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Inledning 
Avdelningen för datainsamling från individer och hushåll vid vid Statist-
iska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden augusti-oktober 2018 
en enkätundersökning på uppdrag av Statens medieråd.  

Denna undersökning har genomförts i enlighet med ISO 20252:2012 Mark-
nads-, opinions- och samhällsundersökningar vilket innebär att grundläg-
gande kvalitetskrav uppfyllts.  

Syftet med undersökningen var att kartlägga medievanor hos barn i åldern 
0 till 18 år, samt attityder om medier hos barn och föräldrar.  

Populationerna utgjordes av barn i åldern 9-18 år, samt föräldrar till barn i 
åldern 0-18 år.  

Urvalet bestod av 5 000 barn i åldern 9-18 år, och 8 000 föräldrar till barn i 
åldern 0-18 år och det var totalt 4 269 personer som besvarade frågeblanket-
ten, vilket var 32,9 procent av urvalet, efter att övertäckningen på 8 perso-
ner exkluderats.  

Undersökningsledare på SCB var Fredrik Bergdahl och Peter Werner var 
metodstatistiker. Statens medieråds kontaktperson gentemot SCB var Ulf 
Dalquist. 

Omfattning  
Population och urval 
Populationerna, d.v.s. de objekt som man vill kunna dra slutsatser om, ut-
gjordes av barn i åldern 0-18 år samt föräldrar till barn i åldern 0-18 år. 

För att kunna dra ett urval från populationen skapades en urvalsram som 
avgränsade, identifierade och möjliggjorde koppling till objekten i populat-
ionen. Urvalsramen i undersökningen skapades med hjälp av data från Re-
gistret över totalbefolkningen, 2018-06-30. Antalet barn i urvalsramen var   
2 196 133 och antalet vårdnadshavare 4 225 057 (föräldrar för dem som var 
18 år den 2018-06-30). 

Urvalsramen till barnurvalet stratifierades på ålder: 9-12 år och 13-18 år. 
Totalt bildades två strata. Från urvalsramen drogs ett stratifierat obundet 
slumpmässigt urval (STOSU) om 5 000 barn (se tabell 1a nedan). 

Urvalsramen till föräldraurvalet stratifierades på barnets ålder: 0-4 år, 5-8 
år och 9-18 år. Totalt bildades tre strata. Från urvalsramen drogs ett urval 
om 8 000 föräldrar i två steg. I första steget drogs ett  STOSU om 8 000 barn 
och därefter en vårdnadshavare för respektive barn. I de fall där båda eller 
ingen av vårdnadshavarna var folkbokförda på samma adress som barnet 
drogs slumpmässigt en vårdnadshavare (se tabell 1b nedan).  
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Mellan barnurvalet och stratum tre i föräldraurvalet gjordes en negativ 
samordning för att säkerställa att samma barn inte förekom i båda urvalen. 

Ett stratifierat obundet slumpmässigt urval innebär att alla objekt inom ett 
stratum har samma sannolikhet att komma med i urvalet.  

Urvalsstorleken bestämdes Statens medieråd till 13 000 personer.   

Tabell 1a Population och urval ”barnurval” fördelat på stratum 

Stratum Ålder 
Population 

barn      
Urval      

B1 9-12 år 484 538 2 000 
B2 13-18 år 674 574 3 000 

    Totalt  1 159 112 5 000 
     

Tabell 1b Population och urval ”föräldraurval” fördelat på stratum 
Stratum Ålder Population 

barn      
Population 
vårdnads-

havare     

Urval      

F1 Föräldrar till barn 0-4 år 543 903 1 057 603 2 000 
F2 Föräldrar till barn 5-8 år 493 118 958 993 2 000 
F3 Föräldrar till barn 9-18 år 1 159 112 2 208 461 4 000 

     Totalt  2 196 133 4 225 057 8 000 

Frågor/Variabler 
Statens medieråd utformade frågorna i frågeblanketterna till respektive 
stratum, i samarbete med SCB. 

Därefter genomfördes en snabbgranskning av mätteknisk expertis i syfte 
att minska risken för mätfel. Grundläggande för bra kvalitet i en undersök-
ning är kvaliteten på de data som samlas in. För att säkerställa att frågorna 
fungerar så bra som möjligt och enligt intentionerna har därför alla blanket-
ter genomgått ett mättekniskt test.  

Blanketten till stratum B1 bestod av 44 numrerade frågor, flera av dem 
hade delfrågor vilket genererade ungefär 160 frågor. Till stratum B2 bestod 
blanketten av 49 numrerade frågor, vilket med delfrågor genererade unge-
fär 180 frågor. Till stratum F1, F2 och F3 bestod blanketterna av 24, 26 re-
spektive 18 numrerade frågor, vilket med delfrågor genererade ungefär 
130, 150 respektive 100 frågor.  

Förutom de variabler som samlades in via frågeblanketten hämtades föl-
jande variabler från SCB:s register:   
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• kön, barnet och vårdnadshavare ett och två (2018-06-30)  
• ålder (ålder under 2018), barnet och vårdnadshavare ett och två  
• kommun, barnet och vårdnadshavare ett och två (2018-06-30)  
• födelseland (grupperat), barnet och vårdnadshavare ett och två 

(2018-06-30)   
• disponibel inkomst per konsumtionsenhet, barnets hushåll (2016)  
• disponibel inkomst, barnet och vårdnadshavare ett och två (2016) 
• sammanräknad förvärvsinkomst (CSFVI), barnet och vårdnadsha-

vare ett och två (2016)  
• syskon (yngre och/eller äldre syskon), barnet (2017-12-31)  
• civilstånd, vårdnadshavare ett och två (2018-06-30)  
• utbildningsnivå, vårdnadshavare ett och två (högsta utbildning 

t.o.m. vårterminen 2017)  
• antal vårdnadshavare på samma folkbokföringsadress som barnet 

(2018-06-30)  
• antalet individer 18 år eller äldre den 31 december 2017, i barnets 

hushåll utöver barnet 
• senaste betyg årskurs 6, årskurs 9 (slutbetyg) och avgångsbetyg från 

gymnasiet, barnet (t.o.m. vårterminen 2017) 
• uppgifter om barnets senaste skola, huvudman (kommunal el. pri-

vat), lärartäthet, samt Skolverkets SALSA-värde (oktober 2017). 

Referensperiod för enkätfrågor, se bifogad frågeblankett. Med referenspe-
riod menas vilken tidpunkt svaren avser, t.ex. idag, förra veckan, senaste 
tre månaderna. 

Datainsamling  
Inloggningsbrev och frågeblanketter skickades ut till urvalspersonerna 
med post. I ett inloggningsbrev ombads personen att besvara frågorna och 
skicka svaret till SCB. I undersökningen användes en webbintensiv utsänd-
ningsstrategi. Det innebar att första utskicket var i form av ett brev med 
inloggningsuppgifter, andra utskicket med frågeblankett, det tredje i form 
av en påminnelse med inloggningsuppgifter, och det fjärde i form av en på-
minnelse med ny frågeblankett. På grund av lågt inflöde kompletterades de 
ordinarie utskicken med ytterligare en påminnelse i form av ett påminnel-
sebrev med inloggningsuppgifter.  

Det första utskicket genomfördes den 17 augusti 2018. Sedan skickades yt-
terligare fyra utskick till dem som inte besvarat frågeblanketten. En pap-
persenkät skickades den 30 augusti, en påminnelse skickades den 13 sep-
tember, en påminnelse med ny enkät skickades den 27 september och ett 
påminnelsebrev inloggningsuppgifter skickades den 11 oktober. In-
samlingen avslutades den 1 november 2018. Det var totalt 4 269 personer 
som besvarade frågeblanketten, vilket var 32,9 procent av urvalet, efter att 
övertäckningen på 8 personer exkluderats. Av de svarande valde 2 338 att 
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besvara webbenkäten, vilket var 54,8 procent av de svarande. Inflödet för 
respektive urval och stratum i denna undersökning redovisas i tabell 2a 
och 2b nedan. 

Tabell 2a Beskrivning av inflödet, barnurval. Antal och andel 
 Barn 9-12 år Barn 13-18 år 

 Antal Andel Antal Andel 

Efter första utskicket 125 6,3 359 12,0 

Efter andra utskicket 214 10,7 254 8,5 

Efter tredje utskicket 156 7,8 142 4,7 

Efter fjärde utskicket 84 4,2 142 4,7 

Efter femte utskicket 72 3,6 91 3,0 

Totalt  651 32,6 988 32,9 

Bortfall 1 349 67,5 2 011 67,1 

Urval 2 000 100,0 2 999 100,0 

Tabell 2b Beskrivning av inflödet, föräldraurval. Antal och andel 
 Barn 0-4 år Barn 5-8 år Barn 9-18 år 

 Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Efter första utskicket 141 7,1 167 8,4 338 8,5 

Efter andra utskicket 210 10,5 189 9,5 420 10,5 

Efter tredje utskicket 128 6,4 118 5,9 258 6,5 

Efter fjärde utskicket 78 3,9 95 4,8 233 5,8 

Efter femte utskicket 69 3,5 64 3,2 122 3,1 

Totalt  626 31,3 633 31,7 1 371 34,3 

Bortfall 1 374 68,7 1 366 68,3 2 623 65,7 

Urval 2 000 100,0 1 999 100,0 3 994 100,0 

 

I informationsbrevet kunde uppgiftslämnarna läsa om undersökningens 
bakgrund, syfte och att undersökningen genomfördes i samarbete mellan 
Statens medieråd och SCB. Informationsbrevet informerade också om att 
det var frivilligt att medverka i undersökningen, och att uppgifter hämta-
des från SCB:s register och att en avidentifierad datafil levererades till Sta-
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tens medieråd. Brevet informerade även om offentlighets- och sekretessla-
gen, samt om EU:s dataskyddsförordning, och lagen (2001:99) och förord-
ningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

För att SCB ska kunna lämna ut data från en enkätundersökning krävs in-
formerat samtycke av uppgiftslämnarna. Det innebär att de genom att be-
svara blanketten och skicka in den godkänner att deras svar kompletteras 
med de bakgrundsvariabler, och behandlas på det sätt, som beskrivs i in-
formationsbrevet.  

Datainsamlingen genomfördes av enkätenheten vid SCB.   

Datainsamlingen genomfördes via webb samt skanning av de frågeblanket-
ter som kommit in via post. Kontroller har genomförts bland annat för att 
säkerställa så att endast valida värden förekommer i materialet.   

SCB kan inte garantera att den utvalda personen själv besvarat frågeblan-
ketten. Någon kontroll av att rätt person har besvarat frågeblanketten har 
inte gjorts.   

Svarsdatafilen kompletterades med vikter för uppräkning till populations-
nivå. 

Bortfall 
Bortfallet består dels av objektsbortfall, som innebär att frågeblanketten 
inte är besvarad alls, och dels av partiellt bortfall som innebär att vissa frå-
gor i blanketten inte är besvarade. Om bortfallet skiljer sig från de sva-
rande, med avseende på undersökningsvariablerna, så kan skattningarna 
som grundar sig på enbart de svarande vara skeva. För att reducera bort-
fallsskevheten har vikter beräknats med hjälp av kalibrering (se bilaga 2). 

Objektsbortfall kan bland annat bero på att uppgiftslämnaren inte är villig 
att delta i undersökningen, att uppgiftslämnaren inte går att nå eller att 
uppgiftslämnaren är förhindrad att medverka. Objektsbortfallet i denna 
undersökning redovisas i tabell 3a och 3 b nedan. 

Tabell 3a Beskrivning av objektsbortfall, barnurval 
 Barn 9-12 år 

Antal 

Barn 13-18 år 

Antal 

Ej avhörda 1 298 1 947 

Postreturer 35 37 

Avböjd medverkan 4 13 

Förhindrad medverkan 0 2 

Ej anträffad 12 12 

Totalt 1 349 2 011 
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Tabell 3b Beskrivning av objektsbortfall, föräldraurval 
 Barn 0-4 år 

Antal 

Barn 5-8 år 

Antal 

Barn 9-18 år 

Antal 

Ej avhörda 1 313 1 334 2 556 

Postreturer 38 16 39 

Avböjd medverkan 10 4 15 

Förhindrad medverkan 1 0 4 

Ej anträffad 12 12 9 

Totalt 1 374 1 366 2 623 

 

Med ”Ej avhörda” menas att ingen uppgift om varför frågeblanketten inte 
är besvarad har lämnats. Med ”Avböjd medverkan” menas att SCB medde-
lats att uppgiftslämnaren inte vill medverka i undersökningen. ”Förhind-
rad medverkan” betyder att SCB meddelats att uppgiftslämnaren inte kan 
medverka pga. språksvårigheter eller fysiskt/psykiskt hinder. ”Ej anträf-
fad” innebär saknad adress i Registret över totalbefolkningen (RTB) eller-
hemlig adress.  

Partiellt bortfall kan bero på att en fråga är svår att förstå, är känslig, att 
uppgiftslämnaren glömmer att besvara frågan eller att instruktionerna vid 
hoppfrågor misstolkas. Det partiella bortfallet varierar mellan 1 och 4 pro-
cent för de flesta av frågorna. Det högsta partiella bortfallet, 40,8 respektive 
32,5 procent, finns i fråga 22b  respektive 23b och 9b i enkäterna till föräld-
rar med barn i åldern 0-4, 5-8 år respektive 9-18år. Föräldrarna har angett 
svar 1-4 på delfråga a, men inte besvarar delfråga b, om varifrån de fårin-
formation och vägledning. Kanske kan det bero på att föräldrar som t.ex. 
svarat att de saknar mycket, har svart att ange varifrån de får sin informat-
ion. I föräldraenkäten till barn i åldern 0-4 år har även fråga 10b-10e ett 
högt partiellt bortfall, från 15,9 till 13,6 procent. Här kan det bero på att re-
spondenten t.ex. istället för att svara nej hoppat över frågan. I enkäterna till 
barn är det främst fråga 38 i enkäten till 13-18 åringar och fråga 34 i enkäten 
till 9-12 åringar, som har ett högt partiellt bortfall med 20,1 respektive 10,4 
procent. Frågan är en öppen fråga, vilka brukar ha ett något högre partiellt 
bortfall då den kräver mer från uppgiftslämnaren.  

I bilaga 5 finns en beskrivning av det partiella bortfallet för respektive fråga 
i blanketterna. 

  



8 

Viktberäkning och estimation 
 
För varje svarande person (kallas objekt i fortsättningen) har en vikt beräk-
nats. Syftet med detta är att kunna redovisa resultat för hela populationen 
och inte bara för de svarande. Vikten kallas därför även för uppräkningstal.  

För varje svarande förälder har två olika vikter beräknats. Anledningen till 
detta är att det för vissa frågor i föräldraenkäterna är populationen av för-
äldrar som är av intresse medan det för andra frågor är populationen av 
barn.  

Vikterna har beräknats utifrån urvalsdesignen samt antaganden om ob-
jektsbortfall och täckningsfel. Beräkningen gjordes med hjälp av ett av SCB 
egenutvecklat SAS-makro (ETOS). 

Vikterna i denna undersökning kan beskrivas med formeln: 

 
wk = dk . vk 
 

Där   wk  = vikt/uppräkningstal för objekt k 

 dk = designvikt 

 vk = kalibreringsvikt baserad på hjälpinformation 

 

Designvikten är den del av vikten som beror på urvalsdesignen. Vid bort-
fall kan det vara så att vissa grupper av urvalet svarar i större utsträckning 
än övriga, t.ex. kan kvinnor svara i högre grad än män. Om de grupper som 
svarat i högre grad har en annan fördelning på undersökningsvariablerna 
än övriga kan detta ha en snedvridande effekt på resultatet. För att kom-
pensera för detta har kalibreringsvikter använts (se bilaga för mer detaljer). 
Vikterna bygger på antagandet att ramen återspeglar populationen väl och 
därmed att över- och undertäckningen är försumbar.   

För en mer utförlig beskrivning av kalibreringsestimatorn se Lundström 
och Särndal (2001): Estimation in the Presence of Nonresponse and Frame Imper-
fections, Statistics Sweden.  

Vikterna/uppräkningstalen multipliceras med objektens variabelvärden 
för att skapa statistikvärden gällande för populationen. Om vikterna inte 
används så kan resultaten bli helt missvisande. Vikterna kompenserar för 
objektsbortfallet men inte för det partiella bortfallet.  

För beräkning av skattningar av totaler används följande formel: 

 
∑= r kk ywŶ  
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där  wk = vikt/uppräkningstal för objekt k 
 yk  = variabelvärde för objekt k  
 
summering sker av de svarande (r) 
 

För beräkning av skattningar av medelvärden används följande formel:  

  

∑
∑=

r k

r kk

w
yw

Ŷ  

 
där wk = vikt/uppräkningstal för objekt k 
      yk  = variabelvärde för objekt k 
 
summering sker av de svarande (r). 

Statistikens tillförlitlighet 

Ramtäckning 
Täckningsfel, under- och övertäckning, innebär att urvalsram och populat-
ion inte helt stämmer överens. Undertäckning innebär att vissa objekt som 
ingår i populationen saknas i urvalsramen. Övertäckning innebär att objekt 
som inte ingår i populationen ändå finns i urvalsramen. Ett sätt att minska 
täckningsfelen är att ha bra och uppdaterade register. Registret över total-
befolkningen (RTB) bedöms vara av god kvalitet och bra uppdaterat. I 
denna undersökning visade sig 8 personer utgöra övertäckning. I barnur-
valet 13-18 år var det 1 person i som flyttat utomlands. I föräldraurvalet var 
det 1 person i stratumet barn 5-8 år som flyttat utomlands och i stratumet 
barn 9-18 år var det 3 personer som flyttat utomlands, 1 som avlidit och 2 
som ej fanns med i RTB. Någon undertäckning har inte observerats, men 
undertäckning är vanligtvis svårare att upptäcka än övertäckning. 

