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Kontrollblankett EX 

Den tidsperiod som frågorna gäller är måndagen den <<datum>> till och med söndagen den 
<<datum>>, dvs. vecka <<veckonummer>>. 
 
EX - KONTROLLFRÅGA 
 
K1EX Vid förra intervjun var du…<<långvarigt sjuk 1  år framåt eller mer>> / <<intagen 

för vård 1 år framåt eller mer>>. Tror du att du ko mmer att vara det ytterligare 1 
år? 

 
1 Ja  � KFam1 
2 Nej � OMKLASS till Ak1  
(Inget partiellt bortfall tillåtet) 
 

 
FAMILJEFRÅGOR  

 
Nu kommer några familjefrågor 
 

Bakgrundsdata finns 
KFam1 Förra gången du intervjuades var du <<gift/sa mbo/ ensamstående/registrerad 

partner>>. Är du fortfarande det? 
 

4 Ja, oförändrat � KFam2 
 

Nej, ändrat till… 
1 Gift  � KFam2 
2 Sambo  � KFam2 
3 Ensamstående � KFam2 
5 Registrerad partner � KFam2   
8    vet ej  � KFam2 
9    vill ej svara � KFam2 

 
 Bortfall på frågan vid förra intervjun 
Fam1 Är du gift, sambo eller ensamstående? 
 

1 Gift  � KFam2 
2 Sambo  � KFam2 
3 Ensamstående � KFam2 
5 Registrerad partner � KFam2   
8    vet ej  � KFam2 
9    vill ej svara � KFam2 
 
 
Om KFam1/Fam1=gift/sambo -”ni”. Om KFam1/Fam1 =ensamstående – ”du”.  

KFam2 <<Du>>/<<ni>> hade förra gången <<antal barn/ inga >> barn som bodde 
hemma.  

 
Om barn vid förra tillfället visas födelseår och månad. 

 
Är det fortfarande så? 
 
1 Ja, oförändrat   � Slut 
2 Nej, tillkommit   � KFam3 
3 Nej, lämnat   � KFam2a 
4 Nej, både lämnat och tillkommit  � KFam2a  
8    vet ej   � Slut/EHus1 
9    vill ej svara  � Slut/EHus1 
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Om något barn lämnat 
KFam 2a-j Hur är det med följande barn? 
 

Ställs för varje barn. År och månad för alla barn visas 
 

0 Ingen ändring 
1 Lämnat     
8    vet ej   � Slut/EHus1 
9    vill ej svara  � Slut/EHus1 
 

 
--- KFam2=3 � KFam4 
--- KFam2=4 � KFam3 

 
Om något barn tillkommit 

KFam3 Hur många barn har tillkommit? 
 

…………… antal    
8    vet ej   � Slut/EHus1 
9    vill ej svara  � Slut/EHus1 
 

 
För tillkomna barn 

KFam3a-j När är barnen födda? År och månad räcker. 
 
Ta med barn under 25 år 

 
Barn 1, År, månad.…………..  Barn 5, År, månad……………. 
Barn 2, År, månad…………… Barn 6, År, månad……………. 
Barn 3, År, månad…………… osv, osv. t.o.m. Barn 10 
Barn 4, År, månad…………… 
8    vet ej   � Slut/EHus1 
9    vill ej svara  � Slut/EHus1 
   
   

 
KFam4 Antalet barn som bor hemma är alltså … (antal  efter förändring)? 
 

………. antal barn 
8    vet ej   � Slut/EHus1 
9    vill ej svara  � Slut/EHus1 
 

 
TILL SLUT eller EU-hushållsfrågorna ( se nyklassbla nketten)!! 

 
 


