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INTERVJUARENS FORMULÄR 
Familjetyp 3 

 
 

 
Familjetyp: 
1 Familjetyp 1. Bor med båda sina föräldrar 

2 Familjetyp 2. Bor med mamma 

3 Familjetyp 3. Bor med pappa 
 
 

          Intervjuarnummer                                                   Intervjumetod 
 
 
   År          Månad      Dag 

                                Intervjudatum  
 
 
                                                     UB-nummer   
 
 
    År          Månad      Dag 

           Födelsedatum   
 
 
Kön: 
1 pojke/man 

2 flicka/kvinna 
 
Skola/sysselsättning: 
1 grundskola  ⇒  årskurs _________________ 

2 gymnasium  ⇒  program ___________________________________________ 

3 annan utbildning  ⇒  vilken? ________________________________________ 

4 har slutat skolan  ⇒ 
 

Vissa frågor handlar om skolan. Be intervjupersonen tänka på 
sitt senaste skolår när han/hon besvarar dessa. 
 

Om grundskola/gymnasium: 

______________________________________ Skolans namn  

            Antal elever i klassen  



Tack för att du vill vara med och svara på frågor om vad du gör på din fritid, vad du gör tillsammans 
med din familj, hur du har det i skolan och mycket annat. Dina svar kommer bara att läsas av dem som 
arbetar med den här undersökningen och du behöver inte oroa dig för att någon annan ska se dina 
svar. 
 
Jag läser upp en fråga och efter det blir det en kort paus så att du kan kryssa för ditt svar i svarshäftet. 
Kontrollera då att numret på frågan i svarshäftet är detsamma som det frågenummer du nyss hört. Om 
du behöver hjälp trycker du på pausknappen och frågar intervjuaren. Om du behöver längre tid för att 
svara på en fråga, tryck på paus och tryck sedan på play igen när du vill fortsätta. På vissa frågor 
kommer du kanske att tycka att inget svarsalternativ stämmer exakt in på dig. Kryssa då för den ruta 
som du tycker stämmer bäst.    
 
Då börjar vi. Del A handlar om vilka saker du har, vad du hjälper till med hemma och vad du gör på 
din fritid. Om du brukar bo på mer än ett ställe tänk då på hur det är där du bor just nu.  
 
Fråga 1. Har du något av följande? Här får du kryssa för flera rutor. Alltså, har du något av 

följande… Om du inte har någon av dessa saker, så kryssar du för den sista rutan.  
 

 
1 � Eget rum 

1 Husdjur 

1 Egen TV 

1 Egen mobiltelefon 

1 Egen dator 

1 Jag har inte  
  
Fråga 2. Vilket av följande brukar du hjälpa till med hemma åtminstone en gång i 

veckan? Här får du kryssa för flera rutor. Alltså, minst en gång i veckan, brukar 
du… Om du inte brukar hjälpa till med någon av dessa saker hemma så kryssar du 
för den sista rutan. 
 

 
1 Bädda min säng 

1 Diska eller plocka i eller ur diskmaskinen 

1 Städa mitt rum 

1 Städa någon annanstans än i mitt rum 

1 Göra frukost 

1 Laga mat  

1 Duka eller duka av 

1 Tvätta, stryka, hänga eller vika kläder 

1 Ta hand om syskon 

1 Handla mat 

1 Utomhusarbete  

1 Jag brukar inte 
  

Om ip frågar om de saker man delar med syskon ska tas med så räknas 
även dessa om ip i hög grad upplever dem som egna. 
 

 1 



Nu ska jag ställa några frågor om vad du gör på din fritid under en helt vanlig vecka. För varje sak 
som jag frågar om ska du kryssa över om du brukar göra det varje dag, flera dagar i veckan, en dag i 
veckan, mer sällan eller aldrig. Om jag t.ex. frågar om att lyssna på musik och du brukar lyssna på 
musik någon stund ungefär en dag i veckan, så kryssar du över rutan där det står en dag i veckan, 
precis som exemplet i ditt svarshäfte visar. 
 
 
           Exempel: Musik  Varje  Flera dagar  En dag   Mer  Aldrig 

  dag  i veckan  i veckan  sällan   
                      
 
Under en vanlig vecka, alltså måndag till söndag, hur många dagar brukar du göra något av 
följande på fritiden? 
 