Urval  
Denna kvalitetskomponent avser fel som uppkommer på grund av att end-
ast ett urval av populationen undersöks. Urvalsfel är således den avvikelse 
mellan ett skattat värde och det faktiska värdet som beror på att man inte 
undersöker alla objekt i populationen. Urvalsfelets storlek minskar med en 
ökad urvalsstorlek. 

Mätning 
Ett fel som kan uppstå vid mätning är att lämnade uppgifter skiljer sig från 
faktiska uppgifter. Felet kallas mätfel och kan uppkomma då uppgiftsläm-
naren inte minns de faktiska uppgifterna, missförstår frågan eller medvetet 
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svarar felaktigt. I undersökningen förekommer det att uppgiftslämnare 
markerar mer än ett svarsalternativ, vilket genererar ”dubbelmarkeringar” 
och otolkbara svar. Det förekommer också att uppgiftslämnare besvarat 
öppna frågor på ett felaktigt sätt (misförstått frågan). 

I undersökningen varierar det partiella bortfallet mellan 1-4 procent förde 
flesta frågorna. De frågor som har högst partiellt bortfall är främst öppna 
frågor.  

Bearbetning 
Vid den manuella och maskinella bearbetningen av datamaterialet kan be-
arbetningsfel uppstå. Exempel på bearbetningsfel är registreringsfel och 
kodningsfel. Dessa fel kan förhindras och upptäckas i de kontroller som ge-
nomförs vid dataregistreringen.  

För de skannade papperblanketterna bedöms i den här undersökningen re-
gistreringsfelet vara litet för frågor med fasta svarsalternativ. För öppna 
frågor där respondenten uppgett t.ex. namn på appar och spel bedöms att 
det finns risk för registreringsfel då de skrivna tecknen kan feltolkats i veri-
fieringen. 

Bortfall 
Bortfallsfel inträffar om objekten i bortfallet och de svarande skiljer sig åt 
avseende frågorna/variablerna i undersökningen. En beskrivning av bort-
fallet finns i den bortfallsanalys som gjorts i samband med valet av hjälpin-
formation till kalibreringen (se bilaga 2). 

Svarsandelen varierar mellan 31,3 % och 34,4 % för de olika urvalen. Vikter 
har beräknats som kan användas för att dra slutsatser om hela populat-
ionen. Dock bör viss försiktighet iakttagas vid skattningar för hela populat-
ionen, då det finns risk för att det stora bortfallet för med sig skevheter som 
viktningen inte kan kompensera för. 

Beskrivning av tabeller diagram och datafil 

Tabeller och diagram 
Tabellerna har räknats upp till populationsnivå, vilket innebär att resultatet 
avser hela populationen och inte endast de svarande. Antalsuppgifterna är 
således skattningar av antal personer i populationen med den aktuella 
egenskapen. Att antalet individer är olika för olika frågor beror dels på att 
det partiella bortfallet är olika stort för olika frågor, dels på hoppinstrukt-
ioner då olika delpopulationer avses. Vad gäller tabellerna till föräldraen-
käterna framgår det av respektive tabell huruvida det är föräldrapopulat-
ionen eller barnpopulationen som skattningarna avser. 
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För de följdfrågor som föregås av hoppinstruktioner har selekteringar ge-
nomförts vid tabellframställandet. Det betyder att i enkäten till barn 9-12 år 
har t.ex. för fråga 3 endast de som svarat ja på fråga 2 ingått i tabellfram-
ställningen. 

I andelstabellerna är värdena avrundade till närmaste heltal och värden un-
der 0,5 är därmed avrundade till noll.  

I de flervalsfrågor där de svarande kunnat ange fler än ett svarsalternativ 
summerar inte statistiken till 100 procent.   

De tabeller som presenteras i denna rapport har tagits fram enligt de form-
ler som presenterats i avsnitt ”Viktberäkning och estimation” med hjälp av 
SAS och variansprogrammet ETOS 

Datafil 
Observera att de bifogade vikterna ska användas vid analys och resultat-
framställning. I ett stratifierat urval kan datamaterialet inte ses som ett ur-
val av oberoende lika fördelade observationer, som ofta antas i traditionell 
statistisk teori. Det är därför viktigt att tänka på att de flesta förprogramme-
rade dataprogram inte klarar av att analysera datamaterialet ifrån en ur-
valsundersökning på ett korrekt sätt. Var noga med att kontrollera att de 
dataprogram som används för analys behandlar vikterna på ett riktigt sätt. 
Att ta fram frekvenser med beaktande av vikter klarar däremot de flesta 
statistikprogram. 

I svarsfilerna till föräldraenkäterna finns, som ovan nämnts, två olika vikter 
bifogade. Den ena (”kalvikt_f”) ska användas vid uppräkning till föräldra-
populationen och den andra (”kalvikt_b”) ska användas vid uppräkning 
till barnpopulationen. 

Vid partiellt bortfall (uppgift saknas) i en fråga är värdet blankt.   

Vid dubbelmarkeringar (då mer än ett svarsalternativ har markerats) i en 
fråga har rättningar genomförts enligt instruktioner från Statens medieråd. 
I bilaga 4 redogörs de rättningar som utförts. 

Statistiska mått 
Materialet lämpar sig bäst att redovisas som totaler eller procentuella ande-
lar för hela målpopulationen eller fördelat på olika redovisningsgrupper. 

Redovisningsgrupper 
Ofta redovisas statistik inte bara för hela populationen utan också för del-
grupper (redovisningsgrupper). Redovisningsgrupper i den här undersök-
ningen kan avgränsas med hjälp av registervariabler eller bakgrundsfrå-
gor i enkäten.  
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Jämförbarhet  
Jämförbarhet över tid 
Detta är fjärde gången som SCB genomför undersökningen. Första gången 
var år 2012, andra gången år 2014 och tredje gången 2016 . 

Tidigare undersökningar genomfördes på samma sätt med avseende på ur-
valsmetod. Urvalsstorleken 2014 var dubbelt så stor jämfört med 2012 års 
undersökning. 2016 utökades urvalsstorleken i 1 000 barn i åldersgruppen 
13-18 år, jämfört med 2014. 2018 var urvalsstorleken den samma som i 
undersökningen 2016.  

2018 användes samma webboffensiva utsändningsstrategi som i undersök-
ningarna 2014 och 2016. I likhet med undersökningen som genomfördes 
2016 skickades en extra påminnelse ut på grund av lågt inflöde.  

På Statens medieråds initiativ har det genomförts mindre änderingar i en-
käterna mellan de olika undersökningsomgångarna 2012, 2014, 2016 och 
2018. 

År 2010 genomförde ARS Research en undersökning med i stort sett lik-
nande innehåll som i 2012 års undersökning.    

Sekretess och utlämnande  
SCB har gjort en intern sekretessprövning för utlämnandet av data på 
mikronivå.  
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Ungar & medier – medievanor 
hos barn och unga 

Undrar du över något? 
Ring eller mejla SCB 
Telefon:   010-479 69 30 
E-post: enkat@scb.se 
 
SCB, 701 89 Örebro   
www.scb.se 
 
Uppge gärna numret högst upp 
på sidan om du kontaktar SCB 
 
Ring eller mejla Statens medieråd 
Yvonne Andersson 
Telefon:   08-665 14 80 
E-post: 
yvonne.andersson@statensmedierad.se 
 
Jan Christofferson 
Telefon:   08-665 14 67 
E-post: 
jan.christofferson@statensmedierad.se 
 
Statens medieråd, 102 53 Stockholm   
www.statensmedierad.se 
 

Hej! Statens medieråd och Statistiska centralbyrån (SCB) vill bjuda in ditt barn 
att vara med i en undersökning om barns och ungas medievanor. 
Undersökningen handlar bland annat om hur barn och unga i Sverige använder 
internet, mobiltelefoner samt spelar dator- eller tv-spel. 

Vi bjuder in 5 000 slumpmässigt utvalda  barn och ungdomar i åldern 9–18 år 
och 8 000 föräldrar till barn i åldern 0–18 år, att delta i undersökningen. 

Ditt barns svar är viktiga 
Att vara med i undersökningen innebär att svara på en enkät med frågor om 
bland annat vad ditt barn tycker om sin medieanvändning och hur ofta, hur 
mycket och varför han eller hon använder olika medier. Det är självklart frivilligt 
att vara med, men ditt barns bidrag är viktigt för kunskapen om barns och 
ungdomars medieanvändning och arbetet för att stärka barn och ungdomar i sin 
medievardag. 

Hur går det till att vara med? 
Det bästa är att barnet själv besvarar enkäten, men det är förstås tillåtet att du 
som förälder hjälper ditt barn. Ditt barn kan gå in på www.insamling.scb.se och 
ange användarnamn och lösenord, för att svara på frågorna. 

Användarnamn:  

Lösenord:  
 

SCB beskriver Sverige 
Statistikmyndigheten SCB förser 
samhället med statistik för 
beslutsfattande, debatt och forskning. Vi 
gör det på uppdrag av regeringen, 
myndigheter, forskare och näringsliv. Vår 
statistik bidrar till en faktabaserad 
samhällsdebatt och väl underbyggda 
beslut. 
 
Statens medieråd 
Statens medieråd är en statlig myndighet 
som bland annat har till uppdrag att 
verka för att stärka barn och unga som 
medvetna medieanvändare samt följa 
medieutvecklingen för dessa grupper.  

Det tar ungefär 15–25 minuter att besvara frågorna. Ditt barn behöver inte svara 
på alla frågor på en gång – det går bra att logga in flera gånger och spara 
emellan. 

Om ni i stället väljer att besvara pappersenkäten skickar ni in den i det portofria 
svarskuvertet. 

 

Stort tack på förhand för ditt barns medverkan! 

Med vänlig hälsning 

Ulf Dalquist   
Forskningsansvarig  
Statens medieråd   

Fredrik Bergdahl 
Undersökningsledare  
SCB 
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Vem står bakom undersökningen? 
Undersökningen genomförs av myndigheten Statens 
medieråd. SCB har hand om utskick, insamling och 
sammanställning av svaren på uppdrag av Statens 
medieråd. 

Vem använder svaren och hur? 
Efter att svaren samlats in kommer de att sammanställas 
till tabeller och diagram. I dessa kommer det inte att gå att 
se vad just ditt barn eller någon annan har svarat. 

Efter avslutad bearbetning avidentifierar SCB uppgifterna 
innan SCB överlämnar dem till Statens medieråd för 
fortsatt bearbetning och analys. 

Statens medieråd kommer att använda de uppgifter som 
lämnas för statistikframställan. Statens medieråd har 
endast tillgång till  avidentifierade uppgifter där 
personnummer och namn ersatts med en kod. 

Statens medieråd kan också komma att lämna ut 
undersökningens material till andra myndigheter eller 
forskare för statistik- och forskningsändamål. Sådan 
forskning och statistikverksamhet omfattas också av 
statistiksekretess (se nedan). Statens medieråd är 
restriktiva med att lämna ut material och gör det bara efter 
en särskild prövning. 

Hämtar ni några andra uppgifter till enkäten? 
Ja, för att inte fråga mer än nödvändigt kommer ditt barns 
svar att kompletteras med uppgifter som redan finns hos 
SCB. Det är uppgifter om ditt hushålls sammansättning, 
om ditt barn har yngre och/eller äldre syskon, och 
uppgifter om ditt barns och dess vårdnadshavares kön, 
födelseår, boendekommun, födelseland (i grupper), 
inkomst, samt dess vårdnadshavares civilstånd och 
utbildning. Till svaren kopplas också uppgifter om 
huvudman (kommunal el. privat), lärartäthet, samt 
Skolverkets SALSA-värde för den skola ditt barn går på. 

 

 

 

Är svaren verkligen skyddade? 
Ja. Svaren som ditt barn lämnar skyddas av sekretess enligt 
24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
Alla på SCB som arbetar med undersökningen omfattas av 
reglerna om sekretess och tystnadsplikt. Samma 
sekretesskydd gäller hos Statens medieråd. 

Regler för personuppgiftsbehandling finns även i EU:s 
dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och 
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 
Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) om 
kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning och de föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till den lagen. 

Mer information om hur SCB behandlar ditt barns och dina 
personuppgifter hittar du på www.scb.se/personuppgifter. 

Hur behandlar ni personuppgifter? 
SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som SCB utför. Statens medieråd är 
personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som Statens medieråd gör.  

Du har rätt att gratis få en kopia, i form av ett så kallat 
registerutdrag, av de personuppgifter som behandlas av 
SCB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Om du gör 
begäran i elektronisk form, har du rätt att få utdraget i 
elektronisk form. Om du skulle anse att SCB har behandlat 
dina eller ditt barns personuppgifter på ett sätt som bryter 
mot EU:s dataskyddsförordning har du under vissa 
förutsättningar rätt att få uppgifterna raderade. Du har 
samma rättigheter gentemot Statens medieråd. Kom ihåg 
att ange ditt personnummer när du begär registerutdrag. 

Har du frågor om personuppgiftsbehandlingen kan du 
vända dig till SCBs dataskyddsombud på telefon 010-479 
40 00 eller e-post dataskyddsombud@scb.se. Du kan också 
vända dig till Statens medieråds dataskyddsombud Josabet 
Stråhle på telefon 08-665 14 74 eller e-post  
josabet.strahle@statensmedierad.se 

Var publiceras resultaten? 
På www.statensmedierad.se finns tidigare undersökningar 
för gratis nedladdning. Resultatet av den här studien 
kommer att presenteras på webbplatsen i början av 2019. 
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1. Har du tillgång till något av följande hemma:
Svara med ett kryss på varje rad.

Ja, helt egen Ja, delar med 
andra i familjen 

Nej 

a. Tv?

b. Dator?

c. Internet?

d. Xbox, Playstation, Wii?

e. Handhållen spelkonsol (Nintendo DS
eller liknande)?

f. Surfplatta (iPad eller liknande)?

g. Smartphone (iPhone eller liknande)?

h. Mobil med knappar (ej smartphone)?

2. Använder du mobiltelefon?

 Ja  

 Nej Gå till fråga 4 

• Använda bläckpenna

• Skriva STORA bokstäver, så här:

• Markera dina svar med kryss, så här:

• Om du svarat fel täck hela rutan med det felaktiga krysset, så här:

A

Frågeblanketten läses maskinellt. Vi ber dig därför att:

1
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3. Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? 
Svara med ett kryss på varje rad. 

  Varje dag Några 
gånger i 
veckan 

En gång i 
veckan 

Mer sällan Aldrig  

a.  Använder internet?       

b.  Laddar upp bilder/film på nätet?       

c.  Lyssnar på musik?       

d.  Mms:ar, skickar bilder eller filmer?       

e.  Ringer telefonsamtal?       

f. Ser på film/videoklipp?       

g.  Skickar textmeddelanden (t.ex. sms, 
KiK, iMessage)?      

 

h.  Spelar in egna filmer och klipp?       

i.  Spelar spel?       

j.  Tar bilder?       

k.  Videosamtal (t.ex. Skype, FaceTime)       

l. Använder sociala medier (t.ex. 
Instagram, Facebook, Snapchat)?      

 

m. Använder karta/GPS?       

4. Vilka appar använder du oftast?  
Skriv max fem appar. 

  Jag använder inte appar                     Gå till fråga 5 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

5. Idag används internet till mängder av olika saker, t.ex. spel, sociala medier, titta på film och söka 
information, både genom appar och webbläsare.  

Ungefär hur ofta använder du internet på din fritid? 
Svara med ett kryss. 

 Varje dag 

 Några gånger i veckan 

 En gång i veckan 

 Mer sällan 

 Aldrig 
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6. Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du använda internet på din fritid:  
Svara med ett kryss. 

 Mindre än en timme 

 1–2 timmar 

 2–3 timmar 

 3–4 timmar 

 4–5 timmar 

 5–6 timmar 

 6 timmar eller mer 

 Inte alls 

7. Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: 
Svara med ett kryss på varje rad. 

  Varje dag Några 
gånger i 
veckan 

En gång i 
veckan 

Mer sällan Aldrig  

a.  Göra läxor, skolarbeten?       

b.  Träna eller motionera?       

c.  Lyssna på musik?       

d.  Läsa böcker och tidningar?       

e.  Lyssna på ljudböcker?       

f.  Spela spel på surfplatta?       

g.  Spela spel på dator/konsol?       

h.  Titta på film eller tv-program?       

i.  Träffa kompisar, hemma hos 
varandra eller ute, men inte på nätet?      

 

j.  Använda sociala medier (t.ex. 
Instagram, Facebook, Snapchat)?      

 

k.  Blogga/videoblogga?       

l.  Läsa andras bloggar/se på 
videobloggar?      

 

m.  Köpa/sälja saker och tjänster på 
nätet?      

 

n.  Spela om riktiga pengar på nätet?       

o.  Söka information om annat än 
skolarbete?      

 

p.  Titta på klipp på t.ex. YouTube?       

q.  Delta i något forum (ej Facebook eller 
liknande)?      

 

r.  Mejla?       

s.  Lyssna på radioprogram?       

t.  Lyssna på poddar/podcasts?       

3
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8. Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din fritid: 
Svara med ett kryss på varje rad. 

  Mindre 
än en 
timme 

1–2 
timmar 

2–3 
timmar 

3–4 
timmar 

4–5 
timmar 

5–6 
timmar 

6 
timmar 

eller 
mer 

Inte alls  

a.  Göra läxor, skolarbeten?          

b.  Träna eller motionera?          

c.  Lyssna på musik?          

d.  Läsa böcker och tidningar?          

e. Lyssna på ljudböcker?          

f.  Spela spel på mobil?          

g. Spela spel på surfplatta?          

h.  Spela spel på 
dator/konsol?         

 

i.  Titta på film eller tv-
program?         

 

j.  Träffa kompisar, hemma 
hos varandra eller ute, 
men inte på nätet?         

 

k.  Använda sociala medier 
(t.ex. Instagram, 
Facebook, Snapchat)?         

