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Om indikatorer i Barn-ULF 

Detta dokument innehåller definitioner av de indikatorer från Undersökningar av barns 

levnadsförhållanden (Barn-ULF) som ingår i publiceringen 2014-2015. Här i början av 

dokument ges även lite bakgrundsinformation. 

  

Förändringar över tid 

Både 2009 och 2013 gjordes en översyn av frågeinnehållet i Barn-ULF, vilket ledde till att en 

del frågor togs bort, andra tillkom samt att några frågor omformulerades. Även 2014 gjordes 

några mindre förändringar i formuläret. 

 

Inför 2015 års datainsamling höjdes den nedre åldersgränsen. Tidigare intervjuades barn i 

åldern 10-18 år, från och med 2015 intervjuas barn i åldern 12-18 år.  

 

Läs mer om nämnda förändringar i Beskrivning av statistiken på www.scb.se/barnulf (under 

rubriken ”Om statistiken / Dokumentation”). 

 

Publicering av indikatorer 

Barn-ULF-indikatorerna redovisas på SCB:s webbplats som tabeller i Excelformat respektive 

i SCB:s statistikdatabas. För varje indikator redovisas andelsskattning och felmarginal. I 

Statistikdatabasen finns även uppgift om antal barn som svarat på frågan.  

 

Från och med publiceringen av resultat för 2014-2015 görs ett nytt upplägg av de tabeller 

som redovisas. Indikatorerna har grupperats i enlighet med de ämnesrubriker som finns i 

avsnittet ”Definition av indikatorer” i detta dokument. Uppgifterna i SCB:s statistikdatabas 

läggs in under en ny länk fr.o.m. 2014-2015. Notera att tabellerna före 2014-2015 inte är 

jämförbara med de fr.o.m. 2014-2015 på grund av åldershöjningen1.  

  

                                                      
1
 För att kunna redovisa 2015 som dubbelår tillsammans med 2014 tas 10-11-åringarna bort för 2014. 

Därmed är det barn 12-18 år i båda filerna innan skattningar för dubbelår 2014-2015 beräknas. 

http://www.scb.se/barnulf
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Definition av indikatorer  

Nedan ges en beskrivning av de indikatorer som ingår i publiceringen av Barn-ULF 

2014-2015. För varje indikator redovisas frågeformulering, svarsalternativ och definition 

av indikatorn.  

 

Understrukna svarsalternativ är det/de som ingår i indikatorns andelsvärd. Vid varje fråga 

nämns variabelnamn i registret för Barn-ULF inom parentes.  

 

Frågorna ställs till barn som är 12-18 år  med undantag för frågorna om alkohol, rökning 

och skolk, vilka ställs till de som är 13-18 år.  

 

 

Barns ekonomi och materiella resurser 

Har eget rum   

Fråga (room, room_alt) Svarsalternativ Indikator 

Har du eget rum? Ja 

Nej 
De som svarat ”Ja” på frågan. 

Har egen mobiltelefon   

Fråga (mobile) Svarsalternativ Indikator 

Har du egen mobiltelefon? Ja 

Nej 
De som svarat ”Ja” på frågan. 

Har egen dator  

Fråga (computer) Svarsalternativ Indikator 

Har du egen dator? Ja 

Nej 
De som svarat ”Ja” på frågan. 

Ej råd att följa med kompisar 

Fråga (mon_foll) Svarsalternativ Indikator 

Om du tänker på hur det varit det 
senaste halvåret, har det hänt att 
du inte kunnat följa med dina 
kompisar på något för att du inte 
haft råd? 

Ja, flera gånger  
Ja, en gång  

Nej  
Jag brukar inte vara tillsammas 
med kompisar 

De som svarat ”Ja, flera gånger” 
eller ”Ja, en gång” på frågan. 

Ej råd att köpa något kompisar har 

Fråga (mon_buy) Svarsalternativ Indikator 

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?  

Ja, flera gånger  
Ja, en gång  

Nej  
 

De som svarat ”Ja, flera gånger” 
eller ”Ja, en gång” på frågan.  