 
Fråga 3. Läsa böcker  
 
Fråga 4. Följa med i nyheterna på TV, radio eller i tidningen 
 
Fråga 5. Spela data- eller TV-spel 
 
Fråga 6. Surfa på Internet 
 
Fråga 7. Ha kontakt med andra på Internet genom att t.ex. chatta, spela on-line  
              spel eller liknande         
 
Fråga 8. Ha kompisar hemma hos dig 
 
Fråga 9. Vara hemma hos kompisar  
 
Fråga 10. Träffa kompisar på något annat ställe än hemma hos någon 
 
Fråga 11. Träna idrott i någon klubb eller förening, t.ex. fotboll, ridning, simning 
 
Fråga 12. Vara på någon aktivitet med en vuxen ledare som inte har med idrott att göra, t.ex. 

scouter, teater, schack 
 
Fråga 13. Vara helt ledig och ha gott om tid att göra precis vad du vill  
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  1  2  3  4  5 

           Fråga 3.  Varje  Flera dagar  En dag   Mer  Aldrig 
  dag  i veckan  i veckan  sällan   
                      
           Fråga 4.  Varje  Flera dagar  En dag   Mer  Aldrig 
  dag  i veckan  i veckan  sällan   
                      
           Fråga 5.  Varje  Flera dagar  En dag   Mer  Aldrig 
  dag  i veckan  i veckan  sällan   
                      
           Fråga 6.  Varje  Flera dagar  En dag   Mer  Aldrig 
  dag  i veckan  i veckan  sällan   
                      
           Fråga 7.  Varje  Flera dagar  En dag   Mer  Aldrig 
  dag  i veckan  i veckan  sällan   
                      
           Fråga 8.  Varje  Flera dagar  En dag   Mer  Aldrig 
  dag  i veckan  i veckan  sällan   
                      
           Fråga 9.  Varje  Flera dagar  En dag   Mer  Aldrig 
  dag  i veckan  i veckan  sällan   
                      
           Fråga 10.  Varje  Flera dagar  En dag   Mer  Aldrig 
  dag  i veckan  i veckan  sällan   
                      
           Fråga 11.  Varje  Flera dagar  En dag   Mer  Aldrig 
  dag  i veckan  i veckan  sällan   
                      
           Fråga 12.  Varje  Flera dagar  En dag   Mer  Aldrig 
  dag  i veckan  i veckan  sällan   
                      
           Fråga 13.  Varje  Flera dagar  En dag   Mer  Aldrig 
  dag  i veckan  i veckan  sällan   
             1  2  3  4  5 
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Fråga 14. Om du tänker på de kompisar som du brukar vara tillsammans med mest, hur 

många av dem har föräldrar som kommer från andra länder än Sverige? Är det 
inga, några, många eller de flesta. Om du inte vet eller inte brukar vara tillsammans 
med kompisar så kryssar du för den sista rutan. 
 

 
1 Inga 

2 Några 

3 Många eller de flesta 

4 Vet ej eller brukar ej 

  

Fråga 15. Har du besökt något av följande på fritiden under det senaste halvåret? Här får 
du kryssa för flera rutor. Alltså, under det senaste halvåret, har du besökt… Om du 
inte besökt något av detta, så kryssar du för den sista rutan. 
 

 
1 Teater  
1 Bio 

1 Museum eller konstutställning 

1 Bibliotek  

1 Konsert 

1 Inget av detta 
  
Fråga 16.  Om du plötsligt skulle behöva 150 kronor till i morgon, t.ex. för att gå på bio, 

skulle du kunna skaffa det då? Om du själv kan skaffa eller har 150 kronor så 
kryssar du för “ja”. Om du inte kan skaffa 150 kronor så kryssar du för “nej”. Om 
du inte vet så kryssar du för den sista rutan.  
 

 
1 Ja  

2 Nej 

3 Vet inte 
  

Fråga 17. Har det hänt att du inte kunnat följa med dina kompisar på något för att du inte 
haft råd? Tänk på hur det har varit under det senaste halvåret. Välj mellan 
alternativen: ja, flera gånger; ja, en gång och nej. Om du inte brukar vara 
tillsammans med kompisar så kryssar du för den sista rutan. 
 

 
1 Ja, flera gånger  

2 Ja, en gång  

3 Nej 

4 Brukar inte  
  

Bara ett kryss! 

Bara ett kryss! 

Bara ett kryss! 
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Fråga 18. Har det hänt att du inte kunnat köpa något som du vill ha, och som många 

andra i din ålder har, för att du inte haft råd? Tänk på hur det har varit under 
det senaste halvåret. Välj mellan alternativen: ja, flera gånger; ja, en gång och nej.  
 

 
1 Ja, flera gånger  

2 Ja, en gång  

3 Nej 
  
Fråga 19.  Får du pengar hemma? Här får du kryssa för flera rutor.Om du får pengar 

regelbundet, t.ex. varje vecka eller varje månad, eller om du själv får ta hand om 
barnbidraget eller studiebidraget, kryssar du för den första rutan. Om du får pengar 
när du behöver, så kryssar du för den andra rutan. Om du får pengar bara ibland 
fyller du i den näst sista rutan. Om du inte får pengar hemma, så kryssar du för den 
sista rutan. 
 

