

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

ELSE

IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
Lever[din][biologiska/ biologiske][mor/ far]?
1. Ja
5. Nej

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ELSE

ENDIF

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Vilket år dog [din][mor/ far]?
NUMBER [1800..2020]

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Hur gammal var[din] [mor/ far] när[hon/ han] dog?
NUMBER [10..120]

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

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Hur gammal är [din] [mor/ far] nu?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Åldern bör 
vara minst tio år över respondentens ålder. Om ålder är korrekt, klicka på gå vidare 
och skriv in en förklaring.;]



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Hur gammal är [din] [mor/ far] nu?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Åldern bör vara 
minst tio år över respondentens ålder. Om ålder är korrekt, klicka på gå vidare och skriv in 
en förklaring.;]

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Titta på kort 5. I allmänhet, vilket av alternativen beskriver bäst [din][mors/ fars] arbetssituation när du var 
ungefär 10 år gammal?
1. Pensionerad
2. Anställd eller egen företagare (inklusive arbete i familjeföretag)
3. Arbetslös
4. Permanent sjuk eller arbetsoförmögen
5. Hemmafru/hemmaman
97. Annat

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Titta på kort 1. Vilken var den högsta grundutbildning som[din][mor/ far] hade?
Om respondenten nämner en utländsk examen fråga om han/hon kan få den att passa in på någon av de givna 
kategorierna, om inte välj "Annan" och skriv in den (på nästa sida).
1. Ingen utbildning
2. Folkskola (eller motsvarande) mindre än 6 år
3. Folkskola 6-8 år
4. Folkskoleexamen och yrkesutbildning minst ett år
5. Folkskola och läroverk åtta år
6. Avgångsbetyg från nioårig grundskola
7. Realexamen
8. Avgångsbetyg från grundskola eller realexamen, samt yrkesutbildning minst ett år

95. Ingen examen ännu/fortfarande i utbildning
97. Annan grundutbildning

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Vilket arbete hade[din] [mor/ far] när du var runt 10 år gammal? Ge en exakt beskrivning.
STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))

ENDIF

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Jag kommer nu att söka efter denna jobbtitel bland officiella benämningar på jobb i vår databas. 
Skriv in benämningen på jobbet och välj det jobb som är mest likt från rullgardinslistan. Du hittar fler 
jobbtitlar genom att skrollar nedåt. 

Om du inte hittar jobbtiteln, fråga respondenten om hon/han kan uppge en annan benämning på 
jobbet eller en bredare eller mer specifik beskrivning av jobbet. 

Om du inte kan finna att jobb som passar alls, skriv in 991.  

STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)

Verifiera att du valt rätt benämning på jobbet:  ^DN029c_JobOfParent10Code; 

Om detta inte är rätt benämning, gå tillbaka och välj den som passar bäst från rullistan. 
1. Bekräfta och fortsätt

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Vilka andra grundutbildningar har[din][mor/ far] ?
STRING



ENDIF
IF ((Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5 OR (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1))

ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
[2] 

DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)
Var vänlig titta på kort 2. Vilka högre utbildningar eller yrkesförberedande utbildningar hade[din][mor/ far]?
Koda alla;
SET OF 1. Ej avslutad folkskola/grundskola skolår 1-6
2. Avslutad Folkskola, Grundskolan skolår 7-8
3. Avslutad Grundskola skolår 9
4. Fackskola (1963-1970) - 2-årig gymnasielinje, 2-årig yrkesskola
5. Studieförberedande gymnasieprogram (3 år)
6. Gamla gymnasieutbildningar på två år
7. Yrkesinriktade gymnasieprogram (3 år)
8. 4-årig gymnasielinje (före 1995)/Tekniskt basår
9. Universitet/Högskola, 1 år, med examen
10. Eftergymnasial utbildning, ej Universitet/Högskola, 1 år (t ex KY-utbildning, militärutbildning)
11. Universitet/Högskola, 2 år, med examen (högskoleexamen)
12. 2-3 år KY-utbildning, Eftergymnasial utbildning, ej Universitet/Högskola 3 år
13. Kandidat och/eller yrkesexamen från Högskola, 3-4 år
14. Kandidat och/eller yrkesexamen från Universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan, 3-4 år
15. Magisterexamen och/eller yrkesexamen från Högskola, >4 år
16. Mastersexamen från Högskola
17. Magisterexamen och/eller yrkesexamen från universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan >4 år
18. Mastersexamen från Universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan
19. Forskarutbildning: Licentiatexamen
20. Forskarutbildning: Doktorsexamen
95. Fortfarande i utbildning
97. Annan

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

ENDIF

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Vilka andra högre utbildningar eller yrkesinriktade utbildningar har [din][mor/ far] ?
STRING

IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))

ELSE

ENDIF

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Titta på kort 4. Hur långt ifrån dig bor [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

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

Hur skulle du beskriva[din][mors/ fars] hälsa? Skulle du säga att den är
Läs upp;
1. Utmärkt
2. Mycket bra
3. Bra
4. Någorlunda
5. Dålig

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
Under de senaste tolv månaderna, hur ofta hade du kontakt med [din] [mor/ far], personligen, 
via telefon, brev, e-post eller andra elektroniska kommunikationsmedel?
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 (HEALTH OF PARENT)
Hur skulle du beskriva[din][mors/ fars] hälsa? Skulle du säga att den är
Läs upp;
1. Utmärkt
2. Mycket bra
3. Bra
4. Någorlunda
5. Dålig

IF (piParentAlive = 1)

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



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ELSE

ENDIF

IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
Lever[din][biologiska/ biologiske][mor/ far]?
1. Ja
5. Nej

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ELSE

ENDIF

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Vilket år dog [din][mor/ far]?
NUMBER [1800..2020]

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Hur gammal var[din] [mor/ far] när[hon/ han] dog?
NUMBER [10..120]

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

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Hur gammal är [din] [mor/ far] nu?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Åldern bör 
vara minst tio år över respondentens ålder. Om ålder är korrekt, klicka på gå vidare 
och skriv in en förklaring.;]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Hur gammal är [din] [mor/ far] nu?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Åldern bör vara 
minst tio år över respondentens ålder. Om ålder är korrekt, klicka på gå vidare och skriv in 
en förklaring.;]

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Titta på kort 5. I allmänhet, vilket av alternativen beskriver bäst [din][mors/ fars] arbetssituation när du var 
ungefär 10 år gammal?
1. Pensionerad
2. Anställd eller egen företagare (inklusive arbete i familjeföretag)
3. Arbetslös
4. Permanent sjuk eller arbetsoförmögen
5. Hemmafru/hemmaman
97. Annat

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Vilket arbete hade[din] [mor/ far] när du var runt 10 år gammal? Ge en exakt beskrivning.
STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Jag kommer nu att söka efter denna jobbtitel bland officiella benämningar på jobb i vår databas. 
Skriv in benämningen på jobbet och välj det jobb som är mest likt från rullgardinslistan. Du hittar fler 
jobbtitlar genom att skrollar nedåt. 

Om du inte hittar jobbtiteln, fråga respondenten om hon/han kan uppge en annan benämning på 
jobbet eller en bredare eller mer specifik beskrivning av jobbet. 

Om du inte kan finna att jobb som passar alls, skriv in 991.  

STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)



ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Titta på kort 1. Vilken var den högsta grundutbildning som[din][mor/ far] hade?
Om respondenten nämner en utländsk examen fråga om han/hon kan få den att passa in på någon av de givna 
kategorierna, om inte välj "Annan" och skriv in den (på nästa sida).
1. Ingen utbildning
2. Folkskola (eller motsvarande) mindre än 6 år
3. Folkskola 6-8 år
4. Folkskoleexamen och yrkesutbildning minst ett år
5. Folkskola och läroverk åtta år
6. Avgångsbetyg från nioårig grundskola
7. Realexamen
8. Avgångsbetyg från grundskola eller realexamen, samt yrkesutbildning minst ett år

95. Ingen examen ännu/fortfarande i utbildning
97. Annan grundutbildning

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)

Var vänlig titta på kort 2. Vilka högre utbildningar eller yrkesförberedande utbildningar hade[din][mor/ far]?
Koda alla;
SET OF 1. Ej avslutad folkskola/grundskola skolår 1-6
2. Avslutad Folkskola, Grundskolan skolår 7-8
3. Avslutad Grundskola skolår 9
4. Fackskola (1963-1970) - 2-årig gymnasielinje, 2-årig yrkesskola
5. Studieförberedande gymnasieprogram (3 år)
6. Gamla gymnasieutbildningar på två år
7. Yrkesinriktade gymnasieprogram (3 år)
8. 4-årig gymnasielinje (före 1995)/Tekniskt basår
9. Universitet/Högskola, 1 år, med examen
10. Eftergymnasial utbildning, ej Universitet/Högskola, 1 år (t ex KY-utbildning, militärutbildning)
11. Universitet/Högskola, 2 år, med examen (högskoleexamen)
12. 2-3 år KY-utbildning, Eftergymnasial utbildning, ej Universitet/Högskola 3 år
13. Kandidat och/eller yrkesexamen från Högskola, 3-4 år
14. Kandidat och/eller yrkesexamen från Universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan, 3-4 år
15. Magisterexamen och/eller yrkesexamen från Högskola, >4 år
16. Mastersexamen från Högskola
17. Magisterexamen och/eller yrkesexamen från universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan >4 år
18. Mastersexamen från Universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan
19. Forskarutbildning: Licentiatexamen
20. Forskarutbildning: Doktorsexamen
95. Fortfarande i utbildning
97. Annan

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

ENDIF

ENDIF
ENDIF

Verifiera att du valt rätt benämning på jobbet:  ^DN029c_JobOfParent10Code; 

Om detta inte är rätt benämning, gå tillbaka och välj den som passar bäst från rullistan. 
1. Bekräfta och fortsätt

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Vilka andra grundutbildningar har[din][mor/ far] ?
STRING

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Vilka andra högre utbildningar eller yrkesinriktade utbildningar har [din][mor/ far] ?
STRING

IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Titta på kort 4. Hur långt ifrån dig bor [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

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)



ELSE

ENDIF
[1]

ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

Hur skulle du beskriva[din][mors/ fars] hälsa? Skulle du säga att den är
Läs upp;
1. Utmärkt
2. Mycket bra
3. Bra
4. Någorlunda
5. Dålig

Under de senaste tolv månaderna, hur ofta hade du kontakt med [din] [mor/ far], personligen, 
via telefon, brev, e-post eller andra elektroniska kommunikationsmedel?
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 (HEALTH OF PARENT)
Hur skulle du beskriva[din][mors/ fars] hälsa? Skulle du säga att den är
Läs upp;
1. Utmärkt
2. Mycket bra
3. Bra
4. Någorlunda
5. Dålig

IF (piParentAlive = 1)

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

ELSE

IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))

ELSE

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
Lever[din][biologiska/ biologiske][mor/ far]?
1. Ja
5. Nej

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ELSE

ENDIF

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Vilket år dog [din][mor/ far]?
NUMBER [1800..2020]

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Hur gammal var[din] [mor/ far] när[hon/ han] dog?
NUMBER [10..120]

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

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Hur gammal är [din] [mor/ far] nu?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Åldern bör 
vara minst tio år över respondentens ålder. Om ålder är korrekt, klicka på gå vidare 
och skriv in en förklaring.;]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Hur gammal är [din] [mor/ far] nu?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Åldern bör vara 
minst tio år över respondentens ålder. Om ålder är korrekt, klicka på gå vidare och skriv in 
en förklaring.;]



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
ENDIF

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Titta på kort 5. I allmänhet, vilket av alternativen beskriver bäst [din][mors/ fars] arbetssituation när du var 
ungefär 10 år gammal?
1. Pensionerad
2. Anställd eller egen företagare (inklusive arbete i familjeföretag)
3. Arbetslös
4. Permanent sjuk eller arbetsoförmögen
5. Hemmafru/hemmaman
97. Annat

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Titta på kort 1. Vilken var den högsta grundutbildning som[din][mor/ far] hade?
Om respondenten nämner en utländsk examen fråga om han/hon kan få den att passa in på någon av de givna 
kategorierna, om inte välj "Annan" och skriv in den (på nästa sida).
1. Ingen utbildning
2. Folkskola (eller motsvarande) mindre än 6 år
3. Folkskola 6-8 år
4. Folkskoleexamen och yrkesutbildning minst ett år
5. Folkskola och läroverk åtta år
6. Avgångsbetyg från nioårig grundskola
7. Realexamen
8. Avgångsbetyg från grundskola eller realexamen, samt yrkesutbildning minst ett år

95. Ingen examen ännu/fortfarande i utbildning
97. Annan grundutbildning

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)

Var vänlig titta på kort 2. Vilka högre utbildningar eller yrkesförberedande utbildningar hade[din][mor/ far]?
Koda alla;
SET OF 1. Ej avslutad folkskola/grundskola skolår 1-6
2. Avslutad Folkskola, Grundskolan skolår 7-8
3. Avslutad Grundskola skolår 9
4. Fackskola (1963-1970) - 2-årig gymnasielinje, 2-årig yrkesskola
5. Studieförberedande gymnasieprogram (3 år)
6. Gamla gymnasieutbildningar på två år
7. Yrkesinriktade gymnasieprogram (3 år)
8. 4-årig gymnasielinje (före 1995)/Tekniskt basår
9. Universitet/Högskola, 1 år, med examen
10. Eftergymnasial utbildning, ej Universitet/Högskola, 1 år (t ex KY-utbildning, militärutbildning)
11. Universitet/Högskola, 2 år, med examen (högskoleexamen)
12. 2-3 år KY-utbildning, Eftergymnasial utbildning, ej Universitet/Högskola 3 år
13. Kandidat och/eller yrkesexamen från Högskola, 3-4 år

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Vilket arbete hade[din] [mor/ far] när du var runt 10 år gammal? Ge en exakt beskrivning.
STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))

ENDIF

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Jag kommer nu att söka efter denna jobbtitel bland officiella benämningar på jobb i vår databas. 
Skriv in benämningen på jobbet och välj det jobb som är mest likt från rullgardinslistan. Du hittar fler 
jobbtitlar genom att skrollar nedåt. 

Om du inte hittar jobbtiteln, fråga respondenten om hon/han kan uppge en annan benämning på 
jobbet eller en bredare eller mer specifik beskrivning av jobbet. 

Om du inte kan finna att jobb som passar alls, skriv in 991.  

STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)

Verifiera att du valt rätt benämning på jobbet:  ^DN029c_JobOfParent10Code; 

Om detta inte är rätt benämning, gå tillbaka och välj den som passar bäst från rullistan. 
1. Bekräfta och fortsätt

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Vilka andra grundutbildningar har[din][mor/ far] ?
STRING



ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (((DN034_AnySiblings = a1 OR (Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive > 0) OR ((MN101_Longitudinal = 1 AND 

(Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive = Empty)))

ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
[1] 

14. Kandidat och/eller yrkesexamen från Universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan, 3-4 år
15. Magisterexamen och/eller yrkesexamen från Högskola, >4 år
16. Mastersexamen från Högskola
17. Magisterexamen och/eller yrkesexamen från universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan >4 år
18. Mastersexamen från Universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan
19. Forskarutbildning: Licentiatexamen
20. Forskarutbildning: Doktorsexamen
95. Fortfarande i utbildning
97. Annan

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

ENDIF

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Vilka andra högre utbildningar eller yrkesinriktade utbildningar har [din][mor/ far] ?
STRING

IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))

ELSE

ENDIF

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Titta på kort 4. Hur långt ifrån dig bor [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

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

Hur skulle du beskriva[din][mors/ fars] hälsa? Skulle du säga att den är
Läs upp;
1. Utmärkt
2. Mycket bra
3. Bra
4. Någorlunda
5. Dålig

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
Under de senaste tolv månaderna, hur ofta hade du kontakt med [din] [mor/ far], personligen, 
via telefon, brev, e-post eller andra elektroniska kommunikationsmedel?
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 (HEALTH OF PARENT)
Hur skulle du beskriva[din][mors/ fars] hälsa? Skulle du säga att den är
Läs upp;
1. Utmärkt
2. Mycket bra
3. Bra
4. Någorlunda
5. Dålig

DN034_AnySiblings (EVER HAD ANY SIBLINGS)
Har du någonsin haft några syskon?
Inkludera icke-biologiska syskon
1. Ja
5. Nej

IF (DN034_AnySiblings = a1)

ENDIF

DN035_OldestYoungestBetweenChild (OLDEST YOUNGEST CHILD)
Var du äldsta barnet, yngsta barnet eller mellanbarn?
1. Äldsta
2. Yngsta
3. Mellanbarn

DN036_HowManyBrothersAlive (HOW MANY BROTHERS ALIVE)



ENDIF
IF (((DN034_AnySiblings = a1 OR (Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive > 0) OR ((MN101_Longitudinal = 1 AND 

(Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive = Empty)))

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

Hur många av dina bröder - om du har några - lever fortfarande?
Inkludera också icke biologiska bröder
NUMBER [0..20]

DN037_HowManySistersAlive (HOW MANY SISTERS ALIVE)
Hur många av dina systrar - om du har några - lever fortfarande?
Inkludera också icke biologiska systrar
NUMBER [0..20]

IF (MN006_NumFamR = 1)

CH001_NumberOfChildren (NUMBER OF CHILDREN)
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 barn till] [din make/ din maka/ din partner] [{Name of 
partner/spouse}].
NUMBER [0..20]

CHECK: (NOT((Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0 AND ((CH001_NumberOfChildren = 0 OR 
(CH001_NumberOfChildren = Empty)))) [Du nämnde barn i modulen om sociala nätverk, var vänlig korrigera.;] IF 
(CH001_NumberOfChildren > 0)

IF ((NOT(Preload.PreloadedChildren[1].Name = Empty) OR (Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0))

ELSE

ENDIF
LOOP cnt := 1 TO 20

CH201_ChildByINTRO (INTRO PRELOADED CHILDREN)
Jag kommer att läsa upp en lista på alla barn vi har talat om [idag/ idag eller i en tidigare intervju].

Några av barnen kan vara med dubbelt på listan, andra kanske saknas eller så har vi fått felaktig 
information, eller så saknas information för något eller några av barnen.

Jag skulle vilja att vi går igenom listan för att säkerställa att informationen som vi har fått är 
fullständig och korrekt för alla biologiska barn, fosterbarn, adopterade barn och styvbarn. Vi är bara 
intresserade av barn som fortfarande är i livet.
1. Fortsätt

CH603_IntroTextChildren (INTRO IF NO SN OR PRELOADED CHILDREN)
Vi skulle vilja veta lite mer om [detta barn/ dessa barn. Låt oss starta med det äldsta barnet]. Åter 
igen, tänk på alla biologiska barn, fosterbarn, adopterade barn och styvbarn[inklusive din makes barn/ 
inklusive din makas barn/ inklusive din partners barn].
1. Fortsätt

IF (NOT(Preload.PreloadedChildren[cnt].Kidcom = Empty))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk text baserad på hur barnet laddats}]?

Åter igen, tänk på alla biologiska barn, fosterbarn, adopterade barn och styvbarn
[inklusive de som tillhör] [din make/ din maka/ din partner].
[Om ett barn listas två gånger, radera den andra med kategori "6. Ja, men 
omnämnd redan tidigare" och behåll den första.]
Översikt barn:;
1. Ja
[2. Ja, men barnets namn, kön och födelseår är inte korrekt]
[3. Nej, barn till partner som R separerat från]
[4. Nej, barnet avled]
[5. Nej, barn okänt/ 5. Nej]
[6.Ja, men omnämnd redan tidigare]
[97. Nej, annat skäl]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk text baserad på hur barnet laddats}]?

Åter igen, tänk på alla biologiska barn, fosterbarn, adopterade barn och 
styvbarn[inklusive de som tillhör] [din make/ din maka/ din partner].
[Om ett barn listas två gånger, radera den andra med kategori "6. Ja, men 
omnämnd redan tidigare" och behåll den första.]
Översikt barn:;
1. Ja
[2. Ja, men barnets namn, kön och födelseår är inte korrekt]
[3. Nej, barn till partner som R separerat från]
[4. Nej, barnet avled]
[5. Nej, barn okänt/ 5. Nej]
[6.Ja, men omnämnd redan tidigare]
[97. Nej, annat skäl]



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Barnet nämndes i det sociala nätverket och kan därför dyka 
upp två gånger. Kontrollera detta, och om samma barn listas dubbelt välj alternativ 6 istället för 
97;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ELSE

ENDIF

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk text baserad på hur barnet laddats}]?

Åter igen, tänk på alla biologiska barn, fosterbarn, adopterade barn och 
styvbarn[inklusive de som tillhör] [din make/ din maka/ din partner].
[Om ett barn listas två gånger, radera den andra med kategori "6. Ja, men 
omnämnd redan tidigare" och behåll den första.]
Översikt barn:;
1. Ja
[2. Ja, men barnets namn, kön och födelseår är inte korrekt]
[3. Nej, barn till partner som R separerat från]
[4. Nej, barnet avled]
[5. Nej, barn okänt/ 5. Nej]
[6.Ja, men omnämnd redan tidigare]
[97. Nej, annat skäl]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Vad är [det korrekta] förnamnet på [detta/ ditt nästa] barn?
Kontrollera att förnamnet stämmer.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Vad är [det korrekta] förnamnet på [detta/ ditt nästa] barn?
Kontrollera att förnamnet stämmer.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Är ^CH004_FirstNameOfChild; man eller kvinna?
Fråga enbart om du är osäker
1. Man
2. Kvinna

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Är ^CH004_FirstNameOfChild; man eller kvinna?
Fråga enbart om du är osäker
1. Man
2. Kvinna

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Vilket år är ^CH004_FirstNameOfChild; född?
Ange/bekräfta födelseår
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Vilket år är ^CH004_FirstNameOfChild; född?
Ange/bekräfta födelseår
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Vad är [det korrekta] förnamnet på [detta/ ditt nästa] barn?
Kontrollera att förnamnet stämmer.



ELSE

ENDIF
[cnt]

ELSE

ENDIF

STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Är ^CH004_FirstNameOfChild; man eller kvinna?
Fråga enbart om du är osäker
1. Man
2. Kvinna

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Vilket år är ^CH004_FirstNameOfChild; född?
Ange/bekräfta födelseår
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH CHILD)

Är detta samma {^FL_CHILD_NAME; 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))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk text baserad på hur barnet laddats}]?

Åter igen, tänk på alla biologiska barn, fosterbarn, adopterade barn och 
styvbarn[inklusive de som tillhör] [din make/ din maka/ din partner].
[Om ett barn listas två gånger, radera den andra med kategori "6. Ja, men 
omnämnd redan tidigare" och behåll den första.]
Översikt barn:;
1. Ja
[2. Ja, men barnets namn, kön och födelseår är inte korrekt]
[3. Nej, barn till partner som R separerat från]
[4. Nej, barnet avled]
[5. Nej, barn okänt/ 5. Nej]
[6.Ja, men omnämnd redan tidigare]
[97. Nej, annat skäl]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk text baserad på hur barnet laddats}]?

Åter igen, tänk på alla biologiska barn, fosterbarn, adopterade barn 
och styvbarn[inklusive de som tillhör] [din make/ din maka/ din 
partner].
[Om ett barn listas två gånger, radera den andra med kategori "6. Ja, 
men omnämnd redan tidigare" och behåll den första.]
Översikt barn:;
1. Ja
[2. Ja, men barnets namn, kön och födelseår är inte korrekt]
[3. Nej, barn till partner som R separerat från]
[4. Nej, barnet avled]
[5. Nej, barn okänt/ 5. Nej]
[6.Ja, men omnämnd redan tidigare]
[97. Nej, annat skäl]



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Barnet nämndes i det sociala nätverket och kan därför 
dyka upp två gånger. Kontrollera detta, och om samma barn listas dubbelt välj alternativ 6 
istället för 97;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ELSE

ENDIF
ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk text baserad på hur barnet laddats}]?

Åter igen, tänk på alla biologiska barn, fosterbarn, adopterade barn 
och styvbarn[inklusive de som tillhör] [din make/ din maka/ din 
partner].
[Om ett barn listas två gånger, radera den andra med kategori "6. Ja, 
men omnämnd redan tidigare" och behåll den första.]
Översikt barn:;
1. Ja
[2. Ja, men barnets namn, kön och födelseår är inte korrekt]
[3. Nej, barn till partner som R separerat från]
[4. Nej, barnet avled]
[5. Nej, barn okänt/ 5. Nej]
[6.Ja, men omnämnd redan tidigare]
[97. Nej, annat skäl]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Vad är [det korrekta] förnamnet på [detta/ ditt nästa] barn?
Kontrollera att förnamnet stämmer.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Vad är [det korrekta] förnamnet på [detta/ ditt nästa] barn?
Kontrollera att förnamnet stämmer.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Är ^CH004_FirstNameOfChild; man eller kvinna?
Fråga enbart om du är osäker
1. Man
2. Kvinna

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Är ^CH004_FirstNameOfChild; man eller kvinna?
Fråga enbart om du är osäker
1. Man
2. Kvinna

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Vilket år är ^CH004_FirstNameOfChild; född?
Ange/bekräfta födelseår
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Vilket år är ^CH004_FirstNameOfChild; född?
Ange/bekräfta födelseår
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Vad är [det korrekta] förnamnet på [detta/ ditt nästa] barn?
Kontrollera att förnamnet stämmer.
STRING



ELSE

ENDIF
[cnt]

ELSE

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Är ^CH004_FirstNameOfChild; man eller kvinna?
Fråga enbart om du är osäker
1. Man
2. Kvinna

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Vilket år är ^CH004_FirstNameOfChild; född?
Ange/bekräfta födelseår
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH CHILD)

Är detta samma {^FL_CHILD_NAME; 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 (NOT(Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom = Empty))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk text baserad på hur barnet laddats}]?

Åter igen, tänk på alla biologiska barn, fosterbarn, adopterade barn 
och styvbarn[inklusive de som tillhör] [din make/ din maka/ din 
partner].
[Om ett barn listas två gånger, radera den andra med kategori "6. Ja, 
men omnämnd redan tidigare" och behåll den första.]
Översikt barn:;
1. Ja
[2. Ja, men barnets namn, kön och födelseår är inte korrekt]
[3. Nej, barn till partner som R separerat från]
[4. Nej, barnet avled]
[5. Nej, barn okänt/ 5. Nej]
[6.Ja, men omnämnd redan tidigare]
[97. Nej, annat skäl]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk text baserad på hur barnet laddats}]?

Åter igen, tänk på alla biologiska barn, fosterbarn, adopterade 
barn och styvbarn[inklusive de som tillhör] [din make/ din 
maka/ din partner].
[Om ett barn listas två gånger, radera den andra med kategori 
"6. Ja, men omnämnd redan tidigare" och behåll den första.]
Översikt barn:;
1. Ja
[2. Ja, men barnets namn, kön och födelseår är inte korrekt]
[3. Nej, barn till partner som R separerat från]
[4. Nej, barnet avled]
[5. Nej, barn okänt/ 5. Nej]
[6.Ja, men omnämnd redan tidigare]
[97. Nej, annat skäl]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Barnet nämndes i det sociala nätverket och kan 
därför dyka upp två gånger. Kontrollera detta, och om samma barn listas dubbelt välj 
alternativ 6 istället för 97;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ELSE

ENDIF
ENDIF

Har du [{dynamisk text baserad på hur barnet laddats}]?

Åter igen, tänk på alla biologiska barn, fosterbarn, adopterade 
barn och styvbarn[inklusive de som tillhör] [din make/ din 
maka/ din partner].
[Om ett barn listas två gånger, radera den andra med kategori 
"6. Ja, men omnämnd redan tidigare" och behåll den första.]
Översikt barn:;
1. Ja
[2. Ja, men barnets namn, kön och födelseår är inte korrekt]
[3. Nej, barn till partner som R separerat från]
[4. Nej, barnet avled]
[5. Nej, barn okänt/ 5. Nej]
[6.Ja, men omnämnd redan tidigare]
[97. Nej, annat skäl]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Vad är [det korrekta] förnamnet på [detta/ ditt nästa] barn?
Kontrollera att förnamnet stämmer.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Vad är [det korrekta] förnamnet på [detta/ ditt nästa] barn?
Kontrollera att förnamnet stämmer.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Är ^CH004_FirstNameOfChild; man eller kvinna?
Fråga enbart om du är osäker
1. Man
2. Kvinna

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Är ^CH004_FirstNameOfChild; man eller kvinna?
Fråga enbart om du är osäker
1. Man
2. Kvinna

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Vilket år är ^CH004_FirstNameOfChild; född?
Ange/bekräfta födelseår
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Vilket år är ^CH004_FirstNameOfChild; född?
Ange/bekräfta födelseår
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Vad är [det korrekta] förnamnet på [detta/ ditt nästa] barn?
Kontrollera att förnamnet stämmer.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)



ELSE

ENDIF
[cnt]

ELSE

ENDIF

Är ^CH004_FirstNameOfChild; man eller kvinna?
Fråga enbart om du är osäker
1. Man
2. Kvinna

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Vilket år är ^CH004_FirstNameOfChild; född?
Ange/bekräfta födelseår
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH CHILD)

Är detta samma {^FL_CHILD_NAME; 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 - 1].Name = Response))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded = 
Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk text baserad på hur barnet laddats}]?

Åter igen, tänk på alla biologiska barn, fosterbarn, adopterade 
barn och styvbarn[inklusive de som tillhör] [din make/ din 
maka/ din partner].
[Om ett barn listas två gånger, radera den andra med kategori 
"6. Ja, men omnämnd redan tidigare" och behåll den första.]
Översikt barn:;
1. Ja
[2. Ja, men barnets namn, kön och födelseår är inte korrekt]
[3. Nej, barn till partner som R separerat från]
[4. Nej, barnet avled]
[5. Nej, barn okänt/ 5. Nej]
[6.Ja, men omnämnd redan tidigare]
[97. Nej, annat skäl]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk text baserad på hur barnet 
laddats}]?

Åter igen, tänk på alla biologiska barn, fosterbarn, 
adopterade barn och styvbarn[inklusive de som tillhör]
[din make/ din maka/ din partner].
[Om ett barn listas två gånger, radera den andra med 
kategori "6. Ja, men omnämnd redan tidigare" och 
behåll den första.]
Översikt barn:;
1. Ja
[2. Ja, men barnets namn, kön och födelseår är inte 
korrekt]
[3. Nej, barn till partner som R separerat från]
[4. Nej, barnet avled]
[5. Nej, barn okänt/ 5. Nej]
[6.Ja, men omnämnd redan tidigare]
[97. Nej, annat skäl]



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Barnet nämndes i det sociala nätverket och 
kan därför dyka upp två gånger. Kontrollera detta, och om samma barn listas 
dubbelt välj alternativ 6 istället för 97;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ELSE

ENDIF

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk text baserad på hur barnet 
laddats}]?

Åter igen, tänk på alla biologiska barn, fosterbarn, 
adopterade barn och styvbarn[inklusive de som tillhör]
[din make/ din maka/ din partner].
[Om ett barn listas två gånger, radera den andra med 
kategori "6. Ja, men omnämnd redan tidigare" och 
behåll den första.]
Översikt barn:;
1. Ja
[2. Ja, men barnets namn, kön och födelseår är inte 
korrekt]
[3. Nej, barn till partner som R separerat från]
[4. Nej, barnet avled]
[5. Nej, barn okänt/ 5. Nej]
[6.Ja, men omnämnd redan tidigare]
[97. Nej, annat skäl]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Vad är [det korrekta] förnamnet på [detta/ ditt nästa] barn?
Kontrollera att förnamnet stämmer.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Vad är [det korrekta] förnamnet på [detta/ ditt nästa] barn?
Kontrollera att förnamnet stämmer.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Är ^CH004_FirstNameOfChild; man eller kvinna?
Fråga enbart om du är osäker
1. Man
2. Kvinna

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Är ^CH004_FirstNameOfChild; man eller kvinna?
Fråga enbart om du är osäker
1. Man
2. Kvinna

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Vilket år är ^CH004_FirstNameOfChild; född?
Ange/bekräfta födelseår
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Vilket år är ^CH004_FirstNameOfChild; född?
Ange/bekräfta födelseår
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)



ELSE

ENDIF
[cnt]

ELSE

ENDIF

^FL_CH004_5;

Vad är [det korrekta] förnamnet på [detta/ ditt nästa] barn?
Kontrollera att förnamnet stämmer.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Är ^CH004_FirstNameOfChild; man eller kvinna?
Fråga enbart om du är osäker
1. Man
2. Kvinna

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Vilket år är ^CH004_FirstNameOfChild; född?
Ange/bekräfta födelseår
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0 
OR (piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex > 
0)) AND (CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH 

CHILD)

Är detta samma {^FL_CHILD_NAME; 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 ((Child[cnt - 1].CH001a_ChildCheck = a5 AND (Child[cnt - 
1].CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ELSE
%CHECK[check_1_[cnt]]%

IF ((Child[cnt - 1].CH001a_ChildCheck = RESPONSE AND (Child[cnt - 
1].CH001a_ChildCheck <> a5))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR 
(imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk text baserad på hur barnet 
laddats}]?

Åter igen, tänk på alla biologiska barn, fosterbarn, 
adopterade barn och styvbarn[inklusive de som 
tillhör] [din make/ din maka/ din partner].
[Om ett barn listas två gånger, radera den andra 
med kategori "6. Ja, men omnämnd redan 
tidigare" och behåll den första.]
Översikt barn:;
1. Ja
[2. Ja, men barnets namn, kön och födelseår är 
inte korrekt]
[3. Nej, barn till partner som R separerat från]
[4. Nej, barnet avled]
[5. Nej, barn okänt/ 5. Nej]
[6.Ja, men omnämnd redan tidigare]
[97. Nej, annat skäl]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND 
((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = Empty)))) 
[Barnet nämndes i det sociala nätverket och kan därför dyka upp 
två gånger. Kontrollera detta, och om samma barn listas dubbelt 
välj alternativ 6 istället för 97;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ENDIF

ELSE

ENDIF

Har du [{dynamisk text baserad på hur 
barnet laddats}]?

Åter igen, tänk på alla biologiska barn, 
fosterbarn, adopterade barn och styvbarn
[inklusive de som tillhör] [din make/ din 
maka/ din partner].
[Om ett barn listas två gånger, radera den 
andra med kategori "6. Ja, men omnämnd 
redan tidigare" och behåll den första.]
Översikt barn:;
1. Ja
[2. Ja, men barnets namn, kön och 
födelseår är inte korrekt]
[3. Nej, barn till partner som R separerat 
från]
[4. Nej, barnet avled]
[5. Nej, barn okänt/ 5. Nej]
[6.Ja, men omnämnd redan tidigare]
[97. Nej, annat skäl]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk text baserad på hur 
barnet laddats}]?

Åter igen, tänk på alla biologiska barn, 
fosterbarn, adopterade barn och styvbarn
[inklusive de som tillhör] [din make/ din 
maka/ din partner].
[Om ett barn listas två gånger, radera den 
andra med kategori "6. Ja, men omnämnd 
redan tidigare" och behåll den första.]
Översikt barn:;
1. Ja
[2. Ja, men barnets namn, kön och 
födelseår är inte korrekt]
[3. Nej, barn till partner som R separerat 
från]
[4. Nej, barnet avled]
[5. Nej, barn okänt/ 5. Nej]
[6.Ja, men omnämnd redan tidigare]
[97. Nej, annat skäl]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Vad är [det korrekta] förnamnet på [detta/ ditt 
nästa] barn?
Kontrollera att förnamnet stämmer.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Vad är [det korrekta] förnamnet på [detta/ ditt 
nästa] barn?
Kontrollera att förnamnet stämmer.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Är ^CH004_FirstNameOfChild; man eller 
kvinna?
Fråga enbart om du är osäker
1. Man
2. Kvinna

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Är ^CH004_FirstNameOfChild; man eller 
kvinna?
Fråga enbart om du är osäker
1. Man
2. Kvinna



ELSE

ELSE

ENDIF
[cnt]

ENDIF

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF 

BIRTH CHILD N)
Vilket år är 
^CH004_FirstNameOfChild; född?
Ange/bekräfta födelseår
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF 

BIRTH CHILD N)
Vilket år är 
^CH004_FirstNameOfChild; född?
Ange/bekräfta födelseår
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Vad är [det korrekta] förnamnet på [detta/ ditt 
nästa] barn?
Kontrollera att förnamnet stämmer.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Är ^CH004_FirstNameOfChild; man eller kvinna?
Fråga enbart om du är osäker
1. Man
2. Kvinna

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Vilket år är ^CH004_FirstNameOfChild; född?
Ange/bekräfta födelseår
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR 
(((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex 
= Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier
(EQUAL TO WHICH CHILD)

Är detta samma {^FL_CHILD_NAME; 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 ((Child[cnt - 1].CH004_FirstNameOfChild <> Empty OR 
(NOT(Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom = Empty)))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR 
(imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND 
((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = 
Empty)))) [Barnet nämndes i det sociala nätverket och kan 
därför dyka upp två gånger. Kontrollera detta, och om 
samma barn listas dubbelt välj alternativ 6 istället för 97;]

IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk text baserad på hur 
barnet laddats}]?

Åter igen, tänk på alla biologiska barn, 
fosterbarn, adopterade barn och styvbarn
[inklusive de som tillhör] [din make/ din 
maka/ din partner].
[Om ett barn listas två gånger, radera den 
andra med kategori "6. Ja, men omnämnd 
redan tidigare" och behåll den första.]
Översikt barn:;
1. Ja
[2. Ja, men barnets namn, kön och 
födelseår är inte korrekt]
[3. Nej, barn till partner som R separerat 
från]
[4. Nej, barnet avled]
[5. Nej, barn okänt/ 5. Nej]
[6.Ja, men omnämnd redan tidigare]
[97. Nej, annat skäl]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk text baserad på 
hur barnet laddats}]?

Åter igen, tänk på alla biologiska 
barn, fosterbarn, adopterade barn 
och styvbarn[inklusive de som 
tillhör] [din make/ din maka/ din 
partner].
[Om ett barn listas två gånger, 
radera den andra med kategori "6. 
Ja, men omnämnd redan tidigare" 
och behåll den första.]
Översikt barn:;
1. Ja
[2. Ja, men barnets namn, kön och 
födelseår är inte korrekt]
[3. Nej, barn till partner som R 
separerat från]
[4. Nej, barnet avled]
[5. Nej, barn okänt/ 5. Nej]
[6.Ja, men omnämnd redan tidigare]
[97. Nej, annat skäl]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk text baserad på 
hur barnet laddats}]?

Åter igen, tänk på alla biologiska 
barn, fosterbarn, adopterade barn 
och styvbarn[inklusive de som 
tillhör] [din make/ din maka/ din 
partner].
[Om ett barn listas två gånger, 
radera den andra med kategori "6. 
Ja, men omnämnd redan tidigare" 
och behåll den första.]
Översikt barn:;
1. Ja
[2. Ja, men barnets namn, kön och 
födelseår är inte korrekt]
[3. Nej, barn till partner som R 
separerat från]
[4. Nej, barnet avled]
[5. Nej, barn okänt/ 5. Nej]
[6.Ja, men omnämnd redan tidigare]
[97. Nej, annat skäl]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF 

CHILD N)
^FL_CH004_5;

Vad är [det korrekta] förnamnet på [detta/ 
ditt nästa] barn?
Kontrollera att förnamnet stämmer.



ELSE

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ENDIF

STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF 

CHILD N)
^FL_CH004_5;

Vad är [det korrekta] förnamnet på [detta/ 
ditt nästa] barn?
Kontrollera att förnamnet stämmer.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Är ^CH004_FirstNameOfChild; man 
eller kvinna?
Fråga enbart om du är osäker
1. Man
2. Kvinna

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Är ^CH004_FirstNameOfChild; man 
eller kvinna?
Fråga enbart om du är osäker
1. Man
2. Kvinna

IF (CH006_YearOfBirthChildN = 
Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

Vilket år är 
^CH004_FirstNameOfChild; 
född?
Ange/bekräfta födelseår
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

Vilket år är 
^CH004_FirstNameOfChild; 
född?
Ange/bekräfta födelseår
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF 

CHILD N)
^FL_CH004_5;

Vad är [det korrekta] förnamnet på [detta/ 
ditt nästa] barn?
Kontrollera att förnamnet stämmer.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Är ^CH004_FirstNameOfChild; man eller 
kvinna?
Fråga enbart om du är osäker
1. Man
2. Kvinna

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH 

CHILD N)
Vilket år är ^CH004_FirstNameOfChild; 
född?
Ange/bekräfta födelseår
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR 
(((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND 
(piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))



ELSE

ENDIF
[cnt]

ENDIF
ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier
(EQUAL TO WHICH CHILD)

Är detta samma {^FL_CHILD_NAME; 
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 ((cnt = 1 AND (GridSize > 0))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 
OR (imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk text baserad på 
hur barnet laddats}]?

Åter igen, tänk på alla biologiska 
barn, fosterbarn, adopterade barn 
och styvbarn[inklusive de som 
tillhör] [din make/ din maka/ din 
partner].
[Om ett barn listas två gånger, 
radera den andra med kategori "6. 
Ja, men omnämnd redan tidigare" 
och behåll den första.]
Översikt barn:;
1. Ja
[2. Ja, men barnets namn, kön och 
födelseår är inte korrekt]
[3. Nej, barn till partner som R 
separerat från]
[4. Nej, barnet avled]
[5. Nej, barn okänt/ 5. Nej]
[6.Ja, men omnämnd redan tidigare]
[97. Nej, annat skäl]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

CH001a_ChildCheck (CHILD 

CONFIRM)
Har du [{dynamisk text 
baserad på hur barnet 
laddats}]?

Åter igen, tänk på alla 
biologiska barn, fosterbarn, 
adopterade barn och styvbarn
[inklusive de som tillhör] [din 
make/ din maka/ din partner].
[Om ett barn listas två 
gånger, radera den andra med 
kategori "6. Ja, men 
omnämnd redan tidigare" och 
behåll den första.]
Översikt barn:;
1. Ja
[2. Ja, men barnets namn, 
kön och födelseår är inte 
korrekt]
[3. Nej, barn till partner som 
R separerat från]
[4. Nej, barnet avled]
[5. Nej, barn okänt/ 5. Nej]
[6.Ja, men omnämnd redan 



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND 
((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex 
= Empty)))) [Barnet nämndes i det sociala 
nätverket och kan därför dyka upp två gånger. 
Kontrollera detta, och om samma barn listas dubbelt 
välj alternativ 6 istället för 97;] IF 
(CH001a_ChildCheck = a1)

ENDIF

ELSE

ENDIF

tidigare]
[97. Nej, annat skäl]

CH001a_ChildCheck (CHILD 

CONFIRM)
Har du [{dynamisk text 
baserad på hur barnet 
laddats}]?

