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CAINS (v1.0) 
 

ID: ___________________ DATUM: __________________ INTERVJUARE:___________________ 

 
Övergripande introduktion: I den här intervjun kommer jag att fråga dig om saker som du har gjort 
den senaste veckan. I den första delen kommer jag att fråga dig om din familj, partners och 
vänner, samt hur motiverad du har varit att spendera tid med dem och hur du kände dig när ni var 
tillsammans. 

I. SOCIALT (MOTIVATION & TILLFREDSSTÄLLELSE) 

ITEM 1: MOTIVATION FÖR NÄRA FAMILJE-/PARTNERFÖRHÅLLANDEN 
[Notera: Partnerförhållanden kan bli skattade under antingen Item 1 eller Item 2, men INTE båda. Ett 
partnerförhållande där paret bor tillsammans ska skattas under Item 1. Ett partnerförhållande där 
paret inte bor tillsammans ska skattas under Item 2.] 
 
Följande frågor handlar om din familj. Det kan inkludera föräldrar, syskon och andra släktingar, 
eller make/maka eller sambo. Har du varit i kontakt med eller umgåtts med någon familjemedlem 
den senaste veckan, antingen direkt eller per telefon eller mail? Har du haft någon kontakt med din 
partner? 
 
OM KONTAKT: 

 Vem har du varit i kontakt med? Någon annan? 

 Vad gjorde du med din familj? 

 OM RELEVANT: Vad gjorde du med din partner? 

 Hur mycket tid spenderade ni tillsammans? 
 
Beteende 

 Vad har du gjort för att träffa eller kontakta din [familj/partner] den senaste veckan? 

 När du var med din [familj/partner], vem bestämde då vad ni skulle göra? 

 Vem startade konversationen? Startade du den? Startade din [familj/partner] den? Var du 
inblandad i konversationen? 

 Kände du någonsin att du snabbt ville sluta interagera med din [familj/partner]? Ville du att det 
skulle vara längre? 

 
Motivation & intresse av närhet 

 Har du varit motiverad att vara i närheten av eller i kontakt med din [familj/partner] den senaste 
veckan? (Varför?) 

 Vad pratade ni om? Kan du prata om det mesta, både livets toppar och dalar, med din 
[familj/partner]? 

 Hur nära känner du dig din [familj/partner]? Vad betyder det för dig att vara nära? 

 Var det någon gång under den senaste veckan då du inte kände för att vara i närheten av eller i 
kontakt med din [familj/partner]? 

 Hur viktigt är det för dig att vara en del av en familj? 

 Vad i det är det som är viktigt för dig? Har du känt så hela den senaste veckan? 
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OM INGEN KONTAKT MED FAMILJEN: 
[NOTERA: Denna del gäller när personen inte är del av en nära familj eller om tillgängliga släktingar 
kunde ha blivit kontaktade men personen valt att inte interagera. Om personen för närvarande inte 
har ett förhållande med en sambo/partner så skattas intresse i partnerrelationer under Item 2.] 

 Har din familj försökt kontakta dig eller besöka dig den senaste veckan? 

 Har någonting hindrat dig från att vara i kontakt med din familj? 

 Önskar du att du vore närmre din familj? ELLER Önskar du att du vore en del av en nära familj? 

 Saknade du att interagera med din familj den senaste veckan? 

 Är det viktigt för dig att ha en relation med din familj? Vad i det är det som är viktigt? 

 Har du föredragit att spendera din tid ensam snarare än med din familj? 
 

 

Item 1 – Motivation för nära familje-/partnerförhållanden 
 
0 = Ingen nedsättning: MYCKET INTRESSERAD av och värdesätter nära familjeband högt som en av 

de viktigaste delarna i livet. Önskar starkt och är mycket motiverad att vara i kontakt med sin 
familj. Initierar regelbundet och vidmakthåller interaktion med familjen och engagerar sig aktivt i 
dessa interaktioner; kan prata öppet om det mesta, både livets toppar och dalar. Gott och väl 
inom normala gränser. 

