
Har du barn mellan 12 och 18 år?
Om du har barn som som bor med dig och som fyller 12–18 år under året vill vi gärna 
intervjua dem också.

I slutet av intervjun med dig frågar intervjuaren om barnet/barnen vill vara med och svara 
på frågor och bokar i så fall en tid för den intervjun. Intervjun med ditt barn tar ungefär 15 
minuter och som tack för hjälpen får barnet en biocheck.

Ditt barns svar är viktiga
Statistik över barns och ungdomars levnadsförhållanden är mycket efterfrågad. Det är viktigt 
att veta hur barnen har det och hur de upplever sin vardag. Undersökningen har genomförts 
sedan 2001 och är en av de få undersökningar där barnen själva får komma till tals. 

I barnintervjun, som vi kallar för Barn-ULF, får barnen själva svara på frågor om sin vardag. 
Vi frågar om skolan, fritiden, hälsan, kompisar och andra relationer.

Du kan läsa om undersökningen på www.scb.se/barnulf.

Ditt barns svar är skyddade
Barnets svar är sekretesskyddade och det kommer inte att framgå vad just ditt barn har svarat 
när undersökningens resultat redovisas.

Barn-ULF är en egen undersökning, men en del av dina svar samt uppgifter från register på 
SCB kommer att komplettera barnets svar. När föräldrars och barns uppgifter lagts ihop tas 
alla identitetsuppgifter bort från Barn-ULF.

Resultat
Resultaten av intervjuerna publiceras varje år i juni på SCB:s webb www.scb.se/barnulf. Mer 
fördjupande beskrivningar publiceras i rapporter som också publiceras på webben. Vi skriver 
även artiklar i SCB:s tidskrift ”Välfärd”, som finns att läsa på www.scb.se/valfard.

Svar från barn och ungdomar 
åren 2015–2016 visar bl.a. att …

49 % 
läser böcker på 
sin fritid 
minst en gång i 
veckan.

97 % 
har minst en nära 
vän i klassen.

37 % 
har besökt museum på sin 
fritid det senaste halvåret.

32 % 
sommar-
jobbade 
senaste 
sommaren.

85 % 
följer med i 
nyheterna på 
TV, radio, i 
tidningen eller 
på internet 
minst en dag i 
veckan.

30 % 
är ofta stressade 
p.g.a. läxor eller 
prov.

59 % 
hjälper till att laga 
mat hemma minst en 
gång i veckan.



Do you have children between 12 and 18 years old?
If you have children who live with you and who will reach the age of 12 to 18 years during 
the year, we would like to interview them also. 

At the end of the interview with you, the interviewer will ask if your child/children would like 
to take part and answer some questions. If so, the interviewer will make an appointment for 
an interview. The interview with your child will take about 15 minutes and, as a token of our 
gratitude, they will receive a movie ticket.

Your child’s answers are important
Statistics on living conditions of children and young people are frequently in demand. It is 
important to understand about the everyday life of children and their situation. This survey 
has been conducted since 2001 and is one of the few surveys in which children themselves 
can be heard.

The interview with the child/young person gives them a chance to answer questions about 
their everyday lives. We ask about school, leisure time, health, friends and other relationships.

You can read about the survey here: www.scb.se/barnulf.

Your children’s answers are confidential
When the results of the survey are presented it is not possible to see the answers of your 
child.

While the Living Conditions Survey of Children is a separate survey some of your answers 
and information from registers at Statistics Sweden will be added to the answers of the child. 
When the information from the parents and the child are combined, all information about 
identity will be removed from the Living Conditions Survey of Children.

Results
The results of the interviews are published each year in June on Statistics Sweden’s website 
www.scb.se/barnulf. More in depth information is published in reports that are also made 
available on the website. Furthermore we write articles in Statistics Sweden’s periodical 
”Välfärd” (Welfare) at www.scb.se/valfard.

Interviews with children  
in 2015–2016 show that ...

49 % 
read books at 
least one day a 
week.

97 % 
have at least one 
close friend in class.

37 % 
visited a museum during 
last six months.

32 % 
had a 
summer job 
last summer.

85 % 
follow the news 
via TV, radio, 
news-paper or 
internet at least 
once a week.

30 % 
often stress due to 
homework or tests.

59 % 
prepare food at least 
once a week.