Åter igen, tänk på alla 
biologiska barn, fosterbarn, 
adopterade barn och styvbarn
[inklusive de som tillhör] [din 
make/ din maka/ din partner].
[Om ett barn listas två 
gånger, radera den andra med 
kategori "6. Ja, men 
omnämnd redan tidigare" och 
behåll den första.]
Översikt barn:;
1. Ja
[2. Ja, men barnets namn, 
kön och födelseår är inte 
korrekt]
[3. Nej, barn till partner som 
R separerat från]
[4. Nej, barnet avled]
[5. Nej, barn okänt/ 5. Nej]
[6.Ja, men omnämnd redan 
tidigare]
[97. Nej, annat skäl]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = 

Empty))

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME 

OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Vad är [det korrekta] förnamnet på 
[detta/ ditt nästa] barn?
Kontrollera att förnamnet stämmer.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME 

OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Vad är [det korrekta] förnamnet på 
[detta/ ditt nästa] barn?
Kontrollera att förnamnet stämmer.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = 

Empty))

CH005_SexOfChildN (SEX OF 

CHILD N)
Är ^CH004_FirstNameOfChild; 
man eller kvinna?
Fråga enbart om du är osäker
1. Man
2. Kvinna

CH005_SexOfChildN (SEX OF 

CHILD N)
Är ^CH004_FirstNameOfChild; 
man eller kvinna?
Fråga enbart om du är osäker
1. Man
2. Kvinna



ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF
[cnt] 

ENDIF
ENDIF

IF (CH006_YearOfBirthChildN
= Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

Vilket år är 
^CH004_FirstNameOfChild; 
född?
Ange/bekräfta födelseår
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

Vilket år är 
^CH004_FirstNameOfChild; 
född?
Ange/bekräfta födelseår
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME 

OF CHILD N)
^FL_CH004_5;

Vad är [det korrekta] förnamnet på 
[detta/ ditt nästa] barn?
Kontrollera att förnamnet stämmer.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Är ^CH004_FirstNameOfChild; man 
eller kvinna?
Fråga enbart om du är osäker
1. Man
2. Kvinna

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF 

BIRTH CHILD N)
Vilket år är 
^CH004_FirstNameOfChild; född?
Ange/bekräfta födelseår
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR 
(((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND 
(piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier
(EQUAL TO WHICH CHILD)

Är detta samma 
{^FL_CHILD_NAME; 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];



ENDLOOP
CH203_Done (CHILD GRID DONE)

Försäkra dig om att listan på barn är komplett. Om listan inte är korrekt, gå tillbaka genom att använda 
tangenten [Page up] .
Översikt barn:_overview;
1. Fortsätt

IF (NumberOFReportedChildren > 0)

ENDIF

CH302_NatChild (ALL CHILDREN NATURAL CHILD)
[Är detta barn ett gemensamt biologiskt barn/ Är detta barn ett biologiskt barn/ Är alla dessa barn 
gemensamma biologiska barn/ Är alla dessa barn biologiska barn] som du har [tillsammans med din 
nuvarande make/maka eller partner/ tillsammans med din nuvarande partner]?
1. Ja
5. Nej

IF (CH302_NatChild = a5)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

ELSE

ENDIF

CH303_WhatChildren (NOT NATURAL CHILDREN)
Vilka av barnen är inte dina egna [gemensamma biologiska/ biologiska]  barn [och din 
nuvarande makes gemensamma/ och din nuvarande makas gemensamma/ och din 
nuvarande partners gemensamma]?
Koda alla;
SET OF ^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. avlidna barn;

IF ((i IN (CH303_WhatChildren))

IF (MN002_Person[1].MaritalStatus = a3)

ELSE

ENDIF
IF ((MN002_Person[1].MaritalStatus = a1 OR (MN002_Person[1].MaritalStatus = a2))

ENDIF
IF (NOT((CH102_RNatChild = a1 OR (CH103_PNatChild = a1)))

ENDIF
IF (CH102_RNatChild = a5)

CH102_RNatChild (CHILD NATURAL RESPONDENT)
Är ^FLChildname; ditt biologiska barn?
1. Ja
5. Nej

CH103_PNatChild (CHILD NATURAL PARTNER)
Är ^FLChildname; ett biologiskt barn till [din] nuvarande [make/ maka/ partner]
[{Name of partner/spouse}]?
1. Ja
5. Nej

CH104_RExChild (CHILD FROM PREVIOUS RELATIONSHIP RESPONDENT)
Är ^FLChildname; ett barn från en tidigare relation du haft?
1. Ja
5. Nej

IF (((MN002_Person[1].MaritalStatus = a1 OR (MN002_Person[1].MaritalStatus = 
a2) AND (CH104_RExChild = a5))

ENDIF

CH105_PExChild (CHILD FROM PREVIOUS RELATIONSHIP PARTNER)
är ^FLChildname; ett barn som [din] nuvarande [make/ maka/ partner]
^FL_CH105_5; har ifrån en tidigare relation?
1. Ja
5. Nej



ENDIF
LOOP cnt := 1 TO 20

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF (CH103_PNatChild = a5)

ENDIF
IF (NOT((((((CH102_RNatChild = a1 OR (CH103_PNatChild = a1) OR (CH104_RExChild

= a1) OR (CH105_PExChild = a1) OR (CH106_RAdoptChild = a1) OR (CH107_PAdoptChild
= a1)))

ENDIF
[i] 

CH106_RAdoptChild (HAS BEEN ADOPTED BY RESPONDENT)
Har du adopterat ^FLChildname;?
1. Ja
5. Nej

CH107_PAdoptChild (HAS BEEN ADOPTED BY PARTNER)
Har [din] nuvarande [make/ maka/ partner] [{Name of partner/spouse}]
adopterat ^FLChildname;?
1. Ja
5. Nej

CH108_FosterChild (IS FOSTERCHILD)
Är ^FLChildname; ett fosterbarn?
1. Ja
5. Nej

IF ((.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a1 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a2))

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF
IF ((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = Empty))

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[piIndex].CONTACT = RESPONSE)

ELSE

ENDIF

CH014_ContactChild (CONTACT WITH CHILD)
Under de senaste tolv månaderna, hur ofta har du haft kontakt med 
^CH004_FirstNameOfChild;, antingen personligen, per telefon, brev, e-post eller 
andra elektroniska medier?
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

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF
IF (piYearOfBirthChild < Year(SysDate()) - 16)

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[piIndex].DISTANCE <> Empty)

ELSE

ENDIF

CH007_ChLWh (WHERE DOES CHILD N LIVE)
Titta på kort 4.

Var bor ^CH004_FirstNameOfChild;?
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

CH012_MaritalStatusChildN (MARITAL STATUS OF CHILD)
Titta på kort 3.

Vilket är ^CH004_FirstNameOfChild;:s civilstånd? 
1. Gift och sammanboende med make/maka
2. Registrerat partnerskap
3. Gift men lever åtskilda
4. Aldrig gift
5. Skild
6. Änka/änkling



ELSE

ENDIF
IF (piYearOfBirthChild < Year(SysDate()) - 16)

ENDIF
IF (CH007_ChLWh = a1)

ELSE

ENDIF

IF (CH012_MaritalStatusChildN > 2)

ENDIF

CH013_PartnerChildN (DOES CHILD HAVE PARTNER)
Har ^CH004_FirstNameOfChild; en partner som bor tillsammans med 
[honom/ henne] ?
1. Ja
5. Nej

CH015_YrChldMoveHh (YEAR CHILD MOVED FROM HOUSEHOLD)
Vilket år flyttade ^CH004_FirstNameOfChild; från föräldrahemmet?
Den senaste flytten är den som ska räknas. Skriv in "2999" om barnet fortfarande 
bor hemma (t. ex. med frånskild moder). Skriv in "9997" om barnet aldrig bott i 
föräldrahemmet. 
NUMBER [1900..9997]

IF (CH015_YrChldMoveHh = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (((CH015_YrChldMoveHh >= piYearOfBirthChild OR 
(CH015_YrChldMoveHh = 2999) OR (CH015_YrChldMoveHh = 9997)) [Året 
ska vara större än eller lika med födelseåret. Om år är korrekt, klicka på gå 
vidare och skriv in en förklaring.;] CHECK: ((((CH015_YrChldMoveHh >= 
1900 AND (CH015_YrChldMoveHh <= 2020) OR (CH015_YrChldMoveHh = 
2999) OR (CH015_YrChldMoveHh = 9997)) [Årtalet ska vara större än 1900 
och lägre än eller lika med 2020.;]

IF (MN104_Householdmoved = 1)

ENDIF

CH007_ChLWh (WHERE DOES CHILD N LIVE)
Titta på kort 4.

Var bor ^CH004_FirstNameOfChild;?
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

CH016_ChildOcc (CHILD OCCUPATION)
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

IF ((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = Empty))

CH017_EducChild (CHILD EDUCATION)
Var vänlig och titta på kort 1.

Vilken högsta grundutbildning har ^CH004_FirstNameOfChild;?
Om respondenten nämner utländsk examen/betyg, fråga om hon/han kan passa in 
sin utbildning i de givna kategorierna. Om det inte går väljer du kategorin "Annan" 
och skriv in den (på nästa sida).
1. Ingen utbildning
2. Folkskola (eller motsvarande) mindre än 6 år
3. Folkskola 6-8 år
4. Folkskoleexamen och yrkesutbildning minst ett år
5. Folkskola och läroverk åtta år
6. Avgångsbetyg från nioårig grundskola
7. Realexamen
8. Avgångsbetyg från grundskola eller realexamen, samt yrkesutbildning minst ett 
år



ENDLOOP IF (MN101_Longitudinal = 1)
ENDIF

ENDIF
[cnt] 

ENDIF

95. Ingen examen ännu/fortfarande i utbildning
97. Annan grundutbildning

IF (CH017_EducChild = 97)

ENDIF
CH018_EdInstChild (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING)

Titta på kort 2.
Vilken högre utbildning eller yrkesförberedande utbildning 
har ^CH004_FirstNameOfChild;?
Koda alla;

Om respondenten fortfarande är i utbildning/yrkesutbildning fråga om hon/han har 
någon av övriga utbildningar på kortet.
SET OF 1. Ej avslutad folkskola/grundskola skolår 1-6
2. Avslutad Folkskola, Grundskolan skolår 7-8
3. Avslutad Grundskola skolår 9
4. Fackskola (1963-1970) - 2-årig gymnasielinje, 2-årig yrkesskola
5. Studieförberedande gymnasieprogram (3 år)
6. Gamla gymnasieutbildningar på två år
7. Yrkesinriktade gymnasieprogram (3 år)
8. 4-årig gymnasielinje (före 1995)/Tekniskt basår
9. Universitet/Högskola, 1 år, med examen
10. Eftergymnasial utbildning, ej Universitet/Högskola, 1 år (t ex KY-utbildning, 
militärutbildning)
11. Universitet/Högskola, 2 år, med examen (högskoleexamen)
12. 2-3 år KY-utbildning, Eftergymnasial utbildning, ej Universitet/Högskola 3 år
13. Kandidat och/eller yrkesexamen från Högskola, 3-4 år
14. Kandidat och/eller yrkesexamen från Universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan, 
3-4 år
15. Magisterexamen och/eller yrkesexamen från Högskola, >4 år
16. Mastersexamen från Högskola
17. Magisterexamen och/eller yrkesexamen från universitet, KTH, CTH, 
Handelshögskolan >4 år
18. Mastersexamen från Universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan
19. Forskarutbildning: Licentiatexamen
20. Forskarutbildning: Doktorsexamen
95. Fortfarande i utbildning
97. Annan

IF ((97 IN (CH018_EdInstChild))

ENDIF
CH019_NoChildren (NUMBER OF CHILDREN OF CHILD)

Hur många barn - om några - har ^CH004_FirstNameOfChild;?
Räkna alla biologiska barn, fosterbarn, adopterade och styvbarn, inklusive barn till 
make/maka eller partner.
NUMBER [0..25]

IF (CH019_NoChildren > 0)

ENDIF

CH817_OtherEducChild (CHILD OTHER EDUCATION)
Vilken annan grundutbildning har ^CH004_FirstNameOfChild; uppnått?
STRING

CH818_OtherEdInstChild (OTHER FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING)
Vilken annan högre utbildning eller yrkesförberedande utbildning 
har ^CH004_FirstNameOfChild; ?
STRING

CH020_YrBrthYCh (YEAR OF BIRTH YOUNGEST CHILD)
Vilket år föddes ^CH004_FirstNameOfChild;:s [yngsta] barn?
NUMBER [1875..2020]

IF (numberofcheckedpreloadchildren > 0)

CH507_IntroCheckChildren (INTRODUCTION TEXT CHILDREN CHECK)
Vi skulle vilja uppdatera en del av den information vi har om [ditt barn/ dina barn].
1. Fortsätt

CH524_LocationCheckChildren (CHECK LOCATION OF CHILDREN CHANGED)
Har [ditt barn/ något av dina barn] flyttat sedan intervjun (som gjordes 
^FLLastInterviewMonthYear;)?
1. Ja
5. Nej

IF (CH524_LocationCheckChildren = a1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

CH525_LocationWhom (WHICH CHILD)
Vilket barn har flyttat?
Koda alla;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];



ENDIF
IF (a_preloaded_child_aged_smaller_22 = 1)

ENDIF
IF (NOT(MN104_Householdmoved = 1))

ENDIF

^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. avlidna barn;

LOOP i := 1 TO 20

ENDLOOP

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

ELSE

ENDIF

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

ENDIF

CH526_LocationChanged (CHILD LOCATION)
Titta på kort 4. Hur långt ifrån dig 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

[i] 

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

ENDIF

CH526_LocationChanged (CHILD LOCATION)
Titta på kort 4. Hur långt ifrån dig 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

[i] 

CH508_SchoolCheckChildren (CHECK SCHOOL CHANGED)
Titta på kort 1.
Sedan intervjun i ^FLLastInterviewMonthYear;, har [ditt barn/ något av dina barn]
avklarat någon av utbildningarna som anges på kortet?
1. Ja
5. Nej

IF (CH508_SchoolCheckChildren = a1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

CH509_SchoolWhom (WHICH CHILD)
Vilket barn?
Koda alla;
SET OF ^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];



ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. avlidna barn;

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

ELSE

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

ENDIF

CH510_Leaving_certificate (LEAVING_CERTIFICATE)
Vilken nivå av utbildning har ^FL_CH510_1; uppnått?
Om respondenten anger en utländsk examen, fråga om 
respondenten kan passa in den examen i någon av 
kategorierna på kortet. Om det inte går använd kategorin 
'Annan' och anteckna ner på nästa bildskärm.
1. Ingen utbildning
2. Folkskola (eller motsvarande) mindre än 6 år
3. Folkskola 6-8 år
4. Folkskoleexamen och yrkesutbildning minst ett år
5. Folkskola och läroverk åtta år
6. Avgångsbetyg från nioårig grundskola
7. Realexamen
8. Avgångsbetyg från grundskola eller realexamen, samt 
yrkesutbildning minst ett år

95. Ingen examen ännu/fortfarande i utbildning
97. Annan grundutbildning

IF (CH510_Leaving_certificate = 97)

ENDIF
[i] 

CH810_OtherLeaving_certificate (OTHER LEAVING 

CERTIFICATE)
Vilken annan grundutbildning har ^FL_CH510_1;?
STRING

IF (((i IN (CH509_SchoolWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

CH510_Leaving_certificate (LEAVING_CERTIFICATE)
Vilken nivå av utbildning har ^FL_CH510_1; uppnått?
Om respondenten anger en utländsk examen, fråga om 
respondenten kan passa in den examen i någon av 
kategorierna på kortet. Om det inte går använd kategorin 
'Annan' och anteckna ner på nästa bildskärm.
1. Ingen utbildning
2. Folkskola (eller motsvarande) mindre än 6 år
3. Folkskola 6-8 år
4. Folkskoleexamen och yrkesutbildning minst ett år
5. Folkskola och läroverk åtta år
6. Avgångsbetyg från nioårig grundskola
7. Realexamen
8. Avgångsbetyg från grundskola eller realexamen, samt 
yrkesutbildning minst ett år

95. Ingen examen ännu/fortfarande i utbildning
97. Annan grundutbildning

IF (CH510_Leaving_certificate = 97)

ENDIF
[i] 

CH810_OtherLeaving_certificate (OTHER LEAVING 

CERTIFICATE)
Vilken annan grundutbildning har ^FL_CH510_1;?
STRING



ENDIF
IF (a_preloaded_child_aged_smaller_32 = 1)

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF
ENDIF

CH511_DegreeCheckChildren (CHECK DEGREE CHANGED)
Titta på kort 2.
Sedan intervjun i ^FLLastInterviewMonthYear;, har [ditt barn/ något av dina barn]
avklarat någon av de högre utbildningarna eller yrkesutbildningarna som anges på kortet?
1. Ja
5. Nej

IF (CH511_DegreeCheckChildren = a1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

CH512_DegreeWhom (WHICH CHILD)
Vilket barn?
Koda alla;
SET OF ^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. avlidna barn;

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

ENDIF

CH513_DegreeObtained (DEGREE OBTAINED)
Vilken examen har^FL_CH513_1; uppnått?
Koda alla;

Om respondenten svarar "fortfarande i utbildning" fråga om 
han/hon redan har någon av de utbildningar på kortet.
SET OF 1. Ej avslutad folkskola/grundskola skolår 1-6
2. Avslutad Folkskola, Grundskolan skolår 7-8
3. Avslutad Grundskola skolår 9
4. Fackskola (1963-1970) - 2-årig gymnasielinje, 2-årig 
yrkesskola
5. Studieförberedande gymnasieprogram (3 år)
6. Gamla gymnasieutbildningar på två år
7. Yrkesinriktade gymnasieprogram (3 år)
8. 4-årig gymnasielinje (före 1995)/Tekniskt basår
9. Universitet/Högskola, 1 år, med examen
10. Eftergymnasial utbildning, ej Universitet/Högskola, 1 år (t 
ex KY-utbildning, militärutbildning)
11. Universitet/Högskola, 2 år, med examen (högskoleexamen)
12. 2-3 år KY-utbildning, Eftergymnasial utbildning, ej 
Universitet/Högskola 3 år
13. Kandidat och/eller yrkesexamen från Högskola, 3-4 år
14. Kandidat och/eller yrkesexamen från Universitet, KTH, 
CTH, Handelshögskolan, 3-4 år
15. Magisterexamen och/eller yrkesexamen från Högskola, >4 
år
16. Mastersexamen från Högskola
17. Magisterexamen och/eller yrkesexamen från universitet, 
KTH, CTH, Handelshögskolan >4 år
18. Mastersexamen från Universitet, KTH, CTH, 
Handelshögskolan
19. Forskarutbildning: Licentiatexamen
20. Forskarutbildning: Doktorsexamen
95. Fortfarande i utbildning
97. Annan

IF ((97 IN (CH513_DegreeObtained))

ENDIF
[i] 

CH813_OtherDegreeObtained (OTHER DEGREE OBTAINED)
Vilken annan högre utbildning eller yrkesförberedande 
utbildning har ^FL_CH513_1;?
STRING



ENDIF
IF (a_preloaded_child_aged_bigger_16 = 1)

ENDIF
ENDLOOP

ELSE

ENDIF

IF (((i IN (CH512_DegreeWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

ENDIF

CH513_DegreeObtained (DEGREE OBTAINED)
Vilken examen har^FL_CH513_1; uppnått?
Koda alla;

Om respondenten svarar "fortfarande i utbildning" fråga om 
han/hon redan har någon av de utbildningar på kortet.
SET OF 1. Ej avslutad folkskola/grundskola skolår 1-6
2. Avslutad Folkskola, Grundskolan skolår 7-8
3. Avslutad Grundskola skolår 9
4. Fackskola (1963-1970) - 2-årig gymnasielinje, 2-årig 
yrkesskola
5. Studieförberedande gymnasieprogram (3 år)
6. Gamla gymnasieutbildningar på två år
7. Yrkesinriktade gymnasieprogram (3 år)
8. 4-årig gymnasielinje (före 1995)/Tekniskt basår
9. Universitet/Högskola, 1 år, med examen
10. Eftergymnasial utbildning, ej Universitet/Högskola, 1 år (t 
ex KY-utbildning, militärutbildning)
11. Universitet/Högskola, 2 år, med examen (högskoleexamen)
12. 2-3 år KY-utbildning, Eftergymnasial utbildning, ej 
Universitet/Högskola 3 år
13. Kandidat och/eller yrkesexamen från Högskola, 3-4 år
14. Kandidat och/eller yrkesexamen från Universitet, KTH, 
CTH, Handelshögskolan, 3-4 år
15. Magisterexamen och/eller yrkesexamen från Högskola, >4 
år
16. Mastersexamen från Högskola
17. Magisterexamen och/eller yrkesexamen från universitet, 
KTH, CTH, Handelshögskolan >4 år
18. Mastersexamen från Universitet, KTH, CTH, 
Handelshögskolan
19. Forskarutbildning: Licentiatexamen
20. Forskarutbildning: Doktorsexamen
95. Fortfarande i utbildning
97. Annan

IF ((97 IN (CH513_DegreeObtained))

ENDIF
[i] 

CH813_OtherDegreeObtained (OTHER DEGREE OBTAINED)
Vilken annan högre utbildning eller yrkesförberedande 
utbildning har ^FL_CH513_1;?
STRING

CH514_MaritalStatusCheckChildren (CHECK MARITAL STATUS CHANGED)
Sedan intervjun i ^FLLastInterviewMonthYear;, har [ditt barn/ något av dina barn] bytt 
civilstånd?
1. Ja
5. Nej

IF (CH514_MaritalStatusCheckChildren = a1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

CH515_MaritalStatusWhom (WHICH CHILD)
Vilket barn har bytt civilstånd?
Koda alla;
SET OF ^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. avlidna barn;

IF (NumberOFReportedChildren = 1)



ENDIF
CH517_BecomeParent (CHECK GRANDCHILDREN CHANGED)

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

IF (CH517_BecomeParent = a1)

ENDLOOP

ELSE

ENDIF

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

ENDIF

CH516_MaritalStatus (MARITAL STATUS)
Var god titta på kort 3. Vad är [{barnnam}] 's civilstånd?
1. Gift och sammanboende med make/maka
2. Registrerat partnerskap
3. Gift men lever åtskilda
4. Aldrig gift
5. Skild
6. Änka/änkling

[i] 

IF (((i IN (CH515_MaritalStatusWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

ENDIF

CH516_MaritalStatus (MARITAL STATUS)
Var god titta på kort 3. Vad är [{barnnam}] 's civilstånd?
1. Gift och sammanboende med make/maka
2. Registrerat partnerskap
3. Gift men lever åtskilda
4. Aldrig gift
5. Skild
6. Änka/änkling

[i] 

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

CH518_ParentWhom (WHICH CHILD)
Vilket barn har blivit förälder (på nytt)?
Koda alla barn tillämpliga
SET OF ^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. avlidna barn;

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

CH519_NewK (HOW MANY NEW CHILDREN)
Hur många barn har [{barnnamn}] sammanlagt?
NUMBER [0..25]

IF (CH519_NewK > 0)

CH520_YoungestBorn (YOUNGEST BORN)
Vilket år föddes [detta barn/ det yngsta av dessa barn]?
NUMBER [1900..2020]

IF (CH520_YoungestBorn = RESPONSE)

CHECK: (NOT(CH520_YoungestBorn < 
Preload.InterviewYear_Last)) [År ska vara större än 
eller lika med året för den senaste intervjun. Om 



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

ENDIF

ENDIF
CH021_NoGrandChild (NUMBER OF GRANDCHILDREN)

När vi talar om barnbarn, hur många barnbarn har du[och din] [make/ maka/ partner] sammanlagt?
Inkludera barnbarn från make/makas eller partners tidigare relationer.
NUMBER

IF (CH021_NoGrandChild > 0)

ENDIF
CH023_IntCheck (WHO ANSWERED QUESTIONS IN SECTION CH)

INTERVJUARE KONTROLLERA:
Vem besvarade frågorna i denna sektion?
1. Enbart respondenten
2. Respondenten och ombud (proxy)
3. Enbart ombud (proxy)

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDLOOP

ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF
[i] 

ENDIF

året är korrekt, klicka på gå vidare och skriv in en 
förklaring.;]

IF (((i IN (CH518_ParentWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

ENDIF

CH519_NewK (HOW MANY NEW CHILDREN)
Hur många barn har [{barnnamn}] sammanlagt?
NUMBER [0..25]

IF (CH519_NewK > 0)

ENDIF
[i] 

CH520_YoungestBorn (YOUNGEST BORN)
Vilket år föddes [detta barn/ det yngsta av dessa barn]?
NUMBER [1900..2020]

IF (CH520_YoungestBorn = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT(CH520_YoungestBorn < 
Preload.InterviewYear_Last)) [År ska vara större än 
eller lika med året för den senaste intervjun. Om 
året är korrekt, klicka på gå vidare och skriv in en 
förklaring.;]

CH022_GreatGrChild (HAS GREAT-GRANDCHILDREN)
Har du [eller din] [make/ maka/ partner] några barnbarnsbarn?
1. Ja
5. Nej

PH001_Intro (INTRO HEALTH)
Nu har jag några frågor om din hälsa.
1. Fortsätt

PH003_HealthGen2 (HEALTH IN GENERAL QUESTION 2)
Skulle du säga att din hälsa är ...
Läs upp;
1. Utmärkt
2. Mycket bra
3. Bra
4. Någorlunda
5. Dålig

PH004_LStIll (LONG-TERM ILLNESS)
En del människor lider av kroniska eller långvariga hälsoproblem. Med långvariga menar vi att dessa problem har påverkat 
dig under en längre tid eller kan förväntas att göra det. Har du några långvariga hälsoproblem, sjukdomar, funktionshinder 
eller krämpor?
Inklusive psykiska hälsoproblem.
1. Ja
5. Nej

PH005_LimAct (LIMITED ACTIVITIES)
Om du ser tillbaka på en period som sträcker sig åtminstone sex månader tillbaka i tiden, i vilken utsträckning har 
hälsoproblem begränsat dina möjligheter att delta i aktiviteter som folk oftast ägnar sig åt?
Läs upp;
1. Begränsat mycket
2. Begränsat något
3. Inte begränsat alls

IF ((MN808_AgeRespondent <= 75 AND (MN024_NursingHome = a1))

PH061_LimPaidWork (PROBLEM THAT LIMITS PAID WORK)



ENDIF
PH006_DocCond (DOCTOR TOLD YOU HAD CONDITIONS)

Titta på kort 7. [Har en läkare någonsin sagt att du har/ Har du för närvarande] någon av de sjukdomar eller hälsoproblem 
som finns på kortet? [Med detta menar vi att en läkare sagt till dig att du har denna sjukdom och att du antingen 
behandlas för denna sjukdom eller att du besväras av sjukdomen.]. Säg numret eller numren på svarskortet.
Koda alla;
SET OF 1. Hjärtattack, inklusive hjärtinfarkt eller koronartrombos eller andra hjärtproblem innefattande hjärtsvikt
2. Högt blodtryck
3. Högt blodkolesterol
4. Stroke (hjärnblödning eller propp i hjärnan)
5. Diabetes eller högt blodsocker
6. Kronisk lungsjukdom såsom kronisk bronkit eller emfysem
10. Cancer eller elakartad tumör, inklusive leukemi eller lymfom, men uteslut obetydliga hudtumörer
11. Magsår eller tolvfingertarmsår
12. Parkinsons sjukdom
13. Grå starr
14. Lårbens- eller höftledsfraktur
15. Andra frakturer
16. Alzheimers sjukdom, demens, senilitet, eller andra allvarliga minnessvårigheter
18. Andra affektiva eller känslomässiga svårigheter, inklusive oro, nervösa eller psykiatriska problem
19. Reumatoid artrit
20. Artros eller annan reumatisk sjukdom
21. Kronisk njursjukdom
96. Inga
97. Andra sjukdomar som inte nämnts

CHECK: (NOT((count(PH006_DocCond) > 1 AND ((96 IN (PH006_DocCond)))) [Du kan inte välja '96' tillsammans med 
något annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar.;] IF ((a97 IN (PH006_DocCond))

ENDIF
LOOP cnt := 1 TO 21

ENDLOOP IF ((97 IN (PH006_DocCond))

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

PH007_OthCond (OTHER CONDITIONS)
Vilka andra sjukdomar har du (haft)?
SONDERA
STRING

IF ((cnt IN (PH006_DocCond))

ENDIF

IF (piIndexSub = 10)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
[cnt] 

PH008_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
I vilken kroppsdel eller vilket organ har eller har du haft cancer?
Koda alla;
1. Hjärna
2. Munhåla
3. Struphuvud
4. Svalget
5. Sköldkörtel
6. Lunga
7. Bröst
8. Matstrupe
9. Magsäck
10. Lever
11. Bukspottkörtel
12. Njure
13. Prostata
14. Testikel
15. Äggstock
16. Livmoderhals
17. Livmoderslemhinna (livmoder)
18. Tjocktarm eller ändtarm
19. Urinblåsa
20. Hud
21. Lymfom
22. Leukemi
97. Annat organ

PH009_AgeCond (AGE WHEN CONDITION STARTED)
Ungefär hur gammal var du när en läkare först talade om för dig att du hade[en hjärtattack eller någon 
annan hjärtsjukdom/ högt blodtryck/ högt blodkolesterol/ Stroke (hjärnblödning eller propp i hjärnan)/ 
diabetes eller högt blodsocker/ en kronisk lungsjukdom/ cancer/ magsår eller tolvfingertarmsår/ 
parkinsons sjukdom/ grå starr/ en lårbens- eller höftledsfraktur/ andra frakturer/ Alzheimers sjukdom, 
demens, senilitet, eller andra allvarliga minnessvårigheter/ Affektiva eller känslomässiga svårigheter/ 
Reumatoid artrit/ Artros eller annan reumatisk sjukdom/ en kronisk njursjukdom]?
NUMBER [0..125]

IF (PH009_AgeCond = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT(PH009_AgeCond > MN808_AgeRespondent)) [Åldern ska vara mindre än eller lika 
med respondentens ålder;]

IF (piIndexSub = 10)

PH008_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)



ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
[22] 

I vilken kroppsdel eller vilket organ har eller har du haft cancer?
Koda alla;
1. Hjärna
2. Munhåla
3. Struphuvud
4. Svalget
5. Sköldkörtel
6. Lunga
7. Bröst
8. Matstrupe
9. Magsäck
10. Lever
11. Bukspottkörtel
12. Njure
13. Prostata
14. Testikel
15. Äggstock
16. Livmoderhals
17. Livmoderslemhinna (livmoder)
18. Tjocktarm eller ändtarm
19. Urinblåsa
20. Hud
21. Lymfom
22. Leukemi
97. Annat organ

PH009_AgeCond (AGE WHEN CONDITION STARTED)
Ungefär hur gammal var du när en läkare först talade om för dig att du hade[en hjärtattack eller någon 
annan hjärtsjukdom/ högt blodtryck/ högt blodkolesterol/ Stroke (hjärnblödning eller propp i hjärnan)/ 
diabetes eller högt blodsocker/ en kronisk lungsjukdom/ cancer/ magsår eller tolvfingertarmsår/ parkinsons 
sjukdom/ grå starr/ en lårbens- eller höftledsfraktur/ andra frakturer/ Alzheimers sjukdom, demens, senilitet, 
eller andra allvarliga minnessvårigheter/ Affektiva eller känslomässiga svårigheter/ Reumatoid artrit/ Artros 
eller annan reumatisk sjukdom/ en kronisk njursjukdom]?
NUMBER [0..125]

IF (PH009_AgeCond = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT(PH009_AgeCond > MN808_AgeRespondent)) [Åldern ska vara mindre än eller lika med 
respondentens ålder;]

PH072_HadCondition (HAD CONDITION)
[För några sjukdomar eller hälsoproblem skulle vi vilja ha lite mer information när det gäller 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 ^FLLastInterviewMonthYear;)?
1. Ja
5. Nej

IF (PH072_HadCondition = a1)

IF (piIndex = 3)

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

Vilket år fick du [hjärtattack, hjärtinfarkt/ stroke eller hjärninfarkt/hjärnblödning/ cancer/ fraktur i höft eller 
lårbenshalsen] senast?
NUMBER [1900..2020]

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

ENDIF

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
I vilken kroppsdel eller vilket organ har du eller har du haft cancer?
Koda alla;
1. Hjärna
2. Munhåla
3. Struphuvud
4. Svalget
5. Sköldkörtel
6. Lunga
7. Bröst
8. Matstrupe
9. Magsäck
10. Lever
11. Bukspottkörtel
12. Njure
13. Prostata
14. Testikel
15. Äggstock
16. Livmoderhals
17. Livmoderslemhinna (livmoder)
18. Tjocktarm eller ändtarm
19. Urinblåsa
20. Hud
21. Lymfom
22. Leukemi
97. Annat organ

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [År ska vara större än eller lika 
med året för den senaste intervjun. Om året är korrekt, klicka på gå vidare och skriv in en förklaring.;]



ENDIF
[1] 
PH072_HadCondition (HAD CONDITION)

[För några sjukdomar eller hälsoproblem skulle vi vilja ha lite mer information när det gäller 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 ^FLLastInterviewMonthYear;)?
1. Ja
5. Nej

IF (PH072_HadCondition = a1)

PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)
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

IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

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 ^FLLastInterviewMonthYear;?
1. 1
2. 2
3. 3 eller fler

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [Månad ska vara större eller 
lika med månad för den senaste intervjun. Om månaden är korrekt, tryck "Gå vidare" och skriv in en 
kommentar som förklarar detta. ;]

IF (piIndex = 3)

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

Vilket år fick du [hjärtattack, hjärtinfarkt/ stroke eller hjärninfarkt/hjärnblödning/ cancer/ fraktur i höft eller 
lårbenshalsen] senast?
NUMBER [1900..2020]

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)

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

IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
I vilken kroppsdel eller vilket organ har du eller har du haft cancer?
Koda alla;
1. Hjärna
2. Munhåla
3. Struphuvud
4. Svalget
5. Sköldkörtel
6. Lunga
7. Bröst
8. Matstrupe
9. Magsäck
10. Lever
11. Bukspottkörtel
12. Njure
13. Prostata
14. Testikel
15. Äggstock
16. Livmoderhals
17. Livmoderslemhinna (livmoder)
18. Tjocktarm eller ändtarm
19. Urinblåsa
20. Hud
21. Lymfom
22. Leukemi
97. Annat organ

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [År ska vara större än eller lika 
med året för den senaste intervjun. Om året är korrekt, klicka på gå vidare och skriv in en förklaring.;]



ENDIF
[2] 
PH072_HadCondition (HAD CONDITION)

[För några sjukdomar eller hälsoproblem skulle vi vilja ha lite mer information när det gäller 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 ^FLLastInterviewMonthYear;)?
1. Ja
5. Nej

IF (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF
[3] 
PH072_HadCondition (HAD CONDITION)

[För några sjukdomar eller hälsoproblem skulle vi vilja ha lite mer information när det gäller 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 ^FLLastInterviewMonthYear;)?

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

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 ^FLLastInterviewMonthYear;?
1. 1
2. 2
3. 3 eller fler

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [Månad ska vara större eller 
lika med månad för den senaste intervjun. Om månaden är korrekt, tryck "Gå vidare" och skriv in en 
kommentar som förklarar detta. ;]

IF (piIndex = 3)

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

Vilket år fick du [hjärtattack, hjärtinfarkt/ stroke eller hjärninfarkt/hjärnblödning/ cancer/ fraktur i höft eller 
lårbenshalsen] senast?
NUMBER [1900..2020]

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)

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

IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

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 ^FLLastInterviewMonthYear;?
1. 1
2. 2
3. 3 eller fler

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
I vilken kroppsdel eller vilket organ har du eller har du haft cancer?
Koda alla;
1. Hjärna
2. Munhåla
3. Struphuvud
4. Svalget
5. Sköldkörtel
6. Lunga
7. Bröst
8. Matstrupe
9. Magsäck
10. Lever
11. Bukspottkörtel
12. Njure
13. Prostata
14. Testikel
15. Äggstock
16. Livmoderhals
17. Livmoderslemhinna (livmoder)
18. Tjocktarm eller ändtarm
19. Urinblåsa
20. Hud
21. Lymfom
22. Leukemi
97. Annat organ

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [År ska vara större än eller lika 
med året för den senaste intervjun. Om året är korrekt, klicka på gå vidare och skriv in en förklaring.;]

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [Månad ska vara större eller 
lika med månad för den senaste intervjun. Om månaden är korrekt, tryck "Gå vidare" och skriv in en 
kommentar som förklarar detta. ;]



ENDIF
PH089_Frailty_Symptoms (BOTHERED BY SYMPTOMS)

Var vänlig titta på kort 8. Har du besvärats av några av de hälsoproblem som finns på kortet under de senaste sex 
månaderna eller längre?
Koda alla;
SET OF 1. Fall
2. Rädsla för att falla
3. Yrsel, svimningar eller black-out
4. Utmattning
96. Inget

CHECK: (NOT((count(PH089_Frailty_Symptoms) > 1 AND ((96 IN (PH089_Frailty_Symptoms)))) [Du kan inte välja '96' 
tillsammans med något annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar.;]
PH084_TroubledPain (TROUBLED BY PAIN)

Besväras du av smärta?
1. Ja
5. Nej

IF (PH084_TroubledPain = a1)

1. Ja
5. Nej

IF (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF
[4] 

IF (piIndex = 3)

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

Vilket år fick du [hjärtattack, hjärtinfarkt/ stroke eller hjärninfarkt/hjärnblödning/ cancer/ fraktur i höft eller 
lårbenshalsen] senast?
NUMBER [1900..2020]

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)

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

IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

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 ^FLLastInterviewMonthYear;?
1. 1
2. 2
3. 3 eller fler

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
I vilken kroppsdel eller vilket organ har du eller har du haft cancer?
Koda alla;
1. Hjärna
2. Munhåla
3. Struphuvud
4. Svalget
5. Sköldkörtel
6. Lunga
7. Bröst
8. Matstrupe
9. Magsäck
10. Lever
11. Bukspottkörtel
12. Njure
13. Prostata
14. Testikel
15. Äggstock
16. Livmoderhals
17. Livmoderslemhinna (livmoder)
18. Tjocktarm eller ändtarm
19. Urinblåsa
20. Hud
21. Lymfom
22. Leukemi
97. Annat organ

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [År ska vara större än eller lika 
med året för den senaste intervjun. Om året är korrekt, klicka på gå vidare och skriv in en förklaring.;]

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [Månad ska vara större eller 
lika med månad för den senaste intervjun. Om månaden är korrekt, tryck "Gå vidare" och skriv in en 
kommentar som förklarar detta. ;]

PH085_PainLevel (HOW BAD PAIN)



ENDIF
PH011_CurrentDrugs (CURRENT DRUGS AT LEAST ONCE A WEEK)

Nästa fråga handlar om de mediciner som du eventuellt tar. Titta på kort 10. Tar du för närvarande mediciner minst en 
gång i veckan för de hälsoproblem som nämns på kortet?
Koda alla; INTERVJUARE: Naturläkemedel/hälsokostmediciner ska inte räknas med. Inte ens om de skrivits ut av läkare.
SET OF 1. Medicin mot högt blodkolesterol
2. Medicin mot högt blodtryck
3. Medicin mot sjukdomar i hjärtats eller hjärnans blodkärl
4. Medicin mot andra hjärtsjukdomar
6. Medicin mot diabetes
7. Medicin mot ledsmärtor eller ledinflammationer
8. Medicin mot andra smärtor (t ex huvudvärk, ryggont, etc.)
9. Medicin mot sömnproblem
10. Medicin mot ångest eller depression
11. Medicin mot benskörhet
13. Medicin mot halsbränna, magkatarr eller sura uppstötningar
14. Medicin mot kronisk bronkit
15. Inflammationshämmande mediciner
96. Ingen
97. Andra mediciner, ännu ej nämnda

CHECK: (NOT((count(PH011_CurrentDrugs) > 1 AND ((96 IN (PH011_CurrentDrugs)))) [Du kan inte välja '96' tillsammans 
med något annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar.;] IF (NOT((96 IN (PH011_CurrentDrugs)))

ENDIF
PH012_Weight (WEIGHT OF RESPONDENT)

Ungefär hur mycket väger du?
Vikt i kilo.
NUMBER [0..250]

CHECK: (NOT(((PH012_Weight >= 125 OR (PH012_Weight <= 40) AND (PH012_Weight = RESPONSE))) [Vänligen bekräfta: 
Respondentens vikt; TOSTRING(PH012_Weight) kilo, är det korrekt? Om inte, rätta till svaret. Om svaret är korrekt, tryck 
"Gå vidare" och fortsätt. ;]
PH065_CheckLossWeight (CHECK LOSS WEIGHT)

Har du gått ner i vikt under de senaste 12 månaderna?
1. Ja
5. Nej

IF (PH065_CheckLossWeight = a1)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
PH041_UseGlasses (USE GLASSES)

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

IF (PH041_UseGlasses = a1)

Hur besvärlig är smärtan för det mesta?
Läs upp;
1. Lindrig
3. Måttlig
5. Svår

PH087_PainJointLoc (SIX MONTHS BOTHERED BY PAIN)
Titta på kort 9. I vilka delar av kroppen känner du smärta?
Koda alla;
SET OF 1. Rygg
2. Höfter
3. Knän
4. Andra leder
5. Mun/Tänder
6. Andra delar av kroppen utom leder
7. I hela kroppen

CHECK: (NOT((count(PH087_PainJointLoc) > 1 AND ((7 IN (PH087_PainJointLoc)))) [Du kan inte välja "I hela 
kroppen" tillsammans med ett annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar.;]

PH082_PolyPharmacy (AT LEAST FIVE PER DAY)
Tar du åtminstone fem olika läkemedel under en typisk dag? Var vänlig inkludera läkemedel utskrivna av din läkare, 
läkemedel du köper utan recept, och kosttillskott såsom vitaminer och mineraler.
1. Ja
5. Nej

PH095_HowMuchLostWeight (HOW MUCH LOSS WEIGHT)
Hur mycket har du gått ned i vikt?
Viktminskning endast i hela kilon (t.ex. 1 kg, 2 kg, 3 kg etc)
NUMBER [1..50]

PH066_ReasonLostWeight (REASON LOST WEIGHT)
Varför har har du gått ner i vikt?
Läs upp;
1. På grund av sjukdom
2. Jag har bantat/följt en speciell diet
3. Både på grund av sjukdom och att jag har bantat/följt en speciell diet
97. Annan orsak

PH013_HowTall (HOW TALL ARE YOU?)
Hur lång är du?
Längd i centimeter.
NUMBER [60..230]