1 = Mild nedsättning: GENERELLT INTRESSERAD av och värdesätter nära familjeband men svaren 
indikerar viss mindre eller tveksam nedsättning. Önskar generellt och är motiverad att kvarhålla 
kontakt med familjen. Har ett nära förhållande med familjemedlemmar i vilket de kan prata om 
det mesta, både livets toppar och dalar. Mild nedsättning i att initiera och vidmakthålla 
regelbundna interaktioner med familjen – generellt aktivt engagerad när interaktioner uppstår. 

2 = Måttlig nedsättning: I VISS MÅN INTRESSERAD av familjeförhållanden och anser dem i viss mån 
viktiga. Kan ibland sakna nära familjerelationer men är bara i viss utsträckning motiverad att söka 
interaktion med familjen. Påtaglig nedsättning av att initiera och vidmakthålla interaktioner; 
begränsat med diskussioner om livets toppar och dalar. Interaktioner med familjemedlemmar 
kan uppstå men är överlag tillgjorda och deltagandet karaktäriseras bäst av ett mekaniskt 
deltagande ”för sakens skull”; interaktioner är mer sannolikt initierade av familjen där personen 
mest är passivt involverad. 

3 = Måttligt svår nedsättning: LITET INTRESSE i familjerelationer (”det kan kvitta”) och beskriver inte 
familjeband som viktiga. Beskriver nästan ingen motivation och minimal ansträngning för att ha 
nära familjerelationer. Diskuterar sällan livets toppar och dalar med familjemedlemmar. 
Kontakten och engagemanget i familjen är tillgjort och passivt och nästan alla initiativ och 
ansträngningar till engagemang kommer från andra. 

4 = Svår nedsättning: INGET INTRESSE i familjerelationer och anser dem inte alls viktiga. Föredrar att 
vara själv och är inte alls motiverad att vara med familjen. Om personen träffar familjen så är det 
motvilligt, passivt och utan intresse.   
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ITEM 2: MOTIVATION FÖR NÄRA VÄNNER & PARTNERFÖRHÅLLANDEN 
Nu ska vi prata om vänner (och om partner-/dejtingförhållanden). Med vänner menar jag 
människor som du känner och spenderar tid med, vem som helst som du anser vara en vän, eller 
människor som du kan lita på och räkna med. Har du haft någon kontakt med vänner den senaste 
veckan (direkt, via telefon eller mail)? OM RELEVANT: har du varit i kontakt med en partner eller 
dejt den senaste veckan? 
 
OM KONTAKT: 

 Vad har du gjort med dina [vänner/partner/dejter] den senaste veckan? 

 Berätta om vad du gjorde [eller pratade om] under det/den [besöket/aktiviteten/konversationen]. 

 Hur mycket tid spenderade du tillsammans med din [vän/partner/dejt]? 
 
Beteende 

 Vilka initiativ tog du för att träffa eller kontakta dina [vänner/partner/dejt] den senaste veckan? 

 När du var med dina [vänner/partner/dejt], vem bestämde då vad ni skulle göra? 

 Vem startade konversationen när du pratade med dina [vänner/partner/dejt]? Startade du den?  

 Kände du någonsin att du snabbt ville sluta interagera med dina [vänner/partner/dejt]? Ville du 
att det skulle vara längre? 

 
Motivation & intresse av närhet 

 Har du varit motiverad att vara i närheten av eller i kontakt med dina [vänner/partner/dejt] den 
senaste veckan? Varför? 

 Kan du prata om allt, både livets toppar och dalar? 

 Var det någon gång under den senaste veckan då du bara inte kände för att vara i närheten av 
dina [vänner/partner/dejt]? 

 Hur viktigt är det för dig att ha vänner (partner/dejt)? Vad i det är det som är viktigt för dig? 

 Hur nära känner du dig dina vänner (partner/dejt)? Vad betyder det för dig att vara nära? 
 
OM INGEN KONTAKT MED VÄNNER/PARTNER: 

 Är du intresserad av att ha vänner eller träffa en partner/dejt? 

 Är det viktigt för dig att ha vänner [eller vara i ett partnerförhållande]? Om Ja, vad är det som är 
viktigt? 

 Saknade du denna typ av aktivitet den senaste veckan? 