 

l.  Använda mobilen?          

m. Blogga/videoblogga?          

n. Läsa andras bloggar/se på 
videobloggar?         

 

o.  Köpa/sälja saker och 
tjänster på nätet?         

 

p. Spela om riktiga pengar på 
nätet?         

 

q. Söka information om annat 
än skolarbete?         

 

r. Titta på klipp på t.ex. 
YouTube?         

 

s. Delta i något forum (ej 
Facebook eller liknande)?         

 

t. Mejla?          

u. Lyssna på radioprogram?          

v. Lyssna på 
poddar/podcasts?         
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9. Brukar du ta del av nyheter? 

 Ja  

 Nej                    Gå till fråga 12 

10. I vilka medier brukar du ta del av nyheter? 
Svara med ett kryss på varje rad. 

  Ja, varje dag Ja, någon 
gång i veckan 

Ja, men inte 
så ofta 

Nej    

a.  På tv?        

b.  I dator/surfplatta?        

c.  I mobilen?        

d.  I papperstidning?        

e.  På radio?        

11. Hur upplever du nyheterna du ser?  
Du kan kryssa för flera svar. 

 Jag lär mig saker 

 Jag blir arg 

 Jag blir ledsen 

 Jag blir rädd 

 Jag tycker det är spännande 

 Jag tycker det är roligt 

 Jag tycker det är svårt att förstå 

 Jag tycker det är tråkigt 

 Jag tycker det är intressant 

 Jag bryr mig inte 
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12. Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: 
Svara med ett kryss på varje rad. 

  Helt och 
hållet 

Ganska 
mycket 

Varken 
mycket 
eller lite 

Ganska lite Inte alls  Vet inte  

a.  Dagens Nyheter         

b.  Svenska Dagbladet         

c.  Göteborgs-Posten         

d.  Sydsvenskan         

e.  Aftonbladet         

f.  Expressen/Kvällsposten/ 
Göteborgs-Tidningen         

g.  Metro         

h.  Lokaltidningar         

i.  SVT 1/SVT 2         

j.  TV4         

k.  Utländska tv-nyheter         

l.  Utländska tidningar         

m.  Sveriges radio         

n Nyheter 24         

o.  Flashback         

p.  Facebook         

q.  Instagram         

r.  Twitter         

s. Snapchat         

13. Spelar du datorspel/tv-spel/mobilspel/spel för surfplatta? 

 Ja  

 Nej                    Gå till fråga 15 

14. Vilka datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta spelar du oftast? 
Skriv max tre stycken. 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

6
Bilaga 1.1. Frågeblankett och informationsbrev – B9-12



 

 

15. Använder du sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat)? 

 Ja  

 Nej                    Gå till fråga 20 

16. Vilka sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat) använder du oftast? 
Skriv max tre stycken. 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

17. När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: 
Svara med ett kryss på varje rad. 

  Ja Nej  Vet inte  

a.  Visa mitt ansikte i bild        

b.  Visa mitt fullständiga namn      

c.  Visa min adress      

d.  Visa var jag går i skolan      

e.  Visa min korrekta ålder      

f. Visa mitt mobilnummer      

g.  Visa vilka som är mina vänner      

h.  Visa vilka som är mina familjemedlemmar      

18. Kan någon av dina föräldrar/vårdnadshavare se dina inlägg på Facebook, Instagram, Twitter, 
och liknande?  
Svara med ett kryss. 

 Ja, de kan se allt 

 Ja, men bara det jag väljer att de ska få se 

 Nej 

 

 Vet inte 

19. Har någon annan än du lösenordet till något av dina sociala mediekonton? 
Du kan kryssa för flera svar. 

 Ja, mina föräldrar/vårdnadshavare 

 Ja, en/flera kompisar 

 Ja, min pojkvän/flickvän 

 Nej 

 

 Vet inte 
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20. Har någon annan än du lösenordet till din mobiltelefon? 
Du kan kryssa för flera svar. 

 Ja, mina föräldrar/vårdnadshavare 

 Ja, en/flera kompisar 

 Ja, min pojkvän/flickvän 

 Nej 

 

 Vet inte 

21. Följer du några kanaler/användare/videobloggare på YouTube, Twitch eller liknande? 

 Ja  

 Nej                    Gå till fråga 23 

22. Vilka kanaler/användare/videobloggare på YouTube, Twitch eller liknande följer du? 
Skriv max tre stycken. 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

23. Under det senaste året, har du råkat ut för att någon har varit elak eller mobbat dig på internet 
eller via mobilen?  
Svara med ett kryss. 

 Ja, en eller flera gånger i veckan 

 Ja, en eller flera gånger i månaden 

 Ja, men mindre ofta än en gång i månaden 

 Nej 

 

 Vet inte  

24. Under det senaste året, har du blivit hotad på internet eller via mobilen?  
Svara med ett kryss. 

 Ja, en eller flera gånger i veckan 

 Ja, en eller flera gånger i månaden 

 Ja, men mindre ofta än en gång i månaden 

 Nej 

 

 Vet inte  

8
Bilaga 1.1. Frågeblankett och informationsbrev – B9-12



 

 

25. Under det senaste året, har du råkat ut för att någon har lagt ut bilder eller filmklipp på dig på 
internet mot din vilja?  
Svara med ett kryss. 

 Ja, en eller flera gånger i veckan 

 Ja, en eller flera gånger i månaden 

 Ja, men mindre ofta än en gång i månaden 

 Nej 

 

 Vet inte  

26. Under det senaste året, har du själv varit elak mot eller mobbat någon på internet eller via 
mobilen?  
Svara med ett kryss. 

 Ja, en eller flera gånger i veckan 

 Ja, en eller flera gånger i månaden 

 Ja, men mindre ofta än en gång i månaden 

 Nej 

 

 Vet inte  

27. Under det senaste året, har du själv hotat någon på internet eller via mobilen?  
Svara med ett kryss. 

 Ja, en eller flera gånger i veckan 

 Ja, en eller flera gånger i månaden 

 Ja, men mindre ofta än en gång i månaden 

 Nej 

 

 Vet inte  

28. Under det senaste året, har du själv lagt ut bilder eller filmklipp på någon på internet mot deras 
vilja?  
Svara med ett kryss. 

 Ja, en eller flera gånger i veckan 

 Ja, en eller flera gånger i månaden 

 Ja, men mindre ofta än en gång i månaden 

 Nej 

 

 Vet inte  

29. Har du någon gång anmält något som hänt på internet, t.ex. i sociala medier? 
Du kan kryssa för flera svar. 

 Ja, det gällde något som jag utsatts för 

 Ja, det gällde något som någon annan utsatts för 

 Nej                    Gå till fråga 35 
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30. Vem gjorde du anmälan till? 
Du kan kryssa för flera svar. 

 Sajten/tjänsten jag använde 

 Polisen 

 Annan, ange vem/vilken: 

 
 

 Vet inte 

31. Var hände det som du anmälde? 
Du kan kryssa för flera svar. 

 Facebook 

 Instagram 

 Snapchat 

 Twitter 

 Ask.fm 

 Flashback 

 YouTube 

 Annat, nämligen: 

 
 

 Vet inte 

32. Var det enkelt eller krångligt att anmäla? 
Kryssa för ett svar. 

 Mycket enkelt 

 Ganska enkelt 

 Ganska svårt 

 Mycket svårt 

 

 Vet inte  

33. Ledde din anmälan till någon åtgärd?  
Kryssa för ett svar. 

 Ja 

 Nej 

 

 Vet inte  

34. Beskriv så noggrant du kan vad anmälan gällde och vad den ledde till: 
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35. Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: 
Svara med ett kryss på varje rad. 

  Ja Nej Jag tittar, 
använder, 
spelar inte 

 Vet inte  

a.  Hur lång tid du får titta på filmer/tv-program?       

b. Hur sent du får titta på filmer/tv-program?       

c. Hur lång tid du får spela datorspel/tv-
spel/mobilspel/spel på surfplatta?      

 

d. Hur sent du får spela datorspel/tv-
spel/mobilspel/spel på surfplatta?      

 

e. Hur lång tid du får använda internet?       

f. Hur sent du får använda internet?       

g. Hur lång tid du får använda mobilen?       

h. Hur sent du får använda mobilen?       

36. Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata om följande aktiviteter: 
Svara med ett kryss på varje rad. 

  Ofta Ibland Sällan Aldrig Tittar, 
använder, 
spelar inte 

 

a.  Om böcker jag läst?       

b.  Om datorspel/tv-spel/mobilspel/spel 
på surfplatta jag spelat?      

 

c.  Om saker jag gjort/sett på internet?       

d.  Om filmer eller tv-program jag sett?       

e.  Om min dag och hur den har varit?       

37. Brukar du och dina föräldrar bli osams om: 
Svara med ett kryss på varje rad. 

  Ja Nej Tittar, 
använder, 
spelar inte 

   

a.  Hur lång tid du tittar på filmer/tv-program?       

b. Hur lång tid du spelar datorspel/tv-
spel/mobilspel/spel på surfplatta?      

 

c. Hur lång tid du använder internet?       

d. Hur lång tid du använder mobilen?       

e. Vilka filmer/tv-program du tittar på?       

f. Vilka datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på 
surfplatta du spelar?      

 

g. Vad du gör på internet?       

h. Vad du gör på mobilen?       
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38. Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de säger inte stämmer 
överens. Vad gör du då? 
Svara med ett kryss på varje rad. 

  Alltid Oftast Ibland Sällan Aldrig  Vet inte  

a.  Försöker hitta mer information 
från andra sajter         

b.  Frågar kompisar vad de tycker         

c.  Frågar vuxna vad de tycker         

39. Har du i skolan fått lära dig om källkritik på internet? 
Svara med ett kryss. 

 Ja 

 Nej 

 

 Vet inte  

40. Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: 
Svara med ett kryss på varje rad. 

  För mycket 
tid 

Lagom För lite tid Gör aldrig 
detta 

 

a.  Läxor/skolarbeten?      

b.  Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på 
surfplatta?     

 

c.  Böcker/tidningar?      

d.  Filmer/tv-program?      

e.  YouTube?      

f.  Kompisar?      

g. Sport/träning/motion?      

h. Mobilen?      

i. Sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, 
Twitter, Snapchat)?     

 

41. Hur ofta händer det att din medieanvändning leder till att du inte gör vad du ska, t.ex. 
läxläsning, hjälpa till hemma, gå och lägga dig? 
Svara med ett kryss. 

 Varje dag 

 Några gånger i veckan 

 En gång i veckan 

 En gång i månaden 

 Mer sällan 

 Aldrig 
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42. Tror du att din medieanvändning påverkar din sömn? 
Svara med ett kryss. 

 Ja, jag sover bättre 

 Ja, jag sover sämre 

 Nej, min sömn påverkas inte 

 

 Vet inte 

43. Om du tänker på din hälsa, hur tycker du att du har mått den senaste månaden? 
Svara med ett kryss. 

 Mycket bra 

 Ganska bra 

 Inte så bra 

 Dåligt 

 

 Vill inte svara 

44. a) Har du en eller flera funktionsnedsättningar? 
Du kan kryssa för flera svar. 

 Ja, en eller flera fysiska (t.ex. dövhet, rörelsehinder) 

 Ja, en eller flera psykiska (t.ex. ADHD, autism) 

 Nej 

 

 Vill inte svara 

 b) Om du svarat ja: vilken/vilka funktionsnedsättningar? 

 

 

Tack för att du svarade på frågeblanketten!  
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Augusti 2018  

Ungar & medier – medievanor 
hos barn och unga 

Undrar du över något? 
Ring eller mejla SCB 
Telefon:   010-479 69 30 
E-post: enkat@scb.se 

SCB, 701 89 Örebro  
www.scb.se 

Uppge gärna numret högst upp 
på sidan om du kontaktar SCB 

Ring eller mejla Statens medieråd 
Yvonne Andersson 
Telefon:   08-665 14 80 
E-post:
yvonne.andersson@statensmedierad.se 

Jan Christofferson 
Telefon:   08-665 14 67 
E-post:
jan.christofferson@statensmedierad.se 

Statens medieråd, 102 53 Stockholm  
www.statensmedierad.se 

Hej! Statens medieråd och Statistiska centralbyrån (SCB) vill bjuda in ditt barn 
att vara med i en undersökning om barns och ungas medievanor. 
Undersökningen handlar bland annat om hur barn och unga i Sverige använder 
internet, mobiltelefoner samt spelar dator- eller tv-spel. 

Vi bjuder in 5 000 slumpmässigt utvalda  barn och ungdomar i åldern 9–18 år 
och 8 000 föräldrar till barn i åldern 0–18 år, att delta i undersökningen. 

Ditt barns svar är viktiga 
Att vara med i undersökningen innebär att svara på en enkät med frågor om 
bland annat vad ditt barn tycker om sin medieanvändning och hur ofta, hur 
mycket och varför han eller hon använder olika medier. Det är självklart frivilligt 
att vara med, men ditt barns bidrag är viktigt för kunskapen om barns och 
ungdomars medieanvändning och arbetet för att stärka barn och ungdomar i sin 
medievardag. 

Hur går det till att vara med? 
Ditt barn kan gå in på www.insamling.scb.se och ange användarnamn och 
lösenord, för att svara på frågorna. 

Användarnamn: 

Lösenord: 

SCB beskriver Sverige 
Statistikmyndigheten SCB förser 
samhället med statistik för 
beslutsfattande, debatt och forskning. Vi 
gör det på uppdrag av regeringen, 
myndigheter, forskare och näringsliv. Vår 
statistik bidrar till en faktabaserad 
samhällsdebatt och väl underbyggda 
beslut. 

Statens medieråd 
Statens medieråd är en statlig myndighet 
som bland annat har till uppdrag att 
verka för att stärka barn och unga som 
medvetna medieanvändare samt följa 
medieutvecklingen för dessa grupper.  

Det tar ungefär 15–25 minuter att besvara frågorna. Ditt barn behöver inte svara 
på alla frågor på en gång – det går bra att logga in flera gånger och spara 
emellan. 

Om ditt barn i stället väljer att besvara pappersblanketten skickar ni in den i det 
portofria svarskuvertet. 

Stort tack på förhand för ditt barns medverkan! 

Med vänlig hälsning 

Ulf Dalquist   
Forskningsansvarig 
Statens medieråd   

Fredrik Bergdahl 
Undersökningsledare 
SCB 
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Vem står bakom undersökningen? 
Undersökningen genomförs av myndigheten Statens 
medieråd. SCB har hand om utskick, insamling och 
sammanställning av svaren på uppdrag av Statens 
medieråd. 

Vem använder svaren och hur? 
Efter att svaren samlats in kommer de att sammanställas 
till tabeller och diagram. I dessa kommer det inte att gå att 
se vad just ditt barn eller någon annan har svarat. 

Efter avslutad bearbetning avidentifierar SCB uppgifterna 
innan SCB överlämnar dem till Statens medieråd för 
fortsatt bearbetning och analys. 

Statens medieråd kommer att använda de uppgifter som 
lämnas för statistikframställan. Statens medieråd har 
endast tillgång till  avidentifierade uppgifter där 
personnummer och namn ersatts med en kod. 

Statens medieråd kan också komma att lämna ut 
undersökningens material till andra myndigheter eller 
forskare för statistik- och forskningsändamål. Sådan 
forskning och statistikverksamhet omfattas också av 
statistiksekretess (se nedan). Statens medieråd är 
restriktiva med att lämna ut material och gör det bara efter 
en särskild prövning. 

Hämtar ni några andra uppgifter till enkäten? 
Ja, för att inte fråga mer än nödvändigt kommer ditt barns 
svar att kompletteras med uppgifter som redan finns hos 
SCB. Det är uppgifter om ditt hushålls sammansättning, 
om ditt barn har yngre och/eller äldre syskon, och 
uppgifter om ditt barns och dess vårdnadshavares kön, 
födelseår, boendekommun, födelseland (i grupper), 
inkomst, samt dess vårdnadshavares civilstånd och 
utbildning. Till svaren kopplas också uppgifter om 
huvudman (kommunal el. privat), lärartäthet, samt 
Skolverkets SALSA-värde för den skola ditt barn går på. 

 

 

 

Är svaren verkligen skyddade? 
Ja. Svaren som ditt barn lämnar skyddas av sekretess enligt 
24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
Alla på SCB som arbetar med undersökningen omfattas av 
reglerna om sekretess och tystnadsplikt. Samma 
sekretesskydd gäller hos Statens medieråd. 

Regler för personuppgiftsbehandling finns även i EU:s 
dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och 
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 
Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) om 
kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning och de föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till den lagen. 

Mer information om hur SCB behandlar ditt barns och dina 
personuppgifter hittar du på www.scb.se/personuppgifter. 

Hur behandlar ni personuppgifter? 
SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som SCB utför. Statens medieråd är 
personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som Statens medieråd gör.  

Du har rätt att gratis få en kopia, i form av ett så kallat 
registerutdrag, av de personuppgifter som behandlas av 
SCB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Om du gör 
begäran i elektronisk form, har du rätt att få utdraget i 
elektronisk form. Om du skulle anse att SCB har behandlat 
dina eller ditt barns personuppgifter på ett sätt som bryter 
mot EU:s dataskyddsförordning har du under vissa 
förutsättningar rätt att få uppgifterna raderade. Du har 
samma rättigheter gentemot Statens medieråd. Kom ihåg 
att ange ditt personnummer när du begär registerutdrag. 