CHECK: (NOT(((PH013_HowTall >= 200 OR (PH013_HowTall <= 130) AND (PH013_HowTall = RESPONSE))) 
[Vänligen bekräfta: Respondentens mått; TOSTRING(PH013_HowTall) centimeter, är detta korrekt? Om inte, rätta till 
svaret. Om svaret är korrekt, tryck "Gå vidare" och fortsätt. ;]

PH690_BifocGlasLenses (USE BIFOCAL GLASSES/LENSES)



ENDIF
IF ((PH041_UseGlasses = a5 OR (((a2 IN (PH690_BifocGlasLenses) AND (count(PH690_BifocGlasLenses) = 1)))

ELSE

ENDIF
IF ((PH041_UseGlasses = a5 OR (((a3 IN (PH690_BifocGlasLenses) AND (count(PH690_BifocGlasLenses) = 1)))

ELSE

ENDIF
PH745_HaveHearingAid (HAVE HEARING AID)

Har du en hörapparat?
1. Ja
5. Nej

IF (PH745_HaveHearingAid = a1)

ENDIF
PH046_Hearing (HEARING)

Hur är din hörsel[när du använder hörapparat som vanligt]...
Läs upp;
1. Utmärkt
2. Mycket bra
3. Bra
4. Någorlunda
5. Dålig

PH048_HeADLa (HEALTH AND ACTIVITIES)
Titta på kort 11. Berätta för mig om du har problem med att utföra någon av de dagliga aktiviteter som finns på kortet. 
Bortse från sådana svårigheter som du tror kommer att vara mindre än tre månader.
Sondera: Några andra problem? Koda alla;
SET OF 1. Gå 100 meter
2. Sitta i ungefär två timmar
3. Resa sig från en stol efter att ha suttit en lång tid
4. Gå upp för flera trappor (våningar) utan att vila
5. Gå upp för en trappa (våning) utan att vila
6. Böja sig ner, knäböja eller sitta på huk
7. Sträcka armarna över axelhöjd
8. Dra eller skjuta stora föremål, t.ex. en fåtölj
9. Lyfta eller bära mer än 5 kilo, t.ex. en tung kasse med varor
10. Ta upp ett litet mynt från ett bord
96. Inget av dessa

CHECK: (NOT((count(PH048_HeADLa) > 1 AND ((96 IN (PH048_HeADLa)))) [Du kan inte välja '96' tillsammans med något 
annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar.;]

Vilken typ av glasögon eller kontaktlinser använder du?
Koda alla; Läs upp;
SET OF 1. Bifokala (med ruta) eller progressiva glasögon eller kontaktlinser
2. Läsglasögon eller läslinser
3. Glasögon eller kontaktlinser för avståndsseende
4. Andra glasögon eller kontaktlinser

PH043_EyeSightDist (EYESIGHT DISTANCE)
Hur god är din syn då det gäller att se saker och ting på långt håll, som t.ex att känna igen en vän på andra sidan 
gatan [när du använder glasögon eller linser som vanligt]? Skulle du säga att den är ...
Läs upp;
1. Utmärkt
2. Mycket bra
3. Bra
4. Någorlunda
5. Dålig

PH043_EyeSightDist (EYESIGHT DISTANCE)
Hur god är din syn då det gäller att se saker och ting på långt håll, som t.ex att känna igen en vän på andra sidan 
gatan [när du använder glasögon eller linser som vanligt]? Skulle du säga att den är ...
Läs upp;
1. Utmärkt
2. Mycket bra
3. Bra
4. Någorlunda
5. Dålig

PH044_EyeSightPap (EYESIGHT READING)
Hur god är din syn då det gäller att se saker och ting på nära håll, som t.ex. att läsa en dagstidning [när du 
använder glasögon eller linser som vanligt]? Skulle du säga att den är ...
Läs upp;
1. Utmärkt
2. Mycket bra
3. Bra
4. Någorlunda
5. Dålig

PH044_EyeSightPap (EYESIGHT READING)
Hur god är din syn då det gäller att se saker och ting på nära håll, som t.ex. att läsa en dagstidning [när du 
använder glasögon eller linser som vanligt]? Skulle du säga att den är ...
Läs upp;
1. Utmärkt
2. Mycket bra
3. Bra
4. Någorlunda
5. Dålig

PH045_UseHearingAid (USE HEARING AID)
Använder du normalt hörapparat?
1. Ja
5. Nej



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

PH049_HeADLb (MORE HEALTH AND ACTIVITIES)
Titta på kort 12. Kan du tala om för mig om du har problem med att utföra några av dessa aktiviteter på grund av fysiska, 
psykiska, emotionella eller minnesrelaterade problem. Bortse från problem som du tror kommer att vara mindre än tre 
månader.
Sondera. Några andra problem? Koda alla;.
SET OF 1. Klä på sig, inklusive ta på skor och strumpor
2. Gå tvärs över ett rum
3. Bada eller duscha
4. Äta, såsom att skära upp maten
5. Stiga upp ur sängen eller lägga sig
6. Gå på toaletten, inklusive resa eller sätta sig
7. Använda en karta för att ta reda på hur man hittar på en främmande plats
8. Laga ett mål varm mat
9. Handla matvaror
10. Ringa telefonsamtal
11. Ta medicin
12. Utföra arbete i huset eller trädgården
13. Hantera pengar, t.ex. betala räkningar och hålla reda på utgifter
14. Själv lämna bostaden och få tillgång till kollektivtrafik
15. Tvätta kläder
96. Inget av dessa

CHECK: (NOT((count(PH049_HeADLb) > 1 AND ((96 IN (PH049_HeADLb)))) [Du kan inte välja '96' tillsammans med något 
annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar.;] IF (NOT(((((96 IN (PH048_HeADLa) OR (PH048_HeADLa = DontKnow) 
OR (PH048_HeADLa = Refusal) AND ((((96 IN (PH049_HeADLb) OR (PH049_HeADLb = DontKnow) OR (PH049_HeADLb = 
Refusal))))

ENDIF
PH059_UseAids (USE OF AIDS)

Titta på kort 13. Använder du något av föremålen på listan?
Inkludera endast personliga larm som används för att påkalla hjälp efter fall etc.
SET OF 1. Käpp eller gåstav
2. Gåstativ/rullator
3. En manuell rullstol
4. En eldriven rullstol
5. En eloped/scooter
6. Speciella redskap för att äta
7. Ett personligt larm
8. Handtag, ledstänger (för att underlätta rörelse och för att hålla balansen)
9. Förhöjd toalettsits med eller utan armstöd
10. Inkontinensskydd
96. Inget av dessa
97. Andra hjälpmedel (specificera)

CHECK: (NOT((count(PH059_UseAids) > 1 AND ((96 IN (PH059_UseAids)))) [Du kan inte välja '96' tillsammans med något 
annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar.;] IF ((a97 IN (PH059_UseAids))

ENDIF
PH054_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN PH)

VEM BESVARADE FRÅGORNA I DENNA SEKTION?
1. Enbart respondenten
2. Respondenten och ombud (proxy)
3. Enbart ombud (proxy)

PH050_HelpAct (HELP ACTIVITIES)
Får du någonsin hjälp av någon med att utföra de aktiviteter du har problem med?
Inklusive din partner eller andra personer i hushållet
1. Ja
5. Nej

IF (PH050_HelpAct = a1)

ENDIF

PH051_HelpMeetsN (HELP MEETS NEEDS)
Tycker du att den hjälp du får tillgodoser dina behov?
Läs upp;
1. Alltid
2. Vanligtvis
3. Ibland
4. Nästan aldrig

PH659_UseAidsOther (USE OF AIDS)
Vilka andra saker?
STRING

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

IF (BR001_EverSmokedDaily = a1)

BR002_StillSmoking (SMOKE AT THE PRESENT TIME)
Röker du för närvarande?
1. Ja
5. Nej

BR003_HowManyYearsSmoked (HOW MANY YEARS SMOKED)
Hur många år [har du rökt/ rökte du] allt som allt?
Inkludera inte perioder då respondenten inte rökte. Koda 1 om respondenten rökte i mindre än ett år.
NUMBER [1..99]

BR005_WhatSmoke (WHAT DO OR DID YOU SMOKE)



ENDIF
BR039_Drinklastsevendays (ANY DRINK LAST SEVEN DAYS)

Under de senaste sju dagarna, har du druckit minst en dryck som innehåller alkohol?
1. Ja
5. Nej

IF (BR039_Drinklastsevendays = a1)

ENDIF
BR623_SixOrMoreDrinks (HOW OFTEN SIX OR MORE DRINKS LAST 3 MONTHS)

Titta på kort 15.

Under de senaste tre månaderna, hur ofta har du druckit sex eller fler enheter av alkoholhaltiga drycker vid ett tillfälle?
Standardmått på alkoholhaltiga drycker visas på det föregående kortet. 
1. Dagligen eller nästan dagligen
2. Fem till sex gånger i veckan
3. Tre till fyra gånger i veckan
4. En till två gånger i veckan
5. En till två gånger i månaden
6. Mindre än en gång i månaden
7. Inte alls under de senaste 3 månaderna

BR015_PartInVigSprtsAct (SPORTS OR ACTIVITIES THAT ARE VIGOROUS)
Vi skulle vilja veta typen och omfattningen av den fysiska aktivitet du utför i ditt dagliga liv. Hur ofta utför du 
ansträngande aktiviteter som idrott, tungt hushållsarbete, eller ett jobb som inbegriper fysiskt arbete?
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 (ACTIVITIES REQUIRING A MODERATE LEVEL OF ENERGY)
Hur ofta utför du aktiviteter som kräver låg eller måttlig energi som trädgårdsarbete, tvätta bilen eller promenera?
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

BR026_DairyProd (HOW OFTEN SERVING OF DAIRY PRODUCTS)
Titta på kort 16. Hur ofta under en normal vecka dricker eller äter du mjölkprodukter som till exempel ett glas mjölk, ost 
på en smörgås, en burk yoghurt eller en burk proteinkosttillskott?
1. Varje dag
2. 3 till 6 gånger i veckan
3. Två gånger i veckan
4. En gång i veckan
5. Mindre än en gång i veckan

BR027_LegumesEggs (HOW OFTEN A WEEK SERVING OF LEGUMES OR EGGS)
(Titta på kort 16.)
Hur ofta under en normal vecka äter du baljväxter (bönor, ärtor, linser) eller ägg?
1. Varje dag
2. 3 till 6 gånger i veckan
3. Två gånger i veckan
4. En gång i veckan
5. Mindre än en gång i veckan

BR028_MeatWeek (HOW OFTEN A DAY DO YOU EAT MEAT, FISH OR POULTRY)
(Titta på kort 16.)
Hur ofta äter du kött, fisk eller fågel under en vanlig vecka?
1. Varje dag
2. 3 till 6 gånger i veckan
3. Två gånger i veckan
4. En gång i veckan
5. Mindre än en gång i veckan

IF ((BR028_MeatWeek > a2 AND (MN032_socex = 1))

ENDIF
BR029_FruitsVegWeek (HOW OFTEN A WEEK DO YOU CONSUME A SERVING OF FRUITS OR VEGETABLES)

(Titta på kort 16.)
Hur ofta under en vanlig vecka äter du frukt eller grönsaker?
1. Varje dag
2. 3 till 6 gånger i veckan

Vad[röker du/ rökte du innan du slutade]?
Inkludera även egenrullade cigaretter i "1. Cigaretter" Läs upp; Koda alla;
1. Cigaretter
2. Pipa
3. Cigarr eller cigarill
4. E-cigaretter med nikotinlösning

IF ((1 IN (BR005_WhatSmoke))

ENDIF

BR006_AmManCig (AVERAGE AMOUNT OF CIGARETTES PER DAY)
Hur många cigaretter[röker du/ rökte du] i genomsnitt per dag?
NUMBER [0..120]

BR040_Drinklastsevendays (HOW OFTEN DRINKS LAST SEVEN DAYS)
Titta på kort 14 som visar vanliga enheter av alkoholhaltiga drycker. Under de senaste 7 dagarna, hur många 
enheter alkoholhaltiga drycker har du druckit?
Räkna ut antal enheter per vecka. Om ingen, ange ‘0’. Inga decimaler är tillåtna. Runda av till närmaste heltal.
NUMBER [0..200]

BR033_MeatAfford (MEAT AFFORD)
Är skälet till att du inte äter kött, fisk eller fågel oftare ..
Läs upp;
1. att du inte har råd att äta det oftare
2. av andra skäl



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

3. Två gånger i veckan
4. En gång i veckan
5. Mindre än en gång i veckan

BR017_IntCheck (INTERVIEWER CHECK BR)

VEM BESVARADE FRÅGORNA I DENNA SEKTION?
1. Enbart respondenten
2. Respondenten och ombud (proxy)
3. Enbart ombud (proxy)

CF019_CFInstruct (INSTRUCTION FOR CF)

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 inte får besvaras genom ombud. Ombud inte tillåtet. Om respondenten är oförmögen att 
svara själv på någon av dessa frågor, tryck CTRL-K för varje fråga.
1. Fortsätt

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
CF003_DateDay (DATE-DAY OF MONTH)

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 idag?
Koda om datum i månaden (^FLDay;) är korrekt angivet
1. Dag i månaden är korrekt angiven
2. Dag i månaden är inte korrekt angiven/vet ej vilken dag

CF004_DateMonth (DATE-MONTH)
Vilken månad är det?
KODA OM MÅNADEN (;) ÄR KORREKT ANGIVEN
1. Rätt månad angiven
2. Fel månad angiven/vet inte vilken månad det är

CF005_DateYear (DATE-YEAR)
Vilket år är det?
Koda om året (^FLYear;) är korrekt angivet
1. Rätt år angivet
2. Fel år angivet/vet inte vilket år det är

CF006_DayWeek (DAY OF THE WEEK)
Kan du tala om för mig vilken veckodag det är?
Rätt svar: (^FLToday;)
1. Rätt veckodag angiven
2. Fel veckodag angiven/vet inte vilken veckodag det är

CF103_Memory (SELF-RATED WRITING SKILLS)
Hur är ditt minne numera? Skulle du säga att det är utmärkt, mycket bra, bra, någorlunda eller dåligt?
1. Utmärkt
2. Mycket bra
3. Bra
4. Någorlunda
5. Dåligt

IF ((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59))

ENDIF
CF007_Learn1Intro (INTRODUCTION TEN WORDS LIST LEARNING)

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?
Ha listan REDO
1. Fortsätt

IF (CF007_Learn1Intro = RESPONSE)

CF001_SRRead (SELF-RATED READING SKILLS)
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...
Läs upp;
1. Utmärkta
2. Mycket bra
3. Bra
4. Någorlunda
5. Dåliga

CF002_SRWrite (SELF-RATED WRITING SKILLS)
Hur bedömer du dina skrivkunskaper i förhållande till vad som krävs i ditt dagliga liv? Skulle du säga att de är...
Läs upp;
1. Utmärkta
2. Mycket bra
3. Bra
4. Någorlunda
5. Dåliga

CF820_MemoryChange (SELF-RATED MEMORY CHANGE)
Jämfört med ^FLLastInterviewMonthYear;, skulle du säga att ditt minne är bättre nu, ungefär lika bra, eller sämre 
nu?
1. Bättre
2. Ungefär lika bra
3. Sämre

CF101_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Är du beredd?
Vänta tills orden dyker upp på skärmen.



ENDIF
IF (NOT(CF010_Animals = RESPONSE))

Skriv ned orden på papperet.
Tillåt upp till en minut för respondenten att berätta vilka ord hon/han minns.
Ange de ord som respondenten minns korrekt.
1. Starta testet

IF (NOT((((CF104_Learn1 = RESPONSE OR (CF105_Learn1 = RESPONSE) OR (CF106_Learn1 = RESPONSE) OR 
(CF107_Learn1 = RESPONSE)))

ENDIF
IF (MN025_RandomCF102 = 1)

ELSE

ENDIF

CF102_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING SHOW MOVIE)
;
1. Fortsätt

CF104_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Skulle du kunna berätta för mig vilka ord du kommer ihåg.
SET OF 1. Hotell
2. Flod
3. Träd
4. Hud
5. Guld
6. Marknad
7. Papper
8. Barn
9. Kung
10. Bok
96. Inget av dessa

CHECK: (NOT((count(CF104_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF104_Learn1)))) [Du kan inte välja '96' tillsammans 
med något annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 2)

ELSE

ENDIF

CF105_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Skulle du kunna berätta för mig vilka ord du minns.
SET OF 1. Himmel
2. Ocean
3. Flagga
4. Kronor
5. Maka
6. Maskin
7. Hem
8. Jord
9. Universitet
10. Smör
96. Inget av dessa

CHECK: (NOT((count(CF105_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF105_Learn1)))) [Du kan inte välja '96' 
tillsammans med något annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 3)

ELSE

ENDIF

CF106_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Skulle du kunna berätta för mig vilka ord du minns.
SET OF 1. Kvinna
2. Klippa
3. Blod
4. Hörn
5. Skor
6. Brev
7. Flicka
8. Hus
9. Dal
10. Motor
96. Inget av dessa

CHECK: (NOT((count(CF106_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF106_Learn1)))) [Du kan inte välja '96' 
tillsammans med något annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 4)

ENDIF

CF107_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Skulle du kunna berätta för mig vilka ord du minns.
SET OF 1. Vatten
2. Kyrka
3. Doktor
4. Palats
5. Eld
6. Trädgård
7. Sjö
8. By
9. Baby
10. Bord
96. Inget av dessa

CHECK: (NOT((count(CF107_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF107_Learn1)))) [Du kan inte 
välja '96' tillsammans med något annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar.;]



ENDIF
IF (CF009_VerbFluIntro = RESPONSE)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
CF108_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 1)

Låt oss nu försöka subtrahera tal. Hur mycket blir 100 minus 7?
Papper och penna ska inte användas av respondenten. Om respondenten adderar 7 i stället kan du upprepa frågan.
NUMBER

IF ((CF108_Serial < 99999998 AND (NOT((CF108_Serial = Refusal OR (CF108_Serial = DontKnow))))

CF009_VerbFluIntro (VERBAL FLUENCY INTRO)
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.
Ge exakt en minut. Om respondenten slutar innan tiden är slut, uppmuntra honom/henne att försöka finna fler ord. 
Om respondenten 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 (CF009_VerbFluIntro = RESPONSE)

ENDIF

CF810_AnimalsVideo (VERBAL FLUENCY SCORE)
2;
Poängen är summan av acceptabla djur. Vilket djur som helst från djurriket, verkliga eller mytiska, är 
acceptabelt, dock inte upprepningar eller egennamn. En arts namn (hund) och olika raser (pudel) ger båda 
poäng. Namn på hanar (tjur) och honor (ko) och dess avkomma (kalv) ger också poäng. 
1. Fortsätt

CF010_Animals (VERBAL FLUENCY SCORE)
2;
Poängen är summan av acceptabla djur. Vilket djur som helst från djurriket, verkliga eller mytiska, är acceptabelt, 
dock inte upprepningar eller egennamn. En arts namn (hund) och olika raser (pudel) ger båda poäng. Namn på 
hanar (tjur) och honor (ko) och dess avkomma (kalv) ger också poäng.
Koda antalet djur (0..100)
NUMBER [0..100]

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

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

IF (CF012_NumDis <> a1)

ENDIF
IF (CF012_NumDis = a1)

ENDIF

CF013_NumHalfPrice (NUMERACY-HALF PRICE)
I samband med en realisation säljer en affär alla sina varor till halva priset. Före rean kostar en stol 300 
^FLCurr;. Hur mycket kommer den att kosta på rea?
LÄS INTE UPP SVAREN
1. 150 ^FLCurr;
2. 600 ^FLCurr;
97. Annat svar

CF014_NumCar (NUMERACY-6000 IS TWO-THIRDS WHAT IS TOTAL PRICE)
En bilförsäljare säljer en begagnad bil till priset av 6 000 ^FLCurr;. Detta är två tredjedelar av vad den kostar 
som ny. Hur mycket kostade bilen som ny?
Läs inte upp svaren.

Papper och penna ska inte användas av respondenten.
9000 ^FLCurr;
4000 ^FLCurr;
8000 ^FLCurr;
12000 ^FLCurr;
18000 ^FLCurr;
97. Annat svar

IF (CF014_NumCar = a1)

ENDIF

CF015_Savings (AMOUNT IN THE SAVINGS ACCOUNT)
Säg att du har 2000 ^FLCurr; på ett sparkonto. Kontot ger 10 procents ränta per år. Hur mycket har 
du på kontot efter två år?
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



ENDIF
IF (CF007_Learn1Intro = RESPONSE)

CF109_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 2)
Dra bort ytterligare 7 från resultatet
Detta är den andra subtraktionen
NUMBER

IF ((CF109_Serial < 99999998 AND (NOT((CF109_Serial = Refusal OR (CF109_Serial = DontKnow))))

ENDIF

CF110_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 3)
Dra ifrån 7 en gång till från förra resultatet.
Detta är den tredje subtraktionen
NUMBER

IF ((CF110_Serial < 99999998 AND (NOT((CF110_Serial = Refusal OR (CF110_Serial = DontKnow))))

ENDIF

CF111_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 4)
Dra ifrån 7 en gång till.
Detta är den fjärde subtraktionen
NUMBER

IF ((CF111_Serial < 99999998 AND (NOT((CF111_Serial = Refusal OR (CF111_Serial = DontKnow))))

ENDIF

CF112_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 5)
Och dra ifrån 7 från förra resultatet.
Detta är den femte subtraktionen
NUMBER

IF (CF101_Learn1 <> Refusal)

IF (MN025_RandomCF102 = 1)

ELSE

CF113_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
För en liten stund sedan läste jag upp en lista med ord och du upprepade de ord som du kom ihåg. 
Berätta för mig vilka av dessa ord som du kommer ihåg nu.
Skriv ned alla ord som respondenten nämner i det medföljande häftet. Tillåt respondenten att minnas 
orden upp till en minut. Skriv ned de ord respondenten mindes korrekt.
SET OF 1. Hotell
2. Flod
3. Träd
4. Hud
5. Guld
6. Marknad
7. Papper
8. Barn
9. Kung
10. Bok
96. Inget av dessa

CHECK: (NOT((count(CF113_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF113_Learn4)))) [Du kan inte välja '96' 
tillsammans med något annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 2)

ELSE

CF114_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
För en liten stund sedan läste jag upp en lista med ord och du upprepade de ord som du kom 
ihåg. Berätta för mig vilka av dessa ord som du kommer ihåg nu.
Skriv ned alla ord som respondenten nämner i det medföljande häftet. Tillåt respondenten att 
minnas orden upp till en minut. Skriv ned de ord som respondenten mindes korrekt.
SET OF 1. Himmel
2. Ocean
3. Flagga
4. Kronor
5. Maka
6. Maskin
7. Hem
8. Jord
9. Universitet
10. Smör
96. Inget av dessa

CHECK: (NOT((count(CF114_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF114_Learn4)))) [Du kan inte välja '96' 
tillsammans med något annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 3)

CF115_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
För en liten stund sedan läste jag upp en lista med ord och du upprepade de ord som du 
kom ihåg. Berätta för mig vilka av dessa ord som du kommer ihåg nu.
Skriv ned alla ord som respondenten nämner i det medföljande häftet. Tillåt respondenten 
att minnas orden upp till en minut. Skriv ned de ord som respondenten mindes korrekt. .
SET OF 1. Kvinna
2. Klippa
3. Blod
4. Hörn
5. Skor
6. Brev
7. Flicka
8. Hus
9. Dal



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59))

ENDIF
ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

10. Motor
96. Inget av dessa

CHECK: (NOT((count(CF115_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF115_Learn4)))) [Du kan inte 
välja '96' tillsammans med något annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar.;]

CF116_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
För en liten stund sedan läste jag upp en lista med ord och du upprepade de ord som du 
kom ihåg. Berätta för mig vilka av dessa ord som du kommer ihåg nu.
Skriv ned alla ord som respondenten nämner i det medföljande häftet. Tillåt respondenten 
att minnas orden upp till en minut. Skriv ned de ord som respondenten mindes korrekt.
SET OF 1. Vatten
2. Kyrka
3. Doktor
4. Palats
5. Eld
6. Trädgård
7. Sjö
8. By
9. Baby
10. Bord
96. Inget av dessa

CHECK: (NOT((count(CF116_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF116_Learn4)))) [Du kan inte 
välja '96' tillsammans med något annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar.;]

CF821_CountingBackIntro1 (COUNTING BACKWARDS INTRO 1)
För nästa fråga, försök att räkna baklänges så fort du kan från den siffra jag kommer att ge dig. Jag kommer att 
tala om när du kan sluta. 

Börja med: 20. 
Tryck "1. Fortsätt" så snart du läst upp siffran. 
1. Fortsätt

CF822_CountingBackTrial1 (COUNTING BACKWARDS TRIAL 1 END)

Tryck på "1. Fortsätt" så snart respondenten har räknat 10 siffror, eller stannar, eller ber om att få börja om. 
1. Fortsätt

CF823_CountingBackStop1 (COUNTING BACKWARDS STOP 1)
Du kan sluta nu. Tack!
Ange alternativet "korrekt" om respondenten räknade baklänges från 19 till 10 eller från 20 till 11 utan fel. 
Tillåt respondenten att göra om testet om [han/ hon] vill det. 
1. Korrekt
5. Ej korrekt
6. Vill börja om

IF (CF823_CountingBackStop1 = 6)

ENDIF
IF (MN808_AgeRespondent > 64)

ENDIF
CF830_DrawInfinity (DRAW INFINITY)

Titta på kort 17.  Nu skulle jag vilja att du ritar av detta diagram.  
Ta fram en blank sida i häftet och ge det till respondenten. R får rätta till fel under tiden han/hon ritar. Om R inte är 

CF824_CountingBackIntro2 (COUNTING BACKWARDS INTRO 2)
Låt oss göra ett nytt försök. 
Siffran du ska räkna baklänges från är: 20. 
Tryck på "1. Fortsätt" så snart du läst upp siffran. 

CF825_CountingBackTrial2 (COUNTING BACKWARDS TRIAL 2 END)

Tryck "1. Fortsätt" för att fortsätta så snart R har räknat 10 nummer eller stoppat.  

CF826_CountingBackStop2 (COUNTING BACKWARDS STOP 2)
Du kan sluta nu. Tack. 
Ange alternativet "korrekt" om respondenten räknade baklänges från 19 till 10 eller från 20 till 11 utan några 
fel. 
1. Korrekt
5. Ej korrekt

CF827_ObjectScissors (OBJECT SCISSORS)
Nu kommer jag att fråga dig om namnet på olika människor och saker. 

Vad brukar man vanligtvis använda för att klippa i papper? 
Acceptera svar som är korrekta i landet eller regionen
1. Korrekt beskrivning (sax)
5. Ej korrekt

CF828_ObjectCactus (OBJECT CACTUS)
Vad kallar du en taggig växt som växer i öknen? 
Acceptera svar som är korrekta i landet eller regionen.
1. Korrekt svar (kaktus eller namnet på en specifik typ av kaktus)
5. Ej korrekt

CF829_ObjectPharmacy (OBJECT PHARMACY)
Var går människor normalt för att köpa läkemedel?
Acceptera svar som är korrekta i landet eller regionen. 
1. Korrekt beskrivning (apotek) 
5. Ej korrekt 



nöjd med den första teckningen och vill göra om den så kan han/hon få göra det och så kan du bedömma den andra 
teckningen. 

Bedöm: Kopian är korrekt om båda öglorna korsar varandra och inte ser ut som ringar. 
1. Korrekt kopia ;
5. Felaktig kopia ;
7. Att rita är omöjligt på grund av fysiska orsaker (t.ex. darrande händer, nedsatt syn)

CF831_DrawCube (DRAW CUBE)
Titta på kort 18. Rita nu av den här teckningen. 
Öppna ytterligare en blank sida i häftet och ge det till respondenten. 
R får rätta till fel under tiden han/hon ritar. 
Om R inte är nöjd med den första teckningen och vill göra om den så kan han/hon få göra det och så kan du 
bedömma den andra teckningen. 
1. En fullständigt korrekt avbildning. Kuben har 12 linjer även om proportionerna inte är perfekta ;
2. Delvis korrekt avbildning. Kuben har mindre än 12 linjer men generellt är formen på kuben intakt ;
5. Felaktig avbildning
7. Att rita är omöjligt på grund av fysiska orsaker (t.ex. darrande händer, nedsatt syn). 

CF832_DrawClockFaceIntro (DRAW CLOCK FACE INTRO)
Och nu, var god rita en urtavla med siffror, men utelämna visare tills vidare.
Öppna en annan blank sida i häftet och lämna över det till R. 

Välj "1. Fortsätt"  när urtavlan är klar eller när R avbryter. R får rätta till fel under tiden han/hon ritar. 
Om R inte är nöjd med den första teckningen och vill göra om den så kan han/hon få göra det, och så kan du 
bedömma den andra teckningen. 
1. Fortsätt

CF833_DrawClockFaceAllCorrect (DRAW CLOCK FACE ALL CORRECT)

LÄS INTE UPP DETTA: Ange poäng: 
Är det en hyfsad cirkel och är alla 12 siffror jämnt fördelade inom cirkeln? 

Korrekt exempel: ;
1. Ja
5. Nej
7. Att rita är omöjligt på grund av fysiska orsaker (t.ex. darrande händer, nedsatt syn). 

IF (CF833_DrawClockFaceAllCorrect = a5)

ENDIF
IF (((CF833_DrawClockFaceAllCorrect = a1 OR (CF834_DrawClockFace_12 = a1) OR (CF835_DrawClockFace_Circle

= a1))

CF834_DrawClockFace_12 (DRAW CLOCK FACE 12)

LÄS INTE UPP: Bedöm:

Är alla 12 nummer inkluderade? Det spelar ingen roll om de är ojämnt fördelade eller utanför cirkeln. 

Korrekta exempel: ;
1. Ja
5. Nej

IF (CF834_DrawClockFace_12 = a5)

ENDIF

CF835_DrawClockFace_Circle (DRAW CLOCK FACE CIRCLE)

LÄS INTE UPP: Bedöm:
Var det en hyfsad cirkel? 
1. Ja
5. Nej

CF836_DrawClockHands (DRAW CLOCK HANDS)
Och nu, placera visare på tio över fem. 
Välj "1. Fortsätt" när visare har ritats eller när R har slutat rita. 
1. Fortsätt

CF837_DrawClockHandsAllCorrect (DRAW CLOCK HANDS ALL CORRECT)

LÄS INTE UPP: Bedöm: 
Är båda visare väl ritade? Detta betyder: Är de olika långa och placerade på rätt nummer? 
Du kan fråga vilken som är den lilla och vilken som är den stora. 

Korrekt exempel : ;
1. Ja
5. Nej

IF (CF837_DrawClockHandsAllCorrect = a5)

CF838_DrawClockHands2Hands_LengthIncorrect (DRAW CLOCK HANDS 2 HANDS LENGTH INCORRECT)

LÄS INTE UPP: Bedöm: 
Är båda visarna placerade på rätt siffra men längderna förväxlade?
1. Ja
5. Nej

IF (CF838_DrawClockHands2Hands_LengthIncorrect = a5)

CF839_DrawClockHands1HandCorrect (DRAW CLOCK HANDS 1 HAND CORRECT)

LÄS INTE UPP: Bedöm:
Är en visare placerad på rätt siffra och ritad med rätt längd? 
Det spelar ingen roll om den andra visaren saknas eller är ritad fel. 

Korrekta exempel : ;



ENDIF
CF017_Factors (CONTEXTUAL FACTORS DURING THE COGNITIVE FUNCTION TEST)

Fanns det något som kan ha försämrat den svarandes prestation på proven?

Om du vill kommentera, använd CTRL+M
1. Ja
5. Nej

CF018_IntCheck (WHO WAS PRESENT DURING CF)

KONTROLLERA: VEM VAR NÄRVARANDE UNDER DEN HÄR SEKTIONEN?

Koda alla;
1. Enbart respondenten
2. Partner närvarande
3. Barn närvarande
4. Annan/andra

CHECK: (NOT((count(CF018_IntCheck) > 1 AND ((a1 IN (CF018_IntCheck)))) [Det går inte att välja -enbart respondenten- 
tillsammans med en annan kategori;] CHECK: (NOT((Sec_CH.NumberOFReportedChildren = 0 AND ((a3 IN 
(CF018_IntCheck)))) [Du svarade tidigare att du inte hade några barn;]
CF719_EndNonProxy (NON PROXY)

KONTROLLERA: Vem besvarade frågorna i den här sektionen?
1. Enbart respondenten
2. Sektionen inte besvarad (proxy-intervju)

IF (CF719_EndNonProxy = 2)

ENDIF
ENDIF

ENDIF

1. Ja
5. Nej

CF840_ProxyIntro (PROXY INTRO)

Vänd dig mot ombudet (proxy) och fråga honom/henne direkt om respondentens kongitiva förmågor. 

Efterföljande frågor kommer att ställas till ombudet privat, utan att respondenten eller några andra personer 
närvarar.

Denna del kommer ta ungefär 2 minuter.   
1. Fortsätt

CF841_ProxyMemory (PROXY MEMORY)
Nu skulle jag vilja ställa några frågor till dig (som svarar i egenskap av ombud för respondenten). 

Delar av denna intervju handlar om människors minne och förmåga att tänka kring saker. 

Först, hur skulle du bedöma ^FLRespondentName;:s minne just nu? 
Skulle du säga att det är utmärkt, mycket bra, bra, någorlunda eller dåligt? 
1. Utmärkt
2. Mycket bra
3. Bra
4. Någorlunda
5. Dålig

CF842_ProxyMemoryChange (PROXY MEMORY CHANGE)
Jämfört med två år tillbaka, skulle du säga att ^FLRespondentName;:s minne är bättre nu, ungefär lika bra, eller 
sämre jämfört med hur det var då?
1. Bättre
2. Lika bra
3. Sämre

CF843_ProxyMemoryFamily (PROXY MEMORY FAMILY)
Jämfört med två år tillbaka, hur bra är  ^FLRespondentName; på att:

Minnas saker om familj och vänner, så som yrken, födelsedagar och adresser. 
Har detta förbättrats, inte förändrats speciellt mycket eller blivit sämre? 
1. Förbättrats
2. Inte förändrats speciellt mycket
3. Blivit sämre
4. Gäller inte; Respondenten ägnar sig inte åt aktiviteten

CF844_ProxyMemoryEvents (PROXY MEMORY EVENTS)
Jämfört med två år tillbaka, hur bra är  ^FLRespondentName; på att:

Minnas saker som har hänt nyligen? 

(Har detta förbättrats, inte förändrats speciellt mycket eller blivit sämre?)
1. Förbättrats
2. Inte förändrats speciellt mycket
3. Blivit sämre
4. Gäller inte; Respondenten ägnar sig inte åt aktiviteten

CF845_ProxyMemoryConversations (PROXY MEMORY CONVERSATIONS)
Jämfört med två år tillbaka, hur bra är  ^FLRespondentName; på att:

Minnas konversationer några dagar senare? 

(Har detta förbättrats, inte förändrats speciellt mycket eller blivit sämre?)
1. Förbättrats
2. Inte förändrats speciellt mycket
3. Blivit sämre
4. Gäller inte; Respondenten ägnar sig inte åt aktiviteten

CF846_ProxyMemoryDate (PROXY MEMORY DATE)



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

ENDIF

Jämfört med två år tillbaka, hur bra är  ^FLRespondentName; på att: 

Minnas vilken dag och månad det är?  

(Har detta förbättrats, inte förändrats speciellt mycket eller blivit sämre?)
1. Förbättrats
2. Inte förändrats speciellt mycket
3. Blivit sämre
4. Gäller inte; Respondenten ägnar sig inte åt aktiviteten

CF847_ProxyMemoryLearning (PROXY MEMORY LEARNING)
Jämfört med två år tillbaka, hur bra är  ^FLRespondentName; på att:

Lära sig nya saker i allmänhet?

(Har detta förbättrats, inte förändrats speciellt mycket eller blivit sämre?)
1. Förbättrats
2. Inte förändrats speciellt mycket
3. Blivit sämre
4. Gäller inte; Respondenten ägnar sig inte åt aktiviteten

CF848_ProxyMemoryDecisions (PROXY MEMORY DECISIONS)
Jämfört med två år tillbaka, hur bra är  ^FLRespondentName; på att:

Hantera pengar för att handla?

(Har detta förbättrats, inte förändrats speciellt mycket eller blivit sämre?)

1. Förbättrats
2. Inte förändrats speciellt mycket
3. Blivit sämre
4. Gäller inte; Respondenten ägnar sig inte åt aktiviteten

CF849_ProxyMemoryFinances (PROXY MEMORY FINANCES)
Jämfört med två år tillbaka, hur bra är  ^FLRespondentName; på att:

Hantera ekonomin, det vill säga, [hans/ hennes] pension eller att ha och göra med banken? 

(Har detta förbättrats, inte förändrats speciellt mycket eller blivit sämre?)
1. Förbättrats
2. Inte förändrats speciellt mycket
3. Blivit sämre
4. Gäller inte; Respondenten ägnar sig inte åt aktiviteten

CF850_ProxyGettingLost (PROXY GETTING LOST)
Nu, (om vi tänker på nuvarande beteenden), går [han/ hon] någonsin vilse i en bekant miljö?
1. Ja
5. Nej

CF851_ProxyWanderOff (PROXY WANDER OFF)
Går [han/ hon] någonsin vilse utan att hitta tillbaka på egen hand?
1. Ja
5. Nej

CF852_ProxyLeftAlone (PROXY LEFT ALONE)
Kan [han/ hon] lämnas ensam i en timme eller så?
1. Ja
5. Nej

CF853_ProxyNonExisting (PROXY NON EXISTING)
Ser eller hör [han/ hon] någonsin saker som inte finns där? 
1. Ja
5. Nej

CF854_End_proxy (END PROXY)

Har slutar sektionen med frågor som enbart ställts (privat) till proxyn. 
1. Fortsätt

CF855_Who_present (WHO PRESENT)

Kontrollera vem som var närvarande under detta avsnitt utöver proxyn. 