 Skulle du vilja ha vänner [eller en partner] som du kunde prata om allt med? 

 (Om någon indikation på intresse) Har du tagit några initiativ för att träffa någon som skulle 
kunna vara en vän (eller partner)? 

 Har någonting hindrat dig från att vara i kontakt med dina vänner? 

 Skulle du föredra att ha vänner [eller ett partnerförhållande] eller skulle du föredra att vara 
ensam? 
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Item 2 – Motivation för Nära Vänner & Partnerförhållanden 
 
0 = Ingen nedsättning: MYCKET INTRESSERAD av och värdesätter nära vänskaps-

/partnerförhållanden som en av de viktigaste delarna i livet. Önskar starkt och är mycket 
motiverad att vara engagerad i vänskapsförhållanden. Initierar regelbundet och vidmakthåller 
interaktion med vänner/partner och engagerar sig aktivt i dessa interaktioner; kan prata öppet 
om det mesta, både livets toppar och dalar. Gott och väl inom normala gränser. 

1 = Mild nedsättning: GENERELLT INTRESSERAD av och värdesätter vänskaps-/partnerförhållanden 
men svaren indikerar viss mindre eller tveksam nedsättning. Önskar generellt och är motiverad 
att vara engagerad i vänskapsförhållanden. Har ett vänskaps-/partnerförhållande i vilket de kan 
prata om det mesta, men det är inte alltid självklart. Mild nedsättning i att initiera och 
vidmakthålla engagemang vid interaktion med vänner/partner. Om inget vänskaps-
/partnerförhållande finns saknas detta, är motiverad att ha ett vänskaps-/partnerförhållande, 
och anstränger sig för att leta vänner/partner. 

2 = Måttlig nedsättning: I VISS MÅN INTRESSERAD av ett vänskaps-/partnerförhållande och anser 
det i viss mån viktigt. Kan ibland sakna ett vänskaps-/partnerförhållande och är i viss utsträckning 
motiverad att ha ett vänskaps-/partnerförhållande. Påtaglig nedsättning av att initiera och 
vidmakthålla interaktioner; begränsat med diskussioner om livets toppar och dalar. Interaktioner 
med vänner/partner kan uppstå men är överlag tillgjorda och deltagandet görs på ett mekaniskt 
sätt ”för sakens skull”; interaktioner är initierade av andra och personen är mest passivt 
involverad. Om inget vänskaps-/partnerförhållande finns är personen bara delvis motiverad att 
ha vänner/partner och letar bara sällan eller aldrig vänner/partner. 

3 = Måttligt svår nedsättning: LITET INTRESSE av vänskaps-/partnerförhållanden (”det kan kvitta”) 
och beskriver inte vänner/partner som viktiga. Beskriver nästan ingen motivation att ha vänner, 
och skulle hellre vara ensam. Kontakten och engagemanget med andra är tillgjort och passivt och 
nästan alla initiativ och ansträngningar till engagemang kommer från andra. 

4 = Svår nedsättning: INGET INTRESSE av vänskaps-/partnerförhållanden och anser dem inte alls 
viktiga. Föredrar att vara själv och är inte alls motiverad att ha vänner/partner. 
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ITEM 3: FREKVENS AV TILLFREDSSTÄLLANDE SOCIALA AKTIVITETER – SENASTE VECKAN 
[NOTERA: Skattningarna baseras på ANTAL DAGAR I VECKAN då tillfredsställande aktivitet med andra 
föreligger. När flera olika aktiviteter rapporteras, klargör om dessa hände på samma eller olika 
dagar.] 
 
Nu vill jag tala med dig om hur du kände när du spenderade tid med eller var i kontakt med andra 
under den senaste veckan. Du kan inkludera tid med vem som helst av de vi har talat om hittills 
eller vem som helst annars. Hade du några tillfredställande interaktioner med andra människor, 
som till exempel: 

 Familjen (PAUS) 

 Partner/dejt (PAUS) 

 Vänner (PAUS) 

 Någon annan tillfredsställande social aktivitet eller spenderad tid med människor? (PAUS) 

 OM NÖDVÄNDIGT: Fråga om personer som tagits upp i andra sektioner vilka beskrevs som 
tillfredsställande interaktioner 

 
 
 
OM JA: 

 Vad var det som var tillfredsställande? 