Gäller under det senaste halvåret. 
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Har råd/kan få 200 kr  

Fråga (cash4) Svarsalternativ Indikator 

A) Om du plötsligt skulle behöva 
100 kronor till i morgon, t.ex. för 
att gå på bio, skulle du själv ha 
råd med det? 
 
Om svar=Nej på frågan A: 
 
B) Skulle du kunna få pengar till 
det av dina föräldrar? 
 

Ja 

Nej 
 
 
 
 
 
Ja 

Nej  

De som svarat ”Ja” på denna 
fråga eller frågan nedanför (B). 

Beloppet på 100 kr höjs till 200 kr från och med 2015. (De två frågorna redovisas som en indikator.) 

Därmed redovisas 2015 inte som dubbelår tillsammans med 2014. 

 

 

Sommarjobbade senaste sommaren (ställs till barn 13-18 år)   

Fråga (sum_work) Svarsalternativ Indikator 

Hade du ett sommarjobb i 
somras? 

Ja 

Nej 
De som svarat ”Ja” på frågan. 

Arbetar för att tjäna pengar minst en gång i månaden (ställs till barn 13-18 år) 

Fråga (work2) Svarsalternativ Indikator 

A) Har du arbetat för att tjäna 
pengar under de senaste tolv 
månaderna?   
Räkna inte med om du brukar få 
betalt när du hjälper till hemma 
eller om du har sommarjobbat. 
 
Om svar=Ja på frågan A: 
 
B) Hur ofta har du arbetat?   
 
 

Ja 

Nej 
 
 
 
 
 
 
Minst en gång i veckan 
Minst en gång i månaden  

Någon enstaka gång 
Har inte arbetat 

De som svarat ”Ja” på fråga A 
och därefter angett  ”Minst en 
gång i veckan” eller ”Minst en 
gång i månaden” (B). 

Från och med 2015 delas frågan om arbete för att tjäna pengar upp i två frågor, redovisas som en indikator tillsammans 

med 2014 (fråga och svar har samma textinnehåll båda åren).  

 

Barns fritid och kulturella besök 

Varit på bio det senaste halvåret   

Fråga (cinema) Svarsalternativ Indikator 

Har du varit på bio under det 
senaste halvåret? 

Ja 

Nej 
De som svarat ”Ja” på frågan. 

Besökt museum det senaste halvåret   

Fråga (museum2) Svarsalternativ Indikator 

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

Ja 

Nej 
De som svarat ”Ja” på frågan. 

Varit på teater det senaste halvåret  

Fråga (theater2) Svarsalternativ Indikator 

Har du på din fritid varit på teater 
under det senaste halvåret? 

Ja 

Nej 
De som svarat ”Ja” på frågan. 
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Varit på konsert det senaste halvåret   

Fråga (consert) Svarsalternativ Indikator 

Har du på din fritid gått på konsert 
under det senaste halvåret? 

Ja 

Nej 
De som svarat ”Ja” på frågan. 

Besökt bibliotek det senaste halvåret   

Fråga (biblio2) Svarsalternativ Indikator 

Har du på din fritid varit på 
biblioteket under det senaste 
halvåret? 

Ja 

Nej 
De som svarat ”Ja” på frågan. 

Läser böcker minst en dag i veckan  

Fråga (read3) Svarsalternativ Indikator 

Under en vanlig vecka, hur ofta 
brukar du på din fritid läsa andra 
böcker än skolböcker? 

Varje dag 
Några dagar i veckan 
En dag i veckan 

Mer sällan eller aldrig 

De som svarat ”Varje dag”, 
”Några dagar i veckan” eller ”En 
dag i veckan”. 

Följer nyheter minst en dag i veckan  

Fråga (news3) Svarsalternativ Indikator 

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

Varje dag 
Några dagar i veckan 
En dag i veckan 

Mer sällan eller aldrig 

De som svarat ”Varje dag”, 
”Några dagar i veckan” eller ”En 
dag i veckan”. 