Koda alla;
1. Enbart proxyn
2. Respondenten var närvarade
3. Partnern var närvarande
4. Barn var närvarande
5. Annan/Andra 

CHECK: (NOT((count(CF855_Who_present) > 1 AND ((a1 IN (CF855_Who_present)))) [Det går inte att välja -enbart 
respondenten- tillsammans med en annan kategoriProxy;]

MH001_Intro (INTRO MENTAL HEALTH)
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.
Här börjar en sektion som inte får besvaras genom ombud. Ombud inte tillåtet. Om respondenten inte är närvarande 
eller inte själv är kapabel att lämna medgivande för deltagande, tryck CTRL-K för varje fråga.
1. Fortsätt

MH002_Depression (DEPRESSION)
Har du under den senaste månaden varit ledsen eller deprimerad?
OM DELTAGAREN BER OM ETT FÖRTYDLIGANDE, SÄG 'MED LEDSEN ELLER DEPRIMERAD, MENAR VI OLYCKLIG ELLER 
NEDSTÄMD
1. Ja
5. Nej

MH003_Hopes (HOPES FOR THE FUTURE)



Vilka är dina förhoppningar inför framtiden?
Notera enbart om några förhoppningar nämns eller inte
1. Någon eller några förhoppningar nämnda
2. Inga förhoppningar nämnda

MH004_WishDeath (FELT WOULD RATHER BE DEAD)
Har du under den senaste månaden önskat att du vore död?
1. Självmordstankar eller dödsönskan nämnda
2. Inga sådana känslor

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

IF (MH005_Guilt = a3)

ENDIF
MH007_Sleep (TROUBLE SLEEPING)

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

MH008_Interest (LESS OR SAME INTEREST IN THINGS)
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

IF (MH008_Interest = a3)

ENDIF
MH010_Irritability (IRRITABILITY)

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

MH011_Appetite (APPETITE)
Hur har din matlust varit den senaste månaden?
1. Minskad matlust
2. Ingen minskad matlust
3. Odefinierbart eller icke tydbart svar

IF (MH011_Appetite = a3)

ENDIF
MH013_Fatigue (FATIGUE)

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

MH014_ConcEnter (CONCENTRATION ON ENTERTAINMENT)
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 (CONCENTRATION ON READING)
Kan du koncentrera dig på det du läser?
1. Svårigheter att koncentrera sig på läsning
2. Anger ingen sådan svårighet

MH016_Enjoyment (ENJOYMENT)
Vad har du tyckt om att göra den senaste tiden?
1. Anger ingen roande eller underhållande aktivitet
2. Anger någon roande eller underhållande aktivitet

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

MH033_Intro (INTRODUCTION HOW MUCH YOU FEEL)
Jag kommer nu att läsa upp några påståenden och jag kommer att fråga dig hur ofta du känner dig på ett visst sätt: ofta, 
ibland, nästan aldrig eller aldrig
1. Fortsätt

MH034_companionship (HOW OFTEN LACK COMPANIONSHIP)

MH006_BlameForWhat (BLAME FOR WHAT)
Vad förebrår du dig själv för?
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 uppenbar eller överdriven skuldkänsla eller självförebråelse

MH009_KeepUpInt (KEEPS UP INTEREST)
Håller du dina intressen vid liv?
1. Ja
5. Nej

MH012_EatMoreLess (EATING MORE OR LESS)
Har du ätit mer eller mindre än normalt?
1. Mindre
2. Mer
3. Varken mer eller mindre



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

Hur ofta känner du att du saknar sällskap?
Läs upp;
1. Ofta
2. Ibland
3. Nästan aldrig eller aldrig

MH035_LeftOut (HOW OFTEN LEFT OUT)
Hur ofta känner du dig utanför?
Upprepa om nödvändigt
1. Ofta
2. Ibland
3. Nästan aldrig eller aldrig

MH036_Isolated (HOW OFTEN ISOLATED)
Hur ofta känner du dig isolerad?
Upprepa om nödvändigt
1. Ofta
2. Ibland
3. Nästan aldrig eller aldrig

MH037_lonely (HOW OFTEN LONELY)
Hur ofta känner du dig ensam?
Upprepa om nödvändigt
1. Ofta
2. Ibland
3. Nästan aldrig eller aldrig

MH032_EndNonProxy (NON PROXY)

KONTROLLERA: Vem besvarade frågorna i den här sektionen?
1. Enbart respondenten
2. Sektionen inte besvarad (proxy-intervju)

HC801_Intro (INTRO HEALTH CARE)
Nu har vi några frågor om dina läkarbesök och hur väl sjukförsäkringen täcker dina behov. 
1. Fortsätt

HC125_Satisfaction_with_Insurance (SATISFACTION WITH INSURANCE)
Låt oss börja med din sjukförsäkring. Hur nöjd är du med det allmänna sjukförsäkringssystemets förmåga att täcka dina 
hälsomässiga behov?
Är du
Läs upp;
1. Mycket nöjd
2. Ganska nöjd
3. Ganska missnöjd
4. Mycket missnöjd

HC113_SuppHealthInsurance (ANY SUPPLEMENTARY HEALTH INSURANCE)
Har du någon tilläggsförsäkring för att betala för hälsovård som inte täcks av den offentliga vården eller allmänna 
försäkringar, t.ex. för att täcka kostnader för sjukhusvistelser, undersökningar, läkarbesök, tandvård, andra behandlingar 
och mediciner?
1. Ja
5. Nej

HC116_LongTermCareInsurance (HAS LONGTERM CARE INSURANCE)
Har du en allmän eller privat hälsovårdsförsäkring som täcker långvarig vård och omsorg?
Läs upp; Koda alla; Om oklart, förklara: hälsovårdsförsäkring som täcker behov av långvarig vård och omsorg och avser 
exempelvis vård/omsorg och assistans i hemmet, vårdinrättning vid livets slutskede (hospis), boende på 
äldreboende/vårdhem, långvård.
1. Allmän (offentlig)

3. Privat hälsovårdsförsäkring
96. Ingen

CHECK: (NOT((count(HC116_LongTermCareInsurance) > 1 AND ((a96 IN (HC116_LongTermCareInsurance)))) [Du kan inte 
välja '96' tillsammans med något annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar.;]
HC602_STtoMDoctor (SEEN OR TALKED TO MEDICAL DOCTOR)

Under de senaste 12 månaderna, villket är sedan ^FLLastYearMonth;, ungefär hur många gånger totalt sett har du träffat 
eller pratat med en läkare eller sjuksköterska om din hälsa? Bortse från tandläkarbesök och sjukhusvistelser men inkludera 
besök på akutmottagning eller öppenvård.
Räkna även kontakt via telefon eller andra kommunikationssätt.
NUMBER [0..366]

IF (HC602_STtoMDoctor > 0)

ENDIF
HC884_Flu (FLU)

Har du under det senaste året, med det menar vi sedan ^FLLastYearMonth;, blivit vaccinerad mot influensan? 
1. Ja
5. Nej

HC885_EyeExam (EYE EXAM)

HC876_ContactsGP (CONTACTS GP)
Hur många av dessa kontakter var med en läkare på din hälsocentral?
NUMBER [0..366]

CHECK: (NOT(HC876_ContactsGP > HC602_STtoMDoctor)) [Siffran kan inte vara högre än det totala antalet 
kontakter. ;]
HC877_ContactsSpecialist (CONTACTS SPECIALISTS)

Hur många av dessa kontakter var med en specialistläkare, bortsett från tandläkare och akutbesök. 
Specialistläkare kan till exempel vara ögonläkare, gynekolog, kardiolog, psykiatriker, reumatolog, ortoped, öron-
näsa-hals specialist, geriatriker, neurolog, gastroenterolog, radiolog...
NUMBER [0..366]

CHECK: (NOT(HC877_ContactsSpecialist > HC602_STtoMDoctor)) [Siffran kan inte vara högre än det totala antalet 
kontakter. ;]



Har du under de senaste två åren, med det menar vi sedan ^FLTwoYearsBackMonth;, genomgått en ögonundersökning av 
en specialist, såsom en ögonläkare eller en optiker?
1. Ja
5. Nej

IF (MN002_Person[1].Gender = a2)

ENDIF
HC887_ColonCancerScreening (COLON CANCER SCREENING)

En del vårdgivare genomför tester såsom avföringsprov för att upptäcka blod i avföringen, sigmoideoskopi eller koloskopi 
för att upptäcka cancer i tjocktarmen eller ändtarmen. 
Har du under de senaste två åren, alltså sedan ^FLTwoYearsBackMonth;,  genomgått någon av dessa tester?
1. Ja
5. Nej

HC010_SNaDentist (SEEN A DENTIST/DENTAL HYGIENIST)
Har du under de senaste tolv månaderna, det vill säga sedan ^FLLastYearMonth;, besökt en tandläkare eller 
tandhygienist?
Inkludera besök för rutinkontroll, eller för konsultationer rörande tandprotes eller munkirurgi
1. Ja
5. Nej

HC012_PTinHos (IN HOSPITAL LAST 12 MONTHS)
Har du under den senaste tolvmånadersperioden, alltså sedan ^FLLastYearMonth;, varit inlagd på sjukhus över natten? 
Beakta tillfällen då du varit inlagd på en avdelning för medicin, kirurgi eller psykiatri eller på någon annan avdelning med 
specialistsjukvård.
1. Ja
5. Nej

IF (HC012_PTinHos = a1)

ENDIF
HC064_InOthInstLast12Mon (IN OTHER INSTITUTIONS LAST 12 MONTHS)

Har du under de senaste tolv månaderna varit inlagd över natten på någon annan hälsovårdsinrättning än sjukhus, t.ex. på 
rehabiliteringsinstitution, konvalescensinrättning etc.? Var vänlig, inkludera inte vistelser på vårdinrättning inom ramen för 
äldreboende.
1. Ja
5. Nej

IF (HC064_InOthInstLast12Mon = a1)

ENDIF
HC841_ForgoCareCost (FORGO CARE COST)

Titta på kort 19.  Under de senaste 12 månaderna, vilka av följande vårdtyper avstod du ifrån på grund av kostnader som 
du skulle behöva betala, om några?
Koda alla;
SET OF 1. Behandling av allmänläkare
2. Behandling av specialistläkare
3. Läkemedel
4. Tandvård
5. Ögonvård
6. Vård i hemmet
7. Rehabilitering i öppenvård (ej inlagd patient)
96. Ingen av dessa
97. All annan vård som inte nämns på denna lista

CHECK: (NOT((count(HC841_ForgoCareCost) > 1 AND ((a96 IN (HC841_ForgoCareCost)))) [Du kan inte välja '96' 
tillsammans med något annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar.;]
HC843_ForgoCareUnav (FORGO CARE UNAVAILABLE)

HC886_Mammogram (MAMMOGRAM)
Har du de senaste två åren, med det menar vi sedan ^FLTwoYearsBackMonth;, genomgått mammografi 
(röntgenundersökning av brösten)? 
1. Ja
5. Nej

HC013_TiminHos (TIMES BEING PATIENT IN HOSPITAL)
Hur många gånger har du varit inlagd på sjukhus över natten under den senaste tolvmånadersperioden?
RÄKNA IHOP ANTALET SEPARATA TILLFÄLLEN.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HC013_TiminHos = 1)

ELSE

ENDIF
HC014_TotNightsinPT (TOTAL NIGHTS STAYED IN HOSPITAL)

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

HC888_TypeHos (TYPE HOSPITALISATION ONCE)
Var detta en planerad sjukhusvistelse eller en akut sjukhusvistelse?
1. Planerad sjukhusvistelse
2. Akut sjukhusvistelse

IF (HC013_TiminHos > 1)

ENDIF

HC890_TypeHosSeveral (TYPE HOSPITALISATION MORE THAN ONCE)
Var dessa sjukhusvistelser planerade, eller var de akuta, eller var det både och?
1. Planerade sjukhusvistelser
2. Akuta sjukhusvistelser
3. Både och

HC066_TotNightStayOthInst (TOTAL NIGHTS STAYED IN OTHER INSTITUTIONS)
Under de senaste tolv månaderna, hur många nätter har du, allt som allt, tillbringat på annan institution än sjukhus 
eller vårdhem?
NUMBER [1..365]



Titta på kort 19.  Under de senaste 12 månaderna, vilka av följande vårdtyper avstod du ifrån på grund av att de inte var 
tillgängliga eller lättillgängliga, om några?
Förklara "tillgängliga": tillräckligt nära hemmet, rimliga öppettider (från respondentens synvinkel). 

Koda alla;
SET OF 1. Behandling av allmänläkare
2. Behandling av specialistläkare
3. Läkemedel
4. Tandvård
5. Ögonvård
6. Vård i hemmet
7. Rehabilitering i öppenvård (ej inlagd patient)
96. Ingen av dessa
97. All annan vård som inte nämns på denna lista

CHECK: (NOT((count(HC843_ForgoCareUnav) > 1 AND ((a96 IN (HC843_ForgoCareUnav)))) [Du kan inte välja '96' 
tillsammans med något annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar.;]
HC889_HealthLiteracy (HEALTH LITERACY)

Hur ofta behöver du hjälp från någon när du ska läsa instruktioner, broschyrer eller annat skriftligt material från din läkare 
eller ditt apotek?
1. Alltid
2. Ofta
3. Ibland
4. Sällan
5. Aldrig

IF (MN024_NursingHome = a1)

HC127_AtHomeCare (TYPE OF HOME CARE)
Vi har redan pratat om de svårigheter som du kanske har med olika aktiviteter på grund av hälsoproblem. Var 
vänlig titta på kort 20 . Har du under de senaste tolv månaderna, alltså sedan ^FLLastYearMonth;, erhållit någon 
eller några av de professionella eller betalda tjänster som du ser på kortet, på grund av fysiska, mentala, 
emotionella eller minnesrelaterade problem?
Koda alla;
SET OF 1. Hjälp med personlig omsorg (t.ex. komma i och ur sängen, klä sig, bada eller duscha)
2. Hjälp med hushållsgöromål (t.ex. städa, stryka, laga mat)
3. Leverans av matportioner från kommunen eller privat leverantör
4. Hjälp med andra aktiviteter (t.ex. fylla en dosett med mediciner)
96. Inget av dessa

CHECK: (NOT((count(HC127_AtHomeCare) > 1 AND ((a96 IN (HC127_AtHomeCare)))) [Du kan inte välja '96' 
tillsammans med något annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar.;] IF ((a1 IN (HC127_AtHomeCare))

ENDIF
IF ((a2 IN (HC127_AtHomeCare))

ENDIF
IF ((a3 IN (HC127_AtHomeCare))

ENDIF
HC029_NursHome (IN A NURSING HOME)

Under de senaste tolv månaderna, alltså sedan ^FLLastYearMonth;, har du varit inlagd över natten på ett 
äldreboende/vårdhem?
När en respondent flyttade till ett äldreboende/vårdhem för mindre än 12 månader sedan, svara 1 (Ja, tillfälligt)
1. Ja, tillfälligt
3. Ja, permanent
5. Nej

CHECK: (NOT(HC029_NursHome = a3)) [I början av denna intervju skrev du att respondentens hem inte är ett 
äldreboende/vårdhem. Nu har du angett att respondenten lever permanent på ett äldreboende/vårdhem. Skriv in en 
förklaring.;] IF ((HC029_NursHome = a1 OR (HC029_NursHome = a3))

HC033_WksNursCare (WEEKS RECEIVED PROFESSIONAL NURSING CARE)
Under de senaste tolv månaderna, hur många veckor tog du emot professionell eller betald hjälp för personlig 
omsorg i ditt hem?
RÄKNA 4 VECKOR FÖR VARJE MÅNAD; RÄKNA 1 VECKA OM DU FÅTT HJÄLP UNDER ENDAST EN DEL AV EN 
VECKA
NUMBER [1..52]

HC034_HrsNursCare (HOURS RECEIVED PROFESSIONAL NURSING CARE)
Hur många timmar per vecka fick du i genomsnitt, professionell eller betald hjälp med personlig omsorg i ditt 
hem?
AVRUNDA TILL HELA TIMMAR
NUMBER [1..168]

HC035_WksDomHelp (WEEKS RECEIVED PAID DOMESTIC HELP)
Under de senaste tolv månaderna, hur många veckor fick du professionell eller betald hjälp med 
hushållstjänster (på grund av hälsoproblem)?
RÄKNA 4 VECKOR FÖR VARJE HEL MÅNAD; RÄKNA 1 VECKA FÖR ENDAST EN DEL AV EN VECKA.
NUMBER [1..52]

HC036_HrsDomHelp (HOURS RECEIVED PAID DOMESTIC HELP)
Hur många timmar per vecka fick du i genomsnitt sådan professionell eller betald hjälp?
AVRUNDA TILL HELA TIMMAR
NUMBER [1..168]

HC037_WksMoW (WEEKS RECEIVED MEALS-ON-WHEELS)
Under de senaste tolv månaderna, hur många veckor fick du leverans av matportioner på grund av 
hälsoproblem?
RÄKNA 4 VECKOR FÖR VARJE HEL MÅNAD
NUMBER [1..52]

HC751_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Var det åtminstone en sjuksköterska bland personalen?
1. Ja
5. Nej



ENDIF
IF (NOT(MN029_linkage = 0))

ENDIF
HC063_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HC)

KONTROLLERA:
Vem besvarade frågorna i denna sektion?
1. Enbart respondenten
2. Respondenten och ombud (proxy)
3. Enbart ombud (proxy)

ENDIF
IF (HC029_NursHome = a1)

ENDIF
IF ((HC029_NursHome = a1 OR (HC029_NursHome = a3))

ENDIF

HC031_WksNursHome (WEEKS STAYED IN A NURSING HOME)
Hur många veckor har du totalt varit på ett sjukhem eller servicehus/äldreboende/särskilt boende för äldre 
under den senaste tolvmånadersperioden?
RÄKNA FYRA VECKOR FÖR VARJE HEL MÅNAD, RÄKNA 1 FÖR DEL AV EN VECKA
NUMBER [1..52]

HC696_OOP_NursingHomeYesNo (PAYED ANYTHING OUT OF POCKET NURSING HOME)
Betalade du någonting själv för din vistelse på sjukhem eller servicehus/äldreboende/särskilt boende för äldre 
under den senaste tolvmånadersperioden?
1. Ja
5. Nej

IF (HC696_OOP_NursingHomeYesNo = a1)

ENDIF

HC097_OOP_NursingHomeAmount (HOW MUCH PAYED OUT OF POCKET NURSING HOME)
Hur mycket betalade du, allt som allt, för din vistelse på sjukhem eller servicehus/äldreboende/särskilt 
boende för äldre under den senaste tolvmånadersperioden?
Ange ett belopp i ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HC097_OOP_NursingHomeAmount = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (((MN029_linkage = 1 OR (MN029_linkage = 2) OR (MN029_linkage = 3))

IF ((MN029_linkage = 1 OR (MN029_linkage = 3))

ELSE

LI004_Intro (LINKING INTRO)
Vi kommer nu att byta ämne. Ett viktigt syfte med SHARE-projektet är att förstå konsekvenserna av den 
demografiska utvecklingen i Sverige och i Europa. Detta kräver korrekt och tillförlitlig information och därför 
vill vi nu fråga om ditt medgivande till att koppla data från Statistiska centralbyrån till dina svar i SHARE-
undersökningen. Av sekretesskäl kan inte detta göras utan ditt skriftliga medgivande. Att ge oss detta 
medgivande är helt och hållet frivilligt från din sida. Därför frågar jag dig nu om du är villig att ge oss ett 
sådant medgivande.Vänligen ta först några mintuter och läs igenom detta formulär.
Ta 2 medgivandeformulär och ge 1 av dem till respondenten. Svara på alla frågor respondenten ställer. 

Här börjar en sektion som inte får besvaras genom ombud. Ombud är inte tillåtet.  Om respondenten inte 
själv kan svara på någon av dessa frågor, tryck CTRL-K vid varje fråga.
1. Medgivandeformulär för länkning har tillhandahållits

LI001_Number (ID RECORD LINKAGE)

INTERVJUARE: Ta det andra medgivandeformuläret och registrera det 6-siffriga numret (i övre högra hörnet) 
i CAPI
STRING

LI002_Number_Check (ID RECORD LINKAGE AGAIN)

UPPREPA NUMRET
STRING

IF ((LI001_Number = RESPONSE AND (LI002_Number_Check = RESPONSE))

ENDIF
LI003_Consent (LINKAGE COMPLETED)

Ger du ditt medgivande till länkning av registerdata från statistiska centralbyrån så som det beskrivs i 
formuläret? 
Om respondenten gav sitt medgivande, be honom/henne att färdigställa formuläret. Hjälp till om det är 
nödvändigt. Lägg sedan medgivandeformuläret i kuvertet (adresserat till Umeå universitet) och lägg det i  en 
postlåda.
Om respondenten är osäker så kan hon/han färdigställa det senare och skicka in det på egen hand. Om 
respondenten vägrar, kryssa över formuläret och skicka in det i alla fall.
Det blanka formuläret lämnas kvar hos respondenten.
1. Ja. Respondenten gav sitt medgivande.
2. Oklart. Respondenten är osäker. 
5. Nej, respondenten gav inte sitt medgivande. 

CHECK: (LI001_Number = LI002_Number_Check) [värdena bör vara lika;]

IF (MN029_linkage = 2)

LI006_consent (LINKAGE CONSENT QUESTION)
Vi kommer nu att byta ämne. Ett viktigt syfte med SHARE-projektet är att förstå konsekvenserna av 
den demografiska utvecklingen i Sverige och i Europa. Detta kräver korrekt och tillförlitlig information 
och därför vill vi nu fråga om ditt medgivande till att koppla data från Statistiska centralbyrån till dina 



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

ENDIF

ENDIF
IF (((MN029_linkage = 2 AND (LI006_consent = a1) OR ((MN029_linkage = 3 AND (LI003_Consent = a1)))

ENDIF
LI809_EndNonProxy (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN LI)

KONTROLLERA: Vem besvarade frågorna i detta avsnitt?
1. Respondenten
2. Avsnitt ej besvarat (intervju via ombud)

ENDIF

svar i SHARE-undersökningen. Av sekretesskäl kan inte detta göras utan ditt skriftliga medgivande. Att 
ge oss detta medgivande är helt och hållet frivilligt från din sida. Därför frågar jag dig nu om du är 
villig att ge oss ett sådant medgivande.
Ge informationen om medgivande till registerlänkning till respondenten. Svara på alla frågor 
respondenten ställer.

Här börjar en sektion som inte får besvaras genom ombud. Ombud inte tillåtet.  Om respondenten inte 
själv kan svara på någon av dessa frågor, tryck CTRL-K vid varje fråga.
1. Medgivande gavs och informationen om medgivande lämnades kvar hos respondenten. 
5. Inget medgivande

LI007_SSN (SOCIAL SECURITY NUMBER)
Vilket är ditt personnummer?
Skriv in det 10-siffriga personnumret utan blanksteg eller streck i CAPI.

Om personnumret inte accepteras, gör en anmärkning genom att trycka Ctrl+M. Tryck sedan Ctrl+R för att 
fortsätta intervjun.
STRING

IF ((MN029_linkage = 2 AND (LI007_SSN = RESPONSE))

ELSE

ENDIF

CHECK: (checked = 1) [SSN är inte korrekt. Vänligen försök igen.;]

IF ((MN029_linkage = 3 AND (LI003_Consent = a1))

ENDIF

LI008_SSN_Check (SOCIAL SECURITY NUMBER)
Vad god och repetera ditt personnummer. 
Skriv in det 10-siffriga personnumret utan blanksteg eller streck i CAPI. Om något problem 
uppstår, gör en anmärkning genom att trycka Ctrl+M. 

STRING

IF ((LI007_SSN = RESPONSE AND (LI008_SSN_Check = RESPONSE))

ENDIF
CHECK: (LI007_SSN = LI008_SSN_Check) [värdena bör vara lika;]

IF (MN024_NursingHome = a1)

EP001_Intro (INTRODUCTION EMPLOYMENT AND PENSIONS)
Nu kommer jag att ställa några frågor om din nuvarande arbetssituation.
1. Fortsätt

EP005_CurrentJobSit (CURRENT JOB SITUATION)
Titta på kort 21. Vilket av följande alternativ beskriver bäst din nuvarande sysselsättning?
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. Permanent sjuk eller arbetsoförmögen
5. Hemmafru/hemmaman
97. Annat

IF ((EP005_CurrentJobSit = a1 AND (MN041_retireinfo = 1))

EP329_RetYear (RETIREMENT YEAR)
Vilket år blev du pensionerad?
NUMBER [1900..2020]

IF (EP329_RetYear = RESPONSE)

ENDIF
EP328_RetMonth (RETIREMENT MONTH)

Kommer du ihåg vilken månad det var?
1. Januari
2. Februari
3. Mars
4. April
5. Maj
6. Juni

CHECK: (NOT(EP329_RetYear < MN002_Person[1].Year16)) [Pensioneringsår ligger före sextonde 
födelsedagen.Om år är korrekt, klicka på gå vidare och skriv in en förklaring;]



ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a3)

ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit <> a2)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)

7. Juli
8. Augusti
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

EP064_ResForRet (MAIN REASON FOR EARLY RETIREMENT)
Titta på kort 22. Av vilket eller vilka skäl gick du i pension?
Koda alla;
SET OF 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 (LOOKING FOR JOB)
Söker du arbete för närvarande?
1. Ja
5. Nej

EP067_HowUnempl (HOW BECAME UNEMPLOYED)
Kan du berätta varför du blev arbetslös? Var det
Läs upp;

För säsongsarbetare välj alternativ 5
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 (DID ANY PAID WORK)
[Vi är intresserade av dina erfarenheter från ditt arbete sedan vår förra intervju.] Utförde du något betalt 
arbete[sedan den senaste intervjun/ under de senaste fyra veckorna], antingen som anställd eller egen 
företagare, även om detta bara rörde några få timmar?
1. Ja
5. Nej

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

ENDIF

EP006_EverWorked (EVER DONE PAID WORK)
Har du någonsin utfört något betalt 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 (CONTINUOUSLY WORKING)
Om du inkluderar allt betalt arbete som du har gjort sedan ^FLLastInterviewMonthYear; och fram tills 
nu. Har du då arbetat utan avbrott sedan vår senaste intervju?
Semester ska inte räknas som avbrott.
1. Ja
5. Nej

EP141_ChangeInJob (CHANGE IN JOB)
Även om du har arbetat hela perioden sedan ^FLLastInterviewMonthYear;, undrar vi om några 
förändringar av ditt arbete inträffat sedan sist?
Koda alla;
SET OF 1. ändrat anställningsform (till exempel från anställd till egenföretagare)
2. ändrat arbetsgivare
3. blivit befordrad
4. ändrat arbetsplats
5. ändrat tiden på ditt anställningsavtal för hur länge du skall arbeta (antingen förlängt eller förkortat)
96. ingen av ovanstående

CHECK: (NOT((count(EP141_ChangeInJob) > 1 AND ((96 IN (EP141_ChangeInJob)))) [Du kan inte välja 
'96' tillsammans med något annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar.;]

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)



Från och med vilken månad och år har du [arbetat/ varit arbetslös]? 

MÅNAD: 
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 (PERIOD FROM YEAR)
Från och med vilken månad och år har du [arbetat/ varit arbetslös]? MÅNAD 
^EP127_PeriodFromMonth; ÅR
1. 2005 eller tidigare
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
Till och med vilken månad och år har du [arbetat/ varit arbetslös]

MÅNAD: 
ÅR:
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

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

Har du vid några andra tillfällen sedan ^FLLastInterviewMonthYear; ^FL_EP133_2; [arbetat mot 
betalning/ varit arbetslös]
1. Ja
5. Nej

[1] LOOP cnt := 2 TO 20

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)
Till och med vilken månad och år har du [arbetat/ varit arbetslös]? MONTH: 
^EP129_PeriodToMonth; 
YEAR:
FRAM TILL ÅR
1. 2005 eller tidigare
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

IF (PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1)

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
Från och med vilken månad och år har du [arbetat/ varit arbetslös]? 

MÅNAD: 
ÅR:
1. Januari
2. Februari



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
ENDLOOP

ENDIF

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

EP128_PeriodFromYear (PERIOD FROM YEAR)
Från och med vilken månad och år har du [arbetat/ varit arbetslös]? MÅNAD 
^EP127_PeriodFromMonth; ÅR
1. 2005 eller tidigare
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
Till och med vilken månad och år har du [arbetat/ varit arbetslös]

MÅNAD: 
ÅR:
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

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

Har du vid några andra tillfällen sedan ^FLLastInterviewMonthYear; ^FL_EP133_2; 
[arbetat mot betalning/ varit arbetslös]
1. Ja
5. Nej

[cnt] 

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)
Till och med vilken månad och år har du [arbetat/ varit arbetslös]? MONTH: 
^EP129_PeriodToMonth; 
YEAR:
FRAM TILL ÅR
1. 2005 eller tidigare
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP069_ResStopWork (REASON STOP WORKING)
Du sade att du för närvarande är hemmafru/-man, men att du tidigare utfört avlönat arbete Varför valde du 
att sluta arbeta?
Läs upp; Koda alla;
1. På grund av hälsoproblem
2. Det var för ansträngande
3. Det var för dyrt att anlita någon som tog hand om hem och familj
4. Du ville ta hand om barn eller barnbarn



ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)

5. För att du var friställd, eller för att din arbetsplats eller kontor lades ned
6. Eftersom familjeinkomsterna räckte till
7. För att vårda en gammal eller sjuk familjemedlem
97. Annat

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

ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a3)

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

EP325_UnEmpl (UNEMPLOYED)
Har du vid något tillfälle varit arbetslös sedan ^FLLastInterviewMonthYear;?
1. Ja
5. Nej

EP632_Intro (INTRODUCTION WHEN UNEMPLOYED)
Nu skulle jag vilja fråga dig om de gånger, från intervjun förra gången och fram tills nu, då du var 
arbetslös
1. Fortsätt

EP633_Intro (INTRODUCTION DATES UNEMPLOYED)
När var du arbetslös? Ange början och slutet för alla dessa perioder.
1. Fortsätt

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
Från och med vilken månad och år har du [arbetat/ varit arbetslös]? 

MÅNAD: 
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 (PERIOD FROM YEAR)
Från och med vilken månad och år har du [arbetat/ varit arbetslös]? MÅNAD 
^EP127_PeriodFromMonth; ÅR
1. 2005 eller tidigare
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
Till och med vilken månad och år har du [arbetat/ varit arbetslös]

MÅNAD: 
ÅR:
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

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)
Till och med vilken månad och år har du [arbetat/ varit arbetslös]? MONTH: 
^EP129_PeriodToMonth; 
YEAR:
FRAM TILL ÅR
1. 2005 eller tidigare
2. 2006



ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

Har du vid några andra tillfällen sedan ^FLLastInterviewMonthYear; ^FL_EP133_2; [arbetat mot 
betalning/ varit arbetslös]
1. Ja
5. Nej

[21] LOOP cnt := 22 TO 40

3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

IF (PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1)

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
Från och med vilken månad och år har du [arbetat/ varit arbetslös]? 

MÅNAD: 
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 (PERIOD FROM YEAR)
Från och med vilken månad och år har du [arbetat/ varit arbetslös]? MÅNAD 
^EP127_PeriodFromMonth; ÅR
1. 2005 eller tidigare
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
Till och med vilken månad och år har du [arbetat/ varit arbetslös]

MÅNAD: 
ÅR:
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

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)
Till och med vilken månad och år har du [arbetat/ varit arbetslös]? MONTH: 
^EP129_PeriodToMonth; 
YEAR:
FRAM TILL ÅR
1. 2005 eller tidigare
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012



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

((MN101_Longitudinal = 1 AND (EP335_Today = a1)))

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF

ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

Har du vid några andra tillfällen sedan ^FLLastInterviewMonthYear; ^FL_EP133_2; 
[arbetat mot betalning/ varit arbetslös]
1. Ja
5. Nej

[cnt] 

9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP008_Intro1 (INTRODUCTION CURRENT JOB)
De följande frågorna rör ditt huvudsakliga arbete som du innehar för tillfället.
INKLUDERA SÄSONGSARBETE. DET HUVUDSAKLIGA ARBETET ÄR DET ARBETE DÄR RESPONDENTEN HAR 
DEN HUVUDSAKLIGA DELEN AV SIN ARBETSTID. OM ARBETSTIDEN ÄR DENSAMMA FÖR TVÅ JOBB, LÅT DÅ 
DET MED DEN STÖRSTA INKOMSTEN VARA DET HUVUDSAKLIGA ARBETET.
1. Fortsätt

EP009_EmployeeOrSelf (EMPLOYEE OR SELF-EMPLOYED)
Utför du detta arbete som anställd i privat sektor, anställd i offentlig sektor, eller som egenföretagare?
1. Anställd i privat sektor
2. Anställd i offentlig sektor
3. Egenföretagare

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

EP010_CurJobYear (START OF CURRENT JOB (YEAR))
Vilket år började du med detta arbete?
NUMBER [1940..2020]

IF (EP010_CurJobYear = RESPONSE)

ENDIF
EP616_NTofJob (NAME OR TITLE OF JOB)

Vad har detta jobb för benämning, titel? Var vänlig beskriv det exakta namnet eller titeln.
STRING

IF (NOT(EP616_NTofJob = Refusal))

ENDIF
EP018_WhichIndustry (WHICH INDUSTRY ACTIVE)

Var snäll och titta på kort 24. Vilken bransch, industri eller tjänstenäring arbetar du i (dvs. vad 
tillverkar eller gör de där du arbetar)?
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
14. Andra samhälleliga och personliga tjänster

CHECK: (NOT( YEAR(SYSDATE()) - EP010_CurJobYear10 > MN808_AgeRespondent)) [Året skall 
vara minst 10 år efter födelseåret. Om året är korrekt, klicka på gå vidare och skriv in en 
förklaring.;]

EP616c_NTofJobCode (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Jag kommer nu att söka bland officiella benämningar på jobb i vår databas.  
Skriv in benämningen på jobbet igen och välj den bästa sökträffen från rullgardinslistan. Om du 
skrollar nedåt hittar du fler jobbtitlar. 

Om du inte hittar jobbtiteln, be respondenten att tänka på en annan benämning för jobbet eller 
be henne/honom om en bredare eller mer specific beskrivning av jobbet. 

Om du inte kan hitta en träffande benämning/titel, skriv in 991. 
STRING

JOBCODER: InDataOccupationsA 
IF ((NOT(EP616c_NTofJobCode = Empty) AND (NOT(EP616c_NTofJobCode = 991)))

ENDIF

EP616d_NTofJobCode (JOBCODER - NEXT)

Verifiera att du valt rätt benämning på jobbet. 
^EP616c_NTofJobCode;

Om det inte är rätt benämning, gå tillbaka och välj den bästa träffen i rullgardinslistan. 

1. Bekräfta och fortsätt



ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a2)

ENDIF
EP013_TotWorkedHours (TOTAL HOURS WORKED PER WEEK)

Hur många timmar per vecka brukar du vanligtvis jobba i detta arbete? Inkludera både betald och obetald 
övertid, men exkludera matraster.
Detta gäller "normal" arbetstid. En säsongsarbetare som jobbar 40 timmar per vecka tre månader per år ska 
svara 40.
NUMBER [0..168]

IF (EP013_TotWorkedHours = RESPONSE)

ENDIF

IF (EP009_EmployeeOrSelf = 3)

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

ENDIF

EP024_NrOfEmployees (NUMBER OF EMPLOYEES)
Hur många anställda har du i detta arbete, om några?
Exklusive respondenten: räkna bara människor som arbetar för, eller är underställda 
respondenten. Läs upp;
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

EP811_TermJob (TERM OF JOB)
Är du tillfälligt (visstids-) anställd eller har du en tillsvidareanställning på detta jobb?
Om du får frågan, förklara att med tillfällig (visstids-) anställning avses anställning kortare än 3 
år.
1. Tillfälligt (visstids-) anställning
2. Tillsvidareanställning
3. Ingen anställning (endast spontant)

CHECK: (EP013_TotWorkedHours < 71) [Kontrollera, antalet timmar verkar för högt;]

IF (MN101_Longitudinal = 1)

EP025_Intro (INTRODUCTION WORK SATISFACTION)
Titta på kort 25. Om du tänker på ditt nuvarande arbete, skulle du säga att du instämmer helt, 
instämmer, instämmer inte eller instämmer inte alls med varje påstående?
Här börjar en sektion som inte får besvaras genom ombud. Ombud inte tillåtet. Om respondenten 
inte kan besvara några av frågorna på egen hand, tryck CTRL-K för varje fråga.
1. Fortsätt

EP026_SatJob (SATISFIED WITH JOB)
Sammantaget är jag nöjd med mitt arbete. Skulle du säga att du instämmer helt, instämmer, 
instämmer inte eller instämmer inte alls?
VISA KORT 25
1. Instämmer helt
2. Instämmer
3. Instämmer inte
4. Instämmer inte alls

EP027_JobPhDem (JOB PHYSICALLY DEMANDING)
Mitt arbete är fysiskt krävande. Skulle du säga att du instämmer helt, instämmer, instämmer inte eller 
instämmer inte alls?
VISA KORT 25
1. Instämmer helt
2. Instämmer
3. Instämmer inte
4. Instämmer inte alls

EP028_TimePress (TIME PRESSURE DUE TO A HEAVY WORKLOAD)
Jag är under konstant tidspress på grund av en stor arbetsbörda. Skulle du säga att du instämmer helt, 
instämmer, instämmer inte eller instämmer inte alls?
VISA KORT 25
1. Instämmer helt
2. Instämmer
3. Instämmer inte
4. Instämmer inte alls

EP029_LitFreeWork (LITTLE FREEDOM TO DECIDE HOW I DO MY WORK)
Jag har mycket liten frihet att bestämma hur jag skall utföra mitt arbete. (Skulle du säga att du 
instämmer helt, instämmer, instämmer inte eller instämmer inte alls?)
VISA KORT 25
1. Instämmer helt
2. Instämmer
3. Instämmer inte
4. Instämmer inte alls

EP030_NewSkill (I HAVE AN OPPORTUNITY TO DEVELOP NEW SKILLS)
Jag har möjlighet att utveckla nya färdigheter. (Skulle du säga att du instämmer helt, instämmer, 
instämmer inte eller instämmer inte alls?)
VISA KORT 25
1. Instämmer helt
2. Instämmer
3. Instämmer inte
4. Instämmer inte alls

EP031_SuppDiffSit (SUPPORT IN DIFFICULT SITUATIONS)
Jag får tillräckligt med stöd i svåra situationer. (Skulle du säga att du instämmer helt, instämmer, 
instämmer inte eller instämmer inte alls?)
VISA KORT 25



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

((MN101_Longitudinal = 1 AND (EP335_Today = a1)))

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

(EP005_CurrentJobSit = a3)))

ENDIF

1. Instämmer helt
2. Instämmer
3. Instämmer inte
4. Instämmer inte alls

EP032_RecognWork (RECEIVE THE RECOGNITION DESERVING FOR MY WORK)
Jag får det erkännande för mitt arbete som jag förtjänar. (Skulle du säga att du instämmer helt, 
instämmer, instämmer inte eller instämmer inte alls?)
VISA KORT 25
1. Instämmer helt
2. Instämmer
3. Instämmer inte
4. Instämmer inte alls

EP033_SalAdequate (SALARY OR EARNINGS ARE ADEQUATE)
Min [lön är/ förtjänst är] tillfredsställande med tanke på min arbetsinsats och arbetsprestation. (Skulle 
du säga att du instämmer helt, instämmer, instämmer inte eller instämmer inte alls?)
VISA KORT 25. OM TVEKAN, FÖRKLARA: VI AVSER TILLFREDSTÄLLANDE I RELATION TILL 
ARBETSPRESTATIONEN
1. Instämmer helt
2. Instämmer
3. Instämmer inte
4. Instämmer inte alls

EP034_JobPromPoor (PROSPECTS FOR JOB ADVANCEMENT ARE POOR)
Mina[utsikter till befordran/ utsikter till att avancera i mitt arbete] är små. (Skulle du säga att du 
instämmer helt, instämmer, instämmer inte eller instämmer inte alls?)
VISA KORT 25
1. Instämmer helt
2. Instämmer
3. Instämmer inte
4. Instämmer inte alls

EP035_JobSecPoor (JOB SECURITY IS POOR)
Min anställningstrygghet är dålig. (Skulle du säga att du instämmer helt, instämmer, instämmer inte 
eller instämmer inte alls?)
VISA KORT 25
1. Instämmer helt
2. Instämmer
3. Instämmer inte
4. Instämmer inte alls

IF (EP005_CurrentJobSit = a2)

ENDIF

EP036_LookForRetirement (LOOK FOR EARLY RETIREMENT)
Skulle du vilja pensionera dig så tidigt som möjligt från ditt nuvarande arbete?
1. Ja
5. Nej

EP037_AfraidHRet (AFRAID HEALTH LIMITS ABILITY TO WORK BEFORE REGULAR RETIREMENT)
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

EP007_MoreThanOneJob (CURRENTLY MORE THAN ONE JOB)
Än så länge har vi pratat om ditt huvudsakliga arbete. Har du för närvarande något mer arbete?
Ta bara med betalda arbeten.
1. Ja
5. Nej

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

EP050_YrLastJobEnd (YEAR LAST JOB END)
Vilket år slutade du ditt senaste arbete?
NUMBER [1900..2020]

IF (EP050_YrLastJobEnd = RESPONSE)

ENDIF
EP649_YrsInLastJob (YEARS WORKING IN LAST JOB)

Hur många år arbetade du med ditt senaste jobb?
Om respondenten har fler än ett jobb ska frågan gälla det jobb som respondenten hävdar är det huvudsakliga 
jobbet. Inkludera obetalda perioder av ledighet. 1 för 6 månader eller längre, 0 för mindre än 6 månader.
NUMBER [0..99]

IF (EP649_YrsInLastJob = RESPONSE)

ENDIF
EP051_EmployeeORSelf (EMPLOYEE OR A SELF EMPLOYED IN LAST JOB)

Var du i detta arbete anställd i privat sektor, offentlig sektor eller var du egenföretagare?

CHECK: ( YEAR(SYSDATE()) - EP050_YrLastJobEnd10 < MN808_AgeRespondent) [Året skall vara minst 
10 år efter födelseåret. Om året är korrekt, klicka på gå vidare och skriv in en förklaring.;]

CHECK: (EP649_YrsInLastJob < MN808_AgeRespondent) [Talet skall vara mindre än eller lika med 
respondentens ålder. Om ålder är korrekt, klicka på gå vidare och skriv in en förklaring.;]



ENDIF
EP203_IntroEarnings (INTRO INDIVIDUAL INCOME)

Nu skulle vi vilja veta lite mer om dina inkomster under förra året, dvs. ^FLLastYear;.
1. Fortsätt

EP204_AnyEarnEmpl (ANY EARNINGS FROM EMPLOYMENT LAST YEAR)
Har du fått lön eller andra inkomster från anställning under ^FLLastYear;?
1. Ja
5. Nej

IF (EP204_AnyEarnEmpl = a1)

ENDIF
EP206_AnyIncSelfEmpl (INCOME FROM SELF-EMPLOYMENT LAST YEAR)

Har du haft några inkomster från eget företagande eller arbete i familjeföretag under ^FLLastYear;?
1. Ja
5. Nej

IF (EP206_AnyIncSelfEmpl = a1)

ENDIF

1. Privat sektor
2. Offentlig sektor
3. Egenföretagare

EP152_NTofJob (NAME OR TITLE OF JOB)
Hur benämns detta arbete? Var vänlig och ange det exakta namnet eller titeln.
STRING

IF (NOT(EP152_NTofJob = Refusal))

ENDIF
EP054_WhichIndustry (WHICH INDUSTRY ACTIVE)

Titta på kort 24. Vilken bransch eller industri arbetade du i (dvs. vad gjorde eller tillverkade det företag eller 
den organisation du arbetade för?)
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
14. Andra samhälleliga och personliga tjänster

IF (EP051_EmployeeORSelf = 3)

ENDIF

EP152c_NTofJobCode (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Jag kommer nu att söka bland officiella benämningar på jobb i vår databas.  
Skriv in benämningen på jobbet igen och välj den bästa sökträffen från rullgardinslistan. Om du 
skrollar nedåt hittar du fler jobbtitlar. 

Om du inte hittar jobbtiteln, be respondenten att tänka på en annan benämning för jobbet eller be 
henne/honom om en bredare eller mer specific beskrivning av jobbet. 

Om du inte kan hitta en träffande benämning/titel, skriv in 991. 
STRING

JOBCODER: InDataOccupationsB 
IF ((NOT(EP152c_NTofJobCode = Empty) AND (NOT(EP152c_NTofJobCode = 991)))

ENDIF

EP152d_NTofJobCode (JOBCODER - NEXT)

Verifiera att du valt rätt benämning på jobbet. 

^EP152c_NTofJobCode;

Om det inte är rätt benämning, gå tillbaka och välj den bästa träffen i rullgardinslistan. 

