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Detta frågeformulär visar vilka frågor som ställs i undersökningarna om barns levnadsförhållanden, 

Barn-ULF. Urvalet för barn består av samtliga barn 12-18 år, som bor minst halva tiden med en person 

som har intervjuats i ULF/SILC och som då är barnets förälder eller förälderns sambo.  

Vid en intervju omformuleras frågor och svarsalternativ för att passa oavsett om barnet bor med båda 

sina föräldrar, med sin mamma, med sin pappa eller växelvis hos mamman och pappan. Detta 

frågeformulär är en förenklad version av det formulär som används vid intervjuerna. I och med detta 

så kan frågelydelse och svarsalternativ skilja sig åt i detta formulär jämfört med hur en fråga ställs vid 

en intervju.  

Instruktionstext under frågorna samt text som står skriven med versaler läses inte upp vid intervjun 

utan finns med som stöd för intervjuaren. Inte heller läses de kursiverade texter som vid ett par 

tillfällen finns angivna i frågorna i detta dokument (dessa texter anger bara vilka barn som får frågan).  

Variabelnamn i register står angivet inom parantes i samband med varje fråga. 

 För mer information om hur Barn-ULF tas fram, se www.scb.se/barnulf (under rubrikerna Om 

statistiken/Dokumentation). Om det är några oklarheter kring formuläret så kontakta SCB. 

______________________________________________________________________ 
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START  
 
Som tack för att du vill vara med på den här intervjun kommer vi att skicka en biocheck.  
 
Frågorna handlar om hur det är i skolan och hemma, vad du gör på din fritid och hur du mår. Är 
det något du inte förstår så säger du bara till. 
 
Dina svar är skyddade enligt lag hos oss som arbetar med denna undersökning. Ingen annan 

kommer att veta hur du har svarat.  

Då börjar vi. 

________________________________________________________________________ 

KOLLFAM  Under intervjun med [Förnamn] framkom att du bor ihop med [mamma och pappa 

/ mamma / pappa /  växelvis hos mamma och pappa]. Stämmer det? 

1  JA 

2  NEJ 

Styrdel:  

Hoppa till BARNSYSS om svar=1; 

Hoppa till FAMTYP om svar=2; 

____________________________________________________________________ 

FAMTYP   Hur bor du? 

1  BOR IHOP MED MAMMA OCH PAPPA (FAR ELLER MORFÖRÄLDRAR, ELLER  FOSTERFÖRÄLDAR) 

2  BOR IHOP MED MAMMA  

3  BOR IHOP MED PAPPA   

5  BOR UNGEFÄR HALVA TIDEN HOS MAMMA OCH HALVA TIDEN HOS PAPPA (VÄXELVIS BOENDE) 

 Instruktion: Om barnet bor med båda föräldrarna, men inte lika mycket tid hos båda, ange svar 

utifrån den förälder barnet bor mest tid tillsammans med. 

_______________________________________________________________________ 

BARNSYSS Går du i skolan? 
 
MED SKOLA AVSES UTBILDING PÅ GRUNDSKOLE- ELLER GYMNASIENIVÅ. 
 

1  JA 

2  NEJ 

Instruktion: Med skola avses att UP läser en grundskole- eller gymnasieutbildning (inkl. särskola). 

Om UP inte går i grund- eller gymnasieskolan utan istället går en kurs/utbildning utanför grund- eller 

gymnasieskolans regi anges ett Nej-svar.                  

Styrdel:  

Hoppa till BFUTBTYPR1 om svar=1; 

Hoppa till F1 om svar=2;   

________________________________________________________________________ 
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BFUTBTYPR1  Går du i grundskolan eller i gymnasiet? 
 
Om ålder 12-14 tilldelas grundskola automatiskt. 
 

1  GRUNDSKOLA    (INKL. SÄRSKOLA PÅ GRUNDSKOLENIVÅ) 

2  GYMNASIUM      (INKL. SÄRSKOLA PÅ GYMNASIENIVÅ) 

 

Styrdel:  

Hoppa till UTBTYPAR om svar=1; 

Hoppa till F1 om svar=2; 

__________________________________________________________________________ 

UTBTYPAR Vilken årskurs går du i? 
 

1   ETTAN 
2   TVÅAN 
3   TREAN 
 
4   FYRAN 
5   FEMMAN 
6   SEXAN 
 
7   SJUAN 
8   ÅTTAN 
9   NIAN 

__________________________________________________________________________ 
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Avsnitt om fritid 
 

Nu kommer några frågor om saker som man kan göra på sin fritid. Tänk på hur det har varit det 

senaste halvåret. 

_________________________________________________________________________ 

F 1.  (CINEMA) 

Har du på fritiden varit på bio under det senaste halvåret? 

FRITID=EFTER SKOLTID 

1  JA 

2  NEJ 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Avser att gå på biograf, INTE hemmabio. Räkna med bio på andra ställen som t.ex. 

Folkets hus, föreningshus och liknande. 

__________________________________________________________________________ 

F 2.  (MUSEUM2) 

Har du på fritiden varit på museum eller konstutställning under det senaste halvåret? 

FRITID=EFTER SKOLTID 

1  JA 

2  NEJ 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

__________________________________________________________________________ 

F 3.  (THEATER2) 

Har du på fritiden varit på teater under det senaste halvåret? 

FRITID=EFTER SKOLTID 

1  JA 

2  NEJ 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Med teater avses alla typer av professionell teater som upplevts live från scen. Räkna 

INTE med barnets egna / syskonens teateruppträdande på förskola / skola eller biobesök. 

__________________________________________________________________________ 
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F 4.  (CONSERT) 

Har du på fritiden gått på konsert under det senaste halvåret? 