 
1 Ja, regelbundet 

1 Ja, när jag behöver 

1 Ja, ibland  

1 Nej  
  

 
 
Nu börjar del B. Jag kommer nu att räkna upp olika påståenden som handlar om hur man mår och 
känner sig. Du kan svara att påståendena stämmer precis med hur du brukar vara, att de stämmer 
ungefär, att de stämmer dåligt eller att de inte stämmer alls. Du ska bara kryssa över en ruta för varje 
fråga.  
 
 
 
 
Fråga 20. Jag är nästan alltid på gott humör 
 
Fråga 21. Jag har svårt att sitta still och koncentrera mig 
 
Fråga 22. Jag är ofta spänd och nervös  
 
Fråga 23. Jag orkar göra mycket 
 
Fråga 24. Jag känner mig ofta ledsen eller nere 
 
Fråga 25. Jag blir väldigt lätt arg 
 
Fråga 26. För det mesta är jag nöjd med mig själv 
 
Fråga 27. Jag är ofta sur och irriterad 
 
Fråga 28. Jag är nöjd med mitt utseende 
 
Fråga 29. Jag tror att jag kommer att få det bra i framtiden 

Bara ett kryss! 

Om ip tycker det är svårt att välja svarsalternativ kan du be ip att välja det som passar bäst 
även om det inte blir exakt. 
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  1  2  3  4 

         Fråga 20.  Stämmer  Stämmer  Stämmer  Stämmer 

  precis  ungefär  dåligt  inte alls 
                  
         Fråga 21.  Stämmer  Stämmer  Stämmer  Stämmer 

  precis  ungefär  dåligt  inte alls 
                  
         Fråga 22.  Stämmer  Stämmer  Stämmer  Stämmer 

  precis  ungefär  dåligt  inte alls 
                  
         Fråga 23.  Stämmer  Stämmer  Stämmer  Stämmer 

  precis  ungefär  dåligt  inte alls 
                  
         Fråga 24.  Stämmer  Stämmer  Stämmer  Stämmer 

  precis  ungefär  dåligt  inte alls 
                  
         Fråga 25.  Stämmer  Stämmer  Stämmer  Stämmer 

  precis  ungefär  dåligt  inte alls 
                  
         Fråga 26.  Stämmer  Stämmer  Stämmer  Stämmer 

  precis  ungefär  dåligt  inte alls 
                  
         Fråga 27.  Stämmer  Stämmer  Stämmer  Stämmer 

  precis  ungefär  dåligt  inte alls 
                  
         Fråga 28.  Stämmer  Stämmer  Stämmer  Stämmer 

  precis  ungefär  dåligt  inte alls 
                  
         Fråga 29.  Stämmer  Stämmer  Stämmer  Stämmer 

  precis  ungefär  dåligt  inte alls 
           1  2  3  4 
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Fråga 30. Brukar du tycka att det är jobbigt att prata inför andra, t.ex. skolklassen? Här 

ska du bara kryssa för en ruta.Välj mellan alternativen: ja, ofta; ja, ibland; nej, 
sällan och nej, aldrig.  
 

 1 Ja, ofta 

2 Ja, ibland  

3 Nej, sällan  

4 Nej, aldrig 
  

 
Nu kommer några frågor om din hälsa. 
 
  
Fråga 31. På det hela taget, hur tycker du att din hälsa är? Välj mellan alternativen: mycket 

bra, bra, ganska bra, och dålig. 
 

 
1 Mycket bra 

2 Bra  

3 Ganska bra  

4 Dålig  
  

Bara ett kryss! 

Bara ett kryss! 
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Nu kommer jag att räkna upp några besvär som man kan ha. Svara hur ofta du haft sådana besvär 
under det senaste halvåret. För varje fråga ska du svara om du har haft det varje dag, flera gånger i 
veckan, en gång i veckan, någon gång i månaden, eller mer sällan eller aldrig.  
 