 Hur många dagar tyckte du att dessa interaktioner var tillfredsställande [tid spenderad med xx 
person(er)] (för varje person)? 

 [Om många (t.ex. 5 eller 6) dagar nämns eller om det inte är klart vilka dagar i veckan som 
interaktionerna var tillfredsställande] Var det några dagar då du inte hade tillfredsställande 
interaktioner med andra människor? 
 
 

Item 3 – Frekvens Av Tillfredsställande Sociala Aktiviteter – Senaste Veckan 
 
0 = Ingen nedsättning: Upplever tillfredsställelse dagligen. 
1 = Mild nedsättning: Upplever tillfredsställelse 5-6 dagar. 
2 = Måttlig nedsättning: Upplever tillfredsställelse 3-4 dagar. 
3 = Måttligt svår nedsättning: Upplever tillfredsställelse 1-2 dagar. 
4 = Svår nedsättning: Ingen tillfredsställelse rapporterad. 

 

Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön 
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ITEM 4: FREKVENS AV FÖRVÄNTAT TILLFREDSSTÄLLANDE SOCIALA AKTIVITETER – NÄSTA VECKA 
[NOTERA: Skattningarna baseras på det totala ANTALET FÖRVÄNTADE TILLFREDSSTÄLLANDE 
AKTIVITETER, oavsett vilka dagar de förväntas hända]. 
 
Nu skulle jag vilja att du tänker framåt på NÄSTA vecka (följande 7 dagar), tänk på vilka du 
kommer att spendera tid med. Du kan inkludera personer som vi redan har pratat om eller vem 
som helst annars. Vad tror du att du kommer att tycka om att göra med andra människor nästa 
vecka? 
 
FÖR VARJE SVAR: 

 Vad i det är det som du tror att du kommer att tycka om? 

 Hur ofta tror du att du kommer att få tillfälle att tycka om det nästa vecka? 
 
UPPFÖLJNING 

 Finns det några andra aktiviteter som du tror att du kommer att tycka om i nästa vecka? 
 
 

Item 4 – Frekvens Av Förväntat Tillfredsställande Sociala Aktiviteter – Nästa Vecka 
 
0 = Ingen nedsättning: Förväntar sig MÅNGA (7 eller fler) tillfredsställande upplevelser. 
1 = Mild nedsättning: Förväntar sig FLERA (5-6) tillfredsställande upplevelser. 
2 = Måttlig nedsättning: Förväntar sig FÅ (3-4) tillfredsställande upplevelser. 
3 = Måttligt svår nedsättning: Förväntar sig ETT PAR (1-2) tillfredsställande upplevelser. 
4 = Svår nedsättning: Förväntar sig INGA tillfredsställande upplevelser. 
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II. ARBETE & STUDIER (MOTIVATION & TILLFREDSSTÄLLELSE) 

ITEM 5: MOTIVATION FÖR ARBETS- & STUDIEAKTIVITETER  
Nu kommer jag att fråga några frågor om arbete och studier, hur motiverad du har varit för 
arbets- och studieaktiviteter och hur du kände medan du gjorde dessa aktiviteter under den 
senaste veckan. Har du arbetat eller studerat den senaste veckan? Annan sysselsättning? Deltar du 
i arbetsrehabilitering? 
 
OM PERSONEN ARBETAR/STUDERAR: 

 Berätta om vad du gör. 

 Hur mycket tid har detta tagit den senaste veckan? 
 
Beteende 

 Har du kunnat slutföra dina arbets-/studieuppgifter? 

 Under den senaste veckan, har någon anmärkt på eller varit bekymrad över din insats? 

 Har du missat några dagar den senaste veckan? Varför? 

 Måste någon påminna dig om dina arbets-/studieuppgifter? Varför? 

 Fanns det saker som du skulle eller borde ha gjort, men som du bara inte fick gjort? Varför? 
 
Motivation 

 Hur känner du inför dina arbets-/studieuppgifter? 

 Har du varit motiverad att arbeta/studera? 