FRITID=EFTER SKOLTID 

1  JA 

2  NEJ 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA  

Instruktion: Med konsert avses alla typer av professionella musikkonserter / musikfestivaler som 

upplevts live från scen. Räkna INTE med gatumusik eller barnets egna / syskonens musikuppträdande 

på förskola / skola. 

__________________________________________________________________________ 

F 5.  (BIBLIO2) 

Har du på fritiden varit på biblioteket under det senaste halvåret? 

FRITID=EFTER SKOLTID 

1  JA 

2  NEJ 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Håltimmar är utanför skoltid och räknas därmed som fritid. 

________________________________________________________________________ 

Nu kommer några till frågor om din fritid och då vill jag att du tänker på en helt vanlig vecka. 

F 6.  (READ3) 

Hur ofta brukar du på fritiden läsa andra böcker än skolböcker? 

FRITID=EFTER SKOLTID 

TAL- /LJUDBÖCKER INGÅR INTE 

1  Varje dag 

2  Några dagar i veckan 

3  En dag i veckan 

4  Mer sällan eller aldrig 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Håltimmar är utanför skoltid och räknas därmed som fritid. Läsning av e-böcker ingår. 

Lyssnande på tal- och ljudböcker ingår inte. 

__________________________________________________________________________ 
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F 7.  (NEWS3) 

Under en vanlig vecka, hur ofta brukar du följa med i nyheterna på TV, radio, i tidningen eller 

på internet? 

FRITID=EFTER SKOLTID 

1  Varje dag 

2  Några dagar i veckan 

3  En dag i veckan 

4  Mer sällan eller aldrig 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

__________________________________________________________________________ 

F 8.  (SPORT3) 

Brukar du träna idrott i någon klubb eller förening, till exempel spela fotboll, rida, simma eller 

något annat? 

UNDER EN VANLIG VECKA 

FRITID=EFTER SKOLTID 

1  JA 

2  NEJ 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Det räcker att UP gör det någon gång i veckan. 

__________________________________________________________________________ 

F 9.  (TRAIN3) 

Förutom att träna i någon klubb eller förening, brukar du minst en gång i veckan träna på 

annat sätt så pass intensivt att du blir andfådd eller svettig? 

UNDER EN VANLIG VECKA 

FRITID=EFTER SKOLTID 

1  JA 

2  NEJ 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Avser t.ex. att jogga, spela fotboll med kompisar, cykla på motionscykel eller gå på gym. 

________________________________________________________________________ 

  



 

7 
 

F 10.  (OTH_ACT3) 

Brukar du vara med på någon aktivitet med en vuxen ledare som inte har med idrott att göra, 

till exempel scouter, teater eller musikskola? 

UNDER EN VANLIG VECKA 

FRITID=EFTER SKOLTID 

1  JA 

2  NEJ 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Aktiviteter på fritids ingår EJ. Det som avses är en arrangerad, återkommande aktivitet 

med ledare. Det räcker att UP gör det någon gång i veckan. 

__________________________________________________________________________ 

F 11.  (HOME_FR2)  

Under en vanlig vecka, hur ofta brukar du vara hemma hos kompisar? 

FRITID=EFTER SKOLTID 

1  Varje dag   

2  Några dagar i veckan   

3  En dag i veckan   

4  Mer sällan eller aldrig  

 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

__________________________________________________________________________ 

F 12.  (FR_HOME2) 

Hur ofta brukar du ha kompisar hemma hos dig?  

FRITID=EFTER SKOLTID 

UNDER EN VANLIG VECKA 

1  Varje dag   

2  Några dagar i veckan   

3  En dag i veckan   

4  Mer sällan eller aldrig  

 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

__________________________________________________________________________ 
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F 13.  (MEET_FR3) 

Hur ofta på din fritid brukar du träffa kompisar på något annat ställe än hemma hos någon?  

(OM BARN ÄR 12 ÅR LÄGGS FÖLJANDE TILL I FRÅGAN: Räkna även med om du gör det på fritids.) 

FRITID=EFTER SKOLTID 

UNDER EN VANLIG VECKA  

1  Varje dag   

2  Några dagar i veckan   

3  En dag i veckan   

4  Mer sällan eller aldrig  

 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Även att träffa kompisar på en aktivitet räknas med, som t.ex. på fotbollsträningen (om 

UP upplever detta som att vara med sina kompisar).   

__________________________________________________________________________ 

F 14.  (SMS) 

Under en vanlig vecka, hur ofta brukar du prata i telefon eller sms:a med kompisar? 

FRITID=EFTER SKOLTID 

1  Varje dag   

2  Några dagar i veckan   

3  En dag i veckan   

4  Mer sällan eller aldrig  

 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

__________________________________________________________________________ 

F 15.  (FR_NET3) 

Under en vanlig vecka, hur ofta brukar du umgås med kompisar på internet, till exempel genom 

onlinespel eller chatt via sociala medier? 

FRITID=EFTER SKOLTID 

1  Varje dag   

2  Några dagar i veckan   

3  En dag i veckan   

4  Mer sällan eller aldrig  

 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA  

Instruktion: Här avses de fall där man samtidigt med varandra chattar, spelar onlinespel eller 

liknande. Det ska alltså vara så att man skriver och får svar direkt (motsvarande ett samtal) inte att 

man mejlar någon och får svar nästa dag osv. 
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__________________________________________________________________________ 

Och nu kommer tre frågor om en helt vanlig helg. 

F 16.  (INT_WEND) 

Om du tänker på en vanlig helg, det vill säga lördag och söndag sammanlagt, ungefär hur många 

timmar använder du internet?  