Alltså, under det senaste halvåret, hur ofta har du haft följande besvär: 
 
Fråga 32. Huvudvärk 
 
Fråga 33. Ont i magen  
 
Fråga 34. Svårt att somna  
 
Fråga 35. Känt dig stressad 
 
Fråga 36. Trött under dagarna i skolan                
 
Fråga 37. Känt dig yr 
 
Fråga 38. Ont i nacke och axlar            
            
 

 1  2  3  4  5 

          Fråga 32.  Varje   Flera gånger   En gång   Någon gång  Mer sällan 

 dag  i veckan  i veckan  i månaden  eller aldrig 
                    

          Fråga 33.  Varje   Flera gånger   En gång   Någon gång  Mer sällan 

 dag  i veckan  i veckan  i månaden  eller aldrig 
                    

          Fråga 34.  Varje   Flera gånger   En gång   Någon gång  Mer sällan 

 dag  i veckan  i veckan  i månaden  eller aldrig 
                    

          Fråga 35.  Varje   Flera gånger   En gång   Någon gång  Mer sällan 

 dag  i veckan  i veckan  i månaden  eller aldrig 
                    

          Fråga 36.  Varje   Flera gånger   En gång   Någon gång  Mer sällan 

 dag  i veckan  i veckan  i månaden  eller aldrig 
                    
          Fråga 37.  Varje   Flera gånger   En gång   Någon gång  Mer sällan 
 dag  i veckan  i veckan  i månaden  eller aldrig 
                    
          Fråga 38.  Varje   Flera gånger   En gång   Någon gång  Mer sällan 
 dag  i veckan  i veckan  i månaden  eller aldrig 
          
 1  2  3  4  5 
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Nu har du kommit fram till del C som handlar om dig och din familj. Jag kommer att fråga hur du 
kommer överens med olika personer som kan finnas runt omkring dig, t.ex. pappa, mamma och pappas 
sambo eller fru. För varje fråga ska du kryssa över ett av alternativen: mycket bra, ganska bra, “så 
där”, ganska dåligt eller mycket dåligt. Först frågar jag om din pappa.  
 
Fråga 39. Hur kommer du och din pappa överens?  
 
Fråga 40. Hur kommer du och din mamma överens? Om du inte har någon mamma eller om du inte 

har  någon kontakt alls med din mamma, så kryssar du över den sista rutan.  
 
Fråga 41. Hur kommer du och din pappas sambo eller fru överens? Om din pappa inte har någon 

sambo eller fru, så kryssar du över den sista rutan.  
 
Fråga 42. Hur kommer du och din mammas sambo eller man överens? Om du inte har någon 

mamma eller om din mamma inte har någon sambo eller man, så kryssar du över den sista 
rutan.  

 
 

 1  2  3  4  5   

            Fråga 39.  Mycket   Ganska   “Så där”  Ganska   Mycket    

 bra  bra    dåligt  dåligt   
                        

            Fråga 40.  Mycket  Ganska  “Så där”  Ganska  Mycket  Har 
 bra  bra    dåligt  dåligt  ingen 

                        

            Fråga 41.  Mycket   Ganska   “Så där”  Ganska   Mycket   Har 
 bra  bra    dåligt  dåligt  ingen 

                        

 
 
 

           Fråga 42.  Mycket   Ganska   “Så där”  Ganska   Mycket   Har  
 bra  bra    dåligt  dåligt  ingen 

             1  2  3  4  5  6 
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Fråga 43. Hur ofta träffar du din mamma? Välj mellan alternativen: varje vecka, varannan 

vecka, varje månad, mer sällan och träffas aldrig. Om du inte har någon kontakt alls 
med din mamma så kryssar du för den näst sista rutan. Om du inte har någon mamma 
så kryssar du för den sista rutan. 
 

 
1 Varje vecka 

2 Varannan vecka  

3 Varje månad  

4 Mer sällan  

5 Träffas aldrig 

6 Ingen kontakt alls 

7 Har ingen 
  
Fråga 44. Får du hjälp med läxorna här hemma när du behöver det? Välj mellan 

alternativen: ja, alltid; ja, ofta; nej, inte så ofta och nej, aldrig. Om du aldrig 
behöver någon hjälp så kryssar du för den näst sista rutan. Om du inte gör eller inte 
har några läxor så kryssar du för den sista rutan. 
 

 
1 Ja, alltid 

2 Ja, ofta 

3 Nej, inte så ofta 

4 Nej, aldrig  

5 Behöver aldrig 

6 Jag gör eller har inte 
  
 

Bara ett kryss! 

Bara ett kryss! 
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En del föräldrar är noga med hur deras barn ska göra. Nu ska jag ställa några frågor om hur noga det 
är hemma hos dig när det gäller vissa saker. Om du brukar bo på mer än ett ställe, tänk då på hur det 
är där du bor just nu. För varje fråga ska du kryssa över en av rutorna: mycket noga, ganska noga, inte 
så noga eller inte noga alls. 
 