1. Bekräfta och fortsätt

EP061_NrOfEmployees (NUMBER OF EMPLOYEES)
Hur många anställda hade du, om några?
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

EP205_EarningsEmplAT (EARNINGS EMPLOYMENT PER YEAR AFTER TAXES)
Efter skatter och avgifter, hur stor var din ungefärliga årliga (netto)inkomst från anställning under ^FLLastYear;? 
Inkludera eventuella tillägg och engångsersättningar, som bonusar, semestertillägg.
BELOPP I ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP205_EarningsEmplAT = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]



ENDIF
EP303_Intro (INTRODUCTION INCOME FROM PUBLIC PENSIONS)

Nu kommer vi att ställa några frågor om inkomster från allmänna pensioner och bidrag. Vi är intresserade av belopp, när 
du fick betalningarna och hur länge du har erhållit allmänna pensioner och bidrag
1. Fortsätt

EP671_IncomeSources (INCOME FROM PUBLIC PENSIONS IN LAST YEAR)
Titta på kort 26. Har du mottagit inkomst från någon av dessa källor under ^FLLastYear;?
Garanti- och inkomst- och premiepension är olika delar i det nya pensionssystemet. Om respondenten har pension enligt 
det gamla pensionssystemet gäller Folkpension för alternativ 1 och tilläggspension (ATP) för alternativ 2. Sjukpenning: Den 
ersättning en person får som inkomstersättning vid frånvaro från arbete på grund av sjukdom. Sjukersättning: Den 
ersättning en person får på grund av långvarig sjukdom och personen inte kan förväntas återgå i arbete under överskådlig 
framtid.
SET OF 1. Garantipension (folkpension)
2. Inkomst och premiepension (tilläggspension)

4. Sjukpenning
5. Sjukersättning (tidigare förtidspension, sjukbidrag)
6. Avtalstillägg till sjukersättning och/eller livränta
7. Avtalstillägg till sjukpenning
8. Arbetslöshetsersättning
9. Änkepension/efterlevandepension

13. Försörjningsstöd (socialbidrag)
96. Ingen av dessa

CHECK: (NOT((count(EP671_IncomeSources) > 1 AND ((96 IN (EP671_IncomeSources)))) [Du kan inte välja '96' 
tillsammans med något annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar.;] LOOP cnt := 1 TO 13

EP207_EarningsSelfAT (EARNINGS PER YEAR AFTER TAXES FROM SELF-EMPLOYMENT)
Vad var din ungefärliga årliga inkomst från eget företagande efter skatt och avgifter och efter att du har betalt 
material, utrustning och varor som du använder i ditt arbete, under ^FLLastYear;?
BELOPP I ^FLCurr;
NUMBER

IF (EP207_EarningsSelfAT = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF ((cnt IN (EP671_IncomeSources))

EP078_AvPaymPens (TYPICAL PAYMENT OF PENSIONS)
Ungefär hur stor var en vanlig utbetalning efter skatt av[Garantipension (folkpension)/ Inkomst och 
premiepension (tilläggspension)/ Sjukpenning/ Sjukersättning (tidigare förtidspension, sjukbidrag)/ 
Avtalstillägg till sjukersättning och/eller livränta/ Avtalstillägg till sjukpenning/ Arbetslöshetsersättning/ 
Änkepension/efterlevandepension/ Försörjningsstöd (socialbidrag)] under ^FLLastYear;?
BELOPP I ^FLCurr; Ordinarie utbetalning exklusive extra utbetalningar såsom bonus, utbetalning för en 
eventuell 13 månad eller klumpsummebetalningar. Tidsperioden för utbetalning efterfrågas i nästa fråga, det 
kan röra sig om utbetalningar per kvartal, månad eller vecka. R skall ange vad som är en normal utbetalning 
för en sådan period för det år som anges i frågan.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP078_AvPaymPens = NONRESPONSE)

ENDIF
EP074_PeriodBenefit (PERIOD OF INCOME SOURCE)

Hur lång tidsperiod gällde den utbetalningen?
Inkludera inte klumpsummeutbetalningar. Vi kommer fråga om detta senare.
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)

IF (EP074_PeriodBenefit = a97)

ENDIF
EP208_MonthsRecIncSource (HOW MANY MONTHS RECEIVED INCOME SOURCE)

Hur många månader fick du[Garantipension (folkpension)/ Inkomst och premiepension (tilläggspension)/ 
Sjukpenning/ Sjukersättning (tidigare förtidspension, sjukbidrag)/ Avtalstillägg till sjukersättning och/eller 
livränta/ Avtalstillägg till sjukpenning/ Arbetslöshetsersättning/ Änkepension/efterlevandepension/ 
Försörjningsstöd (socialbidrag)] under ^FLLastYear;?
AVSER INTE HUR MÅNGA BETALNINGAR UTAN TIDSPERIODEN. EXEMPEL: OM FÖRMÅNEN BETALADES UT 
UNDER HELA ÅRET ÄR SVARET 12. OM RESPONDENTEN BÖRJADE FÅ FÖRMÅNEN I NOVEMBER ÄR SVARET 2.
NUMBER [1..12]

IF (MN101_Longitudinal = 1)

[Unfolding Bracket Sequence]

EP075_OthPeriodBenefits (OTHER PERIOD OF RECEIVING BENEFITS)

NOTERA ANNAN PERIOD
STRING

EP612_WhenSource_long (BENEFIT BEFORE LAST INTERVIEW)
Fick du [Garantipension (folkpension)/ Inkomst och premiepension (tilläggspension)/ Sjukpenning/ 
Sjukersättning (tidigare förtidspension, sjukbidrag)/ Avtalstillägg till sjukersättning och/eller livränta/ 
Avtalstillägg till sjukpenning/ Arbetslöshetsersättning/ Änkepension/efterlevandepension/ 
Försörjningsstöd (socialbidrag)] innan vår förra intervju ^FLLastInterviewMonthYear;?
1. Ja, före vår senaste intervju
5. Nej, efter vår senaste intervju



ENDLOOP
EP624_OccPensInc (HAD OCCUPATIONAL PENSION INCOME SOURCES)

Vid sidan av allmän ålderspension kan man också få tjänstepension kopplat till tidigare anställningar. Har du fått någon 
inkomst från tjänstepension under ^FLLastYear;?
Kan avse ålderspension från tidigare arbetsgivare, förtida pension från tidigare arbetsgivare, sjuk- invaliditetspension från 
tidigare arbetsgivare
1. Ja
5. Nej

IF (EP624_OccPensInc = a1)

ENDIF

ENDIF
IF ((NOT(MN101_Longitudinal = 1) OR (EP612_WhenSource_long = a5))

ENDIF
EP081_LumpSumPenState (LUMP SUM PAYMENT INCOME SOURCE)

Fick du ytterligare några tilläggsbetalningar eller någon klumpsumma från 
[Garantipension (folkpension)/ Inkomst och premiepension (tilläggspension)/ Sjukpenning/ Sjukersättning 
(tidigare förtidspension, sjukbidrag)/ Avtalstillägg till sjukersättning och/eller livränta/ Avtalstillägg till 
sjukpenning/ Arbetslöshetsersättning/ Änkepension/efterlevandepension/ Försörjningsstöd (socialbidrag)]
under ^FLLastYear;?
Försäkra dig om att respondenten inkluderar allt som är extra, såsom extraersättning, semestertillägg eller 
eventuell bonus.
1. Ja
5. Nej

IF (EP081_LumpSumPenState = a1)

ENDIF
[cnt] 

EP213_YearRecIncSource (YEAR RECEIVED INCOME SOURCE)
Vilket år fick du [Garantipension (folkpension)/ Inkomst och premiepension (tilläggspension)/ 
Sjukpenning/ Sjukersättning (tidigare förtidspension, sjukbidrag)/ Avtalstillägg till sjukersättning 
och/eller livränta/ Avtalstillägg till sjukpenning/ Arbetslöshetsersättning/ 
Änkepension/efterlevandepension/ Försörjningsstöd (socialbidrag)] första gången?
Avser inte första gången i livet utan aktuell period.
NUMBER [1930..2020]

IF (EP213_YearRecIncSource = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: ( YEAR(CURRENTDATE) - EP213_YearRecIncSource <= MN808_AgeRespondent) [Året 
ska vara större än eller lika med födelseåret. Om år är korrekt, klicka på gå vidare och skriv in en 
förklaring.;]

EP082_TotAmountLS (TOTAL AMOUNT OF LUMP SUM PAYMENT FROM INCOME SOURCE)
Hur mycket ungefär fick du totalt efter skatt i form av extra eller tilläggsutbetalningar under 
^FLLastYear; från [din garantipension (folkpension)/ din Inkomst - och premiepension (ATP)/ din 
sjukpenning/ din sjukersättning (tidigare förtidspension, sjukbidrag)/ ditt avtalstillägg till 
sjukersättning och /eller livränta/ ditt avtalstillägg till sjukpennning/ ditt arbetslöshetsersättning/ din 
änke- efterlevandepension/ ditt försörjningsstöd (socialbidrag)]?
Belopp i ^FLCurr; Inkludera alla extra- eller tilläggsutbetalningar
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP082_TotAmountLS = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

EP678_AvPaymPens (APPROXIMATE ANUAL PAYMENT OF PENSIONS)
Efter skatt, vad var den ungefärliga summan du fick från alla dina tjänstepensioner under ^FLLastYear;?
Belopp i ^FLCurr;. Vänligen exkludera extra och tilläggsutbetalningar, klumpsummor eller engångsbetalningar som 
till exempel bonusar, en 13:e månadsutbetalning, jul- och sommarutbetalningar.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP678_AvPaymPens = NONRESPONSE)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF
IF ((NOT(MN101_Longitudinal = 1) OR (EP621_WhenSource_long = a5))

ENDIF
EP681_LumpSumPenState (LUMP SUM PAYMENT INCOME SOURCE)

Har du mottagit någon tilläggs- eller extra utbetalning från din tjänstepension under ^FLLastYear;?
Vänligen var noga med att respondenten medräknar samtliga extra betalningar, engångsutbetalningar, 
klumpsummor från all typ av tjänstepension.
1. Ja
5. Nej

[Unfolding Bracket Sequence]

EP621_WhenSource_long (BENEFIT BEFORE LAST INTERVIEW)
Började du erhålla din första tjänstepension före vår senaste intervju^FLLastInterviewMonthYear;?
Den första tjänstepensionen är den första som respondenten har börjat erhålla utbetalningar ifrån.
1. Ja, före vår senaste intervju
5. Nej, efter vår senaste intervju

EP613_YearRecIncSource (YEAR RECEIVED INCOME SOURCE)
Vilket år började du erhålla utbetalningar för första gången från tjänstepension?
Frågan avser den första gången pensionen erhålls.
NUMBER [1930..2020]

IF (EP613_YearRecIncSource = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: ( YEAR(CURRENTDATE) - EP613_YearRecIncSource <= MN808_AgeRespondent) [Året ska vara 
större än eller lika med födelseåret. Om år är korrekt, klicka på gå vidare och skriv in en förklaring.;]



ENDIF
EP089_AnyRegPay (ANY OTHER REGULAR PAYMENTS RECEIVED)

Titta på kort 27. Fick du regelbundna utbetalningar under ^FLLastYear; från någon av följande källor?
Koda alla;
SET OF 1. Utbetalningar från livförsäkring från ett privat försäkringsbolag
2. Regelbundna utbetalningar från privat livränta eller privat pensionsförsäkring
3. Underhåll/underhållsbidrag
4. Regelbundna utbetalningar från välgörenhet
5. Utbetalningar från privat försäkringsbolag för långvarig vårdvistelse
96. Ingen av dessa

CHECK: (NOT((count(EP089_AnyRegPay) > 1 AND ((96 IN (EP089_AnyRegPay)))) [Du kan inte välja '96' tillsammans med 
något annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar.;] LOOP cnt := 1 TO 5

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

IF (EP681_LumpSumPenState = a1)

ENDIF

EP682_TotAmountLS (TOTAL AMOUNT OF LUMP SUM PAYMENT FROM INCOME SOURCE)
Efter skatt, ungefär hur mycket har du under ^FLLastYear; allt som allt mottagit som extra utbetalningar, 
engångsutbetalningar eller klumpsummor från all typ av tjänstepension?
Belopp i ^FLCurr;. Inkludera alla typer av extra utbetalningar.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP682_TotAmountLS = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF ((cnt IN (EP089_AnyRegPay))

ENDIF

EP094_TotalAmountBenLP (TOTAL AMOUNT IN THE LAST PAYMENT)
Ungefär hur stora var de genomsnittliga utbetalningarna efter skatt och avgifter från[din livförsäkring/ din 
privata livränta eller privata pensionsförsäkring/ ditt underhåll, underhållsbidrag/ välgörenhet] under 
^FLLastYear;?
BELOPP I ^FLCurr; Inkludera inte klumpsummebetalningar. Detta kommer vi fråga om senare.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP094_TotalAmountBenLP = NONRESPONSE)

ENDIF
EP090_PeriodPaym (PERIOD RECEIVED REGULAR PAYMENTS)

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. Annan (specificera)

IF (EP090_PeriodPaym = a97)

ENDIF
EP096_MonthsRegPaym (MONTHS RECEIVED REGULAR PAYMENTS)

Hur många månader sammanlagt fick du [utbetalning från livförsäkring/ utbetalning från privat livränta eller 
privat pensionsförsäkring/ utbetalning från ditt underhåll/underhållsbidrag/ utbetalning från välgörenhet]
under ^FLLastYear;?
NUMBER [1..12]

EP092_AddPayments (ADDITIONAL PAYMENTS FOR THIS BENEFIT IN LAST YEAR)
Fick du tilläggsbetalningar eller någon klumpsumma från [din privata livförsäkring/ din privata livränta eller 
privata pensionsförsäkring/ ditt underhåll/underhållsbidrag/ välgörenhet] ^FLLastYear;?
1. Ja
5. Nej

IF (EP092_AddPayments = a1)

ENDIF
[cnt] 

[Unfolding Bracket Sequence]

EP091_OthPeriodPaym (OTHER PERIOD OF RECEIVING REGULAR PAYMENTS)

SPECIFICERA ANNAN
STRING

EP209_AddPaymAT (ADDITIONAL PAYMENTS AFTER TAXES)
Efter skatter och avgifter, hur mycket fick du i tilläggs- eller extra utbetalningar?
Belopp i ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP209_AddPaymAT = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

EP097_PensClaim (PENSION CLAIMS)
Nu ska vi prata om pensioner som du kan få ta del av i framtiden som du inte tar ut just nu. Titta på kort 28.
Har du intjänad rätt till minst en av de pensioner som listas på kortet som du för närvarande inte tar ut?
1. Ja
5. Nej

IF (EP097_PensClaim = a1)

EP098_TypeOfPension (TYPE OF PENSION YOU WILL BE ENTITLED TO)
Vilka typer av pensioner kommer du att ha rätt till?
Koda alla; Respondenten får inte mottaga dessa pensioner ännu.



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

ENDIF
EP210_IntCheck (WHO ANSWERED SECTION EP)

VEM BESVARADE FRÅGORNA I DENNA SEKTION?
1. Enbart respondenten
2. Respondenten och ombud (proxy)
3. Enbart ombud (proxy)

ENDIF

SET OF 1. Allmän ålderspension

3. Sjukersättning, sjukpenning, invaliditetsersättning
4. Tjänstepension från avtalet för privatanställda arbetare, från avtalet för privatanställda tjänstemän, från 
avtalet för kommun och landstingsanställda eller från avtalet för statsanställda.
5. Privatfinansierad förtida pension

LOOP cnt := 1 TO 5

ENDLOOP

IF ((cnt IN (EP098_TypeOfPension))

ENDIF

EP102_CompVolun (COMPULSORY OF VOLUNTARY PLAN OR FUND)
Är deltagande[i det allmännna ålderspensionssystemet/ i det allmänna sjukförsäkringssystemet 
(sjukdom, invaliditet)/ i tjänstepensionssystemet/ din privata pensionsförsäkring] obligatorisk 
eller frivillig?
1. Obligatorisk
2. Frivillig

EP103_YrsContrToPlan (YEARS CONTRIBUTING TO PLAN)
Hur många intjänandeår har du i [det allmänna ålderspensionssystemet/ 
tjänstepensionssystemet/ din privata pensionsförsäkring]?
Bidrag från arbetsgivaren skall också inräknas.
NUMBER [0..75]

CHECK: (EP103_YrsContrToPlan <= MN808_AgeRespondent) [Talet skall vara mindre än eller lika 
med respondentens ålder. Om ålder är korrekt, klicka på gå vidare och skriv in en förklaring.;]
EP106_ExpRetAge (EXPECTED AGE TO COLLECT THIS PENSION)

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

CHECK: (NOT((EP106_ExpRetAge < MN808_AgeRespondent AND (EP106_ExpRetAge = 
RESPONSE))) [Förväntad ålder bör vara högre eller lika med nuvarande ålder. Om ålder är 
korrekt, klicka på gå vidare och skriv in en förklaring.;] IF (EP005_CurrentJobSit = a2)

ENDIF
[cnt] 

EP609_PWExpPensStatAge (EXPECTED AMOUNT OF PENSION BENEFIT)
Var vänlig och tänk på den tid då du kommer att börja ta ut den här pensionen. Hur 
mycket kommer du månadsvis få ut efter skatt från [din allmänna ålderspension/ din 
tjänstepension/ din privata pensionsförsäkring]?
Ange belopp i ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IT004_UseWWW (USE WORLD WIDE WEB)

IT005_Continue (INTRO IT MODULE)
Nu ska vi tala om datorer
1. Fortsätt

IF (Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2)

ELSE

ENDIF
IT003_PC_skills (PC skills)

Hur skulle du värdera dina datorkunskaper? Skulle du säga att de är ...
Läs upp;
1. Utmärkta
2. Mycket goda
3. Goda
4. Någorlunda
5. Dåliga
6. Jag har aldrig använt en dator (ENDAST SPONTANT)

IT001_PC_work (CURRENT JOB REQUIRES COMPUTER)
Kräver ditt nuvarande arbete att du använder dator?
Med dator avses här personlig dator (PC, Mac eller dyl.) eller en surfplatta, (t.ex. Ipad) eller en smartphone 
(med internetuppkoppling)
1. Ja
5. Nej

IF (Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a1)

ENDIF

IT002_PC_work (LAST JOB REQUIRED COMPUTER)
Krävde ditt senaste arbete innan du pensionerades att du använde dator?
Med dator avses här personlig dator (PC, Mac eller dyl.) eller en surfplatta (Ipad eller liknande), eller 
en smartphone (med internetuppkoppling)
1. Ja
5. Nej



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

Har du under de senaste 7 dagarna använt internet åtminstone en gång för att skicka e-post, söka efter information, 
handla eller för något annat syfte?
Annat syfte inkluderar att chatta, sociala nätverk, skypa etc. 
1. Ja
5. Nej

GS700_Intro (INTRO HANDGRIP MEASURED)
Nu skulle jag vilja mäta din greppstyrka i en greppövning. Jag kommer att be dig pressa det här handtaget så hårt du kan 
under några sekunder och sedan släppa det. Jag demonstrerar hur man gör nu.
Demonstrera greppstyrketestet.

Här börjar en sektion som inte får besvaras genom ombud. Ombud inte tillåtet. 

Om respondenten inte gör testet själv, tryck CTRL-K för varje fråga.
1. Fortsätt

GS701_Willingness (WILLING TO HAVE HANDGRIP MEASURED)
Jag kommer ta två olika mått, från din högra och din vänstra hand. Är du villig att få din greppstyrka mätt?
1. Respondenten godkänner att mäta sin greppstyrka
2. Respondenten vägrar mäta sin greppstyrka
3. Respondenten kan inte mäta sin greppstyrka

IF ((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3))

ENDIF
IF (NOT((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3)))

ENDIF
IF ((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3))

ENDIF
IF (NOT((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3)))

GS010_WhyNotCompl (WHY NOT COMPLETED GS TEST)

Varför slutförde inte R greppstyrketestet?
Koda alla;
1. Svaranden trodde inte det var säkert
2. Intervjuaren trodde inte det var säkert
3. Svaranden vägrade, angav inga skäl
4. Svaranden försökte, men kunde inte slutföra testet
5. Svaranden förstod inte instruktionerna
6. Svaranden har undergått operation, skada, svullnad, etc. på båda händerna under de senaste 6 månader
97. Annat (specifiera)

IF ((a97 IN (GS010_WhyNotCompl))

ENDIF

GS011_OthReason (OTHER REASON)

Ange annat skäl
STRING

GS002_RespStatus (RECORD RESPONDENT STATUS)

Notera respondentens status
1. Respondenten kan använda båda händerna
2. Respondenten kan inte använda högerhanden
3. Respondenten kan inte använda vänsterhanden

GS003_StopTest (END OF TEST BECAUSE RESPONDENT IS UNABLE OR NOT WILLING TO DO TEST)
INTERVJUARE STOPPA TESTET
Inget greppstyrketest togs
1. Fortsätt

IF (GS002_RespStatus = a1)

ENDIF
GS705_IntroTest (INTRODUCTION TO TEST)

Byt till registreringshäftet för intervjuare och följ instruktionerna för greppstyrketestet.

Tryck "1. Fortsätt" efter testet.
1. Fortsätt

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

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

GS004_DominantHand (DOMINANT HAND)
Vilken är din dominanta hand?
Naturlig ambidextri/tvåhänthet är när man är lika skicklig att använda både vänster- och högerhanden från 
födseln.
1. Högerhänt
2. Vänsterhänt
3. Ambidextri

GS006_FirstLHand (FIRST MEASUREMENT, LEFT HAND)
VÄNSTER HAND, FÖRSTA MÄTNINGEN.
Skriv in resultaten avrundade till närmaste heltal.
NUMBER [0..100]

GS008_FirstRHand (FIRST MEASUREMENT, RIGHT HAND)



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

ENDIF

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

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

ENDIF
GS012_Effort (HOW MUCH EFFORT R GAVE)

Hur mycket ansträngde sig respondenten för mätningen?
1. Respondenten ansträngde sig mycket
2. Respondenten ansträngde sig inte så mycket på grund av sjukdom, smärta eller andra symptom eller besvär
3. Respondenten verkade inte anstränga sig så mycket, men det fanns inget uppenbart skäl.

GS013_Position (THE POSITION OF R FOR THIS TEST)

I vilken ställning gjorde respondenten provet?
1. Stående
2. Sittande
3. Liggande

GS014_RestArm (R RESTED HIS/HER ARMS ON A SUPPORT)

Fick respondenten vila eller stödja sina armar under provet?
1. Ja
5. Nej

HÖGER HAND, FÖRSTA MÄTNINGEN
Skriv in resultaten avrundade till närmaste heltal.
NUMBER [0..100]

GS007_SecondLHand (SECOND MEASUREMENT, LEFT HAND)
VÄNSTER HAND, ANDRA MÄTNINGEN.
Skriv in resultaten avrundade till närmaste heltal.
NUMBER [0..100]

IF (GS007_SecondLHand = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT((GS007_SecondLHand <= GS006_FirstLHand - 20 OR (GS007_SecondLHand >= 
GS006_FirstLHand20))) [Skillnaden mellan den första och andra mätningen för vänster hand är mycket 
stor: Har du angett korrekta siffror?;]

GS009_SecondRHand (SECOND MEASUREMENT, RIGHT HAND)
HÖGER HAND, ANDRA MÄTNINGEN.
Skriv in resultaten avrundade till närmaste heltal.
NUMBER [0..100]

IF (GS009_SecondRHand = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT((GS009_SecondRHand <= GS008_FirstRHand - 20 OR (GS009_SecondRHand >= 
GS008_FirstRHand20))) [Skillnaden mellan den första och andra mätningen för vänster hand är mycket 
stor: Har du angett korrekta siffror?R;]

IF (MN038_axelero = 1)

AX001_Introduction (INTRO ACCELEROMETER)
Nu skulle jag vilja fråga om du vill delta i ett speciellt test. För att studera åldrande är det viktigt att veta hur 
mycket personer äldre än 50 år sitter, sover och rör sig. 
Vi kommer att mäta detta på ett exakt och objektivt sätt. 
För att vi ska kunna göra detta undrar vi om du skulle kunna tänka dig att bära en liten aktivitetsmätare under 8 
dagar. Mätaren är liten och bärs på den övre delen av benet.
Vi kommer inte att kunna spåra var du befinner dig när du använder den, vi kommer enbart att mäta dina rörelser. 
Jag ska nu visa dig hur den ser ut. Du kan sätta fast den väldigt enkelt på ditt övre lår med hjälp av tejp. Det 
påminner om ett plåster. 

Visa instruktionshäftet med bilder och förklara

Här börjar en sektion som inte får besvaras genom ombud. 
Ombud inte tillåtet. 
Om respondenten inte är närvarande eller inte själv kan lämna medgivande för deltagande, tryck CTRL-K på varje 
fråga. 
1. Fortsätt

AX002_Willingness (WILLINGNESS TO PARTICIPATE IN AX STUDY)
Om du deltar så kommer du att få bära den här mätaren på den övre delen av benet, både på dagen och natten, 
under 8 dagar. 
Detta betyder 8x24 timmar. Du behöver inte röra på dig mer eller mindre än du normalt brukar göra. 
Vi vill mäta hur mycket du sitter, sover och rör dig i vardagen. 

Aktivitetsmätningarna laddas ner av oss från mätaren och bearbetas sedan i ett anonymt format. 
Jag vill betona att deltagandet i detta test är helt frivilligt. 

Skulle du vilja delta i detta test? 

Det finns inga kriterar som utesluter deltagande i den här studien. Vi är även intresserade av deltagande från 
personer som rör sig väldigt lite eller som inte rör sig alls. 



1. Ja
5. Nej

IF (AX002_Willingness <> a1)

AX003_Reasons (REASON WHY R DOES NOT PARTICIPATE IN AX STUDY)

Välj vilken eller vilka anledningar till varför respondenten inte är villig att delta i accelerometerstudien. 
Läs upp om om du är osäker: "Får jag fråga dig vilket som är det huvudsakliga skälet till att du inte vill 
delta?" Läs inte upp svarsalternativen. 
1. Respondenten upplever att han/hon inte är tillräckligt aktiv
2. Respondenten upplever att hon/han är för gammal
3. Respondenten kan inte delta på grund av sitt jobb eller sin hobby
4. Respondenten kommer att vara bortrest under en längre tid
5. Respondenten anser att det är för komplicerat eller för besvärligt
6. Respondenten anser att det är integritetskränkande
7. Respondenten föredrar att inte delta på grund av allergi/känslig hud
97. Annan (Ange)

IF (AX003_Reasons = a1)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a2)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a3)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a4)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a5)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a6)

AX007_NotActive (REFUSAL CONVERSION NOT ACTIVE)
Jag förstår att du anser att du inte är tillräkligt aktiv. 
I detta studie är det viktigt att inte bara aktiva personer deltar utan även de som inte är så aktiva eller 
de som har en funktionsnedsättning. 
Endast då kan forskarna få en samlad bild av hälsa och fysisk aktivitet i  Sveriges befolkning. Om vi 
bara inkluderade personer som är aktiva så skulle hälsa och aktivitetsnivå bland den äldre befolkningen 
framstå som bättre än vad den faktiskt är. Av denna anledning är ditt deltagande väldigt värdefullt. 

Skulle du nu vara villig att delta i detta test?
1. Ja
5. Nej

AX008_TooOld (REFUSAL CONVERSION TOO OLD)
Jag förstår att du anser att du är för gammal. 
I denna studie är det viktigt att inte bara yngre personer deltar utan även äldre personer. Endast då 
kan forskarna få en samlad bild av hälsa och fysisk aktivitet i Sveriges befolkning. Om vi bara 
inkluderade yngre och personer med god hälsa så skulle hälsa och aktivitetsnivå bland den äldre 
befolkningen framstå som bättre än vad den faktiskt är. Av denna anledning är ditt deltagande väldigt 
värdefullt. 

Skulle du nu vara villig att delta i detta test?
1. Ja
5. Nej

AX009_WorkOrHobby (REFUSAL CONVERSION WORK OR HOBBY)
Jag förstår att du tänker att enheten kommer begränsa dig i ditt arbete eller i dina fritidsaktiviteter. 
Enheten är väldigt liten, lätt och enkelt att bära. Du behöver inte bry dig om den i dina dagliga 
aktiviteter. Du behöver inte slå på och av den, den fungerar av sig självt. De flesta som bär den 
glömmer bort att de har den på sig. 

Skulle du nu vara villig att delta i detta test?
1. Ja
5. Nej

AX010_Absence (REFUSAL CONVERSION ABSENCE)
Du antydde att du kommer vara bortrest en längre tid. 
Du behöver bara bära rörelsemätaren 8 dagar i följd. Det är endast om du är bortrest hela tiden fram 
till Juni 2020 som du inte kan delta. Om du kommer vara bortrest några veckor, till exempel för 
semester eller arbete, så kan vi ta hänsyn till det och skicka rörelsemätaren till dig en annan vecka. 

Skulle du nu vara villig att delta i detta test?
1. Ja
5. Nej

AX011_NoBurden (REFUSAL CONVERSION NO BURDEN)
Jag förstår att du tänker att deltagande är för komplicerat eller en för stor börda. 
Det enda du behöver göra är att bära rörelsemätaren 8 dagar i följd. Den är väldigt liten och lätt, enkel 
att sätta fast och du behöver inte tänka på den. Du behöver inte slå på och av den eller göra något 
annat med den under tiden du bär den, den fungerar helt av sig själv. De flesta som bär den glömmer 
bort att de har den på sig. Efter 8 dagar kan du enkelt retunera den till oss i kuveretet som följer med. 
Du kommer att få 2 trisslotter för ditt deltagande. 

Skulle du nu vara villig att delta i detta test?
1. Ja
5. Nej

AX012_Privacy (REFUSAL CONVERSION PRIVACY)
Om jag förstår dig rätt så tror du att vi kommer att få tillgång till privat och känslig information genom 
att du bär enheten. Den här enheten har ingen GPS, din position kan inte spåras. Enheten mäter bara 
hur mycket du rör dig och i vilken intensitet, ingenting annat. Det är inte möjligt att spåra din plats 
eller att registrera någon annan typ av information. 



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

ENDIF

ENDIF
IF ((((((((AX002_Willingness = a1 OR (AX007_NotActive = a1) OR (AX008_TooOld = a1) OR (AX009_WorkOrHobby

= a1) OR (AX010_Absence = a1) OR (AX011_NoBurden = a1) OR (AX012_Privacy = a1) OR (AX013_Skin = a1))

ELSE

ENDIF

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a7)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a97)

ENDIF

Skulle du nu vara villig att delta i detta test?
1. Ja
5. Nej

AX013_Skin (REFUSAL CONVERSION SKIN)
Om jag förstår dig rätt så tror du att tejpen som används för att sätta fast enheten kommer skada din 
hud eller leda till en allergisk reaktion.Tejpen är specialdesignad för att användas under lång tid på 
huden. Den används för medicinska ändamål, människor bär då enheten direkt på huden under längre 
perioder än 8 dagar. Risken för allergiska reaktioner är därför väldigt liten. 

Skulle du nu vara villig att delta i detta test?
1. Ja
5. Nej

AX004_OtherReasons (OTHER REASON WHY NOT PARTICIPATE IN AX STUDY)

Var god ange andra skäl. 
STRING

AX006_Outro (THANK YOU YES AX)
Tack. Jag kommer att kontakta dig igen när din medverkan ska påbörjas.
Vi har ett begränsat antal aktivitetsmätare tillgängliga, därför är det möjligt att vi inte kan tillhandahålla en 
till alla under fältarbetesperioden. Om du är en av de personer som får en så kommer du att kunna hämta ut 
den på posten och jag kommer att kontakta dig igen. 
Kom ihåg att det kan ta flera veckor innan enheten kommer på posten och jag kontaktar dig igen. 
När du har hämtat ut enheten, vänligen använd den så snart som möjligt. 

Vi kommer nu att fortsätta med nästa ämne. 
1. Fortsätt

AX005_ThankYouNo (THANK YOU NO AX)
Tack. Vi kommer nu att fortsätta med nästa ämne. 
1. Fortsätt

SP001_Intro (INTRODUCTION SP)
Nästa frågekategori rör den hjälp du gett till eller fått av människor du känner.
1. Fortsätt

SP002_HelpFrom (RECEIVED HELP FROM OTHERS)
Titta på kort 29. Tänk på de senaste 12 månaderna. Har någon familjemedlem utanför hushållet, någon vän eller granne 
under denna tid gett dig någon hjälp av det som står listat på detta kort?
1. Ja
5. Nej

IF (SP002_HelpFrom = a1)

SP003_FromWhoHelp (WHO GAVE YOU HELP)
Vilken[annan] familjemedlem utanför hushållet, vän eller granne har hjälpt dig under de senaste 12 månaderna?
1. Make/maka, partner
2. Mamma
3. Pappa
4. Svärmor
5. Svärfar
6. Styvmamma
7. Styvpappa
8. Bror
9. Syster
10. Barn
11. Styvbarn/nuvarande partners barn
12. Svärson
13. Svärdotter
14. Barnbarn
15. Mor/farförälder
16. Moster/faster
17. Morbror/Farbror
18. Bror/systerdotter
19. Bror/systerson
20. Annan släktning
21. Vän
22. (Före detta) kollega/medarbetare
23. Granne
24. Ex-make/maka, ex-partner
25. Pastor, präst
26. Terapeut eller annat professionellt stöd
27. Hemhjälp, hemvård
96. Ingen av dessa

IF ((SP003_FromWhoHelp = a10 OR (SP003_FromWhoHelp = a11))



ELSE

ENDIF
SP004_TypesOfHelp (WHICH TYPES OF HELP)

Var vänlig och titta på kort 29. Vilken typ av hjälp har den här personen bidragit med under de senaste tolv 
månaderna?
Koda alla;
SET OF 1. personlig omvårdnad, t.ex. påklädning, bada eller duscha, äta, att ta sig i eller ur sängen, toalettbesök
2. hjälp med praktiskt hushållsarbete, t.ex. reparationer hemma, trädgårdsarbete, transporter, handla, 
hushållssysslor
3. hjälp med pappersarbete som att fylla i formulär, ordna med ekonomiska eller legala frågor

SP005_HowOftenHelpRec (HOW OFTEN RECEIVED HELP FROM THIS PERSON)
Hur ofta under den senaste 12-månadersperioden har du sammanlagt fått sådan hjälp från denna person? Var 
det....
Läs upp;
1. Ungefär dagligen
2. Ungefär varje vecka
3. Ungefär varje månad
4. Mindre ofta

IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[1] LOOP cnt1 := 2 TO 3

SP027_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Vilket barn?
^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];
96. Ett annat barn;

IF (SP027_WhatChild = a96)

ENDIF

SP023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

SKRIV NED BARNETS NAMN
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP028_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Är det här den ^FL_SP028_2; som du nämnde tidigare?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. En annan person;

SP007_OtherHelper (ANY OTHER HELPER FROM OUTSIDE THE HOUSEHOLD)
(Titta på kort 29) Har ytterligare någon annan familjemedlem utanför hushållet, någon vän eller granne, gett 
dig personlig hjälp med hushållet?
1. Ja
5. Nej

IF (HelpFromOther[cnt1 - 1].SP007_OtherHelper = a1)

SP003_FromWhoHelp (WHO GAVE YOU HELP)
Vilken[annan] familjemedlem utanför hushållet, vän eller granne har hjälpt dig under de senaste 12 
månaderna?
1. Make/maka, partner
2. Mamma
3. Pappa
4. Svärmor
5. Svärfar
6. Styvmamma
7. Styvpappa
8. Bror
9. Syster
10. Barn
11. Styvbarn/nuvarande partners barn
12. Svärson
13. Svärdotter



ENDLOOP
ENDIF

14. Barnbarn
15. Mor/farförälder
16. Moster/faster
17. Morbror/Farbror
18. Bror/systerdotter
19. Bror/systerson
20. Annan släktning
21. Vän
22. (Före detta) kollega/medarbetare
23. Granne
24. Ex-make/maka, ex-partner
25. Pastor, präst
26. Terapeut eller annat professionellt stöd
27. Hemhjälp, hemvård
96. Ingen av dessa

IF ((SP003_FromWhoHelp = a10 OR (SP003_FromWhoHelp = a11))

ELSE

ENDIF
SP004_TypesOfHelp (WHICH TYPES OF HELP)

Var vänlig och titta på kort 29. Vilken typ av hjälp har den här personen bidragit med under de senaste 
tolv månaderna?
Koda alla;
SET OF 1. personlig omvårdnad, t.ex. påklädning, bada eller duscha, äta, att ta sig i eller ur sängen, 
toalettbesök
2. hjälp med praktiskt hushållsarbete, t.ex. reparationer hemma, trädgårdsarbete, transporter, handla, 
hushållssysslor
3. hjälp med pappersarbete som att fylla i formulär, ordna med ekonomiska eller legala frågor

SP005_HowOftenHelpRec (HOW OFTEN RECEIVED HELP FROM THIS PERSON)
Hur ofta under den senaste 12-månadersperioden har du sammanlagt fått sådan hjälp från denna 
person? Var det....
Läs upp;
1. Ungefär dagligen
2. Ungefär varje vecka
3. Ungefär varje månad
4. Mindre ofta

IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[cnt1] 

SP027_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Vilket barn?
^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];
96. Ett annat barn;

IF (SP027_WhatChild = a96)

ENDIF

SP023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

SKRIV NED BARNETS NAMN
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP028_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Är det här den ^FL_SP028_2; som du nämnde tidigare?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. En annan person;

SP007_OtherHelper (ANY OTHER HELPER FROM OUTSIDE THE HOUSEHOLD)
(Titta på kort 29) Har ytterligare någon annan familjemedlem utanför hushållet, någon vän eller 
granne, gett dig personlig hjälp med hushållet?
1. Ja
5. Nej



ENDIF
SP008_GiveHelp (GIVEN HELP IN THE TIME SINCE THE LAST INTERVIEW)

Nu skulle jag vilja fråga om den hjälp du har gett till andra. Titta på kort 29. Har du under de senaste 12 månaderna 
personligen gett någon familjemedlem som bor utanför ditt hushåll, en vän eller en granne hjälp med något som står listat 
på detta kort?
BORTSE FRÅN TILLSYN AV BARNBARN, DETTA TAS UPP SENARE I SP014.
1. Ja
5. Nej

IF (SP008_GiveHelp = a1)

SP009_ToWhomGiveHelp (TO WHOM DID YOU GIVE HELP)
Till vilken [annan] familjemedlem utanför hushållet, vän eller granne har du [oftast] gett personlig omvårdnad eller 
bidragit med hjälp under de senaste 12 månaderna?
1. Make/maka, partner
2. Mamma
3. Pappa
4. Svärmor
5. Svärfar
6. Styvmamma
7. Styvpappa
8. Bror
9. Syster
10. Barn
11. Styvbarn/nuvarande partners barn
12. Svärson
13. Svärdotter
14. Barnbarn
15. Mor/farförälder
16. Moster/faster
17. Morbror/Farbror
18. Bror/systerdotter
19. Bror/systerson
20. Annan släktning
21. Vän
22. (Före detta) kollega/medarbetare
23. Granne
24. Ex-make/maka, ex-partner
25. Pastor, präst
26. Terapeut eller annat professionellt stöd
27. Hemhjälp, hemvård
96. Ingen av dessa

IF ((SP009_ToWhomGiveHelp = a10 OR (SP009_ToWhomGiveHelp = a11))

ELSE

ENDIF
SP010_TypesOfHelpGiven (WHICH TYPES OF HELP)

Var vänlig och titta på kort 29. Vilken typ av hjälp har du gett till den här personen under de senaste tolv 
månaderna?
Koda alla;

SP029_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Vilket barn?
^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];
96. Ett annat barn;

IF (SP029_WhatChild = a96)

ENDIF

SP024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

SKRIV NED BARNETS NAMN
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP030_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Är detta den ^FL_SP030_2; du nämnde tidigare?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. En annan person;



SET OF 1. personlig omvårdnad, t.ex. påklädning, bada eller duscha, äta, att ta sig i eller ur sängen, toalettbesök
2. hjälp med praktiskt hushållsarbete, t.ex. reparationer hemma, trädgårdsarbete, transporter, handla, 
hushållssysslor
3. hjälp med pappersarbete som att fylla i formulär, ordna med ekonomiska eller legala frågor

SP011_HowOftGiveHelp (HOW OFTEN GIVE HELP)
Under de senaste tolv månaderna, hur ofta har du sammantaget gett sådan hjälp till denna person? Var det...
Läs upp;
1. Ungefär dagligen
2. Ungefär varje vecka
3. Ungefär varje månad
4. Mindre ofta

IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[1] LOOP cnt2 := 2 TO 3

SP013_GiveHelpToOth (HAVE YOU GIVEN HELP TO OTHERS)
(Titta på kort 29) 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)

SP009_ToWhomGiveHelp (TO WHOM DID YOU GIVE HELP)
Till vilken [annan] familjemedlem utanför hushållet, vän eller granne har du [oftast] gett personlig 
omvårdnad eller bidragit med hjälp under de senaste 12 månaderna?
1. Make/maka, partner
2. Mamma
3. Pappa
4. Svärmor
5. Svärfar
6. Styvmamma
7. Styvpappa
8. Bror
9. Syster
10. Barn
11. Styvbarn/nuvarande partners barn
12. Svärson
13. Svärdotter
14. Barnbarn
15. Mor/farförälder
16. Moster/faster
17. Morbror/Farbror
18. Bror/systerdotter
19. Bror/systerson
20. Annan släktning
21. Vän
22. (Före detta) kollega/medarbetare
23. Granne
24. Ex-make/maka, ex-partner
25. Pastor, präst
26. Terapeut eller annat professionellt stöd
27. Hemhjälp, hemvård
96. Ingen av dessa

IF ((SP009_ToWhomGiveHelp = a10 OR (SP009_ToWhomGiveHelp = a11))

ELSE

SP029_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Vilket barn?
^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];
96. Ett annat barn;

IF (SP029_WhatChild = a96)

ENDIF

SP024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

SKRIV NED BARNETS NAMN
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

SP030_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)



ENDIF
IF ((Sec_CH.CH021_NoGrandChild > 0 OR (MN039_NumGrCh > 0))

ENDIF
IF (MN013_HHSize > 1)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
SP010_TypesOfHelpGiven (WHICH TYPES OF HELP)

Var vänlig och titta på kort 29. Vilken typ av hjälp har du gett till den här personen under de senaste 
tolv månaderna?
Koda alla;
SET OF 1. personlig omvårdnad, t.ex. påklädning, bada eller duscha, äta, att ta sig i eller ur sängen, 
toalettbesök
2. hjälp med praktiskt hushållsarbete, t.ex. reparationer hemma, trädgårdsarbete, transporter, handla, 
hushållssysslor
3. hjälp med pappersarbete som att fylla i formulär, ordna med ekonomiska eller legala frågor

SP011_HowOftGiveHelp (HOW OFTEN GIVE HELP)
Under de senaste tolv månaderna, hur ofta har du sammantaget gett sådan hjälp till denna person? 
Var det...
Läs upp;
1. Ungefär dagligen
2. Ungefär varje vecka
3. Ungefär varje månad
4. Mindre ofta

IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[cnt2] 

ENDIF

Är detta den ^FL_SP030_2; du nämnde tidigare?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. En annan person;

SP013_GiveHelpToOth (HAVE YOU GIVEN HELP TO OTHERS)
(Titta på kort 29) 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

SP014_LkAftGrCh (LOOK AFTER GRANDCHILDREN)
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

IF (SP014_LkAftGrCh = a1)

ENDIF

SP015_ParentLkAftGrChild (PARENTS FROM GRANDCHILDREN)
Vilka av dina barn [är förälder till barnbarnet/ är förälder till barnbarnen] som du har tagit hand om?
Koda alla;
SET OF ^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. avlidna barn;

LOOP cnt3 := 1 TO 20

ENDLOOP

IF ((cnt3 IN (SP015_ParentLkAftGrChild))

ENDIF

SP016_HowOftGrCh (HOW OFTEN DO YOU LOOK AFTER GRANDCHILDREN)
Hur ofta tog du i genomsnitt hand om barnet/barnen till ^FLChildName; under de senaste 12 
månaderna? Var det...
Läs upp;
1. Ungefär dagligen
2. Ungefär varje vecka
3. Ungefär varje månad
4. Mindre ofta

[cnt3] 



SP018_GiveHelpInHH (GIVEN HELP TO SOMEONE IN THE HOUSEHOLD)
Låt oss nu tala om hjälp inom hushållet. Finns det någon i ditt hushåll som du har hjälpt regelbundet under de 
senaste 12 månaderna med personlig assistans, såsom att tvätta sig, gå upp ur sängen eller med påklädning?
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

IF (SP018_GiveHelpInHH = a1)

SP019_ToWhomGiveHelpInHH (TO WHOM GIVEN HELP IN THIS HOUSEHOLD)
Vem är det?
Koda alla;
SET OF 1. Make/maka, partner
2. Mamma
3. Pappa
4. Svärmor
5. Svärfar
6. Styvmamma
7. Styvpappa
8. Bror
9. Syster
10. Barn
11. Styvbarn/nuvarande partners barn
12. Svärson
13. Svärdotter
14. Barnbarn
15. Mor/farförälder
16. Moster/faster
17. Morbror/Farbror
18. Bror/systerdotter
19. Bror/systerson
20. Annan släktning
21. Vän
22. (Före detta) kollega/medarbetare
23. Granne
24. Ex-make/maka, ex-partner
25. Pastor, präst
26. Terapeut eller annat professionellt stöd
27. Hemhjälp, hemvård
96. Ingen av dessa