VANLIG HELG 

1    Inte alls 

2    1-3 timmar 

3    4-6 timmar 

4    7-9 timmar  

5    10 timmar eller mer 

 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: All aktivitet på internet ingår, t.ex. spel och läxläsning (förberedelser), se film på 

Youtube. Timmarna för lördagen och söndagen summeras. Avrunda halva timmar till heltal. Fredag 

kväll räknas INTE som helg. 

_________________________________________________________________________ 

 

F 17.  (GAME_WEND) 

Under en lördag och söndag, ungefär hur många timmar spelar du då spel på dator, mobil eller 

TV?  

VANLIG HELG 

1    Inte alls 

2    1-3 timmar 

3    4-6 timmar 

4    7-9 timmar  

5    10 timmar eller mer 

 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Timmarna för lördagen och söndagen summeras. Avrunda halva timmar till heltal. 

Fredag kväll räknas INTE som helg. 

_________________________________________________________________________ 
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F 18.  (TV_WEND) 

Under en lördag och söndag, ungefär hur många timmar tittar du då på TV-program eller film? 

Det kan vara på TV, dator eller mobil. 

1    Inte alls 

2    1-3 timmar 

3    4-6 timmar 

4    7-9 timmar  

5    10 timmar eller mer 

 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Frågan avser den tid UP verkligen tittar på TV eller film och inte den tid då TV:n står på 

medan UP gör annat. Biobesök ingår inte här. Timmarna för lördagen och söndagen summeras. 

Avrunda halva timmar till heltal. Fredag kväll räknas INTE som helg. 

 

__________________________________________________________________________ 

Och nu kommer samma frågor men för en helt vanlig vardag. 

F 19.  (INT_WDAY) 

Om du tänker på en vanlig vardag på din fritid, ungefär hur många timmar är du ute på 

internet?  

FRITID=EFTER SKOLTID 

1   Inte alls 

2   1-2 timmar om dagen 

3   3-4 timmar om dagen  

4   5 timmar eller mer 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Håltimmar är utanför skoltid och räknas därmed som fritid. All aktivitet på internet ingår 

t.ex. spel och läxläsning (förberedelser), se film på Youtube. Avrunda halva timmar till heltal.  

Med ”vanlig” vardag räknas måndag-torsdag i och med att fredagar ofta är lite avvikande (är precis 

före helgdag = man kan vara uppe längre). 

 

_________________________________________________________________________ 
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F 20.  (GAME_WDAY) 

Ungefär hur många timmar spelar du spel på dator, mobil eller TV, en vanlig vardag?  

FRITID=EFTER SKOLTID 

1   Inte alls 

2   1-2 timmar om dagen 

3   3-4 timmar om dagen  

4   5 timmar eller mer 

 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Håltimmar är utanför skoltid och räknas därmed som fritid. Avrunda halva timmar till 

heltal. Med ”vanlig” vardag räknas måndag-torsdag i och med att fredagar ofta är lite avvikande (är 

precis före helgdag = man kan vara uppe längre). 

__________________________________________________________________________ 

 

F 21.  (TV_WDAY) 

Ungefär hur många timmar tittar du på TV-program eller film, en vanlig vardag? Det kan vara 

på TV, dator eller mobil. 

FRITID=EFTER SKOLTID 

1   Inte alls 

2   1-2 timmar om dagen 

3   3-4 timmar om dagen  

4   5 timmar eller mer 

 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA  

Instruktion: Frågan avser den tid UP verkligen tittar på TV eller film och inte den tid då TV:n står på 

medan UP gör annat. Biobesök ingår inte här. Avrunda halva timmar till heltal. Med ”vanlig” vardag 

räknas måndag-torsdag i och med att fredagar ofta är lite avvikande (är precis före helgdag = man kan 

vara uppe längre). 

_________________________________________________________________________ 
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Avsnitt om relationer 
 

Nu kommer några frågor som handlar om dig och din familj. 

__________________________________________________________________________ 

F 22.  (A_MOTH) 

Hur kommer du och din mamma överens? 

1  Mycket bra  
2  Ganska bra 
3  "Så där" 
4  Ganska dåligt  
5  Mycket dåligt 
6 HAR INGEN MAMMA/HAR INGEN KONTAKT MED MAMMAN (finns endast som alternativ då 
barnet bor med sin pappa) 
 
F8 VET EJ 
F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Den som barnet betraktar som sin mamma, vilket i de flesta fallen borde vara den 

biologiska mamman. Svarskod 6 om UP inte har någon mamma, dvs. hon är avliden eller frånvarande 

på annat sätt.         

__________________________________________________________________________ 

F 23.  (A_FATH) 

Hur kommer du och din pappa överens? 

1  Mycket bra  
2  Ganska bra 
3  "Så där" 
4  Ganska dåligt  
5  Mycket dåligt 
6 HAR INGEN PAPPA/HAR INGEN KONTAKT MED PAPPAN (finns endast som alternativ då barnet 
bor med sin mamma) 
 
F8 VET EJ 
F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Den som barnet betraktar som sin pappa, vilket i de flesta fallen borde vara den 

biologiska pappan. Svarskod 6 om UP inte har någon pappa, dvs. han är avliden eller frånvarande på 

annat sätt.                          

__________________________________________________________________________ 
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F 24.  (TI_MOTH) 

Brukar din mamma ha tid för dig om du vill att ni ska prata eller göra något? 

1  Ja, alltid 

2  Ja, ofta 

3  Nej, inte så ofta 

4  Nej, aldrig 

5  Händer aldrig att jag vill prata med henne (läses endast då barnet bor med sin pappa) 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Den som barnet betraktar som sin mamma, vilket i de flesta fallen borde vara den 

biologiska mamman.  