Alltså, hur noga är det hemma hos dig med följande saker: 
 
Fråga 45. Att du kommer hem i tid på kvällarna 
 
Fråga 46. Att du berättar vem du ska vara tillsammans med när du går ut 
 
Fråga 47. Att du inte går någonstans efter skolan utan att fråga om lov 
 
Fråga 48. Att du sköter ditt skolarbete 
 
Fråga 49. Att du uppför dig bra mot andra 
 
Fråga 50. Att du hjälper till hemma 
 
 

  1  2  3  4 

         Fråga 45.  Mycket   Ganska  Inte så   Inte  

  noga  noga  noga  noga alls 
                  
         Fråga 46.  Mycket   Ganska  Inte så   Inte  

  noga  noga  noga  noga alls 
                  
         Fråga 47.  Mycket   Ganska  Inte så   Inte  

  noga  noga  noga  noga alls 
                  
         Fråga 48.  Mycket   Ganska  Inte så   Inte  

  noga  noga  noga  noga alls 
                  
         Fråga 49.  Mycket   Ganska  Inte så   Inte  

  noga  noga  noga  noga alls 
                  
         Fråga 50.  Mycket   Ganska  Inte så   Inte  
  noga  noga  noga  noga alls 
           1  2  3  4 
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Fråga 51. När det bestäms något här hemma som gäller dig, t.ex. vilken tid du ska komma 

hem på kvällen eller vad du ska hjälpa till med, får du vara med och bestämma 
om det då? Välj mellan alternativen: ja, alltid; ja, ofta; nej, inte så ofta och nej, 
aldrig.  
 

 
1 Ja, alltid  

2 Ja, ofta  

3 Nej, inte så ofta  

4 Nej, aldrig  
  

Fråga 52. Om du är bekymrad eller oroar dig för något, vem eller vilka brukar du då 
prata med? Här får du kryssa för flera rutor. Alltså, om du är bekymrad eller oroar 
dig för något, brukar du då prata med… Om du inte brukar prata med någon, så 
kryssar du för den sista rutan. 
 

 
1 Pappa 

1 Pappas sambo/fru 

1 Mamma 

1 Mammas sambo/man 

1 Äldre syskon 

1 Yngre syskon 

1 Släkting 

1 Någon lärare på skolan 

1 Skolsköterska eller kurator 

1 Tjejkompis 

1 Killkompis 

1 Pojkvän/Flickvän 

1 Förälder till en kompis 

1 Någon annan 

1 Ingen 

  

 

Bara ett kryss! 
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Nu kommer ett par frågor om hur du tycker att det är i området där du bor och om saker som du kan 
tänkas ha varit med om där.  
 
  
Fråga 53. 
 

Vilket av följande stämmer in på området där du bor? Här får du kryssa för flera 
rutor. Alltså, vilket av följande stämmer in? ... Om inget av detta stämmer in på 
området där du bor, så kryssar du för den sista rutan.  
 

 
1 Jag känner många som bor här  

1 Det finns ungdomar jag vill undvika 

1 Det finns vuxna jag vill undvika 

1 Det finns förstörelse och klotter 

1 Det har hänt att någon har hotat, slagit eller jagat mig under det senaste halvåret  

1 Inget av detta 
  
Fråga 54. Känner du dig trygg på följande ställen? Här får du kryssa för flera rutor. Alltså, 

känner du dig trygg… Om du inte känner dig trygg på något av dessa ställen, så 
kryssar du för den sista rutan. 
 

 
1 Utomhus i området där jag bor, på dagen  

1 Utomhus i området där jag bor, på kvällen  

1 På väg till och från skolan 

1 I klassrummet 

1 På rasterna i skolan 

1 Inget av dessa  
  

 
 
Nu har du kommit fram till del D. Här ska jag ställa några frågor om hur du har det i skolan.  
 
  
Fråga 55. När det gäller skolarbetet, tycker du att du får den hjälp du behöver av lärarna i 

skolan? Välj mellan alternativen: ja, alltid; ja, ofta; nej, inte så ofta och nej, aldrig.  
 

 1 Ja, alltid 

2 Ja, ofta 

3 Nej, inte så ofta 

4 Nej, aldrig 

  

 
 
 
 
 
 

Bara ett kryss! 
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Jag kommer nu att räkna upp olika påståenden som handlar om hur det kan vara i skolan. Du kan svara 
att påståendena stämmer precis, att de stämmer ungefär, att de stämmer dåligt eller att de inte stämmer 
alls. Du ska bara kryssa över en ruta för varje fråga. 
 