Har du frågor om personuppgiftsbehandlingen kan du 
vända dig till SCBs dataskyddsombud på telefon 010-479 
40 00 eller e-post dataskyddsombud@scb.se. Du kan också 
vända dig till Statens medieråds dataskyddsombud Josabet 
Stråhle på telefon 08-665 14 74 eller e-post  
josabet.strahle@statensmedierad.se 

Var publiceras resultaten? 
På www.statensmedierad.se finns tidigare undersökningar 
för gratis nedladdning. Resultatet av den här studien 
kommer att presenteras på webbplatsen i början av 2019. 
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Augusti 2018 

Ungar & medier – medievanor 
hos barn och unga 

Undrar du över något? 
Ring eller mejla SCB 
Telefon:   010-479 69 30 
E-post: enkat@scb.se 

SCB, 701 89 Örebro  
www.scb.se 

Uppge gärna numret högst upp 
på sidan om du kontaktar SCB 

Ring eller mejla Statens medieråd 
Yvonne Andersson 
Telefon:   08-665 14 80 
E-post:
yvonne.andersson@statensmedierad.se 

Jan Christofferson 
Telefon:   08-665 14 67 
E-post:
jan.christofferson@statensmedierad.se 

Statens medieråd, 102 53 Stockholm  
www.statensmedierad.se 

Hej! Statens medieråd och Statistiska centralbyrån (SCB) vill bjuda in dig att 
vara med i en undersökning om barns och ungas medievanor. Undersökningen 
handlar bland annat om hur barn och unga i Sverige använder internet, 
mobiltelefoner samt spelar dator- eller tv-spel. 

Vi bjuder in 5 000 slumpmässigt utvalda  barn och ungdomar i åldern 9–18 år 
och 8 000 föräldrar till barn i åldern 0–18 år, att delta i undersökningen. 

Dina svar är viktiga 
Att vara med i undersökningen innebär att svara på en enkät med frågor om 
bland annat vad du tycker om din medieanvändning och hur ofta, hur mycket 
och varför du använder olika medier. Det är självklart frivilligt att vara med, 
men ditt bidrag är viktigt för kunskapen om barns och ungdomars 
medieanvändning och arbetet för att stärka barn och ungdomar i sin 
medievardag. 

Hur går det till att vara med? 
Gå in på www.insamling.scb.se och ange användarnamn och lösenord, för att 
svara på frågorna. 

Användarnamn: 

Lösenord: 

SCB beskriver Sverige 
Statistikmyndigheten SCB förser 
samhället med statistik för 
beslutsfattande, debatt och forskning. Vi 
gör det på uppdrag av regeringen, 
myndigheter, forskare och näringsliv. Vår 
statistik bidrar till en faktabaserad 
samhällsdebatt och väl underbyggda 
beslut. 

Statens medieråd 
Statens medieråd är en statlig myndighet 
som bland annat har till uppdrag att 
verka för att stärka barn och unga som 
medvetna medieanvändare samt följa 
medieutvecklingen för dessa grupper.  

Det tar ungefär 15–25 minuter att besvara frågorna. Du behöver inte svara på 
alla frågor på en gång – det går bra att logga in flera gånger och spara emellan. 

Om du i stället väljer att besvara pappersblanketten skickar du in den i det 
portofria svarskuvertet. 

Stort tack på förhand för din medverkan! 

Med vänlig hälsning 

Ulf Dalquist   
Forskningsansvarig 
Statens medieråd   

Fredrik Bergdahl 
Undersökningsledare 
SCB 
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Vem står bakom undersökningen? 
Undersökningen genomförs av myndigheten Statens 
medieråd. SCB har hand om utskick, insamling och 
sammanställning av svaren på uppdrag av Statens 
medieråd. 

Vem använder svaren och hur? 
Efter att svaren samlats in kommer de att sammanställas 
till tabeller och diagram. I dessa kommer det inte att gå att 
se vad just du eller någon annan har svarat. 

Efter avslutad bearbetning avidentifierar SCB uppgifterna 
innan SCB överlämnar dem till Statens medieråd för 
fortsatt bearbetning och analys. 

Statens medieråd kommer att använda de uppgifter som 
lämnas för statistikframställan. Statens medieråd har 
endast tillgång till  avidentifierade uppgifter där 
personnummer och namn ersatts med en kod. 

Statens medieråd kan också komma att lämna ut 
undersökningens material till andra myndigheter eller 
forskare för statistik- och forskningsändamål. Sådan 
forskning och statistikverksamhet omfattas också av 
statistiksekretess (se nedan). Statens medieråd är 
restriktiva med att lämna ut material och gör det bara efter 
en särskild prövning. 

Hämtar ni några andra uppgifter till enkäten? 
Ja, för att inte fråga mer än nödvändigt kommer dina svar 
att kompletteras med uppgifter som redan finns hos SCB. 
Det är uppgifter om ditt hushålls sammansättning, om du 
har yngre och/eller äldre syskon, och uppgifter om ditt och 
dina vårdnadshavares kön, födelseår, boendekommun, 
födelseland (i grupper), inkomst, samt dina 
vårdnadshavares civilstånd och utbildning. Till svaren 
kopplas också uppgifter om huvudman (kommunal el. 
privat), lärartäthet, samt Skolverkets SALSA-värde för den 
skola du går på.  

Är svaren verkligen skyddade? 
Ja. Svaren som du lämnar skyddas av sekretess enligt 24 
kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Alla 
på SCB som arbetar med undersökningen omfattas av 
reglerna om sekretess och tystnadsplikt. Samma 
sekretesskydd gäller hos Statens medieråd. 

Regler för personuppgiftsbehandling finns även i EU:s 
dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och 
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 
Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) om 
kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning och de föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till den lagen. 

Mer information om hur SCB behandlar dina 
personuppgifter hittar du på www.scb.se/personuppgifter. 

Hur behandlar ni personuppgifter? 
SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som SCB utför. Statens medieråd är 
personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som Statens medieråd gör.  

Du har rätt att gratis få en kopia, i form av ett så kallat 
registerutdrag, av de personuppgifter som behandlas av 
SCB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Om du gör 
begäran i elektronisk form, har du rätt att få utdraget i 
elektronisk form. Om du skulle anse att SCB har behandlat 
dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot EU:s 
dataskyddsförordning har du under vissa förutsättningar 
rätt att få uppgifterna raderade. Du har samma rättigheter 
gentemot Statens medieråd. Kom ihåg att ange ditt 
personnummer när du begär registerutdrag. 

Har du frågor om personuppgiftsbehandlingen kan du 
vända dig till SCBs dataskyddsombud på telefon 010-479 
40 00 eller e-post dataskyddsombud@scb.se. Du kan också 
vända dig till Statens medieråds dataskyddsombud Josabet 
Stråhle på telefon 08-665 14 74 eller e-post  
josabet.strahle@statensmedierad.se 

Var publiceras resultaten? 
På www.statensmedierad.se finns tidigare undersökningar 
för gratis nedladdning. Resultatet av den här studien 
kommer att presenteras på webbplatsen i början av 2019. 
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Ungar & medier 2018

Frågeformulär
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1. Har du tillgång till något av följande hemma:
Svara med ett kryss på varje rad.

Ja, helt egen Ja, delar med 
andra i familjen 

Nej 

a. Tv?

b. Dator?

c. Internet?

d. Xbox, Playstation, Wii?

e. Handhållen spelkonsol (Nintendo DS
eller liknande)?

f. Surfplatta (iPad eller liknande)?

g. Smartphone (iPhone eller liknande)?

h. Mobil med knappar (ej smartphone)?

2. Använder du mobiltelefon?

 Ja  

 Nej Gå till fråga 4 

• Använda bläckpenna

• Skriva STORA bokstäver, så här:

• Markera dina svar med kryss, så här:

• Om du svarat fel täck hela rutan med det felaktiga krysset, så här:

A

Frågeblanketten läses maskinellt. Vi ber dig därför att:

2
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3. Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen?
Svara med ett kryss på varje rad.

Varje dag Några 
gånger i 
veckan 

En gång i 
veckan 

Mer sällan Aldrig 

a. Använder internet?

b. Laddar upp bilder/film på nätet?

c. Lyssnar på musik?

d. Mms:ar, skickar bilder eller filmer?

e. Ringer telefonsamtal?

f. Ser på film/videoklipp?

g. Skickar textmeddelanden (t.ex. sms,
KiK, iMessage)?

h. Spelar in egna filmer och klipp?

i. Spelar spel?

j. Tar bilder?

k. Videosamtal (t.ex. Skype, FaceTime)

l. Använder sociala medier (t.ex.
Instagram, Facebook, Snapchat)?

m. Använder karta/GPS?

4. Vilka appar använder du oftast?
Skriv max fem appar.

 Jag använder inte appar Gå till fråga 5 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

5. Idag används internet till mängder av olika saker, t.ex. spel, sociala medier, titta på film och söka
information, både genom appar och webbläsare.

Ungefär hur ofta använder du internet på din fritid?
Svara med ett kryss.

 Varje dag 

 Några gånger i veckan 

 En gång i veckan 

 Mer sällan 

 Aldrig 
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6. Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du använda internet på din fritid:
Svara med ett kryss.

 Mindre än en timme 

 1–2 timmar 

 2–3 timmar 

 3–4 timmar 

 4–5 timmar 

 5–6 timmar 

 6 timmar eller mer 

 Inte alls 

7. Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du:
Svara med ett kryss på varje rad.

Varje dag Några 
gånger i 
veckan 

En gång i 
veckan 

Mer sällan Aldrig 

a. Göra läxor, skolarbeten?

b. Träna eller motionera?

c. Lyssna på musik?

d. Läsa böcker och tidningar?

e. Lyssna på ljudböcker?

f. Spela spel på surfplatta?

g. Spela spel på dator/konsol?

h. Titta på film eller tv-program?

i. Träffa kompisar, hemma hos
varandra eller ute, men inte på nätet?

j. Använda sociala medier (t.ex.
Instagram, Facebook, Snapchat)?

k. Blogga/videoblogga?

l. Läsa andras bloggar/se på
videobloggar?

m. Köpa/sälja saker och tjänster på
nätet?

n. Spela om riktiga pengar på nätet?

o. Söka information om annat än
skolarbete?

p. Titta på klipp på t.ex. YouTube?

q. Delta i något forum (ej Facebook eller
liknande)?

r. Titta på porr?

s. Mejla?

t. Lyssna på radioprogram?

u. Lyssna på poddar/podcasts?

4
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8. Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din fritid:
Svara med ett kryss på varje rad.

Mindre 
än en 
timme 

1–2 
timmar 

2–3 
timmar 

3–4 
timmar 

4–5 
timmar 

5–6 
timmar 

6 
timmar 

eller 
mer 

Inte alls 

a. Göra läxor, skolarbeten?

b. Träna eller motionera?

c. Lyssna på musik?

d. Läsa böcker och tidningar?

e. Lyssna på ljudböcker?

f. Spela spel på mobil?

g. Spela spel på surfplatta?

h. Spela spel på
dator/konsol?

i. Titta på film eller tv-
program?

j. Träffa kompisar, hemma
hos varandra eller ute,
men inte på nätet?

k. Använda sociala medier
(t.ex. Instagram,
Facebook, Snapchat)?

l. Använda mobilen?

m. Blogga/videoblogga?

n. Läsa andras bloggar/se på
videobloggar?

o. Köpa/sälja saker och
tjänster på nätet?

p. Spela om riktiga pengar på
nätet?

q. Söka information om annat
än skolarbete?

r. Titta på klipp på t.ex.
YouTube?

s. Delta i något forum (ej
Facebook eller liknande)?

t. Titta på porr?

u. Mejla?

v. Lyssna på radioprogram?

x. Lyssna på
poddar/podcasts?
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9. Brukar du ta del av nyheter?

 Ja  

 Nej Gå till fråga 12 

10. I vilka medier brukar du ta del av nyheter?
Svara med ett kryss på varje rad.

Ja, varje dag Ja, någon 
gång i veckan 

Ja, men inte 
så ofta 

Nej 

a. På tv?

b. I dator/surfplatta?

c. I mobilen?

d. I papperstidning?

e. På radio?

11. Hur upplever du nyheterna du ser?
Du kan kryssa för flera svar.

 Jag lär mig saker 

 Jag blir arg 

 Jag blir ledsen 

 Jag blir rädd 

 Jag tycker det är spännande 

 Jag tycker det är roligt 

 Jag tycker det är svårt att förstå 

 Jag tycker det är tråkigt 

 Jag tycker det är intressant 

 Jag bryr mig inte 

6
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12. Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare:
Svara med ett kryss på varje rad.

Helt och 
hållet 

Ganska 
mycket 

Varken 
mycket 
eller lite 

Ganska lite Inte alls Vet inte 

a. Dagens Nyheter

b. Svenska Dagbladet

c. Göteborgs-Posten

d. Sydsvenskan

e. Aftonbladet

f. Expressen/Kvällsposten/
Göteborgs-Tidningen

g. Metro

h. Lokaltidningar

i. SVT 1/SVT 2

j. TV4

k. Utländska tv-nyheter

l. Utländska tidningar

m. Sveriges radio

n Nyheter 24

o. Flashback

p. Facebook

q. Instagram

r. Twitter

s. Snapchat

13. Spelar du datorspel/tv-spel/mobilspel/spel för surfplatta?

 Ja  

 Nej Gå till fråga 15 

14. Vilka datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta spelar du oftast?
Skriv max tre stycken.

1.  

2.  

3.  

7
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15. Använder du sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat)?

 Ja  

 Nej Gå till fråga 20 

16. Vilka sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat) använder du oftast?
Skriv max tre stycken.

1.  

2.  

3.  

17. När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att:
Svara med ett kryss på varje rad.

Ja Nej Vet inte 

a. Visa mitt ansikte i bild

b. Visa mitt fullständiga namn

c. Visa min adress

d. Visa var jag går i skolan

e. Visa min korrekta ålder

f. Visa mitt mobilnummer

g. Visa vilka som är mina vänner

h. Visa vilka som är mina familjemedlemmar

18. Kan någon av dina föräldrar/vårdnadshavare se dina inlägg på Facebook, Instagram, Twitter,
och liknande?
Svara med ett kryss.

 Ja, de kan se allt 

 Ja, men bara det jag väljer att de ska få se 

 Nej 

 Vet inte 

19. Har någon annan än du lösenordet till något av dina sociala mediekonton?
Du kan kryssa för flera svar.

 Ja, mina föräldrar/vårdnadshavare 

 Ja, en/flera kompisar 

 Ja, min pojkvän/flickvän 

 Nej 

 Vet inte 

8
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20. Har någon annan än du lösenordet till din mobiltelefon?
Du kan kryssa för flera svar.

 Ja, mina föräldrar/vårdnadshavare 

 Ja, en/flera kompisar 

 Ja, min pojkvän/flickvän 

 Nej 

 Vet inte 

21. Följer du några kanaler/användare/videobloggare på YouTube, Twitch eller liknande?

 Ja  

 Nej Gå till fråga 23 

22. Vilka kanaler/användare/videobloggare på YouTube, Twitch eller liknande följer du?
Skriv max tre stycken.

1.  

2.  

3.  

23. Under det senaste året, har du sett porr på nätet?
Svara med ett kryss.

 Ja, en eller flera gånger i veckan 

 Ja, en eller flera gånger i månaden 

 Ja, men mindre ofta än en gång i månaden 

 Nej                    Gå till fråga 26 

 Vet inte Gå till fråga 26 

24. Om du kommit i kontakt med porr på nätet, hur gick det till?
Du kan kryssa för flera svar.

 Jag sökte själv upp det 

 En kompis visade mig 

 Det var en slump eller olyckshändelse 

25. Om du har kommit in på en sajt med porr, hur upplevde du det?
Du kan kryssa för flera svar.

 Inget särskilt, jag brydde mig inte 

 Jag blev upprörd 

 Jag gillade det 

 Det var äckligt 

 Det var spännande 

 Vet inte  

9
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26. Under det senaste året, har du råkat ut för att någon har varit elak eller mobbat dig på internet
eller via mobilen?
Svara med ett kryss.

 Ja, en eller flera gånger i veckan 

 Ja, en eller flera gånger i månaden 

 Ja, men mindre ofta än en gång i månaden 

 Nej 

 Vet inte  

27. Under det senaste året, har du blivit hotad på internet eller via mobilen?
Svara med ett kryss.

 Ja, en eller flera gånger i veckan 

 Ja, en eller flera gånger i månaden 

 Ja, men mindre ofta än en gång i månaden 

 Nej 

 Vet inte  

28. Under det senaste året, har du råkat ut för att någon har lagt ut bilder eller filmklipp på dig på
internet mot din vilja?
Svara med ett kryss.

 Ja, en eller flera gånger i veckan 

 Ja, en eller flera gånger i månaden 

 Ja, men mindre ofta än en gång i månaden 

 Nej 

 Vet inte  

29. Under det senaste året, har någon du inte känner bett dig skicka bilder på dig själv där du är
lättklädd eller naken?
Svara med ett kryss.

 Ja, en eller flera gånger i veckan 

 Ja, en eller flera gånger i månaden 

 Ja, men mindre ofta än en gång i månaden 

 Nej 

 Vet inte  

30. Under det senaste året, har du själv varit elak mot eller mobbat någon på internet eller via
mobilen?
Svara med ett kryss.

 Ja, en eller flera gånger i veckan 

 Ja, en eller flera gånger i månaden 

 Ja, men mindre ofta än en gång i månaden 

 Nej 

 Vet inte  
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31. Under det senaste året, har du själv hotat någon på internet eller via mobilen?
Svara med ett kryss.

 Ja, en eller flera gånger i veckan 

 Ja, en eller flera gånger i månaden 

 Ja, men mindre ofta än en gång i månaden 

 Nej 

 Vet inte  

32. Under det senaste året, har du själv lagt ut bilder eller filmklipp på någon på internet mot deras
vilja?
Svara med ett kryss.

 Ja, en eller flera gånger i veckan 

 Ja, en eller flera gånger i månaden 

 Ja, men mindre ofta än en gång i månaden 

 Nej 

 Vet inte  

33. Har du någon gång anmält något som hänt på internet, t.ex. i sociala medier?
Du kan kryssa för flera svar.

 Ja, det gällde något som jag utsatts för 

 Ja, det gällde något som någon annan utsatts för 

 Nej                    Gå till fråga 39 

34. Vem gjorde du anmälan till?
Du kan kryssa för flera svar.

 Sajten/tjänsten jag använde 

 Polisen 

 Annan, ange vem/vilken: 

 Vet inte 

35. Var hände det som du anmälde?
Du kan kryssa för flera svar.

 Facebook 

 Instagram 

 Snapchat 

 Twitter 

 Ask.fm 

 Flashback 

 YouTube 

 Annat, nämligen: 

 Vet inte 

11
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36. Var det enkelt eller krångligt att anmäla?
Kryssa för ett svar.