CHECK: (NOT((count(SP019_ToWhomGiveHelpInHH) > 1 AND ((96 IN (SP019_ToWhomGiveHelpInHH)))) [Du 
kan inte välja '96' tillsammans med något annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar.;] IF (((a10 IN 
(SP019_ToWhomGiveHelpInHH) OR ((a11 IN (SP019_ToWhomGiveHelpInHH)))

ELSE

ENDIF

SP031_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Vilket eller vilka barn?
SET OF ^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];
96. Ett annat barn;

IF ((a96 IN (SP031_WhatChild))

ENDIF

SP025_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

SKRIV NED BARNETS NAMN
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP032_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Är detta den person eller de personer som du nämnde tidigare?
SET OF ^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. En annan person;



ENDIF
IF ((NOT((a96 IN (Sec_PH.Health_B2.PH048_HeADLa)) AND (NOT((a96 IN (Sec_PH.Health_B2.PH049_HeADLb))))

SP020_RecHelpPersCareInHH (SOMEONE IN THIS HOUSEHOLD HELPED YOU REGULARLY WITH PERSONAL CARE)
Och finns det någon i ditt hushåll som regelbundet har hjälpt dig under de senaste 12 månaderna med 
personlig assistans, såsom att tvätta sig, gå upp ur sängen eller med påklädning?
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

IF (SP020_RecHelpPersCareInHH = a1)

SP021_FromWhomHelpInHH (WHO HELPES YOU WITH PERSONAL CARE IN THE HOUSEHOLD)
Vem är det?
Koda alla;
SET OF 1. Make/maka, partner
2. Mamma
3. Pappa
4. Svärmor
5. Svärfar
6. Styvmamma
7. Styvpappa
8. Bror
9. Syster
10. Barn
11. Styvbarn/nuvarande partners barn
12. Svärson
13. Svärdotter
14. Barnbarn
15. Mor/farförälder
16. Moster/faster
17. Morbror/Farbror
18. Bror/systerdotter
19. Bror/systerson
20. Annan släktning
21. Vän
22. (Före detta) kollega/medarbetare
23. Granne
24. Ex-make/maka, ex-partner
25. Pastor, präst
26. Terapeut eller annat professionellt stöd
27. Hemhjälp, hemvård
96. Ingen av dessa

CHECK: (NOT((count(SP021_FromWhomHelpInHH) > 1 AND ((96 IN (SP021_FromWhomHelpInHH)))) 
[Du kan inte välja '96' tillsammans med något annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar.;] IF 
(((a10 IN (SP021_FromWhomHelpInHH) OR ((a11 IN (SP021_FromWhomHelpInHH)))

ELSE

ENDIF

SP033_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Vilket eller vilka barn?
SET OF ^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];
96. Ett annat barn;

IF ((a96 IN (SP033_WhatChild))

ENDIF

SP026_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

SKRIV NED BARNETS NAMN
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP034_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Är det denna person eller dessa personer du nämnde tidigare?
SET OF ^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. En annan person;



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

ENDIF
SP022_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SP)

VEM BESVARADE FRÅGORNA I DENNA SEKTION?
1. Enbart respondenten
2. Respondenten och ombud (proxy)
3. Enbart ombud (proxy)

ENDIF
ENDIF

IF (piMode = a1)

ELSE

ENDIF
IF (MN007_NumFinR = 1)

IF (piMode = a2)

ENDIF

CM003_RespFin (CHOICE RESPONDENT FINANCE)
Följande frågor handlar om hushållets ekonomi, till exempel om era besparingar för ålderdomen och om stöd 
till era barn och andra släktingar. Vi behöver bara fråga en person i hushållet om det. Vem av er är mest 
lämpad att svara på frågor om hushållets ekonomi?
Koda enbart en respondent för hushållets ekonomi
1. ^MN002_Person[1].Name;
2. ^MN002_Person[2].Name;

FT001_Intro (INTRODUCTION FINANCIAL TRANSFERS)
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 inte detta.
1. Fortsätt

FT002_GiveFiGift250 (GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Tänk på de senaste 12 månaderna. Om man inte räknar in delat boende eller delade matkostnader, har du [eller]
[din] [make/ maka/ partner] givit någon ekonomisk eller annan materiell hjälp eller stöd till någon inom eller 
utanför hushållet till ett värde av minst ^FL250; ^FLCurr; eller mer?
Med ekonomisk hjälp menar vi att ge pengar, eller hjälpa till att täcka vissa kostnader för medicinsk vård eller 
försäkring, skolutbildning, avbetalning på eller kontantinsats till ett eget hem. Räkna inte lån eller gåvor till 
välgörenhet.
1. Ja
5. Nej

IF (FT002_GiveFiGift250 = a1)

FT003_ToWhomFiGift250 (TO WHOM DID YOU PROVIDE FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Till vilken[annan] gav du [eller][din][make/ maka/ partner] ekonomisk hjälp eller gåvor [under den senaste 
tolvmånadsperioden]? [Var vänlig och namge den person som du hjälpte mest]
Instrumentet tillåter att man går igenom loopen upp till tre gånger.
1. Make/maka, partner
2. Mamma
3. Pappa
4. Svärmor
5. Svärfar
6. Styvmamma
7. Styvpappa
8. Bror
9. Syster
10. Barn
11. Styvbarn/nuvarande partners barn
12. Svärson
13. Svärdotter
14. Barnbarn
15. Mor/farförälder
16. Moster/faster
17. Morbror/Farbror
18. Bror/systerdotter
19. Bror/systerson
20. Annan släktning
21. Vän
22. (Före detta) kollega/medarbetare
23. Granne
24. Ex-make/maka, ex-partner
25. Pastor, präst
26. Terapeut eller annat professionellt stöd
27. Hemhjälp, hemvård
96. Ingen av dessa

IF ((FT003_ToWhomFiGift250 = a10 OR (FT003_ToWhomFiGift250 = a11))

FT032_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Vilket barn?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];



ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[1] LOOP cnt1 := 2 TO 3

^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Ett annat barn;

IF (FT032_WhatChild = a96)

ENDIF

FT022_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

SKRIV NED BARNETS NAMN
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT033_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Är detta den ^FL_FT033_2; du nämnde tidigare?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. En annan person;

FT007_OthPFiGift250 (OTHER PERSONS GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Om du fortfarande tänker på den senaste tolvmånadersperioden: Finns det några andra personer, inom 
eller utanför hushållet, som du [eller][din][make/ maka/ partner] har givit ekonomisk eller materiell 
hjälp eller en gåva uppgående till ^FL250; ^FLCurr; eller mer?
1. Ja
5. Nej

IF (FT_Given_FinancialAssistance_LOOP[cnt1 - 1].FT007_OthPFiGift250 = a1)

FT003_ToWhomFiGift250 (TO WHOM DID YOU PROVIDE FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Till vilken[annan] gav du [eller][din][make/ maka/ partner] ekonomisk hjälp eller gåvor [under 
den senaste tolvmånadsperioden]? [Var vänlig och namge den person som du hjälpte mest]
Instrumentet tillåter att man går igenom loopen upp till tre gånger.
1. Make/maka, partner
2. Mamma
3. Pappa
4. Svärmor
5. Svärfar
6. Styvmamma
7. Styvpappa
8. Bror
9. Syster
10. Barn
11. Styvbarn/nuvarande partners barn
12. Svärson
13. Svärdotter
14. Barnbarn
15. Mor/farförälder
16. Moster/faster
17. Morbror/Farbror
18. Bror/systerdotter
19. Bror/systerson
20. Annan släktning
21. Vän
22. (Före detta) kollega/medarbetare
23. Granne
24. Ex-make/maka, ex-partner
25. Pastor, präst
26. Terapeut eller annat professionellt stöd
27. Hemhjälp, hemvård
96. Ingen av dessa

IF ((FT003_ToWhomFiGift250 = a10 OR (FT003_ToWhomFiGift250 = a11))

FT032_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Vilket barn?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];



ENDIF
FT008_Intro2 (INTRODUCTION RECEIVE)

Vi har nyss frågat om ekonomisk hjälp och gåvor som du eventuellt givit. Nu skulle vi vilja veta mer om sådana 
gåvor och sådan hjälp som du eventuellt har erhållit.
1. Fortsätt

FT009_RecFiGift250 (RECEIVED FINANCIAL GIFT OF 250 OR MORE)
Tänk på de senaste 12 månaderna. Om man inte räknar in delade boende- och matkostnader, har du [eller] [din]
[make/ maka/ partner] fått någon ekonomisk eller annan materiell gåva eller stöd från någon inom eller utanför 
hushållet till ett värde av minst ^FL250; ^FLCurr;?
INTERVJUARE DEFINITION: Med finansiell gåva avses pengar som gåva för att täcka vissa kostnader såsom för 
medicinsk vård, skolutbildning, avbetalning på eller kontantinsats till eget hem. Räkna inte lån eller arv.
1. Ja
5. Nej

IF (FT009_RecFiGift250 = a1)

ENDLOOP
ENDIF

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[cnt1] 

^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Ett annat barn;

IF (FT032_WhatChild = a96)

ENDIF

FT022_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

SKRIV NED BARNETS NAMN
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT033_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Är detta den ^FL_FT033_2; du nämnde tidigare?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. En annan person;

FT007_OthPFiGift250 (OTHER PERSONS GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Om du fortfarande tänker på den senaste tolvmånadersperioden: Finns det några andra 
personer, inom eller utanför hushållet, som du [eller][din][make/ maka/ partner] har 
givit ekonomisk eller materiell hjälp eller en gåva uppgående till ^FL250; ^FLCurr; eller 
mer?
1. Ja
5. Nej

FT010_FromWhoFiGift250 (FROM WHOM RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Vem[annars] har gett dig[eller][din][make/ maka/ partner] en ekonomisk gåva eller hjälp [under den senaste 
tolvmånadsperioden]?[Kan du tala om namnet på den person som hjälpt dig mest?]
Instrumentet tillåter att man går igenom loopen upp till tre gånger.
1. Make/maka, partner
2. Mamma
3. Pappa
4. Svärmor
5. Svärfar
6. Styvmamma
7. Styvpappa
8. Bror
9. Syster
10. Barn
11. Styvbarn/nuvarande partners barn
12. Svärson
13. Svärdotter
14. Barnbarn
15. Mor/farförälder
16. Moster/faster
17. Morbror/Farbror
18. Bror/systerdotter
19. Bror/systerson
20. Annan släktning
21. Vän
22. (Före detta) kollega/medarbetare
23. Granne
24. Ex-make/maka, ex-partner
25. Pastor, präst
26. Terapeut eller annat professionellt stöd



27. Hemhjälp, hemvård
96. Ingen av dessa

IF ((FT010_FromWhoFiGift250 = a10 OR (FT010_FromWhoFiGift250 = a11))

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[1] LOOP cnt2 := 2 TO 3

FT034_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Vilket barn?
^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];
96. Ett annat barn;

IF (FT034_WhatChild = a96)

ENDIF

FT023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

SKRIV NED BARNETS NAMN
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT035_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Är det här den ^FL_FT035_2; du nämnde tidigare?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. En annan person;

FT014_FromOthPFiGift250 (FROM OTHER PERSONS RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
(Tänk fortfarande på den senaste tolvmånadersperioden). Finns det några andra personer inom eller 
utanför hushållet som har givit dig[eller][din][make/ maka/ partner] någon ekonomisk hjälp eller en 
gåva uppgående till minst ^FL250; ^FLCurr;?
1. Ja
5. Nej

IF (FT_Provide_FinancialAssistance_LOOP[cnt2 - 1].FT014_FromOthPFiGift250 = a1)

FT010_FromWhoFiGift250 (FROM WHOM RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Vem[annars] har gett dig[eller][din][make/ maka/ partner] en ekonomisk gåva eller hjälp 
[under den senaste tolvmånadsperioden]?[Kan du tala om namnet på den person som hjälpt dig 
mest?]
Instrumentet tillåter att man går igenom loopen upp till tre gånger.
1. Make/maka, partner
2. Mamma
3. Pappa
4. Svärmor
5. Svärfar
6. Styvmamma
7. Styvpappa
8. Bror
9. Syster
10. Barn
11. Styvbarn/nuvarande partners barn
12. Svärson
13. Svärdotter
14. Barnbarn
15. Mor/farförälder
16. Moster/faster
17. Morbror/Farbror
18. Bror/systerdotter
19. Bror/systerson
20. Annan släktning
21. Vän
22. (Före detta) kollega/medarbetare
23. Granne
24. Ex-make/maka, ex-partner



ENDIF
FT015_EverRecInh5000 (EVER RECEIVED GIFT OR INHERITED MONEY 5000 OR MORE)

[Om du bortser från stora gåvor som vi redan kan ha nämnt/ Sedan vår intervju under], har du[eller][din][make/ 
maka/ partner] [någonsin/ {Preloaded month and year}] fått ytterligare någon gåva eller ärvt pengar, lösöre, eller 
egendom till ett värde överstigande ^FL5000; ^FLCurr;?
BORTSE FRÅN GÅVOR SOM REDAN NÄMNTS
1. Ja
5. Nej

IF (FT015_EverRecInh5000 = a1)

ENDLOOP
ENDIF

25. Pastor, präst
26. Terapeut eller annat professionellt stöd
27. Hemhjälp, hemvård
96. Ingen av dessa

IF ((FT010_FromWhoFiGift250 = a10 OR (FT010_FromWhoFiGift250 = a11))

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[cnt2] 

FT034_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Vilket barn?
^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];
96. Ett annat barn;

IF (FT034_WhatChild = a96)

ENDIF

FT023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

SKRIV NED BARNETS NAMN
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT035_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Är det här den ^FL_FT035_2; du nämnde tidigare?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. En annan person;

FT014_FromOthPFiGift250 (FROM OTHER PERSONS RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
(Tänk fortfarande på den senaste tolvmånadersperioden). Finns det några andra personer 
inom eller utanför hushållet som har givit dig[eller][din][make/ maka/ partner] någon 
ekonomisk hjälp eller en gåva uppgående till minst ^FL250; ^FLCurr;?
1. Ja
5. Nej

IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
FT017_FromWhomRecInh5000 (FROM WHOM INHERITED 5000 OR MORE)

Från vem fick du[eller][din][make/ maka/ partner] denna gåva eller arv?
1. Make/maka, partner
2. Mamma
3. Pappa
4. Svärmor
5. Svärfar
6. Styvmamma
7. Styvpappa

FT016_YearRecInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT OR INHERITANCE RECEIVED)
[Tänk på den största gåva eller arv som du/ni mottagit.] Vilket år fick du[eller][din][make/ maka/ 
partner] detta?
NUMBER [1905..2020]



8. Bror
9. Syster
10. Barn
11. Styvbarn/nuvarande partners barn
12. Svärson
13. Svärdotter
14. Barnbarn
15. Mor/farförälder
16. Moster/faster
17. Morbror/Farbror
18. Bror/systerdotter
19. Bror/systerson
20. Annan släktning
21. Vän
22. (Före detta) kollega/medarbetare
23. Granne
24. Ex-make/maka, ex-partner
25. Pastor, präst
26. Terapeut eller annat professionellt stöd
27. Hemhjälp, hemvård
96. Ingen av dessa

IF ((FT017_FromWhomRecInh5000 = a10 OR (FT017_FromWhomRecInh5000 = a11))

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 5)

ENDIF
[1] LOOP cnt3 := 2 TO 5

FT036_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Vilket barn?
^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];
96. Ett annat barn;

IF (FT036_WhatChild = a96)

ENDIF

FT024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

SKRIV NED BARNETS NAMN
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT037_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Är det här den [{relation till respondenten}] du nämnde tidigare?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. En annan person;

FT020_MoreRecInh5000 (ANY FURTHER GIFT OR INHERITANCE)
Har du [eller][din][make/ maka/ partner] fått någon annan gåva eller något annat arv värt mer än 
^FL5000; ^FLCurr;^FL_FT020_5;?
1. Ja
5. Nej

IF (FT_Receive_FinancialAssistance_LOOP[cnt3 - 1].FT020_MoreRecInh5000 = a1)

IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
FT017_FromWhomRecInh5000 (FROM WHOM INHERITED 5000 OR MORE)

Från vem fick du[eller][din][make/ maka/ partner] denna gåva eller arv?

FT016_YearRecInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT OR INHERITANCE RECEIVED)
[Tänk på den största gåva eller arv som du/ni mottagit.] Vilket år fick du[eller][din]
[make/ maka/ partner] detta?
NUMBER [1905..2020]



ENDIF
FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE (EVER GIVEN GIFT 5000 OR MORE)

[Bortsett från någon stor gåva vi kanske redan har pratat om/ Sedan vår förra intervju i], har du [eller][din][make/ 
maka/ partner]^FL_FT025_7;[någonsin] givit en gåva av varor eller fast egendom värd mer än ^FL5000; 
^FLCurr;?
Räkna inte in gåvor som du redan har nämnt.

ENDLOOP
ENDIF

1. Make/maka, partner
2. Mamma
3. Pappa
4. Svärmor
5. Svärfar
6. Styvmamma
7. Styvpappa
8. Bror
9. Syster
10. Barn
11. Styvbarn/nuvarande partners barn
12. Svärson
13. Svärdotter
14. Barnbarn
15. Mor/farförälder
16. Moster/faster
17. Morbror/Farbror
18. Bror/systerdotter
19. Bror/systerson
20. Annan släktning
21. Vän
22. (Före detta) kollega/medarbetare
23. Granne
24. Ex-make/maka, ex-partner
25. Pastor, präst
26. Terapeut eller annat professionellt stöd
27. Hemhjälp, hemvård
96. Ingen av dessa

IF ((FT017_FromWhomRecInh5000 = a10 OR (FT017_FromWhomRecInh5000 = a11))

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 5)

ENDIF
[cnt3] 

FT036_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Vilket barn?
^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];
96. Ett annat barn;

IF (FT036_WhatChild = a96)

ENDIF

FT024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

SKRIV NED BARNETS NAMN
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT037_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Är det här den [{relation till respondenten}] du nämnde tidigare?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. En annan person;

FT020_MoreRecInh5000 (ANY FURTHER GIFT OR INHERITANCE)
Har du [eller][din][make/ maka/ partner] fått någon annan gåva eller något annat arv 
värt mer än ^FL5000; ^FLCurr;^FL_FT020_5;?
1. Ja
5. Nej



1. Ja
5. Nej

IF (FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE = a1)

IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
FT027_ToWhomGivInh5000 (TO WHOM GIVEN 5000 OR MORE)

Till vem gav du[eller][din][make/ maka/ partner] den här gåvan?
1. Make/maka, partner
2. Mamma
3. Pappa
4. Svärmor
5. Svärfar
6. Styvmamma
7. Styvpappa
8. Bror
9. Syster
10. Barn
11. Styvbarn/nuvarande partners barn
12. Svärson
13. Svärdotter
14. Barnbarn
15. Mor/farförälder
16. Moster/faster
17. Morbror/Farbror
18. Bror/systerdotter
19. Bror/systerson
20. Annan släktning
21. Vän
22. (Före detta) kollega/medarbetare
23. Granne
24. Ex-make/maka, ex-partner
25. Pastor, präst
26. Terapeut eller annat professionellt stöd
27. Hemhjälp, hemvård
96. Ingen av dessa

IF ((FT027_ToWhomGivInh5000 = a10 OR (FT027_ToWhomGivInh5000 = a11))

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 5)

FT026_YearGivInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT GIVEN)
[Tänk på den största gåva som du har givit.] Vilket år gav du [eller][din][make/ maka/ partner] den?
NUMBER [1905..2020]

FT038_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Vilket barn?
^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];
96. Ett annat barn;

IF (FT038_WhatChild = a96)

ENDIF

FT028_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

SKRIV NED BARNETS NAMN
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT039_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Är detta en ^FL_FT039_2; som du nämnde tidigare?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. En annan person;

FT031_MoreGivInh5000 (ANY FURTHER GIFT)



ENDIF
[1] LOOP cnt4 := 2 TO 5

Har du[eller][din][make/ maka/ partner] gett någon ytterligare gåva värd mer än ^FL5000; 
^FLCurr;^FL_FT031_4;?
1. Ja
5. Nej

IF (FT_Give_FinancialAssistance_LOOP[cnt4 - 1].FT031_MoreGivInh5000 = a1)

IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
FT027_ToWhomGivInh5000 (TO WHOM GIVEN 5000 OR MORE)

Till vem gav du[eller][din][make/ maka/ partner] den här gåvan?
1. Make/maka, partner
2. Mamma
3. Pappa
4. Svärmor
5. Svärfar
6. Styvmamma
7. Styvpappa
8. Bror
9. Syster
10. Barn
11. Styvbarn/nuvarande partners barn
12. Svärson
13. Svärdotter
14. Barnbarn
15. Mor/farförälder
16. Moster/faster
17. Morbror/Farbror
18. Bror/systerdotter
19. Bror/systerson
20. Annan släktning
21. Vän
22. (Före detta) kollega/medarbetare
23. Granne
24. Ex-make/maka, ex-partner
25. Pastor, präst
26. Terapeut eller annat professionellt stöd
27. Hemhjälp, hemvård
96. Ingen av dessa

IF ((FT027_ToWhomGivInh5000 = a10 OR (FT027_ToWhomGivInh5000 = a11))

ELSE

FT026_YearGivInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT GIVEN)
[Tänk på den största gåva som du har givit.] Vilket år gav du [eller][din][make/ maka/ 
partner] den?
NUMBER [1905..2020]

FT038_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Vilket barn?
^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];
96. Ett annat barn;

IF (FT038_WhatChild = a96)

ENDIF

FT028_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

SKRIV NED BARNETS NAMN
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

FT039_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Är detta en ^FL_FT039_2; som du nämnde tidigare?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. En annan person;



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

ENDIF

ENDIF
FT021_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN FT)

Kontroll: Vem besvarade frågorna i denna sektion?
1. Enbart respondenten
2. Respondenten och ombud (proxy)
3. Enbart ombud (proxy)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF (piIndex <> 5)

ENDIF
[cnt4] 

ENDIF

FT031_MoreGivInh5000 (ANY FURTHER GIFT)
Har du[eller][din][make/ maka/ partner] gett någon ytterligare gåva värd mer än 
^FL5000; ^FLCurr;^FL_FT031_4;?
1. Ja
5. Nej

IF ((MN008_NumHHR = 1 AND (MN024_NursingHome = a1))

ENDIF
IF (MN008_NumHHR = 1)

HO001_Place (INTERVIEW IN HOUSE R)

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

IF (MN024_NursingHome = a2)

HO061_YrsAcc (YEARS IN ACCOMMODATION)
Nu har jag några frågor om ditt boende. Hur många år har du bott i din nuvarande bostad?
Avrunda till ett jämnt antal år
NUMBER [1..120]

HO662_PayNursHome (OUT OF POCKET FOR NURSING HOME)
Måste du betala ur egen ficka för ditt boende på sjukhemmet/vårdhemmet? Här avses kostnader som 
respondenten har och som inte återbetalas till respondenten från försäkringsbolag eller försäkringskassa. 
Kostnaderna kan röra för rum, måltider, omsorg, tvätt, avgifter för vatten, elektricitet, gas, uppvärmning etc.
1. Ja
5. Nej

IF (HO662_PayNursHome = a1)

ENDIF

HO665_LastPayment (LAST PAYMENT)
Hur mycket uppskattar du att du betalar ur egen ficka under en typisk månad?
Belopp i ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HO665_LastPayment = NONRESPONSE)

ENDIF
HO666_PayCoverNursHome (PAYMENT COVERING NURSING HOME)

Titta på kort 30. Vad täckte denna betalning?
Koda alla; Läs upp om nödvändigt.
SET OF 1. Boende
2. Måltider
3. Vård och omvårdnad
4. Rehabilitering eller andra hälsorelaterade tjänster
5. Tvätta kläder
6. Avgifter för vatten, elektricitet, gas eller uppvärmning
7. Andra utgifter
96. Ingen av dessa

CHECK: (NOT((count(HO666_PayCoverNursHome) > 1 AND ((96 IN (HO666_PayCoverNursHome)))) [Du 
kan inte välja '96' tillsammans med något annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar.;]
HO080_NHCosts (INCOME SOURCES USED TO COVER NURSING HOME EXPENSES)

Det är viktigt att förstå hur människor klarar kostnader för vård och omsorg. Vi har en fråga till om 
detta. Titta på kort 31. Vilken av dessa inkomstkällor använder du för att täcka sådana kostnader?
Koda alla;
SET OF 1. Pensionsinkomster (egna eller partners)
2. Andra inkomstkällor som hyresinkomster eller livränta etc
3. Tillgångar eller besparingar (egna eller partners) inklusive inkomster från livförsäkringar
4. Donationer från barn eller barnbarn
5. Bostadsbidrag eller andra allmänna bidrag
6. Inkomster från offentlig vårdförsäkring
7. Inkomster från privat vårdförsäkring
97. Andra inkomster (specificera)

IF ((a97 IN (HO080_NHCosts))

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

HO081_OtherNHCosts (OTHER INCOME SOURCES USED TO COVER NURSING HOME EXPENSES)
Vilka andra inkomstkällor används?
STRING



ELSE

HO075_OwnRealEstate (OWN REAL ESTATE)
Äger du ett fritidshus (sommarhus eller dyl.), någon annan fastighet, jordbruksfastighet, skogsfastighet eller 
mark (inkluderande det hem du bodde i innan du bosatte dig i din nuvarande bostad)?
Inkludera inte andelslägenhet eller eget företag.
1. Ja
5. Nej

IF (HO075_OwnRealEstate = a1)

ENDIF

HO076_ValueRE (VALUE OF REAL ESTATE)
Hur mycket tror du att den eller dessa egendomar skulle vara värda nu om du sålde dem?
Om R äger egendom utomlands, ange värdet i ^FLCurr; .
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO076_ValueRE = 0 AND (HO076_ValueRE = RESPONSE))) [Beloppet förväntas vara 
större än noll;] IF (HO076_ValueRE = NONRESPONSE)

ENDIF
HO077_RecIncRe (RECEIVE INCOME OR RENT OF REAL ESTATE)

Erhöll du någon inkomst eller hyra från dessa egendomar under ^FLLastYear;?
1. Ja
5. Nej

IF (HO077_RecIncRe = a1)

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

HO078_AmIncRe (AMOUNT INCOME OR RENT OF REAL ESTATE LAST YEAR)
Hur stor inkomst eller hyra erhöll du från dessa egendomar under ^FLLastYear;, efter skatt?
Summa i ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HO078_AmIncRe = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (MN024_NursingHome = a1)

HO002_OwnerTenant (OWNER, TENANT OR RENT FREE)
Titta på kort 32. Vilken upplåtelseform har ditt hushålls bostad?
Läs upp;
1. Äganderätt (inklusive ägarlägenhet)
2. Bostadsrätt
3. Hyresrätt med förstahandskontrakt
4. Hyresrätt i andra hand eller utan kontrakt
5. Hyresfritt

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

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

HO067_PaymSimDwel (PAYMENT SIMILAR DWELLING)
Hur mycket tror du att du skulle betala i månadshyra om du hyrde en likadan omöblerad bostad 
på den fria bostadsmarknaden i dag?
Räkna inte in avgifter eller tjänster såsom el eller uppvärmning. Belopp i ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO067_PaymSimDwel = 0 AND (HO067_PaymSimDwel = RESPONSE))) [Beloppet 
förväntas vara större än noll;] IF (HO067_PaymSimDwel = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

HO003_Period (RENT PAYMENT PERIOD)
[För att återgå till din nuvarande hyra och din senaste hyresinbetalning eller avgift till 
bostadsrättsföreningen/ När det gäller din senaste hyresinbetalning eller avgift till 
bostadsrättsföreningen], vilken period täckte den senaste hyresinbetalningen/avgiften till 
bostadsrättföreningen? Var det...?
Läs upp;
1. En vecka
2. En månad
3. Tre månader
4. Sex månader
5. Ett år
97. Annan tidsperiod

IF (HO003_Period = a97)

ENDIF
HO605_LastPayment (LAST PAYMENT)

Hur mycket betalade du/ni senast i hyra/avgift?
BELOPP I ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO605_LastPayment = 0 AND (HO605_LastPayment = RESPONSE))) [Beloppet 
förväntas vara större än noll;] IF (HO605_LastPayment = NONRESPONSE)

HO004_OthPer (OTHER PERIOD)
Vilken annan period menar du?
STRING

[Unfolding Bracket Sequence]



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

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a3)

ENDIF
HO007_LastPayIncl (LAST PAYMENT INCLUDE ALL CHARGES AND SERVICES)

Inkluderade din senaste betalning alla kostnader och all service, som kostnader för elektricitet, 
gas, vatten, sophämtning, underhåll av gemensamma ytor och värme?
1. Ja
5. Nej

IF (HO007_LastPayIncl = a5)

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

ENDIF

HO079_SocialHousing (SOCIAL HOUSING)
Bor du i ett av allmännyttans bostadshus?
1. Ja
5. Nej

HO008_ExtRentIncl (CHARGES AND SERVICES)
Ungefär hur mycket betalade du för sådana tjänster som inte ingick i hyran/avgiften 
under senaste [veckan/ månaden/ tremånadersperioden/ sexmånadersperioden/ året]?
BELOPP I ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO008_ExtRentIncl = 0 AND (HO008_ExtRentIncl = RESPONSE))) 
[Beloppet förväntas vara större än noll;] IF (HO008_ExtRentIncl = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

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

HO070_PercHouseOwn (PERCENTAGE HOUSE OWNED)
Hur stor del av bostaden äger du[och][din][make/ maka/ partner]?
Ange procenttalet För par: Den efterfrågade procenten gäller summan av bådas andelar. 0 tillåts 
bara om ingendera part äger någon del!
NUMBER [0..100]

IF (HO070_PercHouseOwn > 0)

IF ((MN104_Householdmoved = 1 OR (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF
HO013_MortLoanProp (MORTGAGES OR LOANS ON PROPERTY)

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

IF (HO013_MortLoanProp = a1)

HO611_AcqProp (HOW PROPERTY ACQUIRED)
Titta på kort 33. Hur skaffade du denna egendom?
Koda alla; Om R fick egendomen från staten utan att betala, koda 6.
SET OF 1. Köpte eller byggde den med egna medel
2. Köpte eller byggde den med hjälp av lån eller inteckning
3.Köpte eller byggde den med hjälp från familjen
4. Fick den genom ett arv
5. Fick den som gåva
6. Förvärvade den på annat sätt

HO012_YearHouse (YEAR ACQUIRED THE HOUSE)
Vilket år var detta?
NUMBER [1900..2020]

HO014_YrsLMortLoan (YEARS LEFT OF MORTGAGE OR LOAN)
Hur många års löptid återstår på era bostadslån?
om mindre än 1 år, koda 1, om mer än 50 eller ingen bestämd löptid koda 51 
Löptid är den avtalade tid som ett skuldebrev löper med givna villkor.
NUMBER [1..51]

HO015_AmToPayMortLoan (AMOUNT STILL TO PAY ON MORTGAGE OR LOAN)
Hur mycket behöver du [eller][din][make/ maka/ partner] avbetala på lånen, 
förutom räntan?
TOTALT BELOPP I ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO015_AmToPayMortLoan = 0 AND (HO015_AmToPayMortLoan = 
RESPONSE))) [Beloppet förväntas vara större än noll;] IF 
(HO015_AmToPayMortLoan = NONRESPONSE)

ENDIF
HO017_RepayMortgLoans (REGULARLY REPAY MORTGAGE OR LOANS)

Amorterar du regelbundet på lånen?
1. Ja
5. Nej

IF (HO017_RepayMortgLoans = a1)

[Unfolding Bracket Sequence]



ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant <> a5)

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

ENDIF
IF ((MN104_Householdmoved = 1 OR (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF
HO633_SpecFeat (SPECIAL FEATURES IN THE HOUSE)

Titta på kort 34 som visar hjälpmedel för funktionshindrade eller personer med hälsoproblem. Vilka av 
dessa finns i ditt hem, om några?
Koda alla;
SET OF 1. Breddade dörrar eller korridorer
2. Entré med ramp eller entré i gatunivå
3. Handskenor
4. Automatiska eller lättöppnade dörrar eller portar
5. Anpassningar av badrum eller toaletter
6. Anpassningar av kök
7. Trappliftar eller trappskenor
8. Larmanordningar (knappar, detektorer)
96. Inget av dessa
97. Annat (specificera)

CHECK: (NOT((count(HO633_SpecFeat) > 1 AND ((96 IN (HO633_SpecFeat)))) [Du kan inte välja '96' 
tillsammans med något annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar.;] IF ((a97 IN 
(HO633_SpecFeat))

ENDIF
IF ((MN104_Householdmoved = 1 OR (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF
ENDIF

ENDIF

HO620_RegRepayMortLoan (AMOUNT REGULAR REPAYMENTS ON MORTGAGE OR LOAN)
Under de senaste tolv månaderna, hur mycket betalade du för alla lån på 
denna bostad?
Belopp i ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO620_RegRepayMortLoan = 0 AND 
(HO620_RegRepayMortLoan = RESPONSE))) [Beloppet förväntas vara större 
än noll;] IF (HO620_RegRepayMortLoan = NONRESPONSE)

ENDIF
HO022_BehRepayMortLoan (BEHIND WITH REPAYMENTS MORTGAGE OR LOAN)

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

[Unfolding Bracket Sequence]

HO023_SuBLAcc (SUBLET OR LET PARTS OF ACCOMMODATION)
Hyr du ut delar av denna bostad[i första hand/ i andra hand]?
1. Ja
5. Nej

IF (HO023_SuBLAcc = a1)

ENDIF

HO074_IncSuBLAcc (INCOME FROM SUBLET OR LET PARTS OF ACCOMMODATION)
Hur stor inkomst/hyra efter skatt fick du [eller] [din] [make/ maka/ partner] från 
uthyrning av denna bostad under ^FLLastYear;?
Belopp i ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HO074_IncSuBLAcc = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

HO024_ValueH (VALUE OF THE HOUSE)
Enligt din åsikt, hur mycket skulle du få om du sålde din bostad idag?
BELOPP I ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO024_ValueH = 0 AND (HO024_ValueH = RESPONSE))) [Beloppet förväntas vara 
större än noll;] IF (HO024_ValueH = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

HO032_NoRoomSqm (NUMBER OF ROOMS)
Hur många rum finns det för dina hushållsmedlemmars personliga bruk, inklusive sovrum men 
exklusive kök, badrum och hall [och de rum du hyr ut]?
Räkna inte med skrubb, källare, vind osv.
NUMBER [1..25]

HO631_SpecFeat (OTHER SPECIAL FEATURES)

Notera andra artiklar
STRING

HO034_YrsAcc (YEARS IN ACCOMMODATION)
Hur många år har du bott i din nuvarande bostad?
Avrunda till ett jämnt antal år



ENDIF
HO026_OwnSecHome (OWN SECONDARY HOMES ETC)

Äger du[eller][din][make/ maka/ partner] några andra fastigheter eller bostadsrätter, som fritidshus, 
hyreshus, jordbruk eller skog?
TAG INTE MED ANDELSHUSARRANGEMANG ELLER ÄGDA AV (EGEN) RÖRELSE
1. Ja
5. Nej

IF (HO026_OwnSecHome = a1)

NUMBER [0..120]

IF (NOT(MN002_Person[2].RespId = Empty))

ENDIF
IF (HO001_Place = a5)

ENDIF
HO054_Elevator (ELEVATOR)

Har ditt hem hiss?
1. Ja
5. Nej

HO060_PartnerYrsAcc (PARTNER YEARS IN ACCOMMODATION)
Hur många år har[din][make/ maka/ partner] bott i din nuvarande bostad?
Avrunda till ett jämnt antal år
NUMBER [0..120]

HO636_TypeAcc (TYPE OF BUILDING)
Titta på kort 35. I vilken typ av hus bor du (och din familj)?
Läs upp; Ett äldreboende/vårdhem tillhandahåller alla följande tjänster för sina boende: 
Utdelning av mediciner, personlig assistans dygnet runt, tillsyn (inte nödvändigtvis en 
sjuksköterska) samt husrum och måltider.
1. En bondgård
2. Ett friliggande hus för en eller två familjer
3. En eller tvåfamiljshus som radhus eller parhus
4. Ett hus med 3 till 8 lägenheter
5. Ett hus med 9 eller fler lägenheter men inte mer än 8 våningar
6. Ett höghus med 9 eller fler våningar
7. Ett huskomplex med service för äldre (dock inte äldreboende eller vårdhem)
8. Äldreboende/vårdhem

IF ((HO636_TypeAcc = a7 OR (HO636_TypeAcc = a8))

ENDIF
HO043_StepstoEntrance (NUMBER OF STEPS TO ENTRANCE)

Hur många trappsteg måste man gå (upp eller ner) för att komma till huvudentrén till 
hushållets lägenhet?
Ta inte med trappor där det finns hiss.
1. Upp till 5
2. 6 till 15
3. 16 till 25
4. Fler än 25

HO037_CityTown (AREA WHERE YOU LIVE)
Var god och titta på kort 36. Hur skulle du beskriva det område som du bor i?
Läs upp;
1. En storstad
2. Förort till en storstad
3. En mellanstor stad
4. En liten stad
5. Landsbygd eller by

HO782_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Var det åtminstone en sjuksköterska bland personalen?
1. Ja
5. Nej

HO027_ValueRE (VALUE OF REAL ESTATE)
Hur mycket skulle enligt din mening denna egendom eller dessa egendomar vara värd/värda om 
du/ni sålde den/dem nu?
Om egendom ägs utomlands, ange värdet i ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO027_ValueRE <= 0 AND (HO027_ValueRE = RESPONSE))) [Beloppet förväntas 
vara större än noll;] IF (HO027_ValueRE = NONRESPONSE)

ENDIF
HO029_RecIncRe (RECEIVE INCOME OR RENT OF REAL ESTATE)

Hade du[eller][din][make/ maka/ partner] några inkomster eller hyresintäkter från dessa 
fastigheter under ^FLLastYear;?
1. Ja
5. Nej

IF (HO029_RecIncRe = a1)

[Unfolding Bracket Sequence]

HO030_AmIncRe (AMOUNT INCOME OR RENT OF REAL ESTATE LAST YEAR)
Hur mycket inkomst eller hyra fick du [eller] [din] [make/ maka/ partner] från dessa 
egendomar under ^FLLastYear;, efter skatt?
BELOPP I ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO030_AmIncRe = 0 AND (HO030_AmIncRe = RESPONSE))) [Beloppet 
förväntas vara större än noll;] IF (HO030_AmIncRe = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]



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

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

ENDIF

ENDIF
HO041_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HO)

KONTROLL: VEM BESVARADE FRÅGORNA I DENNA SEKTION?
1. Enbart respondenten
2. Respondenten och ombud (proxy)
3. Enbart ombud (proxy)

ENDIF
ENDIF

ENDIF

IF (MN008_NumHHR = 1)

ENDIF

IF (MN024_NursingHome = a1)

ENDIF

HH001_OtherContribution (OTHER CONTRIBUTION TO HOUSEHOLD INCOME)
Vi har kanske frågat dig[eller andra medlemmar i ditt hushåll] om några av dessa detaljer förut, men det är 
viktigt för oss att korrekt förstå situationen för ditt hushåll. Under förra året, dvs. ^FLLastYear;, fanns det då 
någon medlem i hushållet som bidrog till hushållsinkomsterna, som inte intervjuas?
OM NÖDVÄNDIGT, LÄS UPP LISTAN MED RESPONDENTER: DE SOM DELTAR I VÅRA INTERVJUER ÄR 
^MN015_Eligibles;
1. Ja
5. Nej

HH010_OtherIncome (INCOME FROM OTHER SOURCES)
En del hushåll får bidrag som till exempel bostadsbidrag, barnbidrag, försörjningsstöd (socialbidrag) osv. Fick 
ditt hushåll eller någon i ditt hushåll några sådana bidrag under ^FLLastYear;?
1. Ja
5. Nej

IF (HH010_OtherIncome = a1)

ENDIF
HH014_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HH)

KONTROLL: VEM BESVARADE FRÅGORNA I DENNA SEKTION?
1. Enbart respondenten
2. Respondenten och ombud (proxy)
3. Enbart ombud (proxy)

HH011_TotAddHHinc (ADDITIONAL INCOME RECEIVED BY ALL HOUSEHOLD MEMBERS IN LAST YEAR)
Ungefär hur mycket fick ditt hushåll i sådana bidrag under ^FLLastYear;, efter skatter och avdrag?
Här handlar det om bidrag från stat och kommun.Belopp i ^FLCurr;
NUMBER

CHECK: (NOT((HH011_TotAddHHinc <= 0 AND (HH011_TotAddHHinc = RESPONSE))) [Beloppet 
förväntas vara större än noll;] IF (HH011_TotAddHHinc = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (MN008_NumHHR = 1)

IF (MN024_NursingHome = a1)

CO001_Intro1 (INTRODUCTION TEXT)
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 (AMOUNT SPENT ON FOOD AT HOME)
Om du tänker på den senaste tolvmånadersperioden: ungefär hur mycket spenderade ditt hushåll under en 
typisk månad på mat som intogs i hemmet?
BELOPP I ^FLCurr;
NUMBER

CHECK: (NOT((CO002_ExpFoodAtHome <= 0 AND (CO002_ExpFoodAtHome = RESPONSE))) [Beloppet 
förväntas vara större än noll;] IF (CO002_ExpFoodAtHome = NONRESPONSE)

ENDIF
CO003_ExpFoodOutsHme (AMOUNT SPENT ON FOOD OUTSIDE THE HOME)

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?
BELOPP I ^FLCurr;
NUMBER

IF (CO003_ExpFoodOutsHme = NONRESPONSE)

ENDIF
CO010_HomeProducedFood (CONSUME HOME PRODUCED FOOD)

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

IF (CO010_HomeProducedFood = a1)

[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]



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

ENDIF
ENDIF

ENDIF
HH017_TotAvHHincMonth (TOTAL INCOME RECEIVED BY ALL HOUSEHOLD MEMBERS IN LAST MONTH)

Hur stor var den sammanlagda inkomsten, efter skatter och bidrag, som hela ditt hushåll hade under en 
genomsnittlig månad ^FLLastYear;?
Ange belopp i ^FLCurr;
NUMBER

CHECK: (NOT((HH017_TotAvHHincMonth <= 0 AND (HH017_TotAvHHincMonth = RESPONSE))) [Beloppet 
förväntas vara större än noll;] IF (HH017_TotAvHHincMonth = NONRESPONSE)

ENDIF
CO007_AbleMakeEndsMeet (IS HOUSEHOLD ABLE TO MAKE ENDS MEET)

Om du tänker på ditt hushålls totala månatliga inkomst, skulle du säga att ditt hushåll får ekonomin att gå 
ihop...
Läs upp;
1. Med stor svårighet
2. Med viss svårighet
3. Ganska lätt
4. Lätt

IF (MN032_socex = 1)

ENDIF
CO009_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN CO)

KONTROLL: VEM BESVARADE FRÅGORNA I DENNA SEKTION?
1. Enbart respondenten
2. Respondenten och ombud (proxy)
3. Enbart ombud (proxy)

CO011_ValHomeProducedFood (VALUE OF HOME PRODUCED FOOD)
Om du tänker på den senaste tolvmånadersperioden. Hur mycket är den mat värd som ni själva har 
producerat och ätit under en genomsnittlig månad? Med andra ord, hur mycket skulle du betala för 
denna mat om du skulle köpa den?
Ange ett belopp i ^FLCurr;
NUMBER

IF (CO011_ValHomeProducedFood = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]

CO206_AffordExpense (AFFORD EXPENSE)
Skulle ditt hushåll ha råd att betala en oväntad utgift på 12000; ^FLCurr; utan att låna pengar?
1. Ja
5. Nej

CO209_PovertyPutUpWithCold (PUT UP WITH COLD)
Under de senaste tolv månaderna, har du dragit ner på kostnaderna genom att stå ut med att ha det 
kallt inne, för att spara värmekostnader?
1. Ja
5. Nej

IF (((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59) AND (MN808_AgeRespondent < 80))

SR001_Intro (INTRO SR MODULE)
Nu följer några frågor om sparande, något som du kanske ägnade dig åt när du var yngre.
Här börjar en sektion som inte får besvaras genom ombud. Ombud inte tillåtet. Om respondenten är oförmögen 
att svara själv på någon av dessa frågor, tryck CTRL-K för varje fråga.
1. Fortsätt

SR002_PositiveShocks (POSITIVE SHOCKS EARLIER IN LIFE)
Titta på kort 37. Ibland får människor vara med om positiva överraskningar tidigt i livet som innebär att deras 
ekonomi blir bättre än vad man hade kunnat förvänta sig. 