Fråga 56.  Jag har mycket läxor och prov  
           
Fråga 57. Vi elever kan vara med och bestämma vilka dagar vi skall ha läxor och prov  
 
Fråga 58. Jag vet vad man behöver göra för att klara läxorna och proven bra 
                                                                                                 
Fråga 59. Jag får information om läxor och prov i god tid 
 
Fråga 60. Det är högt tempo på lektionerna  
 
Fråga 61. Jag tycker att skolarbetet är svårt 
 
 

  1  2  3  4 

         Fråga 56.  Stämmer  Stämmer  Stämmer  Stämmer 

  precis  ungefär  dåligt  inte alls 
                  
         Fråga 57.  Stämmer  Stämmer  Stämmer  Stämmer 

  precis  ungefär  dåligt  inte alls 
                  
         Fråga 58.  Stämmer  Stämmer  Stämmer  Stämmer 

  precis  ungefär  dåligt  inte alls 
                  
         Fråga 59.  Stämmer  Stämmer  Stämmer  Stämmer 

  precis  ungefär  dåligt  inte alls 
                  
         Fråga 60.  Stämmer  Stämmer  Stämmer  Stämmer 

  precis  ungefär  dåligt  inte alls 
                  
         Fråga 61.  Stämmer  Stämmer  Stämmer  Stämmer 
  precis  ungefär  dåligt  inte alls 
           1  2  3  4 
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Fråga 62. Jämfört med dina klasskamrater, hur bra tycker du att du är i skolan? Är du: 

bäst i klassen, bland de bästa, bättre än de flesta, ungefär lika bra som de flesta eller 
inte lika bra som de flesta? 
 

 
1 Bäst i klassen 

2 Bland de bästa  

3 Bättre än de flesta 

4 Ungefär lika bra som de flesta 

5 Inte lika bra som de flesta 
  
Fråga 63. Hur populär tror du att du är bland dina klasskamrater? Är du: bland de mest 

populära, mer populär än de flesta, ungefär som de flesta, mindre populär än de 
flesta eller bland de minst populära? 
 

 
1 Bland de mest populära 

2 Mer populär än de flesta 

3 Ungefär som de flesta  

4 Mindre populär än de flesta 

5 Bland de minst populära 
  
Fråga 64. Har du någon nära vän i din skolklass? Välj mellan alternativen: nej; ja, en; ja, två 

och ja, tre eller fler. 
 

 
1 Nej 
2 Ja, en 

3 Ja, två  

4 Ja, tre eller fler 
  

 

Bara ett kryss! 

Bara ett kryss! 

Bara ett kryss! 
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Nu ska jag ställa några frågor om jobbiga saker som kan hända i skolan. Jag kommer att fråga om hur 
ofta du brukar vara med om olika saker. För varje fråga ska du kryssa över en av rutorna: nästan varje 
dag, minst en gång i veckan, minst en gång i månaden, någon enstaka gång eller aldrig.  
 
Alltså, hur ofta brukar du vara med om följande saker? 
 
Fråga 65. Att andra elever anklagar dig för saker som du inte gjort eller sådant du inte kan rå för 
 
Fråga 66. Att ingen vill vara tillsammans med dig i skolan 
 
Fråga 67. Att andra elever visar att de inte gillar dig på något vis, t.ex. genom att reta, viska eller 

skämta om dig 
 
Fråga 68. Att någon eller några elever slår dig eller gör dig illa på något annat sätt 
 
Fråga 69. Att andra elever spritt rykten eller skickat otrevliga meddelanden om dig via   
                Internet eller mobil        
 
Fråga 70. Att du är med och mobbar andra elever 
 

 1  2  3  4  5 

          Fråga 65.  Nästan  Minst en gång  Minst en gång  Någon  Aldrig 
 varje dag  i veckan  i månaden  enstaka gång   

                    
          Fråga 66.  Nästan  Minst en gång  Minst en gång  Någon  Aldrig 

 varje dag  i veckan  i månaden  enstaka gång   
                    
          Fråga 67.  Nästan  Minst en gång  Minst en gång  Någon  Aldrig 

 varje dag  i veckan  i månaden  enstaka gång   
                    
          Fråga 68.  Nästan  Minst en gång  Minst en gång  Någon  Aldrig 

 varje dag  i veckan  i månaden  enstaka gång   
                    
          Fråga 69.  Nästan  Minst en gång  Minst en gång  Någon  Aldrig 

 varje dag  i veckan  i månaden  enstaka gång   
                    
          Fråga 70.  Nästan  Minst en gång  Minst en gång  Någon  Aldrig 

 varje dag  i veckan  i månaden  enstaka gång   
           1  2  3  4  5 
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Fråga 71. Vilket av följande stämmer in på hur det är i din skola? Här får du kryssa för 

flera rutor. Alltså, vilket av följande stämmer in på hur det är i din skola?... Om inget 
av detta stämmer in på hur det är i din skola så kryssar du för den sista rutan.  
 