 Mycket enkelt 

 Ganska enkelt 

 Ganska svårt 

 Mycket svårt 

 Vet inte  

37. Ledde din anmälan till någon åtgärd?
Kryssa för ett svar.

 Ja 

 Nej 

 Vet inte  

38. Beskriv så noggrant du kan vad anmälan gällde och vad den ledde till:

39. Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för:
Svara med ett kryss på varje rad.

Ja Nej Jag tittar, 
använder, 
spelar inte 

Vet inte 

a. Hur lång tid du får titta på filmer/tv-program?

b. Hur sent du får titta på filmer/tv-program?

c. Hur lång tid du får spela datorspel/tv-
spel/mobilspel/spel på surfplatta?

d. Hur sent du får spela datorspel/tv-
spel/mobilspel/spel på surfplatta?

e. Hur lång tid du får använda internet?

f. Hur sent du får använda internet?

g. Hur lång tid du får använda mobilen?

h. Hur sent du får använda mobilen?

12
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40. Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata om följande aktiviteter:
Svara med ett kryss på varje rad.

Ofta Ibland Sällan Aldrig Tittar, 
använder, 
spelar inte 

a. Om böcker jag läst?

b. Om datorspel/tv-spel/mobilspel/spel
på surfplatta jag spelat?

c. Om saker jag gjort/sett på internet?

d. Om filmer eller tv-program jag sett?

e. Om min dag och hur den har varit?

41. Brukar du och dina föräldrar bli osams om:
Svara med ett kryss på varje rad.

Ja Nej Tittar, 
använder, 
spelar inte 

a. Hur lång tid du tittar på filmer/tv-program?

b. Hur lång tid du spelar datorspel/tv-
spel/mobilspel/spel på surfplatta?

c. Hur lång tid du använder internet?

d. Hur lång tid du använder mobilen?

e. Vilka filmer/tv-program du tittar på?

f. Vilka datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på
surfplatta du spelar?

g. Vad du gör på internet?

h. Vad du gör på mobilen?

42. Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de säger inte stämmer
överens. Vad gör du då?
Svara med ett kryss på varje rad.

Alltid Oftast Ibland Sällan Aldrig Vet inte 

a. Försöker hitta mer information
från andra sajter

b. Frågar kompisar vad de tycker

c. Frågar vuxna vad de tycker

43. Har du i skolan fått lära dig om källkritik på internet?
Svara med ett kryss.

 Ja 

 Nej 

 Vet inte  
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44. Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt:
Svara med ett kryss på varje rad.

För mycket 
tid 

Lagom För lite tid Gör aldrig 
detta 

a. Läxor/skolarbeten?

b. Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på
surfplatta?

c. Böcker/tidningar?

d. Filmer/tv-program?

e. YouTube?

f. Kompisar?

g. Sport/träning/motion?

h. Mobilen?

i. Sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook,
Twitter, Snapchat)?

45. Hur ofta händer det att din medieanvändning leder till att du inte gör vad du ska, t.ex.
läxläsning, hjälpa till hemma, gå och lägga dig?
Svara med ett kryss.

 Varje dag 

 Några gånger i veckan 

 En gång i veckan 

 En gång i månaden 

 Mer sällan 

 Aldrig 

46. Tror du att din medieanvändning påverkar din sömn?
Svara med ett kryss.

 Ja, jag sover bättre 

 Ja, jag sover sämre 

 Nej, min sömn påverkas inte 

 Vet inte 

Nu kommer några frågor om stress, sömn och annat som berör hur du mår psykiskt. Tänk efter hur 
du känt dig den senaste månaden. 

47. Om du tänker på din hälsa, hur tycker du att du mår?
Svara med ett kryss.

 Mycket bra 

 Ganska bra 

 Inte så bra 

 Dåligt 

 Vill inte svara 
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48. Har du under den senaste månaden:
Svara med ett kryss på varje rad.

Inte alls Någon gång Ganska ofta För det 
mesta 

a. Blivit trött i ögonen?

b. Haft ont i ryggen?

c. Haft huvudvärk?

d. Haft ont i magen?

e. Känt dig olycklig och nedstämd?

f. Känt dig spänd och orolig?

g. Känt att du inte kan hantera problem eller
motgångar du stöter på?

h. Känt dig värdelös eller sämre än andra?

i. Haft svårt att somna eller sova utan att vakna
under natten?

j. Känt dig stressad?

k. Känt dig ensam eller utan bra kompisar?

l. Känt att det mesta du gör är meningslöst?

49. a) Har du en eller flera funktionsnedsättningar?
Du kan kryssa för flera svar.

 Ja, en eller flera fysiska (t.ex. dövhet, rörelsehinder) 

 Ja, en eller flera psykiska (t.ex. ADHD, autism) 

 Nej 

 Vill inte svara 

b) Om du svarat ja: vilken/vilka funktionsnedsättningar?

Tack för att du svarade på frågeblanketten!

15
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Undrar du över något? 
Ring eller mejla SCB 
Telefon:   010-479 69 30 
E-post: enkat@scb.se 

SCB, 701 89 Örebro  
www.scb.se 

Uppge gärna numret högst upp 
på sidan om du kontaktar SCB 

Ring eller mejla Statens medieråd 
Yvonne Andersson 
Telefon:   08-665 14 80 
E-post:
yvonne.andersson@statensmedierad.se 

Jan Christofferson 
Telefon:   08-665 14 67 
E-post:
jan.christofferson@statensmedierad.se 

Statens medieråd, 102 53 Stockholm  
www.statensmedierad.se 

Ungar & medier – medievanor 
hos barn och unga 

Hej! Statens medieråd och Statistiska centralbyrån (SCB) vill bjuda in dig att 
vara med i en undersökning om barns och ungas medievanor. Undersökningen 
handlar bland annat om hur barn och unga i Sverige använder internet, 
mobiltelefoner samt spelar dator- eller tv-spel. 

Vi bjuder in 8 000 slumpmässigt utvalda föräldrar till barn i åldern 0–18 år och 
5 000  barn och ungdomar i åldern 9–18 år, att delta i undersökningen. 

Dina svar är viktiga 
Att vara med i undersökningen innebär att svara på en enkät med frågor om 
bland annat vad du som förälder tycker om ditt barns medieanvändning och hur 
ofta, hur mycket och varför ditt barn använder olika medier. Det är självklart 
frivilligt att vara med, men ditt bidrag är viktigt för kunskapen om barns 
medieanvändning och arbetet för att stärka barn i sin medievardag. 

Hur går det till att vara med? 
Enkäten är adresserad till dig som vårdnadshavare. Det är önskvärt att frågorna 
besvaras av den vårdnadshavare som utskicket adresserats till. Om du har flera 
barn är det viktigt att tänka på att frågorna i frågeblanketten gäller för 

Gå in på www.insamling.scb.se och ange användarnamn och lösenord, för att 
svara på frågorna. 

Användarnamn: 

Lösenord: 

SCB beskriver Sverige 
Statistikmyndigheten SCB förser 
samhället med statistik för 
beslutsfattande, debatt och forskning. Vi 
gör det på uppdrag av regeringen, 
myndigheter, forskare och näringsliv. Vår 
statistik bidrar till en faktabaserad 
samhällsdebatt och väl underbyggda 
beslut. 

Statens medieråd 
Statens medieråd är en statlig myndighet 
som bland annat har till uppdrag att 
verka för att stärka barn och unga som 
medvetna medieanvändare samt följa 
medieutvecklingen för dessa grupper.  

Det tar ungefär 15–25 minuter att besvara frågorna. Du behöver inte svara på 
alla frågor på en gång – det går bra att logga in flera gånger och spara emellan. 

Om du i stället väljer att besvara pappersblanketten skickar du in den i det 
portofria svarskuvertet. 

Stort tack på förhand för din medverkan! 

Med vänlig hälsning 

Ulf Dalquist   
Forskningsansvarig 
Statens medieråd   

Fredrik Bergdahl 
Undersökningsledare 
SCB 
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Vem står bakom undersökningen? 
Undersökningen genomförs av myndigheten Statens 
medieråd. SCB har hand om utskick, insamling och 
sammanställning av svaren på uppdrag av Statens 
medieråd. 

Vem använder svaren och hur? 
Efter att svaren samlats in kommer de att sammanställas 
till tabeller och diagram. I dessa kommer det inte att gå att 
se vad just du eller någon annan har svarat. 

Efter avslutad bearbetning avidentifierar SCB uppgifterna 
innan SCB överlämnar dem till Statens medieråd för 
fortsatt bearbetning och analys. 

Statens medieråd kommer att använda de uppgifter som 
lämnas för statistikframställan. Statens medieråd har 
endast tillgång till  avidentifierade uppgifter där 
personnummer och namn ersatts med en kod. 

Statens medieråd kan också komma att lämna ut 
undersökningens material till andra myndigheter eller 
forskare för statistik- och forskningsändamål. Sådan 
forskning och statistikverksamhet omfattas också av 
statistiksekretess (se nedan). Statens medieråd är 
restriktiva med att lämna ut material och gör det bara efter 
en särskild prövning. 

Hämtar ni några andra uppgifter till enkäten? 
Ja, för att inte fråga mer än nödvändigt kommer dina svar 
att kompletteras med uppgifter som redan finns hos SCB. 
Det är uppgifter om ditt hushålls sammansättning, om ditt 
barn har yngre och/eller äldre syskon, och uppgifter om 
barnets och dess vårdnadshavares kön, födelseår, 
boendekommun, födelseland (i grupper), inkomst, samt 
vårdnadshavarnas civilstånd och utbildning. Om ditt barn 
går i skolan kopplas också till svaren uppgifter om 
huvudman (kommunal el. privat), lärartäthet, samt 
Skolverkets SALSA-värde för barnets skola. 

Är svaren verkligen skyddade? 
Ja. Svaren som du lämnar skyddas av sekretess enligt 24 
kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Alla 
på SCB som arbetar med undersökningen omfattas av 
reglerna om sekretess och tystnadsplikt. Samma 
sekretesskydd gäller hos Statens medieråd. 

Regler för personuppgiftsbehandling finns även i EU:s 
dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och 
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 
Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) om 
kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning och de föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till den lagen. 

Mer information om hur SCB behandlar dina 
personuppgifter hittar du på www.scb.se/personuppgifter. 

Hur behandlar ni personuppgifter? 
SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som SCB utför. Statens medieråd är 
personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som Statens medieråd gör.  

Du har rätt att gratis få en kopia, i form av ett så kallat 
registerutdrag, av de personuppgifter som behandlas av 
SCB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Om du gör 
begäran i elektronisk form, har du rätt att få utdraget i 
elektronisk form. Om du skulle anse att SCB har behandlat 
dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot EU:s 
dataskyddsförordning har du under vissa förutsättningar 
rätt att få uppgifterna raderade. Du har samma rättigheter 
gentemot Statens medieråd. Kom ihåg att ange ditt 
personnummer när du begär registerutdrag. 

Har du frågor om personuppgiftsbehandlingen kan du 
vända dig till SCBs dataskyddsombud på telefon 010-479 
40 00 eller e-post dataskyddsombud@scb.se. Du kan också 
vända dig till Statens medieråds dataskyddsombud Josabet 
Stråhle på telefon 08-665 14 74 eller e-post  
josabet.strahle@statensmedierad.se 

Var publiceras resultaten? 
På www.statensmedierad.se finns tidigare undersökningar 
för gratis nedladdning. Resultatet av den här studien 
kommer att presenteras på webbplatsen i början av 2019. 
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Om du har flera barn är det viktigt att tänka på att frågorna i frågeblanketten som rör egna barn gäller 
för det barn som nämns under rubriken ”Hur går det till att vara med” i det medföljande 
informationsbrevet. 

I enkäten finns frågor som kan upplevas som irrelevanta för de yngsta barnen. Att de även ställs för 
de yngsta barnen är för att vi behöver veta vid vilka åldrar det aktuella mediebeteendet börjar. Det är 
därför viktigt att du som vårdnadshavare svarar även på dessa frågor. 

1. Har barnet tillgång till något av följande i hemmet:
Svara med ett kryss på varje rad.

Ja, helt egen Ja, delar med 
andra i familjen 

Nej 

a. Tv?

b. Dator?

c. Internet?

d. Xbox, Playstation, Wii?

e. Handhållen spelkonsol (Nintendo DS
eller liknande)?

f. Surfplatta (iPad eller liknande)?

g. Smartphone (iPhone eller liknande)?

h. Mobil med knappar (ej smartphone)?

2. Använder barnet mobiltelefon?

 Ja  

 Nej Gå till fråga 4 

• Använda bläckpenna

• Skriva STORA bokstäver, så här:

• Markera dina svar med kryss, så här:

• Om du svarat fel täck hela rutan med det felaktiga krysset, så här:

A

Frågeblanketten läses maskinellt. Vi ber dig därför att:

1
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3. Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? 
Svara med ett kryss på varje rad. 

  Varje dag Några 
gånger i 
veckan 

En gång i 
veckan 

Mer sällan Aldrig  

a.  Laddar upp bilder/film på nätet?       

b.  Lyssnar på musik?       

c.  Mms:ar, skickar bilder eller filmer?       

d.  Pratar i telefon?       

e.  Ser på film/videoklipp?       

f.  Skickar textmeddelanden (t.ex. sms, 
KiK, iMessage)?      

 

g.  Spelar in egna filmer och klipp?       

h.  Spelar spel?       

i.  Tar bilder?       

j.  Videosamtal (t.ex. Skype, FaceTime)       

k.  Använder sociala medier (t.ex. 
Instagram, Facebook, Snapchat)?      

 

l.  Använder karta/GPS?       

4. Vilka appar använder barnet oftast? 
Skriv max tre appar. 

  Barnet använder inte appar                     Gå till fråga 5 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

5. Idag används internet till mängder av olika saker, t.ex. spel, sociala medier, titta på film och söka 
information, både genom appar och webbläsare. 

Ungefär hur ofta använder barnet internet på sin fritid? 
Svara med ett kryss. 

 Varje dag 

 Några gånger i veckan 

 En gång i veckan 

 Mer sällan 

 Aldrig 

2
Bilaga 1.3. Frågeblankett och informationsbrev – F0-4



6. Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet använda internet på sin fritid?
Svara med ett kryss.

 Mindre än en timme 

 1–2 timmar 

 2–3 timmar 

 3–4 timmar 

 4–5 timmar 

 5 timmar eller mer 

 Inte alls 

7. Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden:
Svara med ett kryss på varje rad.

Varje dag Några 
gånger i 
veckan 

En gång i 
veckan 

Mer sällan Aldrig 

a. Lyssna på musik?

b. Läsa böcker och tidningar?

c. Lyssna på ljudböcker?

d. Spela spel på surfplatta?

e. Spela spel på dator/konsol?

f. Titta på film eller tv-program?

g. Träffa kompisar, hemma hos
varandra eller ute, men inte på nätet?

h. Titta på klipp på t.ex. YouTube?

i. Lyssna på radioprogram?

j. Lyssna på poddar/podcasts?

8. Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin fritid:
Svara med ett kryss på varje rad.

Mindre 
än en 
timme 

1–2 
timmar 

2–3 
timmar 

3–4 
timmar 

4–5 
timmar 

5–6 
timmar 

Inte alls 

a. Lyssna på musik?

b. Läsa böcker och tidningar?

c. Lyssna på ljudböcker?

d. Spela spel på mobil?

e. Spela spel på surfplatta?

f. Spela spel på dator/konsol?

g. Titta på film eller tv-program?

h. Träffa kompisar, hemma hos
varandra eller ute, men inte på
nätet?

i. Använda mobilen?

j. Titta på klipp på t.ex. YouTube?

k. Lyssna på radioprogram?

l. Lyssna på poddar/podcasts?

3
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9. Brukar barnet ta del av nyheter? 

 Ja  

 Nej                    Gå till fråga 12 

10. I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? 
Svara med ett kryss på varje rad. 

  Ja, varje dag Ja, någon 
gång i veckan 

Ja, men inte 
så ofta 

Nej  Vet inte  

a.  På tv?        

b.  I dator/surfplatta?        

c.  I mobilen?        

d.  I papperstidning?        

e.  På radio?        

11. Hur upplever barnet nyheterna han/hon ser? 
Kryssa för det du tycker stämmer för barnet. Du kan kryssa för flera svar. 

 Barnet lär sig saker 

 Barnet blir argt 

 Barnet blir ledset 

 Han/hon blir rädd 

 Barnet tycker det är spännande 

 Barnet tycker det är roligt 

 Barnet tycker det är svårt att förstå 

 Barnet tycker det är tråkigt 

 Barnet tycker det är intressant 

 Barnet bryr sig inte 
 

 Vet inte 

12. Spelar barnet datorspel/tv-spel/mobilspel/spel för surfplatta? 

 Ja  

 Nej                    Gå till fråga 14 

13. Vilka datorspel/tv-spel/mobilspel/spel för surfplatta brukar barnet oftast spela? 
Skriv max tre spel. 

1.  

 

2.  

 

3.  
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14. Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: 
Svara med ett kryss på varje rad. 

  Ofta Ibland Sällan Aldrig Barnet tittar, 
spelar, 

använder inte 

 

a.  Tittar på filmer/tv-program?       

b.  Spelar datorspel/tv-spel/ 
mobilspel/spel på surfplatta?      

 

c.  Använder internet?       

d.  Använder mobilen?       

15. Hur ofta pratar du och barnet om: 
Svara med ett kryss på varje rad. 

  Ofta Ibland Sällan Aldrig Barnet tittar, 
spelar, 

använder inte 

 

a.  Böcker barnet läst?       

b.  Datorspel/tv-spel/mobilspel/ 
spel på surfplatta barnet 
spelat?      