Hände något av följande dig?
Koda alla;
1. Lönen eller inkomsterna var högre än förväntat
2. Min make/makas lön eller inkomster var högre än förväntat
3. Gick i pension senare än förväntat
4. Min make/maka gick i pension senare än förväntat
5. Hushållet spenderade mindre än förväntat
6. Mina/våra investeringar eller affärer gick bättre än förväntat
7. Erhöll ekonomisk hjälp från familjen (själv eller make/maka)
8. Fick ta del av ett arv (själv eller make/maka)
9. Pensionen var högre än förväntat (själv eller make/maka)
97. Andra (specificera) ELLER
96. Nej, inget av detta hände

CHECK: (NOT((count(SR002_PositiveShocks) > 1 AND ((96 IN (SR002_PositiveShocks)))) [Du kan inte välja '96' 
tillsammans med något annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar.;] IF ((a97 IN (SR002_PositiveShocks))

ENDIF
SR004_NegativeShocks (NEGATIVE SHOCKS EARLIER IN LIFE)

Titta på kort 38. Ibland får människor vara med om negativa överraskningar tidigt i livet som innebär att deras 
ekonomi blir sämre än vad man hade kunnat förvänta sig.
Hände något av följande dig?

SR003_OtherPositiveShock (OTHER POSITIVE SHOCK)

Ange andra positiva överraskningar.
STRING



Koda alla;
1. Dålig hälsa som påverkade arbetsförmågan (själv eller make/maka/partner)
2. Stora oväntade utgifter för hälsovård (själv eller make/maka/partner)
3. Arbetslöshet (själv eller make/maka/partner)
4. Gick i pension tidigare än förväntat (själv eller make/maka/partner)
5. Lönen eller inkomsterna blev sämre än förväntat (själv eller make/maka/partner)
6. Min/våra Investeringar eller affärer gick sämre än förväntat
7. Hjälpte familjen ekonomiskt (själv eller make/maka/partner)
8. Skilsmässa eller separation
9. Bortgång i familjen
10. Andra stora (ej hälsovård) utgifter (själv eller make/maka/partner)
11. Pensionen var lägre än förväntat (själv eller make/maka/partner)
97. Annan (specificera) ELLER
96. Nej, ingen av dessa inträffade

CHECK: (NOT((count(SR004_NegativeShocks) > 1 AND ((96 IN (SR004_NegativeShocks)))) [Du kan inte välja '96' 
tillsammans med något annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar.;] IF ((a97 IN (SR004_NegativeShocks))

ENDIF
IF (SRHindSight_Random = 1)

ELSE

ENDIF
IF ((((SR006_HindsightSaving = 1 OR (SR006_HindsightSaving = 3) OR (SR007_HindsightSpending = 1) OR 

(SR007_HindsightSpending = 3))

ENDIF
IF ((SR006_HindsightSaving = 1 OR (SR007_HindsightSpending = 1))

SR005_OtherNegativeShock (OTHER NEGATIVE SHOCK)

Ange andra negativa överraskningar.
STRING

SR006_HindsightSaving (HINDSIGHT SAVING)
Tänk tillbaka på den tid när du var runt 45 år. Föreställ dig att du kunde göra om hur du spenderade och 
sparade pengar från då fram till nu, skulle du...
Läs upp;
1. spara mer under dessa år?
2. spara ungefär lika mycket under dessa år?
3. spara mindre under dessa år?

IF ((SRHindSight_Random = 2 OR (SRHindSight_Random = 3))

ENDIF

SR007_HindsightSpending (HINDSIGHT SPENDING)
Tänk tillbaka på den tid när du var runt 45 år. Föreställ dig att du kunde göra om hur du spenderade 
och sparade pengar från då fram till nu, skulle du...
Läs upp;
1. spendera mindre och spara mer under dessa år?
2. spendera och spara ungefär lika mycket under dessa år?
3. spendera mer och spara mindre under dessa år?

SR008_RegretIntensity (REGRET INTENSITY)
Hur starkt önskar du att du kunde göra om hur du spenderat och sparat?
Läs upp;
1. Mycket starkt
2. Starkt
3. Någorlunda starkt
4. Inte alls starkt

SR009_WhereSpendLess (WHERE SPEND LESS)
Titta på kort  39. För att spara mer behöver du spendera mindre. 
Vilka av dessa kategorier kunde du möjligen ha spenderat mindre på?
Om respondenten och hans/hennes make/maka/partner har olika åsikter så ska respondenten gå på 
hans/hennes egen åsikt. 
Koda alla;
1. Boende
2. Mat
3. Kläder
4. Apparater och möbler till hemmet
5. Bilar
6. Semester
7. Fritid (gå ut/äta ute, hobbyer etc)
8. Utbildning för barn eller andra barnrelaterade utgifter
9. Bidra till ekonomisk hjälp
97. Annan (specificera) ELLER
96. Inte en chans att jag/Vi skulle ha kunnat spenderat mindre. Jag/vi hade inte kunnat spara mer. 
ELLER/DESSUTOM
10. Jag/vi skulle ha arbetat mer eller längre.

CHECK: (NOT((((((((((((1 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess)) OR (((2 IN 
(SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((3 IN (SR009_WhereSpendLess) AND 
((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((4 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN 
(SR009_WhereSpendLess))) OR (((5 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) 
OR (((6 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((7 IN 
(SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((8 IN (SR009_WhereSpendLess) AND 
((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((9 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN 
(SR009_WhereSpendLess))) OR (((97 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))))) 
[Du kan inte välja '96' tillsammans med något annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar.;] IF ((a97 IN 
(SR009_WhereSpendLess))

SR010_OtherWhereSpendLess (OTHER WHERE SPEND LESS)

Ange en annan kategori för utgifter.



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

ENDIF

ELSE

ENDIF
SR013_EndNonProxy (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SR)

KONTROLLERA: Vem besvarade frågorna i detta avsnitt?
1. Respondenten
2. Avsnitt ej besvarat (intervju via ombud)

ENDIF

STRING

IF ((SR006_HindsightSaving = 3 OR (SR007_HindsightSpending = 3))

ENDIF

SR011_WhereSpendMore (WHERE SPEND MORE)
Titta på kort  40. För att spendera mer behöver du spara mindre. 

Vilka av dessa kategorier kunde du möjligen ha spenderat mer på?
Om respondenten och hans/hennes make/maka/partner har olika åsikter så ska respondenten gå på 
hans/hennes egen åsikt. 

Koda alla;
1. Boende
2. Mat
3. Kläder
4. Apparater och möbler till hemmet
5. Bilar
6. Semester
7. Fritid (gå ut/äta ute, hobbyer etc)
8. Utbildning för barn eller andra barnrelaterade utgifter
9. Bidra till ekonomisk hjälp
97. Annan (specificera) ELLER
96. Jag/vi skulle inte velat ha spendera mer trots allt. ELLER/DESSUTOM
10. Jag/vi hade kunnat arbete mindre eller gått i pension tidigare.

CHECK: (NOT((((((((((((1 IN (SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore)) OR 
(((2 IN (SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((3 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((4 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((5 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((6 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((7 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((8 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((9 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((97 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))))) [Du kan inte välja '96' 
tillsammans med något annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar.;] IF ((a97 IN 
(SR011_WhereSpendMore))

ENDIF

SR012_OtherWhereSpendMore (OTHER WHERE SPEND MORE)

Ange en annan kategori för utgifter.
STRING

IF (MN007_NumFinR = 1)

AS001_Intro1 (INTRODUCTION 1 TO ASSETS)
De följande frågorna rör ett antal olika sparformer eller tillgångar som du[eller] [din] [make/ maka/ partner] kan 
tänkas ha.
1. Fortsätt

AS065_HasIndRetAcc (HAS INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Har du[eller][din][make/ maka/ partner] några pengar i individuellt pensionssparande eller individuella 
pensionsförsäkringar?
Ett individuellt pensionssparande är en sparform där man kan spara pengar varje år som sedan (delvis) tas ut när 
man går i pension.
1. Ja
5. Nej

IF (AS065_HasIndRetAcc = a1)

IF (MN005_ModeQues <> a1)

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

AS020_IndRetAcc (WHO HAS INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Vem har individuellt pensionssparande eller individuella pensionsförsäkringar? Du[, din] [make/ maka/ 
partner] [eller] [båda]?
1. Endast respondenten
2. Endast [maken/ makan/ partnern]
3. Båda

AS021_AmIndRet (AMOUNT INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Vad är värdet på Ditt eget individuella pensionssparande och Dina pensionsförsäkringar?
Ange belopp i ^FLCurr;; koda belopp för respondenten enbart.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS021_AmIndRet = Empty)) [Skriv in ett värde;] IF (AS021_AmIndRet = 
NONRESPONSE)



ENDIF
AS066_HasContSav (HAS CONTRACTUAL SAVING)

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

IF (AS066_HasContSav = a1)

ENDIF
AS067_HasLifeIns (HAS LIFE INSURANCE)

Har du [eller][din][make/ maka/ partner] några livförsäkringar?
1. Ja
5. Nej

IF (AS067_HasLifeIns = a1)

ENDIF
AS064_HasMutFunds (HAS MUTUAL FUNDS)

Har du [och][din][make/ maka/ partner] pengar i placeringsfonder eller investeringssparkonton?
En placeringsfond handhas av ett finansinstitut och samlar flera investerares medel. Finansinstitutet sköter 
placeringar i aktier, obligationer och andra finansiella instrument. Investeringssparkonto=är en sparform för aktier 
och fonder
1. Ja
5. Nej

IF (AS064_HasMutFunds = a1)

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

ENDIF

ENDIF
AS023_IndRetStockBo (INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS MOSTLY IN STOCKS OR BONDS)

Består dina pensionstillgångar till största delen av aktier eller obligationer?
1. Till största delen av aktier
2. Hälften aktier, hälften obligationer
3. Till största delen av obligationer

[Unfolding Bracket Sequence]

AS024_PAmIndRet (PARTNER AMOUNT INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Vad är värdet på [din] [makes/ makas/ partners] individuella pensionstillgångar?
BELOPP I ^FLCurr; KODA FÖR PARTNER ENBART
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS024_PAmIndRet = Empty)) [Skriv in ett värde;] IF (AS024_PAmIndRet = 
NONRESPONSE)

ENDIF
AS026_PIndRetStockBo (PARTNER INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS MOSTLY IN STOCKS OR BONDS)

Består dessa pensionstillgångar till största delen av aktier eller obligationer?
1. Till största delen av aktier
2. Hälften aktier, hälften obligationer
3. Till största delen av obligationer

[Unfolding Bracket Sequence]

AS027_AmContSav (AMOUNT CONTRACTUAL SAVING)
Ungefär hur mycket har du[och][din][make/ maka/ partner] i bosparande?
Skriv in belopp i ^FLCurr;; koda totalt belopp för båda makarna/partners
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS027_AmContSav = Empty)) [Skriv in ett värde;] IF (AS027_AmContSav = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS029_LifeInsPol (LIFE INSURANCE POLICIES TERM OR WHOLE LIFE)
Är dina/era livförsäkringar tidsbegränsade försäkringar, livslånga försäkringar, eller båda delar?
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. Livslånga försäkringar
3. Båda delar
97. Annan

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

ENDIF

AS030_ValLifePol (FACE VALUE LIFE POLICIES)
Vilket är i dagsläget värdet av de livförsäkringar som innehas av dig [och] [din] [make/ maka/ 
partner]?
Belopp i ^FLCurr; ; Koda totalt belopp för båda partners
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (AS030_ValLifePol = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS017_AmMutFunds (AMOUNT IN MUTUAL FUNDS)
Ungefär hur mycket har du[och] [din] [make/ maka/ partner] placerat i fonder eller investeringssparkonton?
BELOPP I ^FLCurr; ; KODA TOTALT BELOPP FÖR BÅDA MAKARNA/PARTNERS
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS017_AmMutFunds = Empty)) [Skriv in ett värde;] IF (AS017_AmMutFunds = 
NONRESPONSE)



ENDIF
AS063_HasStocks (HAS STOCKS)

Äger du [eller][din][make/ maka/ partner] aktier (börsnoterade eller ej)?
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

IF (AS063_HasStocks = a1)

ENDIF
AS062_HasBonds (HAS BONDS)

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

IF (AS062_HasBonds = a1)

ENDIF
AS060_HasBankAcc (HAS BANK ACCOUNT)

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

IF (AS060_HasBankAcc = a1)

ENDIF
IF ((((AS060_HasBankAcc = a1 OR (AS062_HasBonds = a1) OR (AS063_HasStocks = a1) OR 

(AS064_HasMutFunds = a1))

ENDIF
AS641_OwnFirm (OWN FIRM COMPANY BUSINESS)

Äger du [eller][din][make/ maka/ partner] i dagsläget en firma, ett företag eller en affärsverksamhet?
1. Ja
5. Nej

IF (AS641_OwnFirm = a1)

ENDIF
AS019_MuFuStockBo (MUTUAL FUNDS MOSTLY STOCKS OR BONDS)

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

[Unfolding Bracket Sequence]

AS011_AmStocks (AMOUNT IN STOCKS)
Ungefär hur mycket har du [och] [din] [make/ maka/ partner] i aktier som är börsnoterade eller ej idag?
BELOPP I ^FLCurr; ; KODA TOTALT BELOPP FÖR BÅDA MAKARNA/PARTNERS
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS011_AmStocks = Empty)) [Skriv in ett värde;] IF (AS011_AmStocks = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS007_AmBonds (AMOUNT IN BONDS)
Ungefär hur mycket har du[och] [din] [make/ maka/ partner] för närvarande i stats- och 
företagsobligationer?
SKRIV IN BELOPP I ^FLCurr;; KODA TOTALT BELOPP FÖR BÅDA MAKARNA/PARTNERS
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((AS007_AmBonds = Empty AND (NOT(AS007_AmBonds = NONRESPONSE)))) [Skriv in ett 
värde;] IF (AS007_AmBonds = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS003_AmBankAcc (AMOUNT BANK ACCOUNT)
Ungefär hur mycket har du [och] [din] [make/ maka/ partner] nu på bankkonton, transaktionskonton, 
sparkonton och postgirokonton?
Belopp i ^FLCurr;, koda totalt belopp för båda makarna/partners
NUMBER

CHECK: (NOT(AS003_AmBankAcc = Empty)) [Skriv in ett värde;] IF (AS003_AmBankAcc = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS070_IntIncome (INTEREST OR DIVIDEND)
Totalt sett, ungefär hur mycket inkomst från ränta eller utdelning fick du [och][din][make/ maka/ partner]
genom banksparande, obligationer, aktier och aktiefonder under ^FLLastYear;? Var vänlig uppge beloppet 
efter skatt.
Ange ett belopp i ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS070_IntIncome = Empty)) [Skriv in ett värde;] IF (AS070_IntIncome = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS044_ShareFirm (PERCENTAGE SHARE FIRM OWNED)
Hur stor andel äger du[eller][din][make/ maka/ partner] av företaget eller verksamheten?
SKRIV I PROCENT. OM MINDRE ÄN 1 PROCENT, ANGE 1.
NUMBER [1..100]

IF (AS044_ShareFirm = RESPONSE)

CHECK: (AS044_ShareFirm <= 100) [Procentsatsen skall vara mindre än eller lika med 100;]



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

ENDIF

ENDIF
AS649_NumCars (NUMBER OF CARS)

Hur många bilar äger du[och][din][make/ maka/ partner]? Räkna inte företagsbilar eller leasade bilar.
NUMBER [0..10]

IF (AS649_NumCars > 0)

ENDIF
AS054_OweMonAny (OWE MONEY)

Nästa fråga gäller pengar som du kan vara skyldig, undantaget eventuella inteckningar på mark, bostad eller 
företag. Titta på kort 41, vilken av dessa, om några, typer av skulder har du[och] [din] [make/ maka/ partner] för 
närvarande?
Koda alla;
SET OF 1. Skulder på bilar och andra fordon (husvagnar/motorcyklar/båtar, etc.)
2. Kreditkortsskulder
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. Ingen av dessa
97. Annat

CHECK: (NOT((count(AS054_OweMonAny) > 1 AND ((a96 IN (AS054_OweMonAny)))) [Du kan inte välja '96' 
tillsammans med något annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar.;] IF (NOT(((96 IN (AS054_OweMonAny) 
AND (count(AS054_OweMonAny) = 1)))

ENDIF
AS057_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN AS)

KONTROLLERA: Vem besvarade frågorna i denna sektion?
1. Enbart respondenten
2. Respondenten och ombud (proxy)
3. Enbart ombud (proxy)

ENDIF
IF (AS044_ShareFirm = NONRESPONSE)

ENDIF
AS642_AmSellFirm (AMOUNT SELLING FIRM)

Om detta företag eller denna affärsverksamhet såldes och eventuella skulder betalades av, hur mycket skulle 
du[eller][din][make/ maka/ partner] få kvar?
BELOPP I ^FLCurr; ; KODA TOTALT BELOPP FÖR BÅDA MAKARNA/PARTNERS
NUMBER

CHECK: (NOT((AS642_AmSellFirm = 0 AND (AS642_AmSellFirm = RESPONSE))) [Beloppet förväntas vara 
mindre eller större än noll;] CHECK: (NOT(AS642_AmSellFirm = Empty)) [Skriv in ett värde;] IF 
(AS642_AmSellFirm = NONRESPONSE)

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]

AS051_AmSellingCars (AMOUNT SELLING CARS)
Om du/ni sålde[denna/ dessa][bil/ bilar], ungefär hur mycket skulle du/ni få?
Belopp i ^FLCurr;, koda totalt belopp för båda makarna/partners
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS051_AmSellingCars = Empty)) [Skriv in ett värde;] IF (AS051_AmSellingCars = 
NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS055_AmOweMon (AMOUNT OWING MONEY IN TOTAL)
Totalt sett, hur mycket är du[och][din][make/ maka/ partner] skyldig, exklusive inteckningslån på eget hem, 
andra fastigheter och mark?
Belopp i ^FLCurr;, koda totalt belopp för båda makarna/partners
NUMBER

IF (AS055_AmOweMon = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AC011_Intro (INTRODUCTION WELL-BEING)
Vi är även intresserade av vad människor tycker om sitt liv i allmänhet.
Här börjar en sektion som inte får besvaras genom ombud. Ombud inte tillåtet.  Om respondenten inte själv kan svara 
på någon av dessa frågor, tryck CTRL-K vid varje fråga.
1. Fortsätt

AC012_HowSat (HOW SATISFIED WITH LIFE)
På en skala från 0 till 10, hur nöjd är du med ditt liv? 0 betyder fullständigt missnöjd och 10 betyder fullständigt nöjd.
NUMBER [0..10]

AC013_Intro (INTRODUCTION CASP ITEMS)
Titta på kort 42. Jag kommer nu att läsa upp en rad påståenden som människor använt för att beskriva sina liv eller 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 (AGE PREVENTS FROM DOING THINGS)
Hur ofta tycker du att din ålder hindrar dig från att göra saker du skulle vilja göra?
Kort 42. Läs upp;
1. Ofta
2. Ibland
3. Sällan
4. Aldrig



AC015_OutofContr (OUT OF CONTROL)
Hur ofta känner du att det som händer är utanför din kontroll?
Kort 42. Läs uppNeed;
1. Ofta
2. Ibland
3. Sällan
4. Aldrig

AC016_LeftOut (FEEL LEFT OUT OF THINGS)
Hur ofta känner du dig utanför?
Kort 42. Läs uppNeed;
1. Ofta
2. Ibland
3. Sällan
4. Aldrig

AC017_DoWant (DO THE THINGS YOU WANT TO DO)
Hur ofta tycker du att du kan göra de saker du vill göra?
Kort 42. Läs uppNeed;
1. Ofta
2. Ibland
3. Sällan
4. Aldrig

AC018_FamRespPrev (FAMILY RESPONSIBILITIES PREVENT)
Hur ofta känner du att familjeförpliktelser hindrat dig från det du vill göra?
Kort 42. Läs uppNeed;
1. Ofta
2. Ibland
3. Sällan
4. Aldrig

AC019_ShortMon (SHORTAGE OF MONEY STOPS)
Hur ofta tycker du att brist på pengar har hindrat dig från att göra det du vill göra?
Kort 42. Läs uppNeed;
1. Ofta
2. Ibland
3. Sällan
4. Aldrig

AC020_EachDay (LOOK FORWARD TO EACH DAY)
Hur ofta ser du fram emot kommande dag?
Kort 42. Läs uppNeed;
1. Ofta
2. Ibland
3. Sällan
4. Aldrig

AC021_LifeMean (LIFE HAS MEANING)
Hur ofta känner du att ditt liv har mening?
Kort 42. Läs uppNeed;
1. Ofta
2. Ibland
3. Sällan
4. Aldrig

AC022_BackHapp (LOOK BACK ON LIFE WITH HAPPINESS)
På det hela taget, hur ofta ser du tillbaka på ditt liv och känner lycka?
Kort 42. Läs uppNeed;
1. Ofta
2. Ibland
3. Sällan
4. Aldrig

AC023_FullEnerg (FEEL FULL OF ENERGY)
Nu för tiden, hur ofta känner du att du har full energi?
Kort 42. Läs uppNeed;
1. Ofta
2. Ibland
3. Sällan
4. Aldrig

AC024_FullOpport (FULL OF OPPORTUNITIES)
Hur ofta känner du att livet är fullt av möjligheter?
Kort 42. Läs uppNeed;
1. Ofta
2. Ibland
3. Sällan
4. Aldrig

AC025_FutuGood (FUTURE LOOKS GOOD)
Hur ofta känner du att framtiden ser ljus ut?
Kort 42. Läs uppNeed;
1. Ofta
2. Ibland
3. Sällan
4. Aldrig

IF (MN024_NursingHome = a1)

AC001_Intro (INTRODUCTION AC ACTIVITIES)
Nu har jag några frågor om aktiviteter som du kanske ägnar dig åt.
1. Fortsätt

AC035_ActPastTwelveMonths (ACTIVITIES IN LAST YEAR)
Titta på kort 43: Vilka av aktiviteterna som anges på kortet - om någon - har du ägnat dig åt under de senaste 12 
månaderna?
Koda alla;
SET OF 1. Volontär- eller välgörenhetsarbete
4. Deltagit i en utbildningskurs
5. Besökt en sportklubb/förening, social klubb/förening eller annan klubb/förening



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

7. Deltagit i aktiviteter i en politisk eller samhällsorienterad organisation
8. Läst böcker, tidskrifter eller dagstidningar
9. Löst korsord eller spelat logikspel (t.ex. sudoku)
10. Spelat kort eller spel (t.ex. schack)
96. Inte ägnat mig åt någon av dessa

CHECK: (NOT((count(AC035_ActPastTwelveMonths) > 1 AND ((a96 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)))) [Du kan inte 
välja '96' tillsammans med något annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar.;] IF ((count
(AC035_ActPastTwelveMonths) = 1 AND ((a96 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)))

ELSE

ENDIF

AC038_HowSatisfiedNoAct (SATISFIED WITH NO ACTIVITIES)
Du uppgav att du inte ägnar dig åt någon av aktiviteterna på kort 43. På en skala från 0 till 10, där 0 betyder 
helt missnöjd och 10 betyder helt nöjd, hur nöjd är du med detta?
NUMBER [0..10]

IF ((((((((a1 IN (AC035_ActPastTwelveMonths) OR ((a4 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a5 IN 
(AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a7 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a8 IN 
(AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a9 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a10 IN 
(AC035_ActPastTwelveMonths)))

ENDIF

LOOP cnt1 := 1 TO 10

ENDLOOP
AC037_HowSatisfied (SATISFIED WITH ACTIVITIES)

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?
NUMBER [0..10]

IF ((cnt1 IN (AC035_ActPastTwelveMonths))

ENDIF

AC036_HowOftAct (HOW OFTEN ACTIVITY IN THE LAST TWELVE MONTHS)
Hur ofta under de senaste 12 månaderna[har][du][gjort volontär- eller 
välgörenhetsarbete/ deltagit i en utbildningskurs/ besökt en sportklubb, social klubb eller 
annan klubb/ 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 exempelvis schack.]?
Läs upp.
1. Nästan dagligen
2. Nästan varje vecka
3. Nästan varje månad
4. Mindre ofta

[cnt1] 

AC700_BigFiveIntro (INTRODUCTION BIG FIVE)
Titta på kort 44. Här är några egenskaper som kanske passar in eller inte passar in på dig. Berätta i vilken 
utsträckning du instämmer eller tar avstånd från följande påståenden.
1. Fortsätt

AC701_Reserved (BIG FIVE - RESERVED)
Jag ser mig själv som någon som är reserverad.
Läs upp;
1. Tar starkt avstånd
2. Tar lite avstånd
3. Varken instämmer eller tar avstånd
4. Instämmer lite
5. Instämmer starkt

AC702_Trust (BIG FIVE - TRUST)
Jag ser mig själv som någon som i allmänhet är tillitsfull.
Läs upp om nödvändigt
1. Tar starkt avstånd
2. Tar lite avstånd
3. Varken instämmer eller tar avstånd
4. Instämmer lite
5. Instämmer starkt

AC703_Lazy (BIG FIVE - LAZY)
Jag ser mig själv som någon som tenderar att vara lat.
Läs upp om nödvändigt
1. Tar starkt avstånd
2. Tar lite avstånd
3. Varken instämmer eller tar avstånd
4. Instämmer lite
5. Instämmer starkt

AC704_Relaxed (BIG FIVE - RELAXED)
Jag ser mig själv som någon som är avspänd, hanterar stress väl.
Läs upp om nödvändigt
1. Tar starkt avstånd
2. Tar lite avstånd
3. Varken instämmer eller tar avstånd
4. Instämmer lite
5. Instämmer starkt

AC705_FewInterests (BIG FIVE - FEW INTERESTS)
Jag ser mig själv som någon som har få konstnärliga intressen.
Läs upp om nödvändigt
1. Tar starkt avstånd
2. Tar lite avstånd
3. Varken instämmer eller tar avstånd



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

ENDIF
AC740_Outro (NON PROXY)

KONTROLLERA: VEM BESVARADE FRÅGORNA I DEN HÄR SEKTIONEN?
1. Enbart respondenten
2. Sektionen inte besvarad (proxy-intervju)

4. Instämmer lite
5. Instämmer starkt

AC706_Outgoing (BIG FIVE - OUTGOING)
Jag ser mig själv som någon som är utåtriktad, sällskaplig.
Läs upp om nödvändigt
1. Tar starkt avstånd
2. Tar lite avstånd
3. Varken instämmer eller tar avstånd
4. Instämmer lite
5. Instämmer starkt

AC707_FindFault (BIG FIVE - FINDFAULT)
Jag ser mig själv som någon som tenderar att hitta fel hos andra.
Läs upp om nödvändigt
1. Tar starkt avstånd
2. Tar lite avstånd
3. Varken instämmer eller tar avstånd
4. Instämmer lite
5. Instämmer starkt

AC708_Thorough (BIG FIVE - THOROUGH JOB)
Jag ser mig själv som någon som gör ett grundligt jobb.
Läs upp om nödvändigt
1. Tar starkt avstånd
2. Tar lite avstånd
3. Varken instämmer eller tar avstånd
4. Instämmer lite
5. Instämmer starkt

AC709_Nervous (BIG FIVE - NERVOUS)
Jag ser mig själv som någon som lätt blir nervös.
Läs upp om nödvändigt
1. Tar starkt avstånd
2. Tar lite avstånd
3. Varken instämmer eller tar avstånd
4. Instämmer lite
5. Instämmer starkt

AC710_Imagination (BIG FIVE - IMAGINATION)
Jag ser mig själv som någon som har livlig fantasi.
Läs upp om nödvändigt
1. Tar starkt avstånd
2. Tar lite avstånd
3. Varken instämmer eller tar avstånd
4. Instämmer lite
5. Instämmer starkt

AC711_Kind (BIG FIVE - KIND)
Jag ser mig själv som någon som är omtänksam och vänlig mot nästan alla.
Läs uppNeed;
1. Tar starkt avstånd
2. Tar lite avstånd
3. Varken instämmer eller tar avstånd
4. Instämmer lite
5. Instämmer starkt

IF (MN101_Longitudinal = 1)

IF (MN024_NursingHome = a1)

TE001_intro (INTRO TIME EXPENDITURE)
Följande frågor handlar om hur du spenderade din tid under gårdagen. 
1. Fortsätt

TE002_Weekday (WHAT DAY YESTERDAY)

Läs inte upp. 

Notera vilken veckodag det var IGÅR. 
1. Måndag
2. Tisdag
3. Onsdag
4. Torsdag
5. Fredag
6. Lördag
7. Söndag

TE003_YesterdaySpecial (NORMAL DAY YESTERDAY)
Tänk nu på GÅRDAGEN som var en [måndag/ tisdag/ onsdag/ torsdag/ fredag/ lördag/ söndag], från 
morgonen till slutet av dagen. Tänk på var du var, vad du gjorde, vilka du umgicks med och hur du kände 
dig. Var gårdagen en vanlig dag för dig eller hände det något som var ovanligt bra eller dåligt?
Läs upp;
1. Ja - bara en vanlig dag
2. Nej - min dag innehöll ovanligt dåliga eller stressfulla saker 
3. Nej - min dag innehöll ovanligt bra saker 

TE004_Chores_INTRO (TIME SPENT ON CHORES)
Fortsätt och tänk på gårdagen, från morgonen till slutet av dagen, och den tid du spenderade på olika 
aktiviteter under dagen. Hur mycket tid spenderade du under gårdagen på hushållsysslor som att städa, 



tvätta, handla, laga mat, trädgårdsarbete etc. Inkludera INTE tid du spenderat på personlig hygien eller 
omvårdnad av barn, föräldrar eller andra familjemedlemmar. 

Om respondenten inte är säker, be [honom/ henne] uppskatta andelen tid så gott som [han/ hon] kan.

Om respondenten inte spenderade någon tid på en viss aktivitet, skriv in 0 i båda fälten. 

Om respondenten till exempel spenderade en och en halv timme på en viss aktvitet, skriv då in 1 timme och 
30 minuter. 

Om respondenten spenderade 40 minuter på en viss aktivitet, skriv in 0 timmar och 40 minuter. 
1. Fortsätt

TE005_Chores_Hrs (HOURS SPENT ON CHORES)
Timmar:
NUMBER [0..24]

TE006_Chores_Mts (MINUTES SPENT ON CHORES)
Minuter: 
NUMBER [0..59]

TE010_PersonalCare_Intro (TIME SPENT ON PERSONAL CARE)
Hur mycket tid spenderade du under gårdagen på personlig omvårdnad, som t.ex. att tvätta, klä på dig, 
besöka frisören, träffa en läkare etc.?
1. Fortsätt

TE011_PersonalCare_Hrs (HOURS SPENT ON PERSONAL CARE)
Timmar:
NUMBER [0..24]

TE012_PersonalCare_Mts (MINUTES SPENT ON PERSONAL CARE)
Minuter:
NUMBER [0..59]

TE013_Children_Intro (TIME SPENT ON PERSONAL CHILDREN)
Hur mycket tid spenderade du under gårdagen på aktiviteter tilllsammans med dina barn, barnbarn, barn du 
brukar passa eller några andra barn du brukar ta hand om? Detta kan innefatta tvättning, påklädning, lek, 
följa till skolan, hjälpa till med läxor etc. 
Exkludera vuxna barn. 
1. Fortsätt

TE014_Children_Hrs (HOURS SPENT ON CHILDREN)
Timmar:
NUMBER [0..24]

TE015_Children_Mts (MINUTES SPENT ON CHILDREN)
Minutes:
NUMBER [0..59]

TE016_HelpParents_Intro (TIME SPENT ON HELPING PARENTS)
Hur mycket tid spenderade du under gårdagen på att hjälpa dina föräldrar eller svärföräldrar?
Detta kan innefatta hjälp med administrativa sysslor, tvätta, klä på, följa med dem till läkaren etc. 
Inkludera även tid som spenderas med styvföräldrar och adoptivföräldrar. 
1. Fortsätt

TE017_HelpParents_Hrs (HOURS SPENT ON HELPING PARENTS)
Timmar:
NUMBER [0..24]

TE018_HelpParents_Mts (MINUTES SPENT ON HELPING PARENTS)
Minuter:
NUMBER [0..59]

IF ((NOT(MN002_Person[2].RespId = Empty) OR (Sec_DN1.DN040_PartnerOutsideHH = a1))

ENDIF
TE022_HelpOther_Intro (TIME SPENT ON HELPING OTHER FAMILY)

Hur mycket tid spenderade du under gårdagen på att hjälpa andra i familjen eller andra personer som 
du känner?

Inkludera INTE att hjälpa [din make eller/ din maka eller/ din partner eller] föräldrar och barn som du redan 
har nämnt här. 

Om nödvändigt repetera: till exempel hjälp med administrativa uppgifter, tvätt, påklädning, läkarbesök, etc.
1. Fortsätt

TE023_HelpOther_Hrs (HOURS SPENT ON HELPING OTHER FAMILY)
Timmar:

TE019_HelpPartner_Intro (TIME SPENT ON HELPING PARTNER)
Hur mycket tid spenderade du under gårdagen på att hjälpa [din make/ din maka/ din partner]?
Detta kan innefatta hjälp med administrativa sysslor, tvätta, klä på, följa med [honom/ henne/ 
honom/henne] till läkaren etc. 
1. Fortsätt

TE020_HelpPartner_Hrs (HOURS SPENT ON HELPING PARTNER)
Timmar:
NUMBER [0..24]

TE021_HelpPartner_Mts (MINUTES SPENT ON HELPING PARTNER)
Minuter:
NUMBER [0..59]



NUMBER [0..24]

TE024_HelpOther_Mts (MINUTES SPENT ON HELPING OTHER FAMILY)
Minuter:
NUMBER [0..59]

TE025_Leisure_Intro (TIME SPENT ON LEISURE)
Hur mycket tid spenderade du under gårdagen på fritidsaktiviteter? 

Detta kan inkludera att titta på TV, sociala medier, sport/idrott, hobbies, prata med vänner och familj, att gå 
ut etc. 
1. Fortsätt

TE026_Leisure_Hrs (TIME SPENT ON LEISURE)
Timmar:
NUMBER [0..24]

TE027_Leisure_Mts (MINUTES SPENT ON LEISURE)
Minuter:
NUMBER [0..59]

TE031_Admin_Intro (TIME SPENT ON ADMINISTRATION)
Hur mycket tid spenderade du under gårdagen på administrativa sysslor och din familjs ekonomi? 
1. Fortsätt

TE032_Admin_Hrs (HOURS SPENT ON ADMINISTRATION)
Timmar:
NUMBER [0..24]

TE033_Admin_Mts (MINUTES SPENT ON ADMINISTRATION)
Minuter:
NUMBER [0..59]

TE034_PaidWork_Intro (TIME SPENT ON PAID WORK)
Hur mycket tid spenderade du under gårdagen på betalt arbete? Betalt arbete kan vara från en anställning 
eller som egenföretagare. 
Inkludera INTE restid till och från arbetet, men inkludera övertid.
1. Fortsätt

TE035_PaidWork_Hrs (HOURS SPENT ON PAID WORK)
Timmar:
NUMBER [0..24]

TE036_PaidWork_Mts (MINUTES SPENT ON PAID WORK)
Minuter:
NUMBER [0..59]

TE037_VoluntaryWork_Intro (TIME SPENT ON VOLUNTARY WORK)
Hur mycket tid spenderade du under gårdagen på ideellt arbete? 

Inkludera INTE hushållssysslor, att hjälpa familjemedlemmar, att ta hand om barn, eller andra aktiviteter som 
du nyss har angett. 
Exempel är ideellt arbete för religiösa, utbildningsorienterade, politiska, hälsorelaterade eller andra ideella 
organisationer. 
1. Fortsätt

TE038_VoluntaryWork_Hrs (HOURS SPENT ON VOLUNTARY WORK)
Timmar:
NUMBER [0..24]

TE039_VoluntaryWork_Mts (MINUTES SPENT ON VOLUNTARY WORK)
Minuter:
NUMBER [0..59]

IF ((((TE035_PaidWork_Hrs > 0 OR (TE036_PaidWork_Mts > 0) OR (TE038_VoluntaryWork_Hrs > 0) OR 
(TE039_VoluntaryWork_Mts > 0))

ENDIF
TE046_Napping_Intro (TIME SPENT ON NAPPING)

Hur mycket tid spenderade du under gårdagen på tupplurar eller att vila under dagtid?  Inkludera inte din 
nattsömn. 
1. Fortsätt

TE047_Napping_Hrs (HOURS SPENT ON NAPPING)
Timmar:
NUMBER [0..24]

TE048_Napping_Mts (MINUTES SPENT ON NAPPING)
Minuter:
NUMBER [0..59]

TE049_Sleeping_Intro (TIME SPENT ON SLEEPING)
Hur mycket tid spenderade du under gårdagen på din nattsömn? 
1. Fortsätt

TE040_Travel_Intro (TIME SPENT ON TRAVEL)
Fortsätt och tänk på gårdagen, från morgonen till slutet av dagen. 

Hur mycket tid spenderade du under gårdagen på att resa till och från ditt jobb eller där du arbetar 
ideellt? 
Ange noll om respondenten inte jobbade under gårdagen. 
1. Fortsätt

TE041_Travel_Hrs (HOURS SPENT ON TRAVEL)
Timmar:
NUMBER [0..24]

TE042_Travel_Mts (MINUTES SPENT ON TRAVEL)
Minuter:
NUMBER [0..59]



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

ENDIF
ENDIF

TE050_Sleeping_Hrs (HOURS SPENT ON SLEEPING)
Timmar:
NUMBER [0..24]

TE051_Sleeping_Mts (MINUTES SPENT ON SLEEPING)
Minuter:
NUMBER [0..59]

TE052_OtherActivities (DID SPEND TIME ON OTHER ACTIVITIES)
Spenderade du någon tid under gårdagen på andra aktiviteter som vi ännu inte nämnt? 
1. Ja
5. Nej

IF (TE052_OtherActivities = 1)

ENDIF
IF (((NOT(MN002_Person[2].RespId = Empty) OR (Sec_DN1.DN040_PartnerOutsideHH = a1) AND 

((TE026_Leisure_Hrs > 0 OR (TE027_Leisure_Mts > 0)))

ENDIF
TE060_IntCheck (INTERVIEWER CHECK TE)

KONTROLLERA: 

Vem besvarade frågorna i denna sektion? 
1. Enbart respondenten
2. Respondenten och ombud (proxy)
3. Enbart ombud (proxy)

TE053_WhatActivities (OTHER ACTIVITIES SPEND TIME ON)
Vilken annan aktivitetet eller vilka andra aktiviteter var det? 
STRING

TE054_TimeOtherActivities_Intro (TIME SPENT ON OTHER ACTIVITIES)
Hur mycket tid spenderade du under gårdagen på denna aktivitetet eller dessa aktiviteter? 
Om mer än en aktivitet nämndes, summera tidsåtgången för var och en av dessa aktiviteter. 
1. Fortsätt

TE055_TimeOtherActivities_Hrs (HOURS SPENT ON OTHER ACTIVITIES)
Timmar:
NUMBER [0..24]

TE056_TimeOtherActivities_Mts (MINUTES SPENT ON OTHER ACTIVITIES)
Minuter:
NUMBER [0..59]

TE057_PartnerActivities_Intro (TIME SPENT WITH PARTNER)
Du har angivit att du spenderade ^FL_TE057_3; timmar och ^FL_TE057_4; minuter på 
fritidsaktiviteter under gårdagen.