_________________________________________________________________________ 

F 25.  (TI_FATH) 

Brukar din pappa ha tid för dig om du vill att ni ska prata eller göra något? 

1  Ja, alltid 

2  Ja, ofta 

3  Nej, inte så ofta 

4  Nej, aldrig 

5  Händer aldrig att jag vill prata med honom (läses endast då barnet bor med sin mamma) 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Den som barnet betraktar som sin pappa, vilket i de flesta fallen borde vara den 

biologiska pappan.  

__________________________________________________________________________ 

Denna fråga ställs till de barn som bor med sin pappa. 

F 26.  (MEETMOTH2) 

Hur ofta träffar du din mamma? 

1  Varje vecka 

2  Varannan vecka 

3  Varje månad 

4  Mer sällan 

5  Träffas aldrig 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Den som barnet betraktar som sin mamma, vilket i de flesta fallen borde vara den 

biologiska mamman.   

 __________________________________________________________________________ 

  



 

14 
 

Denna fråga ställs till de barn som bor med sin mamma. 

F 27.  (MEETFATH2) 

Hur ofta träffar du din pappa?   

1  Varje vecka 

2  Varannan vecka 

3  Varje månad 

4  Mer sällan 

5  Träffas aldrig 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Den som barnet betraktar som sin pappa, vilket i de flesta fallen borde vara den 

biologiska pappan. 

__________________________________________________________________________ 

F 28.  (TELL_WHE4)  

Hur noga är dina föräldrar med att veta var du är när du inte är hemma?  

1  Mycket noga 

2  Ganska noga 

3  Inte så noga 

4  Inte alls noga 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Om barnet svarar att det är olika hemma hos mamma och pappa ska barnet tänka på hur 

det är hemma hos den förälder / vuxna person som blivit intervjuad i hushållet. 

__________________________________________________________________________ 

F 29.  (DECIDE2) 

När det bestäms något hemma som gäller dig, till exempel vilken tid du ska komma hem på 

kvällen eller vad du ska hjälpa till med, brukar du då få vara med och bestämma om det? 

1  Ja, alltid 

2  Ja, ofta 

3  Nej, inte så ofta  

4  Nej, aldrig 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Om barnet svarar att det är olika hemma hos mamma och pappa ska barnet tänka på hur 

det är hemma hos den förälder / vuxna person som blivit intervjuad i hushållet. 

__________________________________________________________________________ 
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F 30.  (ANX_MOTH4, ANX_FATH4, ANX_ADULT4, ANX_SIBL4, …… , ANX_ELSE4, ANX_NONE4) 

Om du är bekymrad eller oroar dig för något, vem eller vilka brukar du då prata med?  

Det kan till exempel vara någon i familjen, i skolan eller någon annan.  

FLERA ALTERNATIV KAN ANGES MED MELLANSLAG MELLAN 

1  MAMMA 

2  PAPPA 

3  ANNAN VUXEN SOM BARNET BOR MED (T.EX. FÖRÄLDERS SAMBO) 

4  SYSKON 

 

5  KOMPIS / POJKVÄN / FLICKVÄN 

 

6  NÅGON VUXEN PÅ SKOLAN 

7  NÅGON ANNAN  (T.EX. MORMOR, FARFAR, MOSTER…) 

8  INGEN 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

__________________________________________________________________________ 
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Avsnitt om skolan 
 

Nu kommer några frågor om skolan. 

_________________________________________________________________________ 

F 31.  (LIKE_CL) 

Hur trivs du i din klass?  

1   Mycket bra 

2   Ganska bra 

3   Inte så bra 

4   Inte alls bra 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Om UP ej tillhör någon specifik klass avser frågan den elevgrupp som UP tillhör  

(om flera elevgrupper – den grupp UP tillbringar mest tid med i skolan).  

_________________________________________________________________________ 

F 32.  (CL_FRIEN2) 

Har du någon nära vän i din klass? 

1  JA 

2  NEJ 

F8  VET EJ 

F9  VILL EJ SVARA 

Instruktion: En eller flera vänner ger kod 1=JA. Om UP ej tillhör någon specifik skolklass avser frågan 

den/de elevgrupp(er) som UP tillhör. 

__________________________________________________________________________ 

F 33.  (WORK_QUIET)  

Hur ofta tycker du att du har arbetsro på lektionerna? 

1  För det mesta  

2  Ibland 

3  Sällan 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Med arbetsro menar vi att det är så pass lugnt att UP kan utföra sina arbetsuppgifter 

utan att bli störd / påverkas av stök i klassrummet. Svaret ”alltid” ingår i kod 1 och svaret ”aldrig” 

ingår i kod 3. 

__________________________________________________________________________ 
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F 34.  (HELP_TE2) 

När det gäller skolarbetet, hur ofta får du då den hjälp du behöver av lärarna? 

1  För det mesta  

2  Ibland 

3  Sällan 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Skolarbete avser arbete som UP gör i skolan, under skoltid. Privat anlitade lärare ska inte 

räknas med, endast lärarna i den skola som UP går i. Svaret ”alltid” ingår i kod 1 och svaret ”aldrig” 

ingår i kod 3. 

__________________________________________________________________________ 

F 35.  (TE_BAD3) 

Under det senaste halvåret, har det då hänt att någon lärare behandlat dig illa? 

1  JA  

2  NEJ 

 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktioner: Här inkluderas fall där UP tagit illa vid sig eller mått dåligt av något som lärare gjort. 

__________________________________________________________________________ 

F 36.   (PUPIL_BAD) 

Under det senaste halvåret, har det då hänt att någon elev behandlat dig illa? 