 

c.  Saker barnet gjort/sett på 
internet?      

 

d.  Filmer eller tv-program barnet 
sett?      

 

e. Om hur barnets dag har 
varit?      

 

5
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16. Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning. 
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska: 
Svara med ett kryss på varje rad. 

  Instämmer 
helt och 

hållet 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
inte alls 

 Vet inte  

a.  Komma i kontakt med porr på 
internet        

b.  Bli mobbat eller hotat på internet 
eller via mobilen        

c.  Vara elak mot eller mobba någon 
på internet eller via mobilen        

d.  Träffa någon på riktigt som 
han/hon först lärt känna via 
internet        

e.  Få sexuella kommentarer eller 
förslag på internet        

f.  Kontaktas av vuxna som söker 
sexuell kontakt via internet        

g.  Använda webbkamera när 
han/hon chattar        

h.  Berätta för mycket om sig själv på 
internet        

i.  Publicera olämpliga filmer/bilder 
på sig själv på internet        

j.  Råka ut för att någon annan 
publicerar olämpliga bilder eller 
filmer på honom/henne på internet        

k.  Ägna så mycket tid åt internet/spel 
att han/hon blir socialt isolerad        

l.  Påverkas av religiös eller politisk 
extremism på internet        

m.  Spendera för mycket pengar på 
internet        

n.  Bli beroende av mobilen, spel eller 
sociala medier        

o.  Få för lite sömn till följd av 
medieanvändning        

6
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Nu kommer några frågor med allmänna påståenden om barn och olika typer av medier. 

17. Jag tycker att tv och film:  
Markera med ett kryss på varje rad hur du ställer dig till följande påståenden. 

  Instämmer 
helt och 

hållet 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
inte alls 

 Vet inte  

a.  Gör att barn lär sig bra saker        

b.  Gör att barn lär sig dåliga saker        

c.  Gör barn passiva        

d.  Är ett sätt att umgås        

e.  Är beroendeframkallande        

f.  Stimulerar barns fantasi        

g.  Stjäl tid från viktigare aktiviteter        

h.  Leder till ohälsa        

i.  Är roligt och avkopplande för barn        

j.  Gör barn aggressiva        

18. Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta:  
Markera med ett kryss på varje rad hur du ställer dig till följande påståenden. 

  Instämmer 
helt och 

hållet 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
inte alls 

 Vet inte  

a.  Gör att barn lär sig bra saker        

b.  Gör att barn lär sig dåliga saker        

c.  Gör barn passiva        

d.  Är ett sätt att umgås        

e.  Är beroendeframkallande        

f.  Stimulerar barns fantasi        

g.  Stjäl tid från viktigare aktiviteter        

h.  Leder till ohälsa        

i.  Är roligt och avkopplande för barn        

j.  Gör barn aggressiva        

7
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19. Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat):  
Markera med ett kryss på varje rad hur du ställer dig till följande påståenden. 

  Instämmer 
helt och 

hållet 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
inte alls 

 Vet inte  

a.  Gör att barn lär sig bra saker        

b.  Gör att barn lär sig dåliga saker        

c.  Gör barn passiva        

d.  Är ett sätt att umgås        

e.  Är beroendeframkallande        

f.  Stimulerar barns fantasi        

g.  Stjäl tid från viktigare aktiviteter        

h.  Leder till ohälsa        

i.  Är roligt och avkopplande för barn        

j.  Gör barn aggressiva        

20. När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur stort ansvar anser du att 
nedanstående aktörer ska ha: 
Svara med ett kryss på varje rad. 

  Mycket 
stort 

ansvar 

Ganska stort 
ansvar 

Ganska litet 
ansvar 

Mycket litet 
ansvar 

 Vet inte  

a.  Mediebranschen?        

b.  Föräldrar?        

c.  Skolan?        

d.  Staten genom lagstiftning?        

e.  Myndigheter genom information?        

21. Vilka metoder använder du för att skydda ditt barn på internet/begränsa internetanvändningen? 
Du kan kryssa för flera svar. 

 Använder inbyggd föräldrakontroll i befintlig programvara 

 Använder särskilt installerade filterprogram 

 Samtalar med barnet om nätet 

 Övervakar barnet när han/hon använder nätet 

 Inspekterar webbhistorik/loggar i efterhand 

 Har regler för hur sent barnet får använda nätet 

 Har regler för hur lång tid barnet får använda nätet 

 Har regler för vilket innehåll barnet får ta del av på nätet 

 Annan typ av reglering, beskriv: 

 

 

 

 Inget av ovanstående 
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22. a) Får du den information och vägledning som du behöver när det gäller barns och ungas 
medieanvändning? 
Svara med ett kryss. 

 Ja, tillräckligt 

 Ja, nästan tillräckligt 

 Nej, saknar en del 

 Nej, saknar mycket 

 

 Känner inget behov                    Gå till fråga 23 

 Vet inte                    Gå till fråga 23 

 b) Varifrån får du information och vägledning? 
Ange upp till tre källor. 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

23. Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de använder följande 
medieformer: 
Svara med ett kryss på varje rad. 

  Mycket bra Ganska bra Ganska 
dåligt 

Mycket 
dåligt 

 Vet inte  

a.  Marksända tv-kanaler (SVT1, 
SVT2, TV4)?        

b.  Övriga tv-kanaler?        

c.  Streamad tv (t.ex HBO, Netflix)?        

d.  Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på 
surfplatta?        

e.  Internet?        

f.  Sociala medier?        

g.  Bio?        

24. Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet tid åt: 
Svara med ett kryss på varje rad. 

  För mycket 
tid 

Lagom För lite tid Barnet gör 
aldrig det 

 

a.  Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta?      

b.  Böcker/tidningar?      

c.  Filmer/tv-program?      

d.  Internet?      

e.  Kompisar?      

f.  Mobilen?      

Tack för att du svarade på frågeblanketten!  
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Undrar du över något? 
Ring eller mejla SCB 
Telefon:   010-479 69 30 
E-post: enkat@scb.se 

SCB, 701 89 Örebro  
www.scb.se 

Uppge gärna numret högst upp 
på sidan om du kontaktar SCB 

Ring eller mejla Statens medieråd 
Yvonne Andersson 
Telefon:   08-665 14 80 
E-post:
yvonne.andersson@statensmedierad.se 

Jan Christofferson 
Telefon:   08-665 14 67 
E-post:
jan.christofferson@statensmedierad.se 

Statens medieråd, 102 53 Stockholm  
www.statensmedierad.se 

Ungar & medier – medievanor 
hos barn och unga 

Hej! Statens medieråd och Statistiska centralbyrån (SCB) vill bjuda in dig att 
vara med i en undersökning om barns och ungas medievanor. Undersökningen 
handlar bland annat om hur barn och unga i Sverige använder internet, 
mobiltelefoner samt spelar dator- eller tv-spel. 

Vi bjuder in 8 000 slumpmässigt utvalda föräldrar till barn i åldern 0–18 år och 
5 000  barn och ungdomar i åldern 9–18 år, att delta i undersökningen. 

Dina svar är viktiga 
Att vara med i undersökningen innebär att svara på en enkät med frågor om 
bland annat vad du som förälder tycker om ditt barns medieanvändning och hur 
ofta, hur mycket och varför ditt barn använder olika medier. Det är självklart 
frivilligt att vara med, men ditt bidrag är viktigt för kunskapen om barns 
medieanvändning och arbetet för att stärka barn i sin medievardag. 

Hur går det till att vara med? 
Enkäten är adresserad till dig som vårdnadshavare. Det är önskvärt att frågorna 
besvaras av den vårdnadshavare som utskicket adresserats till. Om du har flera 
barn är det viktigt att tänka på att frågorna i frågeblanketten gäller för 

Gå in på www.insamling.scb.se och ange användarnamn och lösenord, för att 
svara på frågorna. 

Användarnamn: 

Lösenord: 

SCB beskriver Sverige 
Statistikmyndigheten SCB förser 
samhället med statistik för 
beslutsfattande, debatt och forskning. Vi 
gör det på uppdrag av regeringen, 
myndigheter, forskare och näringsliv. Vår 
statistik bidrar till en faktabaserad 
samhällsdebatt och väl underbyggda 
beslut. 

Statens medieråd 
Statens medieråd är en statlig myndighet 
som bland annat har till uppdrag att 
verka för att stärka barn och unga som 
medvetna medieanvändare samt följa 
medieutvecklingen för dessa grupper.  

Det tar ungefär 15–25 minuter att besvara frågorna. Du behöver inte svara på 
alla frågor på en gång – det går bra att logga in flera gånger och spara emellan. 

Om du i stället väljer att besvara pappersblanketten skickar du in den i det 
portofria svarskuvertet. 

Stort tack på förhand för din medverkan! 

Med vänlig hälsning 

Ulf Dalquist   
Forskningsansvarig 
Statens medieråd   

Fredrik Bergdahl 
Undersökningsledare 
SCB 
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Vem står bakom undersökningen? 
Undersökningen genomförs av myndigheten Statens 
medieråd. SCB har hand om utskick, insamling och 
sammanställning av svaren på uppdrag av Statens 
medieråd. 

Vem använder svaren och hur? 
Efter att svaren samlats in kommer de att sammanställas 
till tabeller och diagram. I dessa kommer det inte att gå att 
se vad just du eller någon annan har svarat. 

Efter avslutad bearbetning avidentifierar SCB uppgifterna 
innan SCB överlämnar dem till Statens medieråd för 
fortsatt bearbetning och analys. 

Statens medieråd kommer att använda de uppgifter som 
lämnas för statistikframställan. Statens medieråd har 
endast tillgång till  avidentifierade uppgifter där 
personnummer och namn ersatts med en kod. 

Statens medieråd kan också komma att lämna ut 
undersökningens material till andra myndigheter eller 
forskare för statistik- och forskningsändamål. Sådan 
forskning och statistikverksamhet omfattas också av 
statistiksekretess (se nedan). Statens medieråd är 
restriktiva med att lämna ut material och gör det bara efter 
en särskild prövning. 

Hämtar ni några andra uppgifter till enkäten? 
Ja, för att inte fråga mer än nödvändigt kommer dina svar 
att kompletteras med uppgifter som redan finns hos SCB. 
Det är uppgifter om ditt hushålls sammansättning, om ditt 
barn har yngre och/eller äldre syskon, och uppgifter om 
barnets och dess vårdnadshavares kön, födelseår, 
boendekommun, födelseland (i grupper), inkomst, samt 
vårdnadshavarnas civilstånd och utbildning. Om ditt barn 
går i skolan kopplas också till svaren uppgifter om 
huvudman (kommunal el. privat), lärartäthet, samt 
Skolverkets SALSA-värde för barnets skola. 

Är svaren verkligen skyddade? 
Ja. Svaren som du lämnar skyddas av sekretess enligt 24 
kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Alla 
på SCB som arbetar med undersökningen omfattas av 
reglerna om sekretess och tystnadsplikt. Samma 
sekretesskydd gäller hos Statens medieråd. 

Regler för personuppgiftsbehandling finns även i EU:s 
dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och 
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 
Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) om 
kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning och de föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till den lagen. 

Mer information om hur SCB behandlar dina 
personuppgifter hittar du på www.scb.se/personuppgifter. 

Hur behandlar ni personuppgifter? 
SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som SCB utför. Statens medieråd är 
personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som Statens medieråd gör.  

Du har rätt att gratis få en kopia, i form av ett så kallat 
registerutdrag, av de personuppgifter som behandlas av 
SCB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Om du gör 
begäran i elektronisk form, har du rätt att få utdraget i 
elektronisk form. Om du skulle anse att SCB har behandlat 
dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot EU:s 
dataskyddsförordning har du under vissa förutsättningar 
rätt att få uppgifterna raderade. Du har samma rättigheter 
gentemot Statens medieråd. Kom ihåg att ange ditt 
personnummer när du begär registerutdrag. 

Har du frågor om personuppgiftsbehandlingen kan du 
vända dig till SCBs dataskyddsombud på telefon 010-479 
40 00 eller e-post dataskyddsombud@scb.se. Du kan också 
vända dig till Statens medieråds dataskyddsombud Josabet 
Stråhle på telefon 08-665 14 74 eller e-post  
josabet.strahle@statensmedierad.se 

Var publiceras resultaten? 
På www.statensmedierad.se finns tidigare undersökningar 
för gratis nedladdning. Resultatet av den här studien 
kommer att presenteras på webbplatsen i början av 2019. 
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Om du har flera barn är det viktigt att tänka på att frågorna i frågeblanketten som rör egna barn gäller 
för det barn som nämns under rubriken ”Hur går det till att vara med” i det medföljande 
informationsbrevet. 

I enkäten finns frågor som kan upplevas som irrelevanta för de yngsta barnen. Att de även ställs för 
de yngsta barnen är för att vi behöver veta vid vilka åldrar det aktuella mediebeteendet börjar. Det är 
därför viktigt att du som vårdnadshavare svarar även på dessa frågor. 

1. Har barnet tillgång till något av följande i hemmet:
Svara med ett kryss på varje rad.

Ja, helt egen Ja, delar med 
andra i familjen 

Nej 

a. Tv?

b. Dator?

c. Internet?

d. Xbox, Playstation, Wii?

e. Handhållen spelkonsol (Nintendo DS
eller liknande)?

f. Surfplatta (iPad eller liknande)?

g. Smartphone (iPhone eller liknande)?

h. Mobil med knappar (ej smartphone)?

2. Använder barnet mobiltelefon?

 Ja  

 Nej Gå till fråga 4 

• Använda bläckpenna

• Skriva STORA bokstäver, så här:

• Markera dina svar med kryss, så här:

• Om du svarat fel täck hela rutan med det felaktiga krysset, så här:

A

Frågeblanketten läses maskinellt. Vi ber dig därför att:

2
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3. Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen?
Svara med ett kryss på varje rad.

Varje dag Några 
gånger i 
veckan 

En gång i 
veckan 

Mer sällan Aldrig 

a. Laddar upp bilder/film på nätet?

b. Lyssnar på musik?

c. Mms:ar, skickar bilder eller filmer?

d. Pratar i telefon?

e. Ser på film/videoklipp?

f. Skickar textmeddelanden (t.ex. sms,
KiK, iMessage)?

g. Spelar in egna filmer och klipp?

h. Spelar spel?

i. Tar bilder?

j. Videosamtal (t.ex. Skype, FaceTime)

k. Använder sociala medier (t.ex.
Instagram, Facebook, Snapchat)?

l. Använder karta/GPS?

4. Vilka appar använder barnet oftast?
Skriv max tre appar.

 Barnet använder inte appar Gå till fråga 5 

1.  

2.  

3.  

5. Idag används internet till mängder av olika saker, t.ex. spel, sociala medier, titta på film och söka
information, både genom appar och webbläsare.

Ungefär hur ofta använder barnet internet på sin fritid?
Svara med ett kryss.

 Varje dag 

 Några gånger i veckan 

 En gång i veckan 

 Mer sällan 

 Aldrig 
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6. Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet använda internet på sin fritid?
Svara med ett kryss.

 Mindre än en timme 

 1–2 timmar 

 2–3 timmar 

 3–4 timmar 

 4–5 timmar 

 5 timmar eller mer 

 Inte alls 

7. Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden:
Svara med ett kryss på varje rad.

Varje dag Några 
gånger i 
veckan 

En gång i 
veckan 

Mer sällan Aldrig 

a. Göra läxor, skolarbeten?

b. Träna eller motionera?

c. Lyssna på musik?

d. Läsa böcker och tidningar?

e. Lyssna på ljudböcker?

f. Spela spel på surfplatta?

g. Spela spel på dator/konsol?

h. Titta på film eller tv-program?

i. Träffa kompisar, hemma hos
varandra eller ute, men inte på nätet?

j. Använda sociala medier (t.ex.
Instagram, Facebook, Snapchat)?

k. Blogga/videoblogga?

l. Läsa andras bloggar/se på
videobloggar?

m. Söka information om annat än
skolarbete?

n. Titta på klipp på t.ex. YouTube?

o. Delta i något forum (ej Facebook eller
liknande)?

p. Mejla?

q. Lyssna på radioprogram?

r. Lyssna på poddar/podcasts?
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8. Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin fritid:
Svara med ett kryss på varje rad.

Mindre 
än en 
timme 

1–2 
timmar 

2–3 
timmar 

3–4 
timmar 

4–5 
timmar 

5–6 
timmar 

6 timmar 
eller mer 

Inte 
alls 

a. Göra läxor, skolarbeten?

b. Träna eller motionera?

c. Lyssna på musik?

d. Läsa böcker och
tidningar?

e. Lyssna på ljudböcker?

f. Spela spel på mobil?

g. Spela spel på surfplatta?

h. Spela spel på dator/
konsol?

i. Titta på film eller tv-
program?

j. Träffa kompisar, hemma
hos varandra eller ute,
men inte på nätet?

k. Använda sociala medier
(t.ex. Instagram,
Facebook, Snapchat)?

l. Använda mobilen?

m. Blogga/videoblogga?

n. Läsa andras bloggar/se
på videobloggar?

o. Söka information om
annat än skolarbete?

p. Titta på klipp på t.ex.
YouTube?

q. Delta i något forum (ej
Facebook eller
liknande)?

r. Mejla?

s. Lyssna på
radioprogram?

t. Lyssna på poddar/
podcasts?

9. Brukar barnet ta del av nyheter?

 Ja  

 Nej Gå till fråga 12 

5
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10. I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter?
Svara med ett kryss på varje rad.

Ja, varje dag Ja, någon 
gång i veckan 

Ja, men inte 
så ofta 

Nej Vet inte 

a. På tv?

b. I dator/surfplatta?

c. I mobilen?

d. I papperstidning?

e. På radio?

11. Hur upplever barnet nyheterna han/hon ser?
Kryssa för det du tycker stämmer för barnet. Du kan kryssa för flera svar.