Var god ange hur stor del av den tiden du spenderade tillsammans med [din make/ din maka/ din 
partner]. 
Om respondenten inte spenderade någon tid på aktiviteter tillsammans med [make/ maka/ partner], 
ange 0. 
1. Fortsätt

TE058_PartnerActivities_Hrs (HOURS SPENT WITH PARTNER)
Timmar:
NUMBER [0..24]

TE059_PartnerActivities_Mts (MINUTES SPENT WITH PARTNER)
Minuter:
NUMBER [0..59]

CHECK: ( *(60, TE058_PartnerActivities_Hrs)TE059_PartnerActivities_Mts <= *(60, TE026_Leisure_Hrs)
TE027_Leisure_Mts) [Du kan inte spendera mer tid på fritidsaktiviteter med din partner än den totala 
sammanlagda tid du spenderar på fritidsaktiviteter. ;]

EX601_NonProxy (INTRO EX_PROXY)

Här börjar en sektion som inte får besvaras genom ombud. Ombud inte tillåtet. Om respondenten inte är närvarande 
eller inte har möjlighet att själv ge medgivande till sitt deltagande, tryck CTRL-K för varje fråga.
1. Fortsätt

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
EX001_Introtxt (INTRODUCTION AND EXAMPLE)

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. Hur stor tror du chansen är att det 
blir sol i morgon? Till exempel, '90' skulle innebära en 90-procentig chans till soligt väder. Du kan ange vilken siffra som 
helst mellan 0 och 100.
NUMBER [0..100]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

EX029_FreqPrayer (PRAYING)
Nu skulle jag vilja ställa en fråga om bedjande. Hur ofta brukar du be för närvarande?
Läs upp;
1. Mer än en gång varje dag
2. En gång om dagen
3. Några gånger i veckan
4. En gång i veckan
5. Mindre än en gång i veckan
6. Aldrig



ENDIF
IF (MN808_AgeRespondent < 101)

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59))

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

IF (Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2)

ENDIF

EX007_GovRedPens (GOVERNMENT REDUCES PENSION)
(Titta på kort 45)
Hur stor är risken att regeringen kommer att minska den pension du nu har rätt till?
NUMBER [0..100]

IF (MN808_AgeRespondent < 61)

ENDIF
EX008_GovRaisAge (GOVERNMENT RAISES RETIREMENT AGE)

(Titta på kort 45)
Hur stor är risken att regeringen kommer att höja den allmänna pensionsåldern innan du går i pension?
NUMBER [0..100]

EX025_ChWrkA65 (CHANCE TO WORK AFTER AGE OF 63)
(Titta på kort 45)
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?
NUMBER [0..100]

EX009_LivTenYrs (LIVING IN TEN YEARS)
(Titta på kort 45)
Hur stor är chansen att du kommer att leva tills du blir [{Current age rounded up to 5 fold}] år eller äldre?
NUMBER [0..100]

EX801_ChancesNoMoney (CHANCES RUN OUT OF MONEY)
Vad tror du risken är för att pengarna ska ta slut för dig någon gång i framtiden? 
NUMBER [0..100]

EX802_FinancialCompared (FINANCIAL SITUATION COMPARED)
Hur skulle du säga att din ekonomiska situation är idag jämfört med vad du förväntade dig när du var ungefär 45 
år? 

Är din ekonomiska situation idag...
Läs upp;
1. bättre än du förväntat dig?
2. ungefär som du förväntat dig?
3. sämre än du förväntat dig?

EX026_Trust (TRUST IN OTHER PEOPLE)
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? Utan att 
längre titta på kort 45 vänligen skatta på en skala från 0 till 10, där 0 betyder att du aldrig kan vara nog försiktig 
och 10 betyder att du kan lita på de flesta människor
NUMBER [0..10]

EX110_RiskAv (RISK AVERSION)
Titta på kort 46. 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 andelar. Vilka av påståendena på kortet ligger närmast 
den finansiella risk som du är villig att ta när du sparar eller investerar?
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

EX111_XYZ_Planning_Horizon (PLANNING HORIZON)
I vilket tidsperspektiv planerar du i första hand ditt sparande och dina utgifter?
Läs upp;

Alternativet 'De närmaste månaderna' inkluderar också 'De närmaste dagarna' och 'De närmaste veckorna'
1. De närmaste månaderna
2. Nästa år
3. De närmaste åren
4. Nästa 5-10 åren
5 Längre än 10 år

IF (MN005_ModeQues = a2)

EX800_PartInterv (PARTNER PARTICIPATES AFTERWARDS)

Kommer partnern att intervjuas (som ombud) direkt efteråt? 

Notera: Intervjuer via ombud är bara tillåtna i fall som nedsatt hörsel, problem med att tala, eller problem 
med koncentrationen. 
1. Ja
5. Nej

IF (EX800_PartInterv = a5)

EX101_IntroPartInfo (INTRODUCTION PARTNER INFORMATION)



ENDIF
IF (MN040_ex123consent = 1)

ENDIF
IF (MN001_Country <> a24)

ENDIF
EX023_Outro (NON PROXY)

KONTROLLERA: VEM BESVARADE FRÅGORNA I DEN HÄR SEKTIONEN?
1. Enbart respondenten
2. Sektionen inte besvarad (proxy-intervju)

ENDIF

Innan vi avslutar, skulle jag vilja att du berättade lite om [din] [make/ maka/ sambo], som inte gör 
intervjun idag?
1. Fortsätt

EX602_PartYrsEduc (PARTNER YEARS OF EDUCATION)
Hur många år har [din] [make/ maka/ partner] studerat heltid?
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.
NUMBER [0..999]

EX603_PartJobSit (PARTNER CURRENT JOB SITUATION)
Titta på kort 47. Hur skulle du beskriva [din] [make/ maka/ partner] s nuvarande 
sysselsättningssituation?
Läs upp;
1. Pensionerad
2. Anställd eller egen företagare (inklusive arbete i familjeföretag)
3. Arbetslös
4. Permanent sjuk eller arbetsoförmögen
5. Hemmafru/hemmaman
97. Annat

IF (EX603_PartJobSit = a2)

ENDIF
IF ((EX603_PartJobSit <> a1 AND (EX603_PartJobSit <> a2))

ENDIF
IF (((EX603_PartJobSit = a1 OR (EX603_PartJobSit = a2) OR (EX104_PartEvWork = a1))

ENDIF

EX613_LastJobPartner (NAME OR TITLE OF JOB PARTNER)
Vilket var det senaste arbete som [din][make/ maka/ partner]^FL_EX613_3; hade?
STRING

IF (NOT(EX613_LastJobPartner = Refusal))

ENDIF

EX613c_LastJobPartnerCode (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB PARTNER)
Jag kommer nu att söka efter detta jobb bland officiella benämningar på jobb i vår 
databas. 
Skriv in benämningen på jobbet igen och välj den bästa sökträffen från rullistan. Om du 
skrollar nedåd hittar du fler benämningar på jobb. 

Om du inte hittar jobbtiteln, be respondenten att tänka på en annan benämning för 
jobbet eller be henne/honom om en bredare eller mer specific beskrivning av jobbet. 

Om du inte kan hitta en träffande benämning/titel, skriv in 991. 
STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(EX613c_LastJobPartnerCode = Empty) AND (NOT(EX613c_LastJobPartnerCode

= 991)))

ENDIF

EX613d_LastJobPartnerCode (JOBCODER - NEXT)

Verifiera att du valt korrekt benämning på jobbet
^EX613c_LastJobPartnerCode;

Om detta inte är en korrekt benämning på jobbet, gå tillbaka och välj den bästa 
träffen från rullistan. 
1. Bekräfta och fortsätt

EX104_PartEvWork (PARTNER EVER DONE PAID WORK)
Har [din] [make/ maka/ partner] någonsin utfört något avlönat arbete?
1. Ja
5. Nej

EX105_PartEmp (PARTNER EMPLOYEE OR A SELF-EMPLOYED)
I [hans/ hennes] [senaste/ aktuella] arbete, [var/ är] [din] [make/ maka/ partner]
privatanställd, offentliganställd, eller egenföretagare?
1. Privatanställd
2. Offentliganställd
3. Egenföretagare

EX123_Consent (CONSENT TO RECONTACT)
För att kunna studera hur människors livs förändras när de åldras är det viktigt att intervjua samma personer 
ungefär vartannat år. Därför hoppas vi att det går bra för dig att vi behåller ditt namn och adress i våra register så 
att vi kan kontakta dig igen. Går det bra?
Låt respondenten skriva under ett medgivande, om nödvändigt. Om respondenten tvekar, säg att han/hon 
fortfarande kan säga nej när vi tar kontakt nästa gång.
1. Medgivande till återkontakt
5. Inget medgivande till återkontakt



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

ENDIF
EX024_Outro2 (THANK YOU FOR PARTICIPATION)

Tack. Det här var sista frågan. Vi vill tacka dig för att du deltagit i vår undersökning. Vi vet att det var en lång och svår 
intervju, 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 (HAND OUT DROP-OFF QUESTIONNAIRE)

Denna fråga gäller inte i Sverige. Tryck CTRL+R för att fortsätta.
STRING

IV001_Intro (INTRODUCTION TO IV)

DENNA DEL AV INTERVJUN HANDLAR OM DINA OBSERVATIONER UNDER INTERVJUN OCH SKALL FYLLAS I EFTER ATT DU 
AVSLUTAT INTERVJUN.
1. Fortsätt

IF ((((((((((((((((((((((Sec_DN1.DN038_IntCheck = a2 OR (Sec_DN1.DN038_IntCheck = a3) OR 
(Sec_PH.PH054_IntCheck = a2) OR (Sec_PH.PH054_IntCheck = a3) OR (Sec_BR.BR017_IntCheck = a2) OR 
(Sec_BR.BR017_IntCheck = a3) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a2) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a3) OR 
(Sec_CH.CH023_IntCheck = a2) OR (Sec_CH.CH023_IntCheck = a3) OR (Sec_SP.SP022_IntCheck = a2) OR 
(Sec_SP.SP022_IntCheck = a3) OR (Sec_FT.FT021_IntCheck = a2) OR (Sec_FT.FT021_IntCheck = a3) OR 
(Sec_HO.HO041_IntCheck = a2) OR (Sec_HO.HO041_IntCheck = a3) OR (Sec_HH.HH014_IntCheck = a2) OR 
(Sec_HH.HH014_IntCheck = a3) OR (Sec_CO.CO009_IntCheck = a2) OR (Sec_CO.CO009_IntCheck = a3) OR 
(Sec_AS.AS057_IntCheck = a2) OR (Sec_AS.AS057_IntCheck = a3))

ENDIF
IV002_PersPresent (THIRD PERSONS PRESENT)

Var någon tredje person, förutom eventuellt ombud, närvarande under (delar av) intervjun med ^FLRespondentName;?
Koda alla;
1. Ingen
2. Make/maka eller sambo/partner
3. Förälder eller föräldrar
4. Barn
5. Andra släktingar
6. Andra närvarande personer

CHECK: (NOT((count(IV002_PersPresent) > 1 AND ((1 IN (IV002_PersPresent)))) [Du kan inte välja ""Ingen"" tillsammans 
med ett annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar.;] IF (NOT(((a1 IN (IV002_PersPresent) AND (count
(IV002_PersPresent) = 1)))

ENDIF
IV004_WillingAnswer (WILLINGNESS TO ANSWER)

Hur skulle du beskriva ^FLRespondentName; benägenhet att svara?
1. Mycket bra
2. Bra
3. Någorlunda
4. Dåligt
5. Bra i början, blev sämre under intervjun
6. Dåligt i början, blev bättre under intervjun

IF (IV004_WillingAnswer = a5)

ENDIF
IV007_AskClarification (RESP. ASK FOR CLARIFICATION)

Bad ^FLRespondentName; om ett förtydligande av någon av frågorna?
1. Aldrig
2. Nästan aldrig
3. Då och då

IV020_RelProxy (RELATIONSHIP PROXY)
Ett ombud har svarat på några eller alla frågor som vi hade för ^FLRespondentName;. Vilket förhållande har 
ombudet till ^FLRespondentName;?
1. Make, maka eller sambo
2. Son/dotter eller svärson/svärdotter
3. Förälder/styvförälder
4. Syskon
5. Barnbarn
6. Annan släkting
7. Personal på vårdhem
8. Hemhjälp
9. Vän/bekant
10. Annan

IV003_PersIntervened (INTERVENED IN INTERVIEW)
Har dessa personer ingripit i intervjun?
1. Ja, ofta
2. Ja, ibland
3. Nej

IV005_WillingnessWorse (WHY WILLINGNESS WORSE)
Varför försämrades svarandens benägenhet att svara under intervjun?
Koda alla;
1. Svaranden förlorade intresset
2. Svaranden tappade koncentrationen eller blev trött
3. Annat, ange vad

IF ((a3 IN (IV005_WillingnessWorse))

ENDIF

IV006_OthReason (WHICH OTHER REASON)
Vilket annat skäl?
STRING



ELSE
ENDIF

ENDIF

4. Ofta
5. Mycket ofta
6. Hela tiden

IV008_RespUnderstoodQst (RESPONDENT UNDERSTOOD QUESTIONS)
I stort, upplevde du att ^FLRespondentName; förstod frågorna?
1. Aldrig
2. Nästan aldrig
3. Då och då
4. Ofta
5. Väldigt ofta
6. Alltid

IV018_HelpShowcards (HELP NEEDED READING SHOWCARDS)
Behövde respondenten någon hjälp med att läsa korten under intervjun?
1. Ja, på grund av dålig syn
2. Ja, på grund av problem med att läsa
3. Nej

IF (MN008_NumHHR = 1)

ENDIF
IV019_InterviewerID (INTERVIEWER ID)

Ditt intervjuar-ID:
STRING

CHECK: (NOT((IV019_InterviewerID = OR (NOT(IV019_InterviewerID = RESPONSE)))) [Skriv in ett värde;]
IV017_Outro (OUTRA IV)

Tack för att du genomförde detta avsnitt.
1. Fortsätt

IF ((Sec_HO.HO001_Place = a1 OR (MN024_NursingHome = a2))

ENDIF

IV009_AreaLocationBldg (WHICH AREA BUILDING LOCATED)
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

IV610_TypeBuilding (TYPE OF BUILDING)
I vilken typ av hus bor hushållet?
Ett äldreboende/vårdhem tillhandahåller följande tjänster för sina boende: utdelning av mediciner, personal 
som är tillgänglig 24 timmar per dygn, tillsyn (inte nödvändigtvis en sjuksköterska) samt husrum och 
måltider.
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 äldreboende/vårdhem

IF ((IV610_TypeBuilding = a7 OR (IV610_TypeBuilding = a8))

ENDIF
IV012_StepstoEntrance (NUMBER OF STEPS TO ENTRANCE)

Hur många trappsteg måste man gå (upp eller ner) för att komma till lägenheten?
Ta inte med trappor som undviks om våningsplanet har hiss.
1. Upp till 5
2. 6 till 15
3. 16 till 25
4. Fler än 25

IV621_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Var det åtminstone en sjuksköterska bland personalen?
1. Ja
5. Nej

IF (XT_Active = 1)

XT104_SexDec (SEX OF DECEDENT)

Koda könet på den avlidne/avlidna (fråga om osäker)
1. Man
2. Kvinna

XT001_Intro (INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW)
[Namn på den avlidne] medverkade i SHARE-studien innan [han/ hon] gick bort.[Hans/ Hennes] bidrag var mycket värdefullt. Vi 
skulle tycka det var oerhört hjälpsamt ifall vi kunde få lite information om[Namn på den avlidne] sista levnadsår. All information 
som samlas in är strikt konfidentiell och anonym.
1. Fortsätt

XT006_ProxSex (PROXY RESPONDENT'S SEX)

Koda ombudets kön:
1. Man
2. Kvinna

XT002_Relation (RELATIONSHIP TO THE DECEASED)
Innan vi börjar med frågorna om[{Name of the deceased}] sista levnadsår, vad var din relation till den avlidne?
Om oklart, specificera: "Så du var [hans/ hennes]..."



1. Make, maka eller partner
2. Son eller dotter
3. Svärson eller svärdotter
4. Son eller dotter till make/maka eller partner
5. Barnbarn
6. Syskon
7. Annan anhörig (specificera)
8. Annan icke-anhörig (specificera)

IF (XT002_Relation = a7)

ENDIF
IF (XT002_Relation = a8)

ENDIF
XT005_HowOftCont (HOW OFTEN CONTACT LAST TWELVE MONTHS)

Under [hans/ hennes] sista tolv månader, hur ofta hade du kontakt med [Namn på den avlidne]? Antingen personligen, per 
telefon, per brev, e-post eller andra elektroniska kommunikationsmedel?
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

IF (XT002_Relation <> a1)

ENDIF
XT101_ConfDecYrBirth (CONFIRMATION DECEASED YEAR OF BIRTH)

Låt oss nu tala om den avlidne/avlidna. För att vara säker på att vi har korrekta uppgifter om [honom], kan jag bara få bekräftat 
att [han/ hon] föddes [{födelsemånad för den avlidne} {födelseår för den avlidne}]?
1. Ja
5. Nej

IF (XT101_ConfDecYrBirth = a5)

ENDIF
XT008_MonthDied (MONTH OF DECEASE)

Vi skulle vilja veta mer om omständigheterna kring [{namn på den avlidne}]:s död. Vilken månad och år gick [han/ hon] bort?

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

XT009_YearDied (YEAR OF DECEASE)
Vilken månad och vilket ÅR avled [han/ hon]

MÅNAD:
^XT008_MonthDied;

XT003_OthRel (OTHER RELATIVE)

SPECIFICERA ANNAN SLÄKTING
STRING

XT004_OthNonRel (OTHER NO-RELATIVE)

SPECIFICERA ANNAN ICKE-SLÄKTING
STRING

XT007_YearBirth (YEAR OF BIRTH PROXY)
Vilket år är du född?
NUMBER [1900..2003]

XT802_IntroDecBirth (DECEASED INTRO BIRTH)
Vilken månad och vilket år föddes ^FL_XT802_1;?
1. Fortsätt

XT102_DecMonthBirth (DECEASED MONTH OF BIRTH)
Månad:
1. Januari
2. Februari
3. Mars
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. Augusti
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

XT103_DecYearBirth (DECEASED YEAR OF BIRTH)
År:
NUMBER [1900..2010]



ÅR:
År
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013
9. 2014
10. 2015
11. 2016
12. 2017
13. 2018
14. 2019
15. 2020

XT010_AgeDied (AGE AT THE MOMENT OF DECEASE)
Hur gammal var [Namn på den avlidne] då [han/ hon] gick bort?
ÅLDER I ÅR
NUMBER [20..120]

XT109_DecMarried (DECEASED MARRIED AT TIME OF DEATH)
Var [{namn på den avlidne}] gift vid [hans/ hennes] bortgång?
1. Ja
5. Nej

XT039_NumChild (NUMBER OF CHILDREN THE DECEASED HAD AT THE END)
Hur många barn hade [Namn på den avlidne], som fortfarande var i livet vid [hans/ hennes] bortgång? Inkludera alla biologiska 
barn, fosterbarn, adoptivbarn och styvbarn.
NUMBER [0..999]

XT011_CauseDeath (THE MAIN CAUSE OF DEATH)
Vad var huvudorsaken till [hans/ hennes] bortgång?
Vid behov, läs upp
1. Cancer
2. Hjärtattack/-infarkt
3. Hjärnblödning/-infarkt
4. Andra hjärt- och kärlrelaterade åkommor
5. Andningsrelaterade sjukdomar
6. Mag- och tarmproblem, såsom magsår
7. Allvarlig infektionssjukdom, såsom lunginflammation, blodförgiftning eller influensa.
8. Genom olycka
97. Annat (specificera)

IF (XT011_CauseDeath = a97)

ENDIF
IF (XT011_CauseDeath <> a8)

XT012_OthCauseDeath (OTHER CAUSE OF DEATH)

SPECIFICERA ANDRA ORSAKER TILL BORTGÅNGEN
STRING

XT013_HowLongIll (HOW LONG BEEN ILL BEFORE DECEASE)
Hur länge hade [{Name of the deceased}] varit sjuk innan [han/ hon] avled?
Läs upp;
1. Mindre än en månad
2. En månad eller längre men mindre än 6 månader
3. 6 månader eller längre men mindre än ett år
4. Ett år eller längre
5. (spontant) Var inte sjuk innan [han/ hon] avled

XT014_WhereDied (PLACE OF DYING)
Avled [han/ hon] ...
Läs upp;
1. i [hans/ hennes] egna hem
2. i någon annans hem
3. på sjukhus
4. på sjukhem
5. I bostadshus, servicehus med hel inackordering eller äldreboende
6. på vårdinrättning i livets slutskede (hospis)
7. på väg till sjukvårdsanläggning
97. på annan plats (specificera)

IF (XT014_WhereDied = a3)

ELSE

XT750_ICU (IN INTENSIVE CARE UNIT)
Var det på en intensivvårdsavdelning?
1. Ja
5. Nej

IF (XT750_ICU = a5)

ENDIF

XT751_palcareinpoatienthospice (PALLIATIVE CARE OR INPATIENT HOSPICE)
Var det på en palliativ vårdinrättning (vårdinrättning vid livets slutskede)?
1. Ja
5. Nej

IF (XT014_WhereDied = a4)

XT767_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Var det åtminstone en sjuksköterska bland personalen?



ENDIF
XT615_TimesInHosp (TIMES IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE DYING)

Året innan [han/ hon] avled, hur många gånger var ^FL_XT615_2; på sjukhus, på vårdinrättning i livets slutskede eller på 
ett äldreboende/sjukhem?
NUMBER [0..999]

IF (XT615_TimesInHosp > 0)

ENDIF
XT756_IntroCare (CARE INTRO)

Nästkommande frågor handlar om den vård [{Name of the deceased}] fick under den sista månaden av [hans/ hennes]
liv. Svara på dessa frågor utifrån dina och den avlidnes upplevelser medan [han/ hon] fick vård. 
1. Fortsätt

IF (NOT((((XT014_WhereDied = a6 OR (XT751_palcareinpoatienthospice = a1) OR (XT752_inpatienthospice = a1) OR 
(XT753_hospiceresidential = a1)))

ENDIF
XT758_medicinepain (MEDICINE FOR PAIN)

Under [hans/ hennes] sista månad i livet, hade [{Name of the deceased}] någon smärta eller tog smärtstillande medicin?
1. Ja
5. Nej

IF (XT758_medicinepain = a1)

ENDIF
XT760_troublebreathing (TROUBLE BREATHING)

Under [hans/ hennes] sista månad i livet, hade [{Name of the deceased}] problem med att andas?
1. Ja
5. Nej

IF (XT760_troublebreathing = a1)

ELSE

ENDIF

1. Ja
5. Nej

XT752_inpatienthospice (INPATIENT HOSPICE)
Var det en palliativ vårdinrättning (vårdinrättning vid livets slutskede)?
1. Ja
5. Nej

IF (XT014_WhereDied = a5)

ENDIF

XT767_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Var det åtminstone en sjuksköterska bland personalen?
1. Ja
5. Nej

XT753_hospiceresidential (RESIDENTIAL PROVIDED BY HOSPICE)
Var det en bostad tillhandahållen av en palliativ vårdinrättning (vårdinrättning vid livets slutskede)?
1. Ja
5. Nej

XT016_TotalTimeHosp (TOTAL TIME IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE DYING)
Under [hans/ hennes] sista levnadsår, totalt hur lång tid tillbringade [{Name of the deceased}] på sjukhus, på en 
vårdinrättning (hospis) för livets slutskede eller på ett äldreboende/vårdhem?
LÄS INTE UPP
1. Mindre än en vecka
2. En vecka eller upp till en månad
3. En månad eller upp till tre månader
4. Tre månader eller upp till sex månader
5. Sex månader eller upp till ett år
6. Ett helt år

XT757_hospiceorpalliativecare (HOSPICE OR PALLIATIVE CARE)
Under de sista fyra veckorna av [hans/ hennes] liv, fick ^FL_XT757_2; palliativ vård (vård i livets slutskede)?
Med palliativ vård menar vi vård i hemmet eller i en vårdinrättning för dödligt sjuka eller allvarligt sjuka 
patienter.Enligt WHO:s definition: “Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra 
livskvaliteten för patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig upptäckt, 
bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i 
samband med livshotande sjukdom.”
1. Ja
5. Nej

IF (XT757_hospiceorpalliativecare = a5)

ENDIF

XT754_reasonnocare (REASON NOT HOSPICE)
Vad var anledningen till att [han/ hon] inte var inlagd på en vårdinrättning vid livets slutskede (hospis) eller 
fick pallativ vård?
Läs upp;
1. Behövdes inte eller var inte önskat
2. Behövdes eller önskades men var inte tillgängligt
3. Behövdes eller önskades men var för dyrt

XT759_medicineamount (MEDICATION AMOUNT)
Fick den avlidne för mycket, för lite eller precis rätt mängd medicin för [hans/ hennes] smärta?
1. För mycket
2. För lite
3. Rätt mängd

XT761_helpbreathing (HOW MUCH HELP BREATHING)
Hur mycket hjälp fick den avlidne med [hans/ hennes] andning - för lite eller rätt mängd?



ENDIF
XT017_IntroMedCare (INTRODUCTION EXPENSES MEDICAL CARE)

Vi skulle vilja ställa några frågor angående [Namn på avlidne]:s kostnader för hälso- och sjukvård. Detta gäller för [hans/ 
hennes] sista tolv månader i livet.

Jag kommer att läsa upp olika typer av vård och vill att du talar om ifall den avlidne mottagit denna vård. Om så är fallet, vill jag 
att du uppskattar hur mycket det kan ha kostat.

Detta gäller inte kostnader som betalades genom försäkring eller arbetsgivare.
1. Fortsätt

LOOP cnt := 1 TO 9

ENDIF
XT762_anxietysadness (ANXIETY SADNESS)

Under [hans/ hennes] sista månad i livet, kände sig ^FL_XT762_1; orolig eller ledsen?
1. Ja
5. Nej

IF (XT762_anxietysadness = a1)

ENDIF
XT764_personalcare (PERSONAL CARE NEEDS MET)

Hur ofta var den avlidnes personliga omsorgsbehov, såsom att bada, klä på sig och byta sängkläder, tillräckligt 
tillgodosedda?
Läs upp;.
1. Alltid
2. Oftast
3. Ibland
4. Aldrig
5. Hjälp eller omsorg behövdes eller önskades inte

XT765_staff (STAFF CARING AND RESPECTFULL)
Under [hans/ hennes] sista månad i livet, hur ofta, överlag, var den personal som tog hand om [honom/ henne] vänlig, 
omtänksam och hänsynstagande?
Med personal menar vi all professionell personal som får betalt för deras tjänster. Detta inkluderar läkare, sjuksköterskor, 
socialarbetare, präster, undersköterskor, terapeuter och annan personal.
Läs upp;.
1. Alltid
2. Oftast
3. Ibland
4. Aldrig
5. Det fanns ingen personal (betald professionell) som hjälpte till

IF (XT765_staff <> a5)

ENDIF

1. För lite
2. Rätt mängd

XT763_helpanxietysadness (HOW MUCH HELP ANXIETY OR SADNESS)
Hur mycket hjälp för att hantera dessa känslor fick den avlidne?
1. För lite
2. Rätt mängd

XT766_ratecare (RATE CARE)
Överlag, hur skulle du bedöma den vård som den avlidne fick under ^FL_XT766_1; sin sista månad i livet?
Läs upp;.
1. Utmärkt
2. Mycket bra
3. Bra
4. Någorlunda
5. Dålig

IF (((cnt < 3 OR (cnt > 5) OR (XT615_TimesInHosp > 0))

XT018_TypeMedCare (HAD TYPE OF MEDICAL CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS)
Har [Namn på avlidne] [mottagit vård av allmänläkare/ mottagit vård av specialist/ varit inlagd på sjukhus/ varit 
inlagd på vårdhem/ varit inlagd på vårdinrättning för livets slutskede (hospis)/ mottagit medicinering/ mottagit 
hemhjälp/ mottagit vård i hemmet eller assistans på grund av funktionshinder/ hjälp med hushållssysslor på grund 
av funktionshinder] (under [hans/ hennes] sista tolv månader i livet)?
1. Ja
5. Nej

IF (XT018_TypeMedCare = a1)

XT119_CostsMedCare (COSTS OF TYPE OF MEDICAL CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS)
Ungefär hur mycket betalade [han/ hon] av sina egna pengar för [vård från allmänläkare/ vård från 
specialistläkare/ sjukhusvård/ vård i äldreboende/vårdhem/ hospis (inrättning för vård i livets slutskede)/ 
mediciner/ stöd och hjälpmedel/ vård i hemmet eller hemhjälp på grund av funktionhinder/ hjälp med 
hushållssysslor på grund av funktionshinder] (under de sista 12 månaderna av [hans/ hennes] liv)? [Av sina 
egna pengar menar vi kostnader som inte var täckta eller ersatta av sjukförsäkringen/hälsovårdsystemet]
^FL_XT119_5;
Fyll i '0' om alla kostnader var täckta eller ersatta. Ange ett belopp i ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (XT119_CostsMedCare = NONRESPONSE)

IF (piIndex = 1)

ELSE
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 2)

ELSE
[Unfolding Bracket Sequence]



ENDLOOP
XT105_DiffWhere (DIFFICULTIES REMEMBERING WHERE)

Vi skulle vilja veta mer om de svårigheter som människor kan ha under deras sista levnadsår på grund av fysiska, psykiska och 
emotionella problem eller på grund av problem med minnet. Under det sista året av[hans/ hennes] levnadsår, hade[{namn på 
den avlidne}] några svårigheter att komma ihåg var[han/ hon] var? Nämn bara de svårigheter som varade i minst tre månader.
1. Ja
5. Nej

XT106_DiffYear (DIFFICULTIES REMEMBERING THE YEAR)
Under det sista året av[hans/ hennes] liv, hade[{namn på den avlidne}] några svårigheter att komma ihåg vilket år det var? 
Nämn bara de svårigheter som varade i minst tre månader.
1. Ja
5. Nej

XT107_DiffRecogn (DIFFICULTIES RECOGNIZING)
Under det sista av[hans/ hennes] levnadsår, hade[{namn på den avlidne}] några svårigheter att känna igen familjemedlemmar 
eller goda vänner? Nämn bara de svårigheter som varade i minst tre månader.
1. Ja
5. Nej

XT020_IntroDiffADL (INTRODUCTION DIFFICULTIES DOING ACTIVITIES)
På grund av fysiska och mentala besvär samt problem med minnet, hade [Namn på den avlidne] problem med någon av följande 
aktiviteter under [hans/ hennes] sista tolv månader? Inkludera bara besvär som varade i minst tre månader.
Läs upp; Koda alla;
1. Klä på sig, även strumpor och skor
2. Gå tvärs över rummet
3. Bada eller duscha
4. Äta mat, exempelvis att skära maten
5. Gå upp och ned ur sängen
6. Använda toaletten, inklusive att sätta sig, resa sig upp
96. Ingen av dessa

CHECK: (NOT((count(XT020_IntroDiffADL) > 1 AND ((96 IN (XT020_IntroDiffADL)))) [Du kan inte välja '96' tillsammans med 
något annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar.;]
XT620_IntroDiffADLII (INTRODUCTION DIFFICULTIES)

På grund av fysiska och mentala besvär samt problem med minnet, hade [{Namn på den avlidne}] problem med någon av 
följande aktiviteter under [hans/ hennes] sista tolv månader? Inkludera bara besvär som varade i minst tre månader.
Läs upp;. Koda alla;
1. Tillaga ett varmt mål mat
2. Handla matvaror
3. Ringa telefonsamtal
4. Ta medicin
5. Använda en karta för att hitta på okända platser
6. Utföra arbete i huset eller trädgården
7. Hantera pengar, exempelvis betala räkningar och hålla reda på utgifter
8. Själv lämna bostaden och använda kollektivtrafik
9. Tvätta käder
10. Kontrollera urinering och/eller avföring
96. Ingen av dessa

ENDIF

ENDIF
[cnt] 

ENDIF
ENDIF

ENDIF

IF (piIndex = 3)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 4)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 5)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 6)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 8)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]



CHECK: (NOT((count(XT620_IntroDiffADLII) > 1 AND ((96 IN (XT620_IntroDiffADLII)))) [Du kan inte välja '96' tillsammans med 
något annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar.;] IF (((count(XT020_IntroDiffADL) > 0 AND (NOT((a96 IN 
(XT020_IntroDiffADL))) OR ((count(XT620_IntroDiffADLII) > 0 AND (NOT((a96 IN (XT620_IntroDiffADLII)))))

ENDIF
XT026a_Intro (INTRODUCTION TO ASSETS)

De följande frågorna handlar om tillgångar och livförsäkringar som [han] kan ha haft och vad som hände med dem efter att [han/ 
hon] avlidit. Det skulle vara till stor hjälp för oss att få information om finansiella frågor vid tiden före och efter dödsfall. Innan vi 
börjar vill jag bara försäkra dig att allt du har sagt och kommer att säga är konfidentiellt.
1. Fortsätt

XT026b_HadWill (THE DECEASED HAD A WILL)
En del skriver ett testamente där de bestämmer vem som ska få vilken del av egendomen. Lämnade [{namn på den avlidne}] ett 
testamente?
1. Ja
5. Nej

XT027_Benefic (THE BENEFICIARIES OF THE ESTATE)
Vem/vilka, inklusive dig själv, var testaments-/arvtagare av tillgångarna?
Läs upp; Koda alla;
1. Du själv (proxy-respondent)
2. Make, maka, sambo eller partner till den avlidne
3. Barn till den avlidne
4. Barnbarn till den avlidne
5. Syskon till den avlidne
6. Annan släkting till den avlidne
7. Annan icke-släkting
8. Kyrka, stiftelse eller välgörenhetsorganisation
9. Den avlidne efterlämnade inget (SPONTANT)
10. Inte bestämt ännu (SPONTANT)

CHECK: (NOT((count(XT027_Benefic) > 1 AND ((9 IN (XT027_Benefic)))) [Du kan inte välja "Lämnade ingenting" tillsammans med 
ett annat svarsalternativ. Vänligen ändra ditt svar;]
XT030_OwnHome (THE DECEASED OWNED HOME)

Ägde[{Namn på den avlidne}][sitt] eget hus eller lägenhet? Antingen helt eller delvis.
1. Ja
5. Nej

IF (XT030_OwnHome = a1)

XT022_HelpADL (ANYONE HELPED WITH ADL)
Om vi tänker på de aktiviteter som [{Namn på den avlidne}] hade problem med under [hans/ hennes] sista tolv månader, 
var det någon som regelbundet hjälpte till med dessa aktiviteter?
1. Ja
5. Nej

IF (XT022_HelpADL = a1)

ENDIF

XT023_WhoHelpedADL (WHO HAS HELPED WITH ADL)
Vem, inklusive dig själv var det som hjälpte till med dessa aktiviteter? Nämn upp till tre personer.
Läs inte upp högt 
MAXIMALT TRE PERSONER! 
KODA RELATION TILL DEN AVLIDNE!
1. Du själv (ombud)
2. Man, hustru eller sambo till den avlidna
3. Mamma eller pappa till den avlidna
4. Son till den avlidna
5. Svärson till den avlidna
6. Dotter till den avlidna
7. Svärdotter till den avlidna
8. Sonson till den avlidna
9. Dotterdotter till den avlidna
10. Syster till den avlidna
11. Broder till den avlidna
12. Andra släktingar
13. Oavlönad frivilligarbetare
14. Professionell hjälp, exempelvis sjuksköterska
15. Vän eller granne till den avlidna
16. Annan person

CHECK: (NOT(count(XT023_WhoHelpedADL) > 3)) [Som mest tre svar;]
XT024_TimeRecHelp (TIME THE DECEASED RECEIVED HELP)

Totalt sett, under hur lång tid fick ^FL_XT024_5; hjälp, under de tolv sista månaderna av sitt liv?
Läs upp;
1. Mindre än en månad
2. En månad eller upp till tre månader
3. Tre månader eller upp till sex månader
4. Sex månader eller upp till ett år
5. Ett helt år

XT025_HrsNecDay (HOURS OF HELP NECESSARY DURING TYPICAL DAY)
Ungefär hur många timmar vård behövde [{Namn på den avlidne}], en vanlig dag?
NUMBER [0..24]

XT031_ValHome (VALUE HOME AFTER MORTGAGES)
Hur mycket var^FL_XT031_4; hus, lägenhet eller andel av hus/lägenhet värd? Räkna bort eventuella icke-avbetalade lån.
Skriv in belopp i ^FLCurr;
Om den avlidne efterlämnade en nettoskuld (skulderna var högre än värdet), skriv det negativa beloppet.
NUMBER [-50000000..50000000]

IF (XT031_ValHome = NONRESPONSE)

ENDIF
XT032_InhHome (WHO INHERITED THE HOME OF THE DECEASED)

Vem, inklusive dig själv, ärvde ^FL_XT032_6; hus eller lägenhet?
Ange relationen till den avlidne Koda alla; Om hemmet eller bostaden redan är såld, koda alla personer som fick ta del av 
pengarna från försäljningen.

[Unfolding Bracket Sequence]



ENDIF
XT033_OwnLifeInsPol (THE DECEASED OWNED ANY LIFE INSURANCE POLICIES)

Hade [{Namn på den avlidne}] någon livförsäkring (livförsäkringar)?
1. Ja
5. Nej

IF (XT033_OwnLifeInsPol = a1)

ENDIF
XT036_IntroAssets (INTRODUCTION TYPES OF ASSETS)

Jag kommer nu läsa upp olika tillgångar som personer kan inneha. Ägde[{Namn på den avlidne}] vid tidpunkten för[hans/ 
hennes] bortgång några av dessa tillgångar. Försök även att uppskatta värdet på varje tillgång, räkna bort eventuell belåning.
1. Fortsätt

LOOP cnt := 1 TO 5

1. Du själv (proxy-respondent)
2. Make, maka, sambo eller partner
3. Son eller dotter (fråga efter deras förnamn)
4. Barnbarn
5. Syskon
6. Andra släktingar (specificera)
7. Andra icke-släktingar (specificera)

IF ((a3 IN (XT032_InhHome))

ENDIF

XT053_FrstNme (FIRST NAMES CHILDREN)

FÖRNAMN PÅ BARNEN SOM ÄRVDE HEMMET
STRING

XT034_ValLifeInsPol (VALUE OF ALL LIFE INSURANCE POLICIES)
På ett ungefär, vad var det totala värdet av alla livförsäkringar som [{Namn på den avlidne}] hade?
SKRIV IN BELOPP I ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

XT035_BenLifeInsPol (BENEFICIARIES OF THE LIFE INSURANCE POLICIES)
Vilka, inklusive dig själv, var förmånstagarna av livförsäkringen (livförsäkringarna)?
Koda relationen till den avlidne
Koda alla;
1. Du själv (proxy-respondent)
2. Make, maka, sambo eller partner
3. Son eller dotter (fråga efter förnamn)
4. Barnbarn
5. Syskon
6. Andra släktingar (specificera)
7. Andra icke-släktingar (specificera)

IF ((a6 IN (XT035_BenLifeInsPol))

ENDIF
IF ((a7 IN (XT035_BenLifeInsPol))

ENDIF
IF ((a3 IN (XT035_BenLifeInsPol))

ENDIF

XT054_OthRel (OTHER RELATIVE)

SPECIFICERA ANNAN SLÄKTING
STRING

XT055_OthNonRel (OTHER NO-RELATIVE)

SPECIFICERA ANNAN ICKE-SLÄKTING
STRING

XT056_FrstNme (FIRST NAMES CHILDREN)

FÖRNAMN PÅ BARNEN SOM ÄRVDE
STRING

XT637_OwnAss (THE DECEASED OWNED TYPE OF ASSETS)
Ägde [han/ hon] några [egna företag, inklusive mark eller fastigheter/ någon annan fastighet (fastigheter)/ bilar, förutom 
leasade bilar/ finansiella tillgångar, exempelvis pengar, obligationer eller aktier/ smycken eller antikviteter]?
1. Ja
5. Nej

IF (XT637_OwnAss = a1)

XT638_ValAss (VALUE TYPE OF ASSETS)
Ungefär hur stort var värdet [av egna företag, inklusive mark eller fastigheter/ av någon annan fastighet 
(fastigheter)/ för bilen/bilarna/ av finansiella tillgångar, exempelvis pengar eller aktier/ för smycken eller 
antikviteter] som ägdes av [Namn på den avlidne] vid tidpunkten för [hans/ hennes] bortgång?
Skriv in beloppet i  ^FLCurr;

Om den avlidne efterlämnade en nettoskuld (skulderna var högre än värdet), skriv det negativa beloppet.
NUMBER [-50000000..50000000]

IF (XT638_ValAss = NONRESPONSE)

IF (piIndex = 1)

ELSE
[Unfolding Bracket Sequence]



ENDIF
ENDIF

ENDIF

ENDLOOP IF ((XT039_NumChild > 1 AND (NOT((a9 IN (XT027_Benefic))))

ENDIF
XT041_Funeral (THE FUNERAL WAS ACCOMPANIED BY A RELIGIOUS CEREMONY)

Slutligen vill jag fråga om[{Namn på den avlidne}] begravning. Skedde en religiös ceremoni i samband med begravningen?
1. Ja
5. Nej

XT108_AnyElse (ANYTHING ELSE TO SAY ABOUT THE DECEASED)
Vi har frågat dig om flera aspekter om [{namn på den avlidne}]:s hälsa och ekonomi. Vi är mycket tacksamma för att du hjälpt 
oss med detta. Skulle du vilja tillägga något om [{namn på den avlidne}]:s livsomständigheter under [hans/ hennes] sista år i 
livet?
Om inget finns att tillägga koda inget och tryck enter/radmatning
STRING

XT042_Outro (THANKS FOR THE INFORMATION)
Detta var slutet av intervjun. Än en gång vill jag tacka för den information du gett oss. Det är betydelsefullt för att vi bättre ska 
förstå människors situation i livets slutskede.
1. Fortsätt

XT043_IntMode (INTERVIEW MODE)

Uppge hur intervjun genomfördes
1. Ansikte mot ansikte
2. Telefon

XT044_IntID (INTERVIEWER ID)

DITT (INTERVJUARENS) ID
STRING

ENDIF
[cnt] 

ENDIF
ENDIF

IF (piIndex = 2)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 3)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 4)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 5)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

XT040a_EstateDiv (TOTAL ESTATE DIVIDED AMONG THE CHILDREN)
Hur anser du att de totala tillgångarna delades mellan [{Name of the deceased}] barn?
Läs upp;
1. Vissa barn fick mer än andra
2. Tillgångarna delades ungefär lika mellan barnen
3. Tillgångarna delades exakt jämnt mellan barnen
4. Barnen fick ingenting
5. Tillgångarna har ännu inte delats (ENDAST SPONTANT)

IF (XT040a_EstateDiv = a1)

ENDIF

XT040b_MoreForCare (SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR CARING)
Anser du att vissa barn fick mer än de andra för att kompensera för tidigare gåvor?
1. Ja
5. Nej

XT040c_MoreFinSupp (SOME CHILDREN RECEIVED MORE TO GIVE THEM FINANCIAL SUPPORT)
Anser du att vissa barn fick mer än andra i form av ekonomiskt stöd?
1. Ja
5. Nej

XT040d_MoreForCare (SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR CARING)
Anser du att vissa barn fick mer än andra på grund av att de hjälpte eller tog hand om [{Namn på den avlidne}]
mot slutet av [hans/ hennes] liv?
1. Ja
5. Nej

XT040e_MoreOthReas (SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR OTHER REASONS)
Skulle du säga att vissa av barnen fick mer än andra av andra skäl?
1. Ja
5. Nej