Idrottar minst en dag i veckan  

Fråga (sport2) Svarsalternativ Indikator 

Hur ofta brukar du träna idrott i 
någon klubb eller förening, t.ex. 
fotboll, ridning, simning? 

Varje dag 
Några dagar i veckan 
En dag i veckan 

Mer sällan eller aldrig 

De som svarat ”Varje dag”, 
”Några dagar i veckan” eller ”En 
dag i veckan”. 

Gäller under en vanlig vecka. 

Tränar så jag blir andfådd eller svettig minst en gång i veckan 

Fråga (train2) Svarsalternativ Indikator 

Hur ofta har det hänt att du har 
tränat så du blivit andfådd eller 
svettig? 

Varje dag 
Några gånger i veckan 
En gång i veckan 

Någon gång i månaden 
Mer sällan eller aldrig 

De som svarat ”Varje dag”, 
”Några gånger i veckan” eller ”En 
gång i veckan”. 

Gäller under det senaste halvåret. 

Aktivitet med vuxen ledare minst en dag i veckan  

Fråga (oth_act2) Svarsalternativ Indikator 

Hur ofta brukar du vara på någon 
aktivitet med en vuxen ledare som 
inte har med idrott att göra, t.ex. 
scouter,  teater, musikskola eller 
kör eller kör? 

Varje dag 
Några dagar i veckan 
En dag i veckan 

Mer sällan eller aldrig 

De som svarat ”Varje dag”, 
”Några dagar i veckan” eller ”En 
dag i veckan”. 

Har kompisar hemma minst en dag i veckan   

Fråga (fr_home2) Svarsalternativ Indikator 

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

Varje dag 
Några dagar i veckan 
En dag i veckan 

Mer sällan eller aldrig 

De som svarat ”Varje dag”, 
”Några dagar i veckan” eller ”En 
dag i veckan” på frågan. 
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Är hemma hos kompisar minst en dag i veckan   

Fråga (home_fr2) Svarsalternativ Indikator 

Hur ofta brukar du vara hemma 
hos kompisar?  
 

Varje dag 
Några dagar i veckan 
En dag i veckan 

Mer sällan eller aldrig 

De som svarat ”Varje dag”, 
”Några dagar i veckan” eller ”En 
dag i veckan” på frågan. 

Gäller under en vanlig vecka. 

Träffar kompisar på annat ställe minst en dag i veckan  

Fråga (meet_fr3) Svarsalternativ Indikator 

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

Varje dag 
Några dagar i veckan 
En dag i veckan 

Mer sällan eller aldrig 

De som svarat ”Varje dag”, 
”Några dagar i veckan” eller ”En 
dag i veckan” på frågan. 

Gäller under en vanlig vecka. 

Träffar kompisar på nätet minst en dag i veckan   

Fråga (fr_net2) Svarsalternativ Indikator 

Hur ofta brukar du träffa 
kompisar på internet, t.ex. via 
chatt eller genom dataspel 
online? 

Varje dag 
Några dagar i veckan 
En dag i veckan 

Mer sällan eller aldrig 

De som svarat ”Varje dag”, 
”Några dagar i veckan” eller ”En 
dag i veckan” på frågan. 

Gäller under en vanlig vecka. 

Är ute på internet minst 1 timme per dag   

Fråga (comp_use3) Svarsalternativ Indikator 

Om du tänker på en vanlig 
vardag, ungefär hur många 
timmar är du ute på internet? 

Mindre än 1 timme om dagen 
1-2 timmar om dagen 
3-4 timmar om dagen eller är det 
5 timmar om dagen 

Brukar inte vara ute på internet på 
vardagar 

De som svarat ”1-2 timmar om 
dagen”, ”3-4 timmar” eller ”5 
timmar eller mer”  på frågan. 

Är ute på internet minst 3 timmar per dag   

Fråga (comp_use3) Svarsalternativ Indikator 

Om du tänker på en vanlig 
vardag, ungefär hur många 
timmar är du ute på internet? 