 
1 Det brukar vara lugnt i klassrummet på lektionerna  

1 Det brukar vara lugnt i skolmatsalen   

1 Det finns lärare som behandlar mig illa eller orättvist 

1 Det är svårt att hinna äta på lunchen  

1 Skolans toaletter brukar fungera och vara rena  

1 Inget av detta 
  

 
Nu börjar del E. Frågorna handlar om vanor som har betydelse för hälsan. För varje fråga ska du 
kryssa över en av rutorna: varje dag, flera gånger i veckan, en gång i veckan, någon gång i månaden 
eller mer sällan eller aldrig.  
 
 
Alltså, under det senaste halvåret, hur ofta har något av följande hänt:       
 
Fråga 72. Att du har hoppat över frukosten 
 
Fråga 73. Att du har hoppat över lunchen 
 
Fråga 74. Att du har tränat så du blivit andfådd eller svettig 
 
Fråga 75. Att du har rökt 
 
 
 1  2  3  4  5 

          Fråga 72.  Varje   Flera gånger   En gång   Någon gång  Mer sällan 
 dag  i veckan  i veckan  i månaden  eller aldrig 

                    
          Fråga 73.  Varje   Flera gånger   En gång   Någon gång  Mer sällan 

 dag  i veckan  i veckan  i månaden  eller aldrig 
                    
          Fråga 74.  Varje   Flera gånger   En gång   Någon gång  Mer sällan 

 dag  i veckan  i veckan  i månaden  eller aldrig 
                    
          Fråga 75.  Varje   Flera gånger   En gång   Någon gång  Mer sällan 

 dag  i veckan  i veckan  i månaden  eller aldrig 
           1  2  3  4  5 
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Nu ska jag ställa några frågor om hur du tänker på framtiden. För varje fråga ska du kryssa över om 
du tycker att det är mycket viktigt, ganska viktigt, inte så viktigt eller inte viktigt alls. 
 
Alltså, hur viktiga tycker du att följande saker är: 
 
Fråga 76. Att du får ett jobb där du tjänar mycket pengar 
 
Fråga 77. Att du får ett jobb där du tar hand om andra 
 
Fråga 78. Att de vuxna i familjen delar lika på ansvaret för hushållsarbetet och barnen 
 
 
 1  2  3  4 

        Fråga 76.  Mycket  Ganska  Inte så  Inte 
 viktigt  viktigt  viktigt  viktigt alls 

                
        Fråga 77.  Mycket   Ganska  Inte så  Inte 

 viktigt  viktigt  viktigt  viktigt alls 
                
        Fråga 78.  Mycket  Ganska  Inte så  Inte 

 viktigt  viktigt  viktigt  viktigt alls 
         1  2  3  4 

 
 
 
 
Om du ännu inte har börjat i 7:e klass så är du färdig nu. Tack så mycket för din hjälp! Stoppa ner 
svarshäftet i kuvertet, ge det till intervjuaren och tala om att du är färdig. Du kan stänga av nu. 
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För ungdomar i årskurs 7 och uppåt 
 
Om du går på högstadiet eller gymnasiet så har vi några frågor till.  
 
Jag börjar med några frågor om hur du brukar vara som person. Du kan välja mellan alternativen: ja, 
ofta; ja, ibland; nej, sällan och nej, aldrig. Du skall bara kryssa över en ruta för varje fråga. 
 
 
 
 
 
Fråga 79. Brukar du tycka om att prova på nya saker, alltså saker som du inte gjort tidigare 
 
Fråga 80. Brukar du anstränga dig om du vill lyckas med något viktigt 
 
Fråga 81. Brukar du ha svårt att stå emot frestelser 
 
Fråga 82. Brukar du vara blyg när du träffar personer du inte känner 
 
Fråga 83. Brukar du tänka mer på hur dina kompisar har det än på dig själv 
 
Fråga 84. Brukar du skjuta upp saker som känns jobbiga 
 
Fråga 85. Om du har problem med något, brukar du försöka låta bli att tänka på det då 
 
Fråga 86. Brukar du tycka om att vara ledare i en grupp 
 
Fråga 87. Händer det att du känner dig mindre värd än andra 
 

Om ip tycker det är svårt att välja svarsalternativ kan du be ip att välja det som passar bäst 
även om det inte blir exakt. 
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  1  2  3  4 