 Barnet lär sig saker 

 Barnet blir argt 

 Barnet blir ledset 

 Han/hon blir rädd 

 Barnet tycker det är spännande 

 Barnet tycker det är roligt 

 Barnet tycker det är svårt att förstå 

 Barnet tycker det är tråkigt 

 Barnet tycker det är intressant 

 Barnet bryr sig inte 

 Vet inte 

12. Spelar barnet datorspel/tv-spel/mobilspel/spel för surfplatta?

 Ja  

 Nej Gå till fråga 14 

13. Vilka datorspel/tv-spel/mobilspel/spel för surfplatta brukar barnet oftast spela?
Skriv max tre spel.

1.  

2.  

3.  

14. Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon:
Svara med ett kryss på varje rad.

Ofta Ibland Sällan Aldrig Barnet tittar, 
spelar, 

använder inte 

a. Tittar på filmer/tv-program?

b. Spelar datorspel/tv-spel/
mobilspel/spel på surfplatta?

c. Använder internet?

d. Använder mobilen?

6
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15. Hur ofta pratar du och barnet om:
Svara med ett kryss på varje rad.

Ofta Ibland Sällan Aldrig Barnet tittar, 
spelar, använder 

inte 

a. Böcker barnet läst?

b. Datorspel/tv-spel/mobilspel/
spel på surfplatta barnet
spelat?

c. Saker barnet gjort/sett på
internet?

d. Filmer eller tv-program barnet
sett?

e. Om hur barnets dag har varit?

16. Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:
Svara med ett kryss på varje rad.

Instämmer 
helt och 

hållet 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
inte alls 

Vet inte 

a. Komma i kontakt med porr på
internet

b. Bli mobbat eller hotat på internet
eller via mobilen

c. Vara elak mot eller mobba någon
på internet eller via mobilen

d. Träffa någon på riktigt som
han/hon först lärt känna via
internet

e. Få sexuella kommentarer eller
förslag på internet

f. Kontaktas av vuxna som söker
sexuell kontakt via internet

g. Använda webbkamera när
han/hon chattar

h. Berätta för mycket om sig själv på
internet

i. Publicera olämpliga filmer/bilder
på sig själv på internet

j. Råka ut för att någon annan
publicerar olämpliga bilder eller
filmer på honom/henne på internet

k. Ägna så mycket tid åt internet/spel
att han/hon blir socialt isolerad

l. Påverkas av religiös eller politisk
extremism på internet

m. Spendera för mycket pengar på
internet

n. Bli beroende av mobilen, spel eller
sociala medier

o. Få för lite sömn till följd av
medieanvändning

7
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17. Har det någon gång hänt att ditt barn har: 
Kryssa för det som inträffat. Du kan kryssa för flera svar. 

 Kommit i kontakt med porr på internet? 

 Blivit mobbat eller hotat på internet eller via mobilen? 

 Varit elak mot eller mobbat någon på internet eller via mobilen? 

 Träffat någon på riktigt som han/hon först lärt känna via internet? 

 Fått sexuella kommentarer eller förslag på internet? 

 Kontaktats av vuxna som söker sexuell kontakt via internet? 

 Använt webbkamera när han/hon chattar? 

 Berättat för mycket om sig själv på internet? 

 Publicerat olämpliga filmer/bilder på sig själv på internet? 

 Råkat ut för att någon annan publicerat olämpliga bilder eller filmer på honom/henne på internet? 

 Ägnat så mycket tid åt internet/spel att han/hon blivit socialt isolerad? 

 Påverkats av religiös eller politisk extremism på internet? 

 Spenderat för mycket pengar på internet? 

 Blivit beroende av mobilen, spel eller sociala medier? 

 Fått för lite sömn till följd av medieanvändning? 

 Inget av ovanstående 

Nu kommer några frågor med allmänna påståenden om barn och olika typer av medier. 

18. Jag tycker att tv och film:  
Markera med ett kryss på varje rad hur du ställer dig till följande påståenden. 

  Instämmer 
helt och 

hållet 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
inte alls 

 Vet inte  

a.  Gör att barn lär sig bra saker        

b.  Gör att barn lär sig dåliga saker        

c.  Gör barn passiva        

d.  Är ett sätt att umgås        

e.  Är beroendeframkallande        

f.  Stimulerar barns fantasi        

g.  Stjäl tid från viktigare aktiviteter        

h.  Leder till ohälsa        

i.  Är roligt och avkopplande för barn        

j.  Gör barn aggressiva        
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19. Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta:  
Markera med ett kryss på varje rad hur du ställer dig till följande påståenden. 

  Instämmer 
helt och 

hållet 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
inte alls 

 Vet inte  

a.  Gör att barn lär sig bra saker        

b.  Gör att barn lär sig dåliga saker        

c.  Gör barn passiva        

d.  Är ett sätt att umgås        

e.  Är beroendeframkallande        

f.  Stimulerar barns fantasi        

g.  Stjäl tid från viktigare aktiviteter        

h.  Leder till ohälsa        

i.  Är roligt och avkopplande för barn        

j.  Gör barn aggressiva        

20. Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat):  
Markera med ett kryss på varje rad hur du ställer dig till följande påståenden. 

  Instämmer 
helt och 

hållet 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
inte alls 

 Vet inte  

a.  Gör att barn lär sig bra saker        

b.  Gör att barn lär sig dåliga saker        

c.  Gör barn passiva        

d.  Är ett sätt att umgås        

e.  Är beroendeframkallande        

f.  Stimulerar barns fantasi        

g.  Stjäl tid från viktigare aktiviteter        

h.  Leder till ohälsa        

i.  Är roligt och avkopplande för barn        

j.  Gör barn aggressiva        

21. När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur stort ansvar anser du att 
nedanstående aktörer ska ha: 
Svara med ett kryss på varje rad. 

  Mycket 
stort 

ansvar 

Ganska stort 
ansvar 

Ganska litet 
ansvar 

Mycket litet 
ansvar 

 Vet inte  

a.  Mediebranschen?        

b.  Föräldrar?        

c.  Skolan?        

d.  Staten genom lagstiftning?        

e.  Myndigheter genom information?        
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22. Vilka metoder använder du för att skydda ditt barn på internet/begränsa 
internetanvändningen? 
Du kan kryssa för flera svar. 

 Använder inbyggd föräldrakontroll i befintlig programvara 

 Använder särskilt installerade filterprogram 

 Samtalar med barnet om nätet 

 Övervakar barnet när han/hon använder nätet 

 Inspekterar webbhistorik/loggar i efterhand 

 Har regler för hur sent barnet får använda nätet 

 Har regler för hur lång tid barnet får använda nätet 

 Har regler för vilket innehåll barnet får ta del av på nätet 

 Annan typ av reglering, beskriv: 

 

 

 

 Inget av ovanstående 

23. a) Får du den information och vägledning som du behöver när det gäller barns och ungas 
medieanvändning? 
Svara med ett kryss. 

 Ja, tillräckligt 

 Ja, nästan tillräckligt 

 Nej, saknar en del 

 Nej, saknar mycket 

 

 Känner inget behov                    Gå till fråga 24 

 Vet inte                    Gå till fråga 24 

 b) Varifrån får du information och vägledning? 
Ange upp till tre källor. 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

10
Bilaga 1.4. Frågeblankett och informationsbrev – F5-8



 

 

24. Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de använder följande 
medieformer: 
Svara med ett kryss på varje rad. 

  Mycket bra Ganska bra Ganska 
dåligt 

Mycket 
dåligt 

 Vet inte  

a.  Marksända tv-kanaler (SVT1, 
SVT2, TV4)?        

b.  Övriga tv-kanaler?        

c.  Streamad tv (t.ex HBO, Netflix)?        

d.  Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel 
på surfplatta?        

e.  Internet?        

f.  Sociala medier?        

g.  Bio?        

25. Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet tid åt: 
Svara med ett kryss på varje rad. 

  För mycket 
tid 

Lagom För lite tid Barnet gör 
aldrig det 

 

a.  Läxor/skolarbeten?      

b.  Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta?      

c.  Böcker/tidningar?      

d.  Filmer/tv-program?      

e.  Internet?      

f.  Kompisar?      

g.  Sport/träning/motion?      

h.  Mobilen?      

i.  Sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, 
Twitter, Snapchat)?     

 

26. Hur ofta händer det att barnets medieanvändning leder till att ditt barn inte gör vad han/hon 
ska t.ex. läxläsning, hjälpa till hemma, gå och lägga sig? 
Svara med ett kryss. 

 Varje dag 

 Några gånger i veckan 

 En gång i veckan 

 En gång i månaden 

 Mer sällan 

 Aldrig 

Tack för att du svarade på frågeblanketten!  
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Undrar du över något? 
Ring eller mejla SCB 
Telefon:   010-479 69 30 
E-post: enkat@scb.se 

SCB, 701 89 Örebro  
www.scb.se 

Uppge gärna numret högst upp 
på sidan om du kontaktar SCB 

Ring eller mejla Statens medieråd 
Yvonne Andersson 
Telefon:   08-665 14 80 
E-post:
yvonne.andersson@statensmedierad.se 

Jan Christofferson 
Telefon:   08-665 14 67 
E-post:
jan.christofferson@statensmedierad.se 

Statens medieråd, 102 53 Stockholm  
www.statensmedierad.se 

Ungar & medier – medievanor 
hos barn och unga 

Hej! Statens medieråd och Statistiska centralbyrån (SCB) vill bjuda in dig att 
vara med i en undersökning om barns och ungas medievanor. Undersökningen 
handlar bland annat om hur barn och unga i Sverige använder internet, 
mobiltelefoner samt spelar dator- eller tv-spel. 

Vi bjuder in 8 000 slumpmässigt utvalda föräldrar till barn i åldern 0–18 år och 
5 000  barn och ungdomar i åldern 9–18 år, att delta i undersökningen. 

Dina svar är viktiga 
Att vara med i undersökningen innebär att svara på en enkät med frågor om 
bland annat vad du som förälder tycker om ditt barns medieanvändning och hur 
ofta, hur mycket och varför ditt barn använder olika medier. Det är självklart 
frivilligt att vara med, men ditt bidrag är viktigt för kunskapen om barns 
medieanvändning och arbetet för att stärka barn i sin medievardag. 

Hur går det till att vara med? 
Enkäten är adresserad till dig som vårdnadshavare. Det är önskvärt att frågorna 
besvaras av den vårdnadshavare som utskicket adresserats till. Om du har flera 
barn är det viktigt att tänka på att frågorna i frågeblanketten gäller för 

Gå in på www.insamling.scb.se och ange användarnamn och lösenord, för att 
svara på frågorna. 

Användarnamn: 

Lösenord: 

SCB beskriver Sverige 
Statistikmyndigheten SCB förser 
samhället med statistik för 
beslutsfattande, debatt och forskning. Vi 
gör det på uppdrag av regeringen, 
myndigheter, forskare och näringsliv. Vår 
statistik bidrar till en faktabaserad 
samhällsdebatt och väl underbyggda 
beslut. 

Statens medieråd 
Statens medieråd är en statlig myndighet 
som bland annat har till uppdrag att 
verka för att stärka barn och unga som 
medvetna medieanvändare samt följa 
medieutvecklingen för dessa grupper.  

Det tar ungefär 15–25 minuter att besvara frågorna. Du behöver inte svara på 
alla frågor på en gång – det går bra att logga in flera gånger och spara emellan. 

Om du i stället väljer att besvara pappersblanketten skickar du in den i det 
portofria svarskuvertet. 

Stort tack på förhand för din medverkan! 

Med vänlig hälsning 

Ulf Dalquist   
Forskningsansvarig 
Statens medieråd   

Fredrik Bergdahl 
Undersökningsledare 
SCB 
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Vem står bakom undersökningen? 
Undersökningen genomförs av myndigheten Statens 
medieråd. SCB har hand om utskick, insamling och 
sammanställning av svaren på uppdrag av Statens 
medieråd. 

Vem använder svaren och hur? 
Efter att svaren samlats in kommer de att sammanställas 
till tabeller och diagram. I dessa kommer det inte att gå att 
se vad just du eller någon annan har svarat. 

Efter avslutad bearbetning avidentifierar SCB uppgifterna 
innan SCB överlämnar dem till Statens medieråd för 
fortsatt bearbetning och analys. 

Statens medieråd kommer att använda de uppgifter som 
lämnas för statistikframställan. Statens medieråd har 
endast tillgång till  avidentifierade uppgifter där 
personnummer och namn ersatts med en kod. 

Statens medieråd kan också komma att lämna ut 
undersökningens material till andra myndigheter eller 
forskare för statistik- och forskningsändamål. Sådan 
forskning och statistikverksamhet omfattas också av 
statistiksekretess (se nedan). Statens medieråd är 
restriktiva med att lämna ut material och gör det bara efter 
en särskild prövning. 

Hämtar ni några andra uppgifter till enkäten? 
Ja, för att inte fråga mer än nödvändigt kommer dina svar 
att kompletteras med uppgifter som redan finns hos SCB. 
Det är uppgifter om ditt hushålls sammansättning, om ditt 
barn har yngre och/eller äldre syskon, och uppgifter om 
barnets och dess vårdnadshavares kön, födelseår, 
boendekommun, födelseland (i grupper), inkomst, samt 
vårdnadshavarnas civilstånd och utbildning. Om ditt barn 
går i skolan kopplas också till svaren uppgifter om 
huvudman (kommunal el. privat), lärartäthet, samt 
Skolverkets SALSA-värde för barnets skola. 

Är svaren verkligen skyddade? 
Ja. Svaren som du lämnar skyddas av sekretess enligt 24 
kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Alla 
på SCB som arbetar med undersökningen omfattas av 
reglerna om sekretess och tystnadsplikt. Samma 
sekretesskydd gäller hos Statens medieråd. 

Regler för personuppgiftsbehandling finns även i EU:s 
dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och 
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 
Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) om 
kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning och de föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till den lagen. 

Mer information om hur SCB behandlar dina 
personuppgifter hittar du på www.scb.se/personuppgifter. 

Hur behandlar ni personuppgifter? 
SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som SCB utför. Statens medieråd är 
personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som Statens medieråd gör.  

Du har rätt att gratis få en kopia, i form av ett så kallat 
registerutdrag, av de personuppgifter som behandlas av 
SCB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Om du gör 
begäran i elektronisk form, har du rätt att få utdraget i 
elektronisk form. Om du skulle anse att SCB har behandlat 
dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot EU:s 
dataskyddsförordning har du under vissa förutsättningar 
rätt att få uppgifterna raderade. Du har samma rättigheter 
gentemot Statens medieråd. Kom ihåg att ange ditt 
personnummer när du begär registerutdrag. 

Har du frågor om personuppgiftsbehandlingen kan du 
vända dig till SCBs dataskyddsombud på telefon 010-479 
40 00 eller e-post dataskyddsombud@scb.se. Du kan också 
vända dig till Statens medieråds dataskyddsombud Josabet 
Stråhle på telefon 08-665 14 74 eller e-post  
josabet.strahle@statensmedierad.se 

Var publiceras resultaten? 
På www.statensmedierad.se finns tidigare undersökningar 
för gratis nedladdning. Resultatet av den här studien 
kommer att presenteras på webbplatsen i början av 2019. 
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Kalibreringsrapport 

1 Inledning 

I en urvalsundersökning är alltid skattningarna behäftade med urvalsfel 
beroende på att endast en delmängd (urval) av populationen studeras. Ett 
annat fel uppkommer om vi inte lyckas få svar från alla personer (bortfall) 
och om de avviker från de svarande med avseende på 
undersökningsvariablerna. Detta fel kallas för bortfallsfel.  
 
För att underlätta användningen av statistiken är det värdefullt om storleken 
på felen kan uppskattas. Av nämnda feltyper är det endast storleken på 
urvalsfelet som kan skattas med hjälp av urvalsinformation. Kunskap om 
bortfallsfelet kan i regel bara fås på ett indirekt och approximativt sätt genom 
att utnyttja registervariabler.  
 
Både urvalsfel och bortfallsfel kan reduceras genom att använda ett effektivt 
uppräkningsförfarande. I följande avsnitt redovisas hur det görs i denna 
undersökning. 

2 Hjälpinformation 

Viss hjälpinformation utnyttjas vanligtvis även före estimationen, t.ex. för 
bildande av stratifierade urvalsdesigner. Det kan dock finnas ytterligare 
hjälpinformation som är effektiv i estimationen. 
 
Det centrala arbetet för att få god kvalitet på skattningarna, då 
kalibreringsestimatorn används, är att använda ”stark” hjälpinformation. I 
följande avsnitt beskrivs detta arbete för denna undersökning. 
 

2.1 Tänkbara hjälpvariabler 

Vid val av hjälpvariabler är det tre kriterier som ska beaktas (se Lundström 
och Särndal 2001): 
 
• Det första kriteriet är att variabeln samvarierar väl med 

svarsbenägenheten (-sannolikheten). Det är det viktigaste kriteriet 
eftersom det leder till en minskning av bortfallsskevheten för alla 
skattningar. 

 
• Det andra kriteriet är att variabeln samvarierar väl med (viktiga) 

målvariabler. Om så är fallet minskar bortfallsskevheten för de 
skattningar som byggs upp av dessa målvariabler. Även variansen 
minskar för dessa skattningar.    
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• Det tredje kriteriet är att variabeln avgränsar (viktiga) 
redovisningsgrupper. Det leder framförallt till minskad varians i 
skattningar för dessa redovisningsgrupper.  

 
I en undersökning med ett stort antal frågor av skiftande karaktär är det 
främst kriterierna (i) och (iii) som kan beaktas. Eftersom det i denna 
undersökning rör sig om två olika typer av populationer man vill skatta 
diverse storheter i, har två olika uppsättningar av hjälpvariabler utnyttjats: en 
för barnpopulationerna och en för föräldrapopulationerna. 
 