Mindre än 1 timme om dagen 
1-2 timmar om dagen 
3-4 timmar om dagen eller är det 
5 timmar om dagen 

Brukar inte vara ute på internet på 
vardagar  

De som svarat ”3-4 timmar” 
eller ”5 timmar eller mer”  på 
frågan. 

Spelar data- eller TV-spel minst 3 timmar per dag    

Fråga (video_game2) Svarsalternativ Indikator 

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

Mindre än 1 timme om dagen 
1-2 timmar om dagen 
3-4 timmar om dagen eller är det 
5 timmar om dagen 

Brukar inte spela på vardagar 

De som svarat ”3-4 timmar” 
eller ”5 timmar eller mer”  på 
frågan. 

Tittar på TV-program eller film minst 3 timmar per dag   

Fråga (tv_film2) Svarsalternativ Indikator 

Om du tänker på en vanlig 
vardag, ungefär hur många 
timmar tittar du på TV-program 
eller film? Det kan vara på TV, 
dator eller mobil? 

Mindre än 1 timme om dagen 
1-2 timmar om dagen 
3-4 timmar om dagen eller är det 
5 timmar om dagen 

Jag brukar inte titta på TV-program 
eller film på vardagar 

De som svarat ”3-4 timmar” 
eller ”5 timmar eller mer”  på 
frågan. 
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Barns hushållssysslor 

Städar mitt rum minst en gång i veckan 

Fråga (cleanown) Svarsalternativ Indikator 

Brukar du städa ditt rum minst en 
gång i veckan? 

Ja 

Nej 
De som svarat ”Ja” på frågan. 

Städar någon annanstans än mitt eget rum minst en gång i veckan 

Fråga (cleanoth) Svarsalternativ Indikator 

Brukar du städa någon 
annanstans än i ditt rum minst en 
gång i veckan? 

Ja 

Nej 
De som svarat ”Ja” på frågan. 

Lagar mat till fler än mig själv minst en gång i veckan 

Fråga (cookoth2) Svarsalternativ Indikator 

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

Ja 

Nej 
De som svarat ”Ja” på frågan. 

Tvättar, stryker, viker eller hänger tvätt minst en gång i veckan   

Fråga (wash) Svarsalternativ Indikator 

Brukar du tvätta, stryka, hänga 
eller vika kläder minst en gång i 
veckan? 

Ja 

Nej 
De som svarat ”Ja” på frågan. 

Passar yngre syskon minst en gång i veckan   

Fråga (care_sib2) Svarsalternativ Indikator 

Brukar du passa yngre syskon 
minst en gång i veckan? 

Ja 

Nej 
De som svarat ”Ja” på frågan. 

Arbetar utomhus minst en gång i veckan    

Fråga (outdoor2) Svarsalternativ Indikator 

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

Ja 

Nej 
De som svarat ”Ja” på frågan. 

Hjälper till hemma minst en timme i veckan 

Fråga (help_hrs3) Svarsalternativ Indikator 

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

Mindre än 1 timme 
1-2 timmar 
3-4 timmar 
5 timmar eller mer 

Jag brukar inte hjälpa till 
 

De som svarat ”1-2 timmar”, ”3-4 
timmar” eller ”5 timmar eller mer”  
på frågan. 

År 2013-2014 var det endast barn 13-18 år som fick denna fråga. Fr.o.m. år 2015 är det 12-18 år, dvs. alla barn. 

Därmed redovisas 2015 inte som dubbelår tillsammans med 2014. 
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Barns hälsa 

Min hälsa är mycket bra/ ganska bra 

Fråga (health2) Svarsalternativ Indikator 

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

Mycket bra 
Ganska bra 

Inte så bra 
Dåligt 

De som svarat ”Mycket bra” eller 
”Ganska bra på frågan”. 