1  JA  

2  NEJ 

 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Här inkluderas fall där UP tagit illa vid sig eller mått dåligt av något som någon annan 

elev/elever gjort. Kan vara elever från egna klassen eller någon annan klass. 

__________________________________________________________________________ 

F 37.  (SCH_PACE3) 

När det gäller arbete på lektionerna, tycker du att du får arbeta i den takt du själv vill? 

1 Ja, det är lagom takt  

2 Nej, jag vill arbeta fortare 

3 Nej, jag vill arbeta långsammare 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktioner: Här avses hur UP själv upplever arbetstakten på lektionerna generellt – t.ex. då 

lektioner i språk, matte och historia. 
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__________________________________________________________________________ 

F 38.  (MUCH_TEST3) 

Hur ofta tycker du att det är för mycket prov och läxförhör? 

1  Ofta 

2  Ibland 

3  Sällan eller aldrig 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

__________________________________________________________________________ 

F 39.  (STR_HWORK2) 

Hur ofta känner du dig stressad på grund av prov och läxor? 

1  Ofta 

2  Ibland 

3  Sällan eller aldrig  

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA    

__________________________________________________________________________ 

F 40.  (HW_HELP2) 

Hur ofta får du hjälp med läxorna när du behöver det? 

1  Ofta 

2  Ibland 

3  Sällan eller aldrig 

4  Behöver aldrig hjälp 
5  Har eller gör inga läxor 
 
F8  VET EJ 
F9  VILL EJ SVARA 

__________________________________________________________________________ 

F 41.  (HW_HRS2) 

Ungefär hur många timmar i veckan brukar du göra läxor eller läsa inför prov? 

ANGE SVAR:  

 

F8 VET EJ 
F9 VILL EJ SVARA 

 
Instruktion: Det gäller ALL tid som UP lägger ned på läxor oavsett läxarbetet sker via internet, böcker eller 
annat. Gäller även om UP gör läxorna i skolans lokaler. 
__________________________________________________________________________ 
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Denna fråga ställs endast till barn 13–18 år. 

F 42 a.  (SHIRK4a) 

Under det senaste halvåret, har det då hänt att du har skolkat från skolan?  

 

SKOLK=OGILGTIG FRÅNVARO 

1  JA    

2  NEJ 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktioner: JA ska anges även om det bara hänt någon enstaka gång. Att skolka avser att UP är 

frånvarande från lektioner utan att ha giltigt skäl (som t.ex. tandläkarbesök eller sjukdom). Detta 

gäller oavsett om UP skolkar medvetet eller missar lektioner för att UP t.ex. glömmer bort tiden. UP 

kan vara kvar i skolan, men ändå skolka om UP inte går på en eller flera lektioner. 

__________________________________________________________________________ 

Denna fråga ställs om fråga  42a=1 JA och barn är 13-18 år. 

42 b.  (SHIRK4b) 

Har du då skolkat varje vecka, någon gång i månaden eller mer sällan?  

 

SKOLK=OGILGTIG FRÅNVARO 

1  VARJE VECKA 

2  NÅGON GÅNG PER MÅNAD 

3  MER SÄLLAN 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA  

Instruktioner: Att skolka avser att UP är frånvarande från lektioner utan att ha giltigt skäl (som t.ex. 

tandläkarbesök eller sjukdom). Detta gäller oavsett om UP skolkar medvetet eller missar lektioner för 

att UP t.ex. glömmer bort tiden. UP kan vara kvar i skolan, men ändå skolka om UP inte går på en eller 

flera lektioner. 

__________________________________________________________________________ 

  



 

20 
 

Avsnitt om trygghet 
 

Nu kommer några frågor om trygghet. Att vara trygg kan vara att man känner sig bekväm och 

orädd i olika situationer.   

__________________________________________________________________________ 

 

F 43.  (SEC_ROOM2) 

Hur trygg känner du dig i klassrummet? 

1  Mycket trygg 

2  Ganska trygg 

3  Inte så trygg  

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Att vara trygg kan handla om att man känner sig bekväm och orädd i olika situationer. 

__________________________________________________________________________ 

F 44.  (SEC_BREA2) 

Hur trygg känner du dig på rasterna i skolan? 

1  Mycket trygg 

2  Ganska trygg 

3  Inte så trygg  

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Att vara trygg kan handla om att man känner sig bekväm och orädd i olika situationer. 

__________________________________________________________________________ 

F 45.  (SEC_WAY2) 

Hur trygg känner du dig på väg till och från skolan? 

1  Mycket trygg 

2  Ganska trygg 

3  Inte så trygg  

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Att vara trygg kan handla om att man känner sig bekväm och orädd i olika situationer. 

__________________________________________________________________________ 
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F 46.  (SEC_DAY2) 

Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor, på dagen? 

1  Mycket trygg 

2  Ganska trygg 

3  Inte så trygg  

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Att vara trygg kan handla om att man känner sig bekväm och orädd i olika situationer. 

__________________________________________________________________________ 

F 47.  (SEC_NIGHT2) 

Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor, på kvällen? 

1  Mycket trygg 

2  Ganska trygg 

3  Inte så trygg  

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Att vara trygg kan handla om att man känner sig bekväm och orädd i olika situationer. 

__________________________________________________________________________ 

F 48.  (AVOID_Y3) 

Om du tänker på området där du bor, finns det andra barn eller ungdomar du vill undvika? 

1  JA 

2  NEJ 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

__________________________________________________________________________ 

F 49.  (AVOID_A2) 

Om du tänker på området där du bor, finns det vuxna du vill undvika? 

1  JA 

2  NEJ 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

__________________________________________________________________________ 
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F 50.  (THREAT2) 

Under det senaste halvåret, har det då hänt att någon har hotat, slagit eller jagat dig i området 

där du bor? 