 Vad motiverar dig att arbeta/studera? 

 Fanns det tillfällen under den senaste veckan då du bara inte kände för att arbeta/studera? 

 Hur viktig är det för dig att arbeta/studera? Vad är det som är viktigt? 
 
OM PERSONEN EJ ARBETAR/STUDERAR: 

 Finns det en anledning till att du för närvarande inte (arbetar/studerar)? 

 Har någonting hindrat dig från att (arbeta/studera)? 

 Hur känner du inför att (arbeta/studera)? 

 Har du känt mycket intresse i att arbeta/studera? {Berätta mer} 

 Är arbete viktigt för dig? Vad i det är det som är viktigt? 

 Saknar du att arbeta/studera? 

 Har du tagit några initiativ för att börja arbeta/studera? Vilka initiativ? Hur ofta har du sökt 
arbete/studier? 

Item 5 – Motivation för Arbets- & Studieaktiviteter 
0 = Ingen nedsättning: Personen är MYCKET MOTIVERAD att söka arbete eller studier, eller nya 

möjligheter inom arbete eller studier; initierar och vidmakthåller arbeten och studier, eller är 
arbetssökande på regelbunden basis. Gott och väl inom normala gränser. 

1 = Mild nedsättning: Personen är GENERELLT MOTIVERAD att söka arbete eller studier, eller nya 
möjligheter inom arbete eller studier; en mild nedsättning i att initiera och vidmakthålla arbeten 
och studier; kan rapportera tillfällen av igångsättning, men med visst motstånd. 

2 = Måttlig nedsättning: Personen är I VISS MÅN MOTIVERAD att söka arbete eller studier, eller nya 
möjligheter inom arbete eller studier; en påtaglig nedsättning i att initiera och vidmakthålla 
arbeten och studier. Kan ha initierat arbete eller studier, men behövde flera påminnelser, 
och/eller satte inte igång nya aktiviteter, och/eller höll inte ut så länge. 

3 = Måttligt svår nedsättning: Personen är bara NÅGOT MOTIVERAD att söka arbete eller studier, 
eller nya möjligheter inom arbete eller studier; signifikant nedsättning i att initiera och 
vidmakthålla arbeten och studier. Kan ha behövt ständiga påminnelser, och/eller initierat endast 
få aktiviteter, höll inte ut så länge. 

4 = Svår nedsättning: Personen är INTE ALLS MOTIVERAD att söka arbete eller studier; närainpå 
total avsaknad av initiering och uthållighet  i arbete, studier, eller i att söka arbete. 
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ITEM 6: FREKVENS AV FÖRVÄNTADE TILLFREDSSTÄLLANDE ARBETS- & STUDIEAKTIVITETER – 
NÄSTA VECKA 
[NOTERA: Skattningarna baseras på det totala ANTALET FÖRVÄNTADE TILLFREDSSTÄLLANDE 
AKTIVITETER, oavsett vilka dagar de förväntas hända]. 
 
Nu skulle jag vilja att du tänker framåt på NÄSTA vecka (nästa 7 dagar); tänk på 
arbete/sysselsättning/studier. 
 
OM PERSONEN ARBETAR/HAR EN SYSSELSÄTTNING/STUDERAR: 

 Vad tror du att du kommer att tycka om att göra NÄSTA vecka när du arbetar/är på din 
sysselsättning/studerar? 

 
OM PERSONEN EJ ARBETAR/HAR EN SYSSELSÄTTNING/STUDERAR: 

 Tror du att du kommer att tycka om någonting som har att göra med att söka arbete, 
sysselsättning eller studier? 

 
FÖR VARJE SVAR: 

 Vad i det är det som du kommer att tycka om? 

 Hur ofta tror du att du kommer att få tillfälle att tycka om det nästa vecka? 
 
UPPFÖLJNING 

 Finns det några andra arbets- eller studieaktiviteter som du kommer att tycka om i nästa vecka? 
 