Jag är ofta på bra humör 

Fråga (happy2) Svarsalternativ Indikator 

Hur ofta är du på bra humör? För det mesta 
Ganska ofta 

Inte så ofta 
Nästan aldrig 

De som svarat ”För det mesta” 
eller ”Ganska ofta”. 

Oftast är jag nöjd med mig själv 

Fråga (satisf2) Svarsalternativ Indikator 

Hur ofta känner du dig nöjd med 
dig själv? 

För det mesta 
Ganska ofta 

Inte så ofta 
Nästan aldrig 

De som svarat ”För det mesta” 
eller ”Ganska ofta”. 

Jag känner mig ofta ledsen eller nere 

Fråga (sad2) Svarsalternativ Indikator 

Hur ofta känner du dig ledsen 
eller nere? 

För det mesta 
Ganska ofta 

Inte så ofta 
Nästan aldrig 

De som svarat ”För det mesta” 
eller ”Ganska ofta”. 

Jag har ofta svårt att sitta still och koncentrera mig 

Fråga (conc2) Svarsalternativ Indikator 

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

För det mesta 
Ganska ofta 

Inte så ofta 
Nästan aldrig 

De som svarat ”För det mesta” 
eller ”Ganska ofta”. 

Jag är ofta spänd och nervös 

Fråga (nerv2) Svarsalternativ Indikator 

Hur ofta är du spänd och nervös? För det mesta 
Ganska ofta 

Inte så ofta 
Nästan aldrig 

De som svarat ”För det mesta” 
eller ”Ganska ofta”. 
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Har huvudvärk minst en gång i veckan  

Fråga (head2) Svarsalternativ Indikator 

Alltså, under det senaste 
halvåret, hur ofta har du haft 
huvudvärk? 
 

Varje dag 
Några gånger i veckan 
En gång i veckan 

Någon gång i månaden eller 
Mer sällan eller aldrig 

De som svarat ”Varje dag”, 
”Några gånger i veckan” eller ”En 
gång i veckan” på frågan. 

Har ont i magen minst en gång i veckan   

Fråga (stom2) Svarsalternativ Indikator 

Under det senaste halvåret hur 
ofta har du haft ont i magen? 
 

Varje dag 
Några gånger i veckan 
En gång i veckan 

Någon gång i månaden eller 
Mer sällan eller aldrig 

De som svarat ”Varje dag”, 
”Några gånger i veckan” eller ”En 
gång i veckan” på frågan. 

Har svårt att somna minst en gång i veckan 

Fråga (sleep2) Svarsalternativ Indikator 

Hur ofta har du haft svårt att 
somna? 
 

Varje dag 
Några gånger i veckan 
En gång i veckan 

Någon gång i månaden eller 
Mer sällan eller aldrig 

De som svarat ”Varje dag”, 
”Några gånger i veckan” eller ”En 
gång i veckan” på frågan. 

Gäller under senaste halvåret. 

Har sovit dåligt minst en gång i veckan   

Fråga (badsleep2) Svarsalternativ Indikator 

Hur ofta har du sovit dåligt på 
natten? 

Varje dag 
Några gånger i veckan 
En gång i veckan 

Någon gång i månaden eller 
Mer sällan eller aldrig 

De som svarat ”Varje dag”, 
”Några gånger i veckan” eller ”En 
gång i veckan” på frågan. 

Gäller under senaste halvåret. 

Har varit trött under dagarna i skolan minst en gång i veckan 

Fråga (tired2) Svarsalternativ Indikator 

Hur ofta har du varit trött i 
skolan? 

Varje dag 
Några gånger i veckan 
En gång i veckan 

Någon gång i månaden eller 
Mer sällan eller aldrig 

De som svarat ”Varje dag”, 
”Några gånger i veckan” eller ”En 
gång i veckan” på frågan. 

Gäller under senaste halvåret. 

Har känt mig stressad minst en gång i veckan  

Fråga (stress2) Svarsalternativ Indikator 

Hur ofta har du känt dig 
stressad? 