1  JA 

2  NEJ 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

__________________________________________________________________________ 

F 51.  (NET_ACCUSE3) 

Om du fortsätter att tänka på det senaste halvåret, har det då hänt att någon skrivit något till 

dig eller om dig på internet som du blivit ledsen, arg eller orolig över?  

1  JA 

2  NEJ 

 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Här avses text som handlar om UP och som gör UP ledsen, arg, orolig eller rädd. Frågan 

handlar inte om att UP läser något på internet om någon annan eller en händelse i världen etc. som gör 

UP ledsen, arg, orolig eller rädd. 

__________________________________________________________________________ 
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Avsnitt om hälsa 
 
Nu kommer några frågor om din hälsa. 
__________________________________________________________________________ 

F 52.  (HEALTH3) 

Om du tänker på din hälsa, hur tycker du att du mår? 

1  Mycket bra 

2  Ganska bra 

3  Inte så bra 

4  Inte alls bra 

F8 VET EJ 
F9 VILL EJ SVARA 

__________________________________________________________________________ 

F 53.  (HAPPY2) 

Hur ofta är du på bra humör? 

1  För det mesta 

2  Ganska ofta 

3  Inte så ofta 

4  Nästan aldrig 

F8 VET EJ 
F9 VILL EJ SVARA 

__________________________________________________________________________ 

F 54.  (SATISF2) 

Hur ofta känner du dig nöjd med dig själv? 

1  För det mesta 

2  Ganska ofta 

3  Inte så ofta 

4  Nästan aldrig 

F8 VET EJ 
F9 VILL EJ SVARA 

__________________________________________________________________________ 

F 55.  (SAD2) 

Hur ofta känner du dig ledsen eller nere? 

1  För det mesta 

2  Ganska ofta 

3  Inte så ofta 

4  Nästan aldrig 

F8 VET EJ 
F9 VILL EJ SVARA 
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__________________________________________________________________________ 

F 56.  (CONC2) 

Hur ofta har du svårt att sitta still och koncentrera dig? 

1  För det mesta 

2  Ganska ofta 

3  Inte så ofta 

4  Nästan aldrig 

F8 VET EJ 
F9 VILL EJ SVARA 

__________________________________________________________________________ 

F 57.  (NERV2) 

Hur ofta är du spänd och nervös? 

1  För det mesta 

2  Ganska ofta 

3  Inte så ofta 

4  Nästan aldrig 

F8 VET EJ 
F9 VILL EJ SVARA 

__________________________________________________________________________ 

Nu kommer några frågor som gäller för den senaste månaden. 

F 58 a.  (HEAD3a) 

Har du haft huvudvärk någon gång den senaste månaden? 

1  JA   

2  NEJ 

 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: En eller flera gånger kodas med 1=JA. 

__________________________________________________________________________ 

Om 58a=1 JA 

F 58 b.  (HEAD3b) 

Har du haft det flera gånger i veckan, en gång per vecka eller mer sällan? 

HUVUDVÄRK SENASTE MÅNADEN  

1  FLERA GÅNGER I VECKAN  

2  EN GÅNG I VECKAN  

3  MER SÄLLAN  
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F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Huvudvärk varje dag inkluderas i kod 1= flera gånger i veckan. 

__________________________________________________________________________ 

F 59 a.  (STOM3a) 

Har du haft ont i magen någon gång under den senaste månaden?  

1  JA   

2  NEJ 

 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: En eller flera gånger kodas med 1=JA. 

__________________________________________________________________________ 

Om 59a=1 JA 

F 59 b.  (STOM3b) 

Har du haft det flera gånger i veckan, en gång per vecka eller mer sällan? 

ONT I MAGEN SENASTE MÅNADEN 

1  FLERA GÅNGER I VECKAN  

2  EN GÅNG I VECKAN  

3  MER SÄLLAN  

 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Ont i magen varje dag inkluderas i kod 1= flera gånger i veckan. 

__________________________________________________________________________ 

F 60 a.  (SLEEP3a) 

Har du under den senaste månaden haft svårt att somna någon gång? 

1  JA   

2  NEJ 

 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: En eller flera gånger kodas med 1=JA. 

__________________________________________________________________________ 
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Om 60 a=1 JA 

F 60 b.  (SLEEP3b) 

Har det hänt flera gånger i veckan, en gång i veckan eller mer sällan?  

SVÅRT ATT SOMNA SENASTE MÅNADEN 

1  FLERA GÅNGER I VECKAN  

2  EN GÅNG I VECKAN  

3  MER SÄLLAN  

 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Varje dag inkluderas i kod 1= flera gånger i veckan. 

_______________________________________________________________________ 

F 61 a.  (BADSLEEP3a) 

Har du under den senaste månaden sovit dåligt på natten någon gång? 

1  JA   

2  NEJ 

 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: En eller flera gånger kodas med 1=JA. 

__________________________________________________________________________ 

Om 61 a=1 JA 

F 61 b.  (BADSLEEP3b) 

Har det hänt flera gånger i veckan, en gång i veckan eller mer sällan? 

SOVIT DÅLIGT SENASTE MÅNADEN 

1  FLERA GÅNGER I VECKAN  

2  EN GÅNG I VECKAN  

3  MER SÄLLAN  

 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion:  Varje natt inkluderas i kod 1= några gånger i veckan. 

__________________________________________________________________________ 
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F 62 a.  (TIRED3a) 

Har du känt dig trött i skolan någon gång den senaste månaden? 

1  JA   
2  NEJ 
 
F8 VET EJ 
F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: En eller flera gånger kodas med 1=JA. 