         Fråga 79.  Ja,  Ja,   Nej,  Nej, 

  ofta  ibland  sällan  aldrig 
                  
         Fråga 80.  Ja,  Ja,   Nej,  Nej, 

  ofta  ibland  sällan  aldrig 
                  
         Fråga 81.  Ja,  Ja,   Nej,  Nej, 

  ofta  ibland  sällan  aldrig 
                  
         Fråga 82.  Ja,  Ja,   Nej,  Nej, 

  ofta  ibland  sällan  aldrig 
                  
         Fråga 83.  Ja,  Ja,   Nej,  Nej, 

  ofta  ibland  sällan  aldrig 
                  
         Fråga 84.  Ja,  Ja,   Nej,  Nej, 

  ofta  ibland  sällan  aldrig 
                  
         Fråga 85.  Ja,  Ja,   Nej,  Nej, 

  ofta  ibland  sällan  aldrig 
                  
         Fråga 86.  Ja,  Ja,   Nej,  Nej, 

  ofta  ibland  sällan  aldrig 
                  
         Fråga 87.  Ja,  Ja,   Nej,  Nej, 

  ofta  ibland  sällan  aldrig 
           1  2  3  4 
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Nu kommer några frågor om saker som du kan ha gjort under det senaste halvåret. Du kan svara att du 
gjort det varje vecka, varannan vecka, varje månad, mer sällan, eller aldrig. Här skall du bara kryssa i 
ett svar per fråga.  
 
Alltså, hur ofta har du: 
  
Fråga 88. Kommit för sent till någon lektion  
 
Fråga 89. Skolkat  
 
Fråga 90. Druckit alkohol   
 
 1  2  3  4  5 

          Fråga 88.  Varje   Varannan   Varje  Mer  Aldrig 
 vecka   vecka  månad  sällan   

                    
          Fråga 89.  Varje   Varannan   Varje  Mer  Aldrig 

 vecka   vecka  månad  sällan   
                    
          Fråga 90.  Varje   Varannan   Varje  Mer  Aldrig 

 vecka   vecka  månad  sällan   
           1  2  3  4  5 

 
 
  
Fråga 91. 
 

Har du gjort något av följande för att påverka eller uttrycka en åsikt under de 
senaste tolv månaderna? Här får du kryssa för flera rutor. Alltså, under de senaste 
tolv månaderna, har du... Om du inte gjort något av detta, så kryssar du för den 
sista rutan. 
 

 
 

1 Varit på möte med något politiskt parti  

1 Varit på möte med någon organisation som inte är bunden till ett politiskt parti 

1 Burit märken eller symboler för att uttrycka en åsikt 

1 Demonstrerat 

1 Valt varor som uppfyller vissa krav, t.ex. miljömärkning 

1 Skrivit insändare 

1 Tagit kontakt med någon beslutsfattare 

1 Diskuterat samhällsfrågor på Internet, t.ex i bloggar eller diskussionsforum 

1 Inget av detta 
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Fråga 92. Har du jobbat under terminerna för att tjäna pengar under de senaste tolv 

månaderna? Om du brukar få betalt när du hjälper till hemma till vardags eller om 
du har jobbat på loven ska du inte räkna med det här. Om du har jobbat ska du 
välja mellan alternativen: ja,minst en gång i veckan; ja, minst en gång i månaden; 
och ja, någon enstaka gång. Om du inte har jobbat så kryssar du för den sista rutan. 
 

 
1 Ja, minst en gång i veckan 

2 Ja, minst en gång i månaden 
3 Ja, någon enstaka gång  

4 Jag har inte  
  
Fråga 93. Har du jobbat på loven för att tjäna pengar under de senaste tolv månaderna? 

Här får du kryssa för flera rutor. Alltså, har du jobbat på något lov under de 
senaste tolv månaderna? 
 

 
1 Ja, sommarlovet 

1 Ja, annat lov 

1 Nej  
  

 
Till sist vill jag fråga om hur du ser på din utbildning i framtiden.  
 
  
Fråga 94. Skulle du vilja fortsätta i skolan efter gymnasiet, alltså gå på universitet eller 

högskola? Välj mellan alternativen ja, absolut; ja, antagligen; nej, antagligen inte; 
och nej, absolut inte. 
 

 1 Ja, absolut 

2 Ja, antagligen 
3 Nej, antagligen inte  

4 Nej, absolut inte 

  

Fråga 95. Tror du att du faktiskt kommer att fortsätta i skolan efter gymnasiet, alltså gå 
på universitet eller högskola? Välj mellan alternativen ja, absolut; ja, antagligen; 
nej, antagligen inte; och nej, absolut inte. 
 

 1 Ja, absolut 

2 Ja, antagligen 
3 Nej, antagligen inte  

4 Nej, absolut inte 
  

 
Nu är du färdig. Tack så mycket för din hjälp! Stoppa ner svarshäftet i kuvertet, ge det till intervjuaren 
och tala om att du är färdig. 

Bara ett kryss! 

Bara ett kryss! 

Bara ett kryss! 
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