Varje dag 
Några gånger i veckan 
En gång i veckan 

Någon gång i månaden eller 
Mer sällan eller aldrig 

De som svarat ”Varje dag”, 
”Några gånger i veckan” eller ”En 
gång i veckan” på frågan. 

Gäller under senaste halvåret. 
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Hoppar över frukosten minst en gång i veckan  

Fråga (breakfa2) Svarsalternativ Indikator 

Under det senaste halvåret, hur 
ofta har det hänt att du har 
hoppat över frukosten? 

Varje dag 
Några gånger i veckan 
En gång i veckan 

Någon gång i månaden 
Mer sällan eller aldrig 
 

De som svarat ”Varje dag”, 
”Några gånger i veckan” eller ”En 
gång i veckan”. 

 

Hoppar över lunchen minst en gång i veckan 

Fråga (lunch2) Svarsalternativ Indikator 

Hur ofta har det hänt att du har 
hoppat över lunchen? 

Varje dag 
Några gånger i veckan 
En gång i veckan 

Någon gång i månaden 
Mer sällan eller aldrig 
 
 

De som svarat ”Varje dag”, 
”Några gånger i veckan” eller ”En 
gång i veckan”. 

Gäller under senaste halvåret. 

 

Röker minst en gång i veckan (ställs till barn 13-18 år)    

Fråga (smoke3) Svarsalternativ Indikator 

Hur ofta har det hänt att du har 
rökt? 
 

Varje dag 
Några gånger i veckan 
En gång i veckan 

Någon gång i månaden eller  
Mer sällan eller aldrig 

De som svarat ”Varje dag”, 
”Några gånger i veckan” eller ”En 
gång i veckan” på frågan. 

Gäller för det senaste halvåret. 

Dricker alkohol minst en gång i månaden  (ställs till barn 13-18 år)  

Fråga (alcohol3) Svarsalternativ Indikator 

Hur ofta har du druckit alkohol 
under det senaste halvåret? 
 

Varje vecka 
Varannan vecka 
Varje månad 

Mer sällan eller aldrig 

De som svarat ”Varje dag”, 
”Några gånger i veckan” eller ”En 
gång i veckan” på frågan. 
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Barns relationer till föräldrar  

Kommer överens med mamma   

Fråga (a_moth) Svarsalternativ Indikator 

Hur kommer du och din mamma 
överens?  
 

Mycket bra 
Ganska bra 

"Så där" 
Ganska dåligt 
Mycket dåligt 

De som svarat ”Mycket bra” eller 
”Ganska bra” på frågan. 

Kommer överens med pappa   

Fråga (a_fath) Svarsalternativ Indikator 

Hur kommer du och din pappa 
överens?  
 

Mycket bra 
Ganska bra 

"Så där" 
Ganska dåligt 
Mycket dåligt 

De som svarat ”Mycket bra” eller 
”Ganska bra” på frågan. 

Mamma har tid för mig om jag vill prata   

Fråga (ti_moth) Svarsalternativ Indikator 

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

Ja, alltid 
Ja, ofta 

Nej, inte så ofta 
Nej, aldrig 

De som svarat ”Ja, alltid” eller 
”Ja, ofta” på frågan. 

För barn som bor hos sin pappa finns även svarsalternativet ”Händer inte att jag vill prata med henne”. 

Pappa har tid för mig om jag vill prata 

Fråga (ti_fath) Svarsalternativ Indikator 

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

Ja, alltid 
Ja, ofta 

Nej, inte så ofta 
Nej, aldrig 

De som svarat ”Ja, alltid” eller 
”Ja, ofta” på frågan. 

För barn som bor hos sin mamma finns även svarsalternativet ”Händer inte att jag vill prata med honom”. 

Föräldrar noga med var jag är när jag ej är hemma 

Fråga (tell_whe3) Svarsalternativ Indikator 

Hur noga är det hemma hos dig 
med att dina föräldrar vet var du 
är när du inte är hemma? 

Mycket noga 
Ganska noga 

Inte så noga 
Inte alls noga 

De som svarat ”Mycket noga” 
eller ”Ganska noga” på frågan. 