 

Item 6 – Frekvens Av Förväntade Tillfredsställande Arbets- & Studieaktiviteter – Nästa Vecka 
 
0 = Ingen nedsättning: Förväntar sig MÅNGA (7 eller fler) tillfredsställande upplevelser. 
1 = Mild nedsättning: Förväntar sig FLERA (5-6) tillfredsställande upplevelser. 
2 = Måttlig nedsättning: Förväntar sig FÅ (3-4) tillfredsställande upplevelser. 
3 = Måttligt svår nedsättning: Förväntar sig ETT PAR (1-2) tillfredsställande upplevelser. 
4 = Svår nedsättning: Förväntar sig INGA tillfredsställande upplevelser. 
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III. FRITIDSAKTIVITETER (MOTIVATION & TILLFREDSSTÄLLELSE) 

ITEM 7: MOTIVATION FÖR FRITIDSAKTIVITETER 
I nästa del kommer jag att fråga om vad du gör på din fritid – fritidsaktiviteter, hobbys, intressen 
och avkoppling. Jag kommer att fråga om hur motiverad du är  och hur du känner för de 
fritidsaktiviteter du har ägnat dig åt den senaste veckan. 
 

 Vad har du gjort på din fritid den senaste veckan? 

 Har du deltagit i några fritidsaktiviteter eller hobbys som t.ex. sport eller spel, titta på TV, lyssna 
på musik, läsa, surfa på Internet, promenera, gå i kyrkan eller andra liknande aktiviteter den 
senaste veckan?  

 
OM JA: 
Beteende 

 Berätta om (aktiviteten). Hur mycket tid lade du på detta den senaste veckan? Ville du göra 
(aktiviteten) mer än det? Höll det på längre än du hoppats på? Varför höll det bara på (xx)? 

 Var det någonting som kom i vägen för att du skulle kunna göra dessa aktiviteter under den 
senaste veckan? Vad var det? 

 Vem tog initiativ till dessa aktiviteter? Var det någon som var tvungen att påminna dig om att 
delta i aktiviteterna? 

 
Motivation 

 Hur har din motivation och ditt driv varit i att delta i dessa aktiviteter den senaste veckan? 

 Kände du någonsin att du helt enkelt inte var särskilt intresserad av dessa aktiviteter? 

 Är dessa aktiviteter viktiga för dig? Varför? Har du varit intresserad av dessa aktiviteter? 

 Kände du någonsin att du hellre skulle göra ingenting än att delta i dessa aktiviteter? 
 
OM NEJ: 

 Finns det en anledning till att du inte har deltagit i fritidsaktiviteter eller hobbys den senaste 
veckan? 

 Har du velat eller var du motiverad att göra något på din fritid den senaste veckan? 

 Var det någonting som kom i vägen för att göra dessa aktiviteter den senaste veckan? Vad var 
det? 

Item 7 – Motivation för Fritidsaktiviteter 
 
0 = Ingen nedsättning: Personen är MYCKET MOTIVERAD att skaffa fritidsaktiviteter; initierar och 

vidmakthåller fritidsaktiviteter regelbundet. Gott och väl inom normala gränser. 
1 = Mild nedsättning: Personen är GENERELLT MOTIVERAD att skaffa fritidsaktiviteter; en mild 

nedsättning i att initiera och vidmakthålla fritidsaktiviteter; kan rapportera igångsättning av 
hobbys, men med måttligt motstånd 

2 = Måttlig nedsättning: Personen är I VISS MÅN MOTIVERAD att skaffa fritidsaktiviteter; en påtaglig 
nedsättning i att initiera och vidmakthålla fritidsaktiviteter. Kan ha initierat fritidsaktiviteter, 
och/eller höll inte ut så länge. Något mer sannolikt att andra personer tog initiativ till 
fritidsaktiviteter. 

3 = Måttligt svår nedsättning: Personen är bara NÅGOT MOTIVERAD att skaffa fritidsaktiviteter; 
signifikant nedsättning i att initiera och vidmakthålla fritidsaktiviteter. Kan ha initierat ett fåtal 
aktiviteter och höll inte ut så länge. Mycket mer sannolikt att andra personer tog initiativ till eller 
pushade på personen att delta i fritidsaktiviteter. 