__________________________________________________________________________ 

Om 62a=1 JA 

F 62 b. (TIRED3b) 

 Har det hänt varje dag, några gånger i veckan, en gång i veckan eller mer sällan? 

TRÖTT I SKOLAN SENASTE MÅNADEN 

1  VARJE SKOLDAG 
2  NÅGRA GÅNGER I VECKAN 
3  EN GÅNG I VECKAN 
4  MER SÄLLAN 
 
F8 VET EJ 
F9 VILL EJ SVARA 

__________________________________________________________________________ 

F 63 a.  (STRESS3a) 

Har du känt dig stressad någon gång under den senaste månaden? 

1  JA    
2  NEJ 
 
F8 VET EJ 
F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: En eller flera gånger kodas med 1=JA. 
__________________________________________________________________________ 

Om 63a=1 JA 

F 63 b.  (STRESS3b) 

Har det hänt varje dag, några gånger i veckan, en gång i veckan eller mer sällan? 

STRESSAD SENASTE MÅNADEN 

1  VARJE DAG 
2  NÅGRA GÅNGER I VECKAN 
3  EN GÅNG I VECKAN 
4  MER SÄLLAN 
 
F8 VET EJ 
F9 VILL EJ SVARA 
__________________________________________________________________________ 
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F 64 a.  (BREAKFA3a) 

Har det hänt att du har hoppat över frukosten någon gång den senaste månaden? 

1  JA   
2  NEJ 
 
F8 VET EJ 
F9 VILL EJ SVARA 

Instruktioner: En eller flera gånger kodas med 1=JA. 
__________________________________________________________________________ 

Om 64a=1 JA 

F 64 b.  (BREAKFA3b) 

Har du gjort det varje dag, några gånger i veckan, en gång i veckan eller mer sällan? 

HOPPAT ÖVER FRUKOSTEN 

1  VARJE DAG 
2  NÅGRA GÅNGER I VECKAN 
3  EN GÅNG I VECKAN 
4  MER SÄLLAN 
 
F8 VET EJ 
F9 VILL EJ SVARA 

__________________________________________________________________________ 

F 65 a.  (LUNCH3a) 

Har det hänt att du har hoppat över lunchen någon gång den senaste månaden? 

1  JA   
2  NEJ 
 
F8 VET EJ 
F9 VILL EJ SVARA 

Instruktioner: En eller flera gånger kodas med 1=JA. 
__________________________________________________________________________ 

Om 65a=1 JA 

F 65 b.  (LUNCH3b) 

Har det hänt varje dag, några gånger i veckan, en gång i veckan eller mer sällan? 

HOPPAT ÖVER LUNCHEN DEN SENASTE MÅNADEN 

1  VARJE DAG 
2  NÅGRA GÅNGER I VECKAN 
3  EN GÅNG I VECKAN 
4  MER SÄLLAN 
 
F8 VET EJ 
F9 VILL EJ SVARA 

__________________________________________________________________________ 
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Denna fråga ställs endast till barn 13–18 år. 

Nu kommer några frågor om rökning och alkohol under det senaste halvåret. 

F 66 a.  (SMOKE4a) 

Har du har rökt någon gång under det senaste halvåret?  

1  JA   

2  NEJ 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktioner: En eller flera gånger kodas med 1=JA. 

__________________________________________________________________________ 

Om 66a=1 JA och barn är 13–18 år. 

 

F 66 b.  (SMOKE4b) 

Har du då rökt varje dag, några gånger i veckan, en gång i veckan eller mer sällan?  

1  VARJE DAG 

2  NÅGRA GÅNGER I VECKAN 

3  EN GÅNG I VECKAN 

4  MER SÄLLAN 

 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

__________________________________________________________________________ 

Denna fråga ställs endast till barn 13–18 år. 
 
F 67 a.  (ALCOHOL4a) 
Har du druckit alkohol någon gång under det senaste halvåret?  
1  JA   

2  NEJ 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Oavsett en eller flera gånger ger kod 1= JA. 

__________________________________________________________________________ 

Om 67a=1 JA och barn är 13–18 år. 

 

F67 b.  (ALCOHOL4b) 

Har du då druckit alkohol varje vecka, någon gång per månad eller mer sällan?  

1  VARJE VECKA 

2  NÅGON GÅNG PER MÅNAD 

3  MER SÄLLAN 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 
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Avsnitt om materiella tillgångar och ekonomi 
 
Nu kommer några frågor om vilka saker du har. 
__________________________________________________________________________ 
 

Denna fråga ställs till de barn som inte bor växelvis hos sin mamma och pappa. 

F 68.  (ROOM) 

Har du eget rum? 

1  JA 

2  NEJ 

 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Ett rum som delas med syskon ska räknas som UP:s eget rum om UP i hög grad upplever 
att rummet är UP:s eget.  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - 

Denna fråga ställs till de barn som bor växelvis hos sin mamma och pappa. 

F 68.  (ROOM_ALT2) 

Har du eget rum hemma hos både din mamma och pappa, hos en av dem eller inget eget rum?  

1 JA, HOS BÅDE MAMMA OCH PAPPA 
2 JA, HOS EN AV DEM 
3 NEJ 
 
F8 VET EJ 
F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Ett rum som delas med syskon ska räknas som UP:s eget rum om UP i hög grad upplever 
att rummet är UP:s eget. 

__________________________________________________________________________ 

F 69.  (COMPUTER) 

Har du egen dator? 

1  JA 
2  NEJ 
 
F8 VET EJ 
F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Svar JA inkluderar både stationär och bärbar dator samt surfplatta / ipad. Även dator 
som delas med syskon räknas med om UP i hög grad upplever att datorn är UP:s egen. Mobiltelefon 
ingår EJ. 