Föräldrar vill veta för mycket om vad jag gör 

Fråga (know) Svarsalternativ Indikator 

Tycker du att man hemma hos 
dig vill veta för mycket, lagom 
eller för lite om vad du gör?  

För mycket 

Lagom 
För lite 

De som svarat ”För mycket” på 
frågan. 

År 2013-2014 var det barn 13-18 som fick denna fråga (åren före 10-18 år, dvs. alla barn). Fr.o.m. 2015 får barn 12-18 

år denna fråga, dvs. alla barn. Därmed redovisas 2015 inte som dubbelår tillsammans med 2014. 

Får vara med och bestämma om saker som rör mig   

Fråga (decide) Svarsalternativ Indikator 

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? 

Ja, alltid 
Ja, ofta 

Nej, inte så ofta 
Nej, aldrig 

De som svarat ”Ja, alltid” 
eller ”Ja, ofta” på frågan. 
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Barn om hur det är i skolan 

Får hjälp av lärarna med skolarbetet   

Fråga (help_te) Svarsalternativ Indikator 

När det gäller skolarbetet, tycker 
du att du får den hjälp du 
behöver av lärarna i skolan?   

Ja, alltid 
Ja, ofta 

Nej, inte så ofta 
Nej, aldrig 

De som svarat ”Ja, alltid” eller 
”Ja, ofta” på frågan. 

Det finns lärare som behandlar mig orättvist   

Fråga (scho_62b) Svarsalternativ Indikator 

Finns det lärare som behandlar 
dig orättvist? 

Ja 

Nej 
De som svarat ”Ja” på frågan. 

Det finns lärare som behandlar mig illa  

Fråga (scho_62a) Svarsalternativ Indikator 

Finns det lärare som behandlar 
dig illa? 

Ja 

Nej 
De som svarat ”Ja” på frågan. 

Vill arbeta långsammare med skolarbetet  

Fråga (sch_pace2) Svarsalternativ Indikator 

När det gäller skolarbete, tycker 
du att du får arbeta i den takt du 
själv vill? 

Ja 
Nej, jag vill arbeta fortare 
Nej, jag vill arbeta 
långsammare 

De som svarat ”Nej, jag vill 
arbeta långsammare” på frågan. 

Vill arbeta fortare med skolarbetet  

Fråga (sch_pace2) Svarsalternativ Indikator 

När det gäller skolarbete, tycker 
du att du får arbeta i den takt du 
själv vill? 

Ja 
Nej, jag vill arbeta fortare 

Nej, jag vill arbeta långsammare 

De som svarat ”Nej, jag vill 
arbeta fortare” på frågan. 

Det är för mycket läxförhör, prov och redovisningar 

Fråga (scho_12) Svarsalternativ Indikator 

Tycker du att det är för mycket läxförhör, 
prov och redovisningar?  
 

Ja 

Nej 
De som svarat ”Ja” på frågan. 

Ofta stressad p.g.a. läxor eller prov 

Fråga (str_hwork2) Svarsalternativ Indikator 

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

Ofta 

Ibland 
Sällan eller aldrig  

De som svarat ”Ofta” på frågan. 

Kan vara med och bestämma vilka dagar vi ska ha läxor och prov  

Fråga (dec_hwor) Svarsalternativ Indikator 

Kan du vara med och bestämma 
vilka dagar ni ska ha läxor och 
prov? 

Ja, mycket  
Ja, ganska mycket  

Nej, ganska lite  
Nej, inte alls 

De som svarat ”Ja, mycket” eller 
”Ja, ganska mycket” på frågan. 
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Gör läxor minst 3 timmar i veckan  

Fråga (hw_hrs) Svarsalternativ Indikator 

Ungefär hur många timmar i 
veckan brukar du göra läxor? 