4 = Svår nedsättning: Personen är INTE ALLS MOTIVERAD att skaffa fritidsaktiviteter; närainpå total 
avsaknad av initiering och uthållighet i fritidsaktiviteter. 
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ITEM 8: FREKVENS AV TILLFREDSSTÄLLANDE FRITIDSAKTIVITETER – SENASTE VECKAN 
[NOTERA: Skattningarna baseras både på VARIATIONEN av aktiviteter och DAGLIG FREKVENS av 
dem. När flera olika aktiviteter rapporteras, klargör om dessa hände på samma eller olika dagar.] 
 
Upplevde du tillfredsställelse av något du gjorde under din fritid den senaste veckan? Du kan 
inkludera vilken som helst av de aktiviteter vi har pratat om eller vilken aktivitet som helst, 
inklusive t.ex. sport eller spel, titta på TV, lyssna på musik, läsa, surfa på Internet, promenera, gå i 
kyrkan eller andra liknande aktiviteter. 

 Vad i det var det som var tillfredsställande? 

 Hur många dagar upplevde du tillfredställelse av dessa aktiviteter? 

 OM NÖDVÄNDIGT: Fråga om aktiviteter som tagits upp i andra sektioner vilka beskrevs som 
tillfredsställande  

 
UPPFÖLJNING: 
Några andra tillfredsställande aktiviteter eller hobbys som du gör på din fritid? 

Aktivitet Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön 

        

        

        

        

        

 
 

Item 8 – Frekvens Av Tillfredsställande Fritidsaktiviteter – Senaste Veckan 
 
0 = Ingen nedsättning: Åtminstone NÅGRA (3) olika tillfredsställande upplevelser dagligen. 
1 = Mild nedsättning: Åtminstone NÅGRA (3) olika tillfredsställande upplevelser de flesta dagar. 
2 = Måttlig nedsättning: 1 eller 2 tillfredsställande upplevelser de flesta dagar. 
3 = Måttligt svår nedsättning: 1 tillfredsställande upplevelser några få dagar. 
4 = Svår nedsättning: Inga tillfredsställande upplevelser. 
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ITEM 9: FREKVENS AV FÖRVÄNTAT TILLFREDSSTÄLLANDE FRITIDSAKTIVITETER – NÄSTA VECKA 
[NOTERA: Skattningarna baseras på det totala ANTALET FÖRVÄNTADE TILLFREDSSTÄLLANDE 
AKTIVITETER, oavsett vilka dagar de förväntas hända]. 
 
Nu skulle jag vilja att du tänker på fritidsaktiviteter NÄSTA vecka (nästa 7 dagar). Du kan inkludera 
vilka som helst av de aktiviteter som vi redan har pratat om eller vilka som helst annars. Vad tror 
du att du kommer att tycka om att göra NÄSTA VECKA under din fritid? 
 
FÖR VARJE SVAR: 

 Vad i det är det som du tror att du kommer att tycka om? 

 Hur ofta tror du att du kommer att (aktiviteten) nästa vecka? 
 
UPPFÖLJNING 

 Finns det något annat du gör på fritiden som du tror att du kommer att tycka om nästa vecka? 
 
 

Item 9 – Frekvens Av Förväntade Tillfredsställande Fritidsaktiviteter – Nästa Vecka 
 
0 = Ingen nedsättning: Förväntar sig MÅNGA (7 eller fler) tillfredsställande upplevelser. 
1 = Mild nedsättning: Förväntar sig FLERA (5-6) tillfredsställande upplevelser. 
2 = Måttlig nedsättning: Förväntar sig FÅ (3-4) tillfredsställande upplevelser. 
3 = Måttligt svår nedsättning: Förväntar sig ETT PAR (1-2) tillfredsställande upplevelser. 
4 = Svår nedsättning: Förväntar sig INGA tillfredsställande upplevelser. 
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IV. UTTRYCK 

 
 
ITEM 10: ANSIKTSUTTRYCK 
Värdera alla typer av rörelser i ansiktet när du skattar ansiktsuttryck, inklusive ögonen (t.ex. höjda 
ögonbryn vid förvåning), mun (leende eller grimaserande), och näsa (t.ex. rynkad vid ogillande). 
 

