
   
 

 

   

  

 Har du barn mellan  
12 och 18 år?  

 
 

 Om du har barn 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. 
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 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 child’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. 
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