__________________________________________________________________________ 
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F 70 a.  (MON_BUY2a) 

Under det senaste halvåret, har det då hänt att du inte kunnat köpa något som du velat ha, och 

som många andra i din ålder har, för att det kostade för mycket? 

1  JA   

2  NEJ 

 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

__________________________________________________________________________ 

Om70a = 1 JA 

F 70 b.  (MON_BUY2b) 

Har det hänt en eller flera gånger? 

UNDER DET SENASTE HALVÅRET 

1  EN GÅNG 

2  FLERA GÅNGER 

 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

__________________________________________________________________________ 

F 71 a.  (MON_FOLL2a) 

Under det senaste halvåret, har det då hänt att du inte kunnat följa med dina kompisar på 

något för att det kostade för mycket? 

1  JA    

2  NEJ  

3  BRUKAR INTE VARA MED KOMPISAR  

 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

__________________________________________________________________________ 

Om 71a = 1 JA 

F 71 b.  (MON_FOLL2b) 

Har det hänt en eller flera gånger? 

UNDER DET SENASTE HALVÅRET 

1  EN GÅNG 
2  FLERA GÅNGER 
 
F8 VET EJ 
F9 VILL EJ SVARA 

__________________________________________________________________________ 
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F 72 a.  (CASH4a)  

Om du plötsligt skulle behöva 200 kronor till i morgon, till exempel för att gå på bio, skulle du 

själv ha råd med det? 

1  JA 

2  NEJ 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Ett JA-svar innebär att UP helt själv, utan att få eller låna pengar av t.ex. sina föräldrar, 

klarar av denna utgift. 

__________________________________________________________________________ 

Om 72a=2 NEJ 

F 72 b.  (CASH4b) 

Skulle du kunna få pengar till det av dina föräldrar? 

1  JA 

2  NEJ 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

__________________________________________________________________________ 

Denna fråga ställs endast till barn 13–18 år. 

F 73.  (SUM_WORK) 

Hade du ett sommarjobb i somras? 

GÄLLER DEN SENASTE SOMMAREN 

1  JA 

2  NEJ 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

__________________________________________________________________________ 

Denna fråga ställs endast till barn 13–18 år. 

F 74 a.  (WORK3a) 

Under det senaste halvåret, har du då arbetat för att tjäna pengar? Räkna inte med om du 

brukar få betalt när du hjälper till hemma eller om du har sommarjobbat. 

1  JA   

2  NEJ 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 
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__________________________________________________________________________ 

Om 74a=1 JA och barn 13–18 år. 

F 74 b.  (WORK3b) 

Har du då arbetat för att tjäna pengar minst en gång i veckan, minst en gång i månaden eller 

mer sällan? 

1  MINST EN GÅNG I VECKAN 

2  MINST EN GÅNG I MÅNADEN 

3  MER SÄLLAN 

 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

__________________________________________________________________________ 
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Avsnitt om hushållsarbete – att hjälpa till hemma 
 
Nu kommer några frågor om vad du brukar göra och hjälpa till med hemma. 
__________________________________________________________________________ 
 

Denna fråga ställs om UP har eget rum. 

 F 75.  (CLEANOWN) 

Brukar du städa ditt rum minst en gång i veckan? 

1  JA 
2  NEJ 
 
F8 VET EJ 
F9 VILL EJ SVARA 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Denna fråga ställs om UP ej har eget rum. 

F 75.  (CLEANOWN_ALT) 

Brukar du städa ditt sovrum minst en gång i veckan? 

1  JA 
2  NEJ 
 
F8 VET EJ 
F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Om UP städar tillsammans med syskon som UP delar rum med ingår detta också i svar JA. 

__________________________________________________________________________ 

F 76.  (COOKOTH2) 

Brukar du hjälpa till att laga mat hemma minst en gång i veckan? 

1  JA 

2  NEJ 

 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Gäller både mat till UP själv och/eller andra i familjen. Det som UP uppfattar som att laga 
mat ingår i JA (även om det endast handlar om att koka makaroner). 

__________________________________________________________________________ 

F 77.  (WASH2) 

Brukar du hjälpa till med tvätten minst en gång i veckan, som till exempel tvätta, vika eller 

sortera tvätt? 

1  JA 
2  NEJ 
 
F8 VET EJ 
F9 VILL EJ SVARA 
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__________________________________________________________________________ 

F78.  (OUTDOOR2) 

Brukar du hjälpa till med utomhusarbete minst en gång i veckan? 

1  JA 

2  NEJ 

 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Utomhusarbete kan t.ex. vara trädgårdsarbete (som kratta, rensa ogräs, klippa häckar 
m.m.), snöskottning eller tvätt av familjens bil. 

__________________________________________________________________________ 

F 79.  (OTH_HELP) 

Brukar du hjälpa till med något annat hemma minst en gång i veckan? Till exempel diska, 

handla mat eller passa yngre syskon. 

1  JA 

2  NEJ 

 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

__________________________________________________________________________ 

Denna fråga ställs om det finns minst ett JA på frågorna 75‒79.  

F 80.  (HELP_HRS3) 

Ungefär hur många timmar i veckan brukar du hjälpa till hemma? 

1   Mindre än 1 timme 

2   1-2 timmar 

3   3-4 timmar 

4   5 timmar eller mer 

 

F8 VET EJ 

F9 VILL EJ SVARA 

Instruktion: Att hjälpa till hemma kan handla om att t.ex. duka, diska, handla, laga mat, baka, städa, 

tvätta, passa syskon m.m.  

__________________________________________________________________________ 

Det var sista frågan och som tack för att du ställde upp och svarade på frågorna 

kommer vi att skicka en biocheck till dig. 