Item 10 – Ansiktsuttryck 
 
0 = Ingen nedsättning: INOM NORMALA GRÄNSER; frekventa ansiktsuttryck genom hela intervjun. 
1 = Mild nedsättning: MILD MINSKNING av antalet ansiktsuttryck under vissa delar av intervjun. 
2 = Måttlig nedsättning: PÅTAGLIG MINSKNING av antalet ansiktsuttryck under flera delar av 

intervjun. 
3 = Måttligt svår nedsättning: SIGNIFIKANT AVSAKNAD av ansiktsuttryck, med bara några få 

förändringar i ansiktsuttryck under större delen av intervjun. 
4 = Svår nedsättning: NÄRAINPÅ TOTAL AVSAKNAD av ansiktsuttryck genom hela intervjun. 

 
 
 
 
ITEM 11: VOKALT UTTRYCK  
Detta item refererar till prosodiska egenskaper hos rösten; förändringar av intonation under tal. 
Talhastighet, talmängd eller talinnehåll skattas ej. 
 

Item 11 – Vokalt Uttryck  
 
0 = Ingen nedsättning: INOM NORMALA GRÄNSER. Normal variation av intonation genom hela 

intervjun. Talet är uttrycksfullt och animerat. 
1 = Mild nedsättning: MILD MINSKNING av intonationen under vissa delar av intervjun. Variation av 

intonationen förekommer med en begränsad intonation under några få delar av intervjun. 
2 = Måttlig nedsättning: PÅTAGLIG MINSKNING av intonationen under flera delar av intervjun. 

Mycket av talet saknar variation av intonationen men prosodiska förändringar finns under flera 
delar av intervjun. 

3 = Måttligt svår nedsättning: SIGNIFIKANT AVSAKNAD av intonation, med bara några få 
förändringar av intonationen under större delen av intervjun. Mycket av talet saknar variation, 
bara isolerade moment av prosodisk variation. 

4 = Svår nedsättning: NÄRAINPÅ TOTAL AVSAKNAD av intonation med karaktäristiskt flackt och 
monotont tal genom hela intervjun. 
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ITEM 12: EXPRESSIVA GESTER 
Expressiva gester används för att betona det som sägs via gester med handen, huvudet (nickningar), 
axlarna (ryckningar) och kroppen (lutar sig bakåt/framåt). 
 

Item 12 – Expressiva gester 
 
0 = Ingen nedsättning: INOM NORMALA GRÄNSER; frekventa expressiva gester genom hela 

intervjun. 
1 = Mild nedsättning: MILD MINSKNING av expressiva gester under vissa delar av intervjun. 
2 = Måttlig nedsättning: PÅTAGLIG MINSKNING av expressiva gester med avsaknad av gester under 

flera delar av intervjun. 
3 = Måttligt svår nedsättning: SIGNIFIKANT AVSAKNAD av expressiva gester, med bara några få 

gester under större delen av intervjun. 
4 = Svår nedsättning: NÄRAINPÅ TOTAL AVSAKNAD av expressiva gester. 

 
 
 
 
ITEM 13: TALMÄNGD 
Detta item handlar om mängden ord som sägs. Andra talabnormaliteter, som t.ex. desorganisation, 
neologismer eller psykotiskt innehåll skattas inte här. Exempel: En desorganiserad person som 
producerar en stor mängd tal kan skattas lågt eller som normal på detta item.  
 

Item 13 – Talmängd 
 
0 = Ingen nedsättning: NORMAL MÄNGD tal genom hela intervjun. Svaren ger tillräcklig information 

med frekventa spontana utvikningar. 
1 = Mild nedsättning: MILD MINSKNING av talmängden, med korta svar under vissa delar av 

intervjun. 
2 = Måttlig nedsättning: PÅTAGLIG MINSKNING av talmängden, med korta svar under flera delar av 

intervjun. 
3 = Måttligt svår nedsättning: SIGNIFIKANT AVSAKNAD av talmängd, med mycket korta svar (bara 

några ord) under större delen av intervjun. 
4 = Svår nedsättning: Alla eller nästan alla svar består av ett eller två ord genom hela intervjun. 

 