Mindre än 1 timme i veckan  
1-2 timmar i veckan  
3-4 timmar i veckan  
5-6 timmar i veckan  
7 timmar i veckan eller mer  

Jag gör inga läxor  
Jag har inga läxor 

De som har svarat ”3-4 timmar i 
veckan”, ”5-6 timmar i veckan” 
eller ”7 timmar i veckan eller 
mer”. 

Får hjälp med läxorna vid behov   

Fråga (hw_help) Svarsalternativ Indikator 

Får du hjälp med läxorna när du 
behöver det?   

Ja, alltid 
Ja, ofta 

Nej, inte så ofta 
Nej, aldrig 
Behöver aldrig hjälp 
Jag gör eller har inga läxor 

De som svarat ”Ja, alltid” eller 
”Ja, ofta”. 

Har minst en nära vän i klassen   

Fråga (cl_frien) Svarsalternativ Indikator 

Har du någon nära vän i din 
skolklass?   

Ja, en 
Ja, två 
Ja, tre eller flera 

Nej 

De som svarat ”Ja, en”, ”Ja, två” 
eller ”Ja, tre eller fler” på frågan. 

 

Skolkar minst en gång i månaden (ställs till barn 13-18 år)   

Fråga (shirk3) Svarsalternativ Indikator 

Hur ofta har du skolkat under det 
senaste halvåret? 
 

Varje vecka 
Varannan vecka 
Varje månad 

Mer sällan eller aldrig 

De som svarat ”Varje dag”, 
”Några gånger i veckan” eller ”En 
gång i veckan” på frågan. 
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Barns trygghet i bostadsområdet och i skolan 

Det finns andra barn eller ungdomar jag vill undvika där jag bor   

Fråga (avoid_y3) Svarsalternativ Indikator 

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

Ja 

Nej 
De som svarat ”Ja” på frågan. 

Det finns vuxna jag vill undvika där jag bor   

Fråga (avoid_a2) Svarsalternativ Indikator 

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

Ja 

Nej 
De som svarat ”Ja” på frågan. 

Det har hänt att någon har hotat, slagit eller jagat mig där jag bor   

Fråga (threat2) Svarsalternativ Indikator 

Om du tänker på området där du bor, har det 
hänt att någon har hotat, slagit eller jagat dig 
under det senaste halvåret? 

Ja 

Nej 
De som svarat ”Ja” på frågan. 

Känner mig trygg där jag bor, under dagen   

Fråga (sec_day) Svarsalternativ Indikator 

Känner du dig trygg utomhus i området där du 
bor på dagen? 

Ja 

Nej 
De som svarat ”Ja” på frågan. 

Känner mig trygg där jag bor, på kvällen    

Fråga (sec_nigh) Svarsalternativ Indikator 

Utomhus där du bor på kvällen? Ja 

Nej 
De som svarat ”Ja” på frågan. 

Känner mig trygg på väg till och från skolan   

Fråga (sec_way) Svarsalternativ Indikator 

Känner du dig trygg på väg till och från skolan? Ja 

Nej 
De som svarat ”Ja” på frågan. 

Känner mig trygg i klassrummet    

Fråga (sec_room) Svarsalternativ Indikator 

Känner du dig trygg i klassrummet? Ja 

Nej 
De som svarat ”Ja” på frågan. 

Känner mig trygg på rasterna i skolan   

Fråga (sec_brea) Svarsalternativ Indikator 

Känner du dig på rasterna i skolan? Ja 

Nej 
De som svarat ”Ja” på frågan. 

Råkat illa ut på nätet  

Fråga (net_accuse) Svarsalternativ Indikator 

Tänk på hur det varit det senaste halvåret. När 
du varit ute på internet, har det hänt att någon 
skrivit något till dig eller spridit rykten om dig 
som du blivit ledsen, arg eller orolig över?  
 

Ja, flera gånger 
Ja, en gång 

Nej 

De som svarat ”Ja, flera 
gånger” eller ”Ja, en gång”  på 
frågan. 

Denna indikator avvek tillfälligt 2013 då texten om att det gäller för senaste halvåret saknades (vilket den gör både för 

åren före respektive efter 2013. 