Tänkbara hjälpvariabler, det vill säga variabler som tros uppfylla 
ovanstående kriterier, hämtades ifrån RTB (Registret över totalbefolkningen) 
och Utbildningsregistret. Hjälpvariablerna är definierade enligt tabell 1 
(barnpopulationerna) och tabell 2 (föräldrapopulationerna). 
 
 
Tabell 1. Tänkbara hjälpvariabler, barnpopulationerna  
Variabel (benämning) Kategorier (koder) 
  ANT (=antal vårdnadshavare) 1 = en vårdnadshavare 

2 = två vårdnadshavare 
3 = ingen vårdnadshavare 

FOD (=vårdnadshavarnas 
födelseländer) 

1 = ingen v.h. född utanför Sverige 
2 = minst en v.h. född utanför Sverige 

UTB (=högsta utbildningsnivå 
bland vårdnadshavarna) 

1 = Förgymnasial (inkl. okänd/saknas)  
2 = Gymnasial 
3 = Eftergymnasial 

INK (=hushållets årsinkomst, kr) 1 = 0-399 999 
2 = 400 000-599 999 
3 = 600 000- 

 
 
Tabell 2. Tänkbara hjälpvariabler, föräldrapopulationerna  
Variabel (benämning) Kategorier (koder) 
  KON (=förälderns kön) 1 = man 

2 = kvinna 
CIV (=förälderns civilstånd) 1 = Gift/registrerat partnerskap 

2 = Övriga 
FOD (=förälderns födelseland) 1 = Sverige 

2 = Övriga världen 
UTB (=förälderns utbildnings-
nivå) 

1 = Förgymnasial (inkl. okänd/saknas)  
2 = Gymnasial 
3 = Eftergymnasial 

INK (=förälderns årsinkomst, kr) 1 = 0-199 999 
2 = 200 000-299 999 
3 = 300 000- 
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I följande avsnitt analyserar vi variablerna i tabell 1-2 för att slutligen 
bestämma hjälpvektorer. 
 

3 Analys av hjälpinformation 

3.1.1 Kriterium 1: Variabeln samvarierar med svarsbenägenheten  
För att se huruvida hjälpvariablerna uppfyller det första kriteriet, studeras 
sambandet mellan den dikotoma variabeln svarande/bortfall och 
hjälpvariablerna. Det görs genom att beräkna andel svarande i olika grupper, 
bestämda av respektive hjälpvariabel. Vid stora skillnader mellan 
svarsandelarna utgör variabeln en stark kandidat till hjälpvariabel. 
 
Först analyseras hjälpvariablerna för barnpopulationerna. Tabell 3-6 visar 
som exempel svarsandelar inom gruppen barn 9-12 år. 
 
Tabell 3  Andel svarande barn fördelat på antal vårdnadshavare 
 1 2 3 
Svarsandel (%) 23,0 33,3 – 

 
Tabell 4  Andel svarande barn fördelat på vårdnadshavarnas födelseländer 
 1 2 
Svarsandel (%) 35,2 27,8 
 
Tabell 5  Andel svarande barn fördelat på högsta utbildningsnivå 
 1 2 3 
Svarsandel (%) 18,4 26,7 41,5 
 
Tabell 6  Andel svarande barn fördelat på hushållsinkomst 
 1 2 3 
Svarsandel (%) 23,1 29,6 38,3 
 
Tabellerna 3-6 visar att samtliga hjälpvariabler är starka beträffande 
kriterium 1. Exempelvis är svarsbenägenheten betydligt högre hos barn med 
två vårdnadshavare (33,3 %) än hos barn med en vårdnadshavare (23,0 %). 
 
Nedan analyseras hjälpvariablerna för föräldrapopulationerna. Tabell 7-11 
visar som exempel svarsandelar inom gruppen föräldrar till barn 5-8 år. 
 
Tabell 7  Andel svarande föräldrar fördelat på kön 
 1 2 
Svarsandel (%) 32,7 31,6 
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Tabell 8  Andel svarande föräldrar fördelat på civilstånd 
 1 2 
Svarsandel (%) 35,1 27,3 
 
Tabell 9  Andel svarande föräldrar fördelat på födelseland 
 1 2 
Svarsandel (%) 35,9 22,7 
 
Tabell 10  Andel svarande föräldrar fördelat på utbildningsnivå 
 1 2 3 
Svarsandel (%) 16,8 30,0 43,9 
 
Tabell 11  Andel svarande föräldrar fördelat på inkomst 
 1 2 3 
Svarsandel (%) 22,6 30,4 37,7 
 
 
Tabellerna 7-11 visar att samtliga hjälpvariabler är starka beträffande 
kriterium 1. Exempelvis är svarsbenägenheten betydligt högre hos föräldrar 
med eftergymnasial utbildningsnivå (43,9 %) än hos föräldrar med 
förgymnasial utbildningsnivå (16,8 %). 
 

3.1.2 Kriterium 3: Variabeln avgränsar (viktiga) redovisningsgrupper  
Om hjälpvariabeln avgränsar viktiga redovisningsgrupper kan kvaliteten bli 
bättre i dessa grupper med avseende på skattningarnas urvalsfel.  
 

3.2 Slutligt val av hjälpvektor  

Efter en sammanvägning av analysen kring ovanstående kriterier samt efter 
kontroll av vikternas fördelning används följande hjälpvektor för respektive 
barnpopulation: 
 
ANT + FOD + UTB + INK 
 
För respektive föräldrapopulation används följande hjälpvektor: 
 
KON + CIV + FOD + UTB + INK 
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4 Teknisk beskrivning av urval och estimation 
Vi har en population U bestående av N personer. De parametrar vi är 
intresserade av är vanligtvis funktioner av två totaler, ∑= U kyY  och 

∑= U kzZ , där yk  är värdet på variabeln y för person k och kz  värdet på en 
annan variabel för samma person. 
 
Vanligtvis är y (och även z) en dikotom variabel, d.v.s.  
 





=
                                    övrigt    för  0

egenskap studeradehar  person  om  1 k
yk   (4.1) 

 
Vanligtvis är vi också intresserade av parametrar för redovisningsgrupper. 

Låt oss benämna dessa Dd UUU ,...,,...,1 , där U U d
d

D
=

=1
 . 

 
Totalen för redovisningsgrupp d kan skrivas  
 

∑= U dkd yY      (4.2) 
 

där 


 ∈

=
övrigt för      0

för    dk
dk

Uky
y  

 
dZ  bildas på likartat sätt.   

 
En generell parameter för redovisningsgrupp d (d kan också avse hela 

populationen) kan skrivas 
d

d
d Z

Y
C=θ , där C är en konstant.  

 
Den vanligaste parametern är en procentuell andel, som erhålls när 100=C  
och 1=kz  för alla k, och y är definierad enligt (4.1). Om vi låter dN  vara 
antalet personer i redovisningsgrupp d, kan parametern skrivas 
 

d

U dk
d N

y
P ∑= 100     (4.3) 

 
Vi drar ett obundet slumpmässigt urval hs  av storleken hn  från stratum h 
( Hh ,...,1= ), men p.g.a. övertäckning och bortfall har vi endast 
svarsmängden hr  av storleken hm  att utföra beräkningarna på. Storleken på 
stratum h ger vi beteckningen hN . 
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Den ”konventionella” estimatorn (för dY ), har följande form: 
 

∑∑
=

=
hr dk

H

h h

h
d y

m
NY

1

ˆ     (4.4) 

 
I estimator (4.4) används ingen ytterligare hjälpinformation än 
stratifieringsinformationen.  
 
I syfte att erhålla en estimator med mindre urvalsfel och bortfallsskevhet än 
estimator (4.4) utnyttjar vi hjälpinformation också i estimationen. Vi bildar 
en hjälpvektor x k , som anger till vilka kategorier av hjälpvariablerna som 
person k hör. Från RTB framställer vi hjälptotalerna ∑U kx . Vi utnyttjar 
denna hjälpinformation i en kalibreringsestimator. 
 
Kalibreringsestimatorn för totalen dY  har följande utseende: 
 

∑∑ ==
r dkkkr dkkwd ygdywY *ˆ    (4.5) 

  
där 
 
 ( )kkkkk fdd θπ ˆ1* =⋅=  
 
och 
 

( ) ( ) kr kkkU r kkkk ddg xxxxx 1**1 −∑∑ ∑ ′′
−+=   (4.6) 

 
 

=kw  total vikt för objekt k 
== kkd π1  designvikt 
== kkf θ̂1  bortfallsvikt 

=kπ  inklusionssannolikhet för objekt k 
=kθ̂  skattad svarssannolikhet där det antas att personer svarar med samma 

sannolikhet och oberoende av varandra  
=kg  justeringsfaktor som baseras på hjälpinformationen 

    

Vid skattning av en parameter av typen 
d

d
d Z

YC=θ  skattas respektive total 

med hjälp av kalibreringsvikterna kw . 
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Anmärkning: Den tekniska beskrivningen ovan gäller estimation av 
storheter i barnpopulationerna. Urvalet av föräldrar har dock i denna 
undersökning dragits i två steg. I det första steget drogs ett OSU av barn och 
i det andra steget drogs för varje utvalt barn ett OSU av en förälder. 
Designvikterna är i detta fall konstruerade så att hänsyn tas till att föräldrar 
med många barn har större sannolikhet att komma med i urvalet än föräldrar 
med få barn, samt att föräldrar som är ensamma vårdnadshavare har större 
sannolikhet att komma med än föräldrar med gemensam vårdnad (givet 
första steget). I övrigt genomförs kalibreringen på i princip samma sätt som 
för barnpopulationerna. 
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Bilaga 3.1: Postbeskrivning - B9-12
Filnamn: 244276_SCB18044_B_9-12.sav
Lagringsformat: .sav (SPSS-fil)
Antal poster: 651

Processdata Beskrivning
SCBid
ResponseDate
InMedium Om webb eller papperenkät (skanning)
kalvikt

Register-variabel Beskrivning av registeruppgifter

Kon_barn Kön - barnet: 1 = man, 2 = kvinna
Kon_Vh1 Kön - vårdnadshavare 1: 1 = man, 2 = kvinna
Kon_Vh2 Kön - vårdnadshavare 2: 1 = man, 2 = kvinna
FodAr_barn Födelseår - barnet
FodAr_Vh1 Födelseår - vårdnadshavare 1 
FodAr_Vh2 Födelseår - vårdnadshavare 2
Alderslut_barn Ålder under året (2018) - barnet
Alderslut_Vh1 Ålder under året (2018) - vårdnadshavare 1 
Alderslut_Vh2 Ålder under året (2018) - vårdnadshavare 2
Kommun_barn
KommunGr_barn
Lan_barn
Kommun_Vh1
Kommun_Vh2
Antal_Vh
Antal_18aldre
FodLandGr_barn

FodLandGr_Vh1

FodLandGr_Vh2

cdispkeh_barn

cdisp_barn
cdisp_Vh1
cdisp_Vh2
CSFVI_barn
CSFVI_Vh1
CSFVI_Vh2
CSFVIH Sammanräknad förvärvsinkomst (CSFVI) – hushåll, gäller för 2016

Disponibel inkomst - vårdnadshavare 2, gäller för 2016
Sammanräknad förvärvsinkomst (CSFVI) – barnet, gäller för 2016
Sammanräknad förvärvsinkomst (CSFVI) – vårdnadshavare 1, gäller för 2016
Sammanräknad förvärvsinkomst (CSFVI) – vårdnadshavare 2, gäller för 2016

Processdata

Löpnummer med checksiffra
Datum för dataregistrering, år mån dag

Kalibrerad vikt för att redovisa resultat för hela populationen

Boendekommun enligt folkbokföringen - barnet

Antalet individer 18 år eller äldre den 31 december 2017, i barnets hushåll utöver barnet, med någon av koderna 11, 12, 13, 21, 40, 53 eller 99 på variabeln Hushållsställning (Person i ett gift par, 
P  i  i  k  P  i  b f håll d  E å d  f ld  E b d  Ö i    24 å  U if  k )

Registeruppgifter

Boendekommun enligt folkbokföringen - barnet, grupperat enligt SKL:s kommungruppsindelning 2011
Boendelän enligt folkbokföringen - barnet
Boendekommun enligt folkbokföringen - vårdnadshavare 1 
Boendekommun enligt folkbokföringen - vårdnadshavare 2 
Antal vårdnadshavare på samma folkbokföringsadress som barnet

Födelseland - barnet, (Sverige, övriga norden, övriga europa, övriga världsdelar)
Födelseland - vårdnadshavare 1, (Sverige, övriga norden, övriga europa, övriga världsdelar)
Födelseland - vårdnadshavare 2, (Sverige, övriga norden, övriga europa, övriga världsdelar)
Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, - barnets hushåll, gäller för 2016
Disponibel inkomst - barnet, gäller för 2016
Disponibel inkomst - vårdnadshavare 1, gäller för 2016



Syskon
SkillnadDagar
SkillnadAr
Civil_Vh1
Civil_Vh2
SUN2000Niva_Vh1

SUN2000Niva_Vh2

AK6_LasAr Läsår då eleven avslutade årskurs 6
AK6_Ma Betyg i matematik, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
AK6_Sv Betyg i svenska, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
AK6_SvA
AK6_En
AK6_ML
AK6_Tn
AK6_Bl
AK6_Mu
AK6_Sl
AK6_IdH
AK6_Hkk
AK6_No
AK6_Bi
AK6_Fy
AK6_Ke
AK6_Tk
AK6_So
AK6_Ge
AK6_Hi
AK6_Re
AK6_Sh
AK6_Ovr
AK6_Antal
AK6_AntalF
hman
S_for_utbniva
S_andel_nyinv
S_andel_pojkar
S_and_uppn_krav_F

S_and_uppn_krav_B

S_and_uppn_krav_R

S_gen_meritv_F
S_gen_meritv_B

Utbildningsnivå, vårdnadshavare 1, aktualitet vårterminen 2017
Utbildningsnivå, vårdnadshavare 2, aktualitet vårterminen 2017

Huvudman (kommunal el. privat), barnets senaste skola: 1 = Kommunal, 2 = Landsting, 3 = Staten, 5 = Enskild (fristående)

Om barnet har syskon: 0 – saknar syskon, 1 – endast yngre syskon, 2 – endast jämnårigt syskon (max 1 dags skillnad), 3 – endast äldre syskon, 12 – både yngre och jämnårigt syskon, 13 – både 
      å  å        å    Antalet dagar som skiljer till det äldsta syskonet (0 om man saknar äldre syskon)

Antalet år som skiljer till äldsta syskonen (0 om man saknar äldre syskon).  Bygger på födelseår. Två personer födda samma år har således 0 i skillnad även om den ena är född 1 januari och den 
d   f dd 31 d bVårdnadshavare 1 civilstånd: OG, G, S och  Ä   (partnerskap är ej särredovisat)

Betyg i i svenska som andraspråk, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg

Betyg i bild, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i musik, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i slöjd, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i idrott och hälsa, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg

Betyg i engelska, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i modersmål, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i teckenspråk, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg

Vårdnadshavare 2 civilstånd: OG, G, S och  Ä   (partnerskap är ej särredovisat)

Betyg i hem- och konsument-kunskap, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i naturorienterande ämnen som block, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i biologi, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i fysik, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i kemi, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i teknik, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i samhällsorienterande ämnen som block, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i geografi, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i historia, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i religionskunskap, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i samhällskunskap, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i annat ämne, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Antal ämnen som eleven ej har godkänt betyg i, dvs ej A-E. Se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Antal ämnen som eleven ej har godkänt betyg i, dvs ej A-E. Se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg

Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Bakgrundsinformation - Föräldrarnas genomsnittliga utb.nivå, barnets senaste skola
Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Bakgrundsinformation - Andel (%) nyinvandrade, barnets senaste skola
Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Bakgrundsinformation - Andel (%) pojkar, barnets senaste skola
Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Andel (%) som uppn. Kunskapskraven - Faktiskt värde (F), barnets senaste skola
Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Andel (%) som uppn. Kunskapskraven - Modell- beräknat värde (B), barnets senaste skola
Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Andel (%) som uppn. Kunskapskraven - Residual (R=F-B), barnets senaste skola
Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Genomsnittligt meritvärde - Faktiskt värde (F), barnets senaste skola
Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Genomsnittligt meritvärde - Modell- beräknat värde (B), barnets senaste skola



S_gen_meritv_R

Variabel Beskrivning
F4_1_bearb
F4_2_bearb
F4_3_bearb
F4_4_bearb
F4_5_bearb
F14_1_bearb
F14_2_bearb
F14_3_bearb
F16_1_bearb
F16_2_bearb
F16_3_bearb
F22_1_bearb
F22_2_bearb
F22_3_bearb

Fråge-
nummer

Fråga i klartext Delfrågor i klartext Svars-
alternativ

Svarsalternativ i klartext

F1a Har du tillgång till något av följande hemma: Tv? 1 Ja, helt egen
F1a Har du tillgång till något av följande hemma: Tv? 2 Ja, delar med andra i familjen
F1a Har du tillgång till något av följande hemma: Tv? 3 Nej
F1b Har du tillgång till något av följande hemma: Dator? 1 Ja, helt egen
F1b Har du tillgång till något av följande hemma: Dator? 2 Ja, delar med andra i familjen
F1b Har du tillgång till något av följande hemma: Dator? 3 Nej
F1c Har du tillgång till något av följande hemma: Internet? 1 Ja, helt egen
F1c Har du tillgång till något av följande hemma: Internet? 2 Ja, delar med andra i familjen
F1c Har du tillgång till något av följande hemma: Internet? 3 Nej
F1d Har du tillgång till något av följande hemma: Xbox, Playstation, Wii? 1 Ja, helt egen
F1d Har du tillgång till något av följande hemma: Xbox, Playstation, Wii? 2 Ja, delar med andra i familjen
F1d Har du tillgång till något av följande hemma: Xbox, Playstation, Wii? 3 Nej
F1e Har du tillgång till något av följande hemma: Handhållen spelkonsoll (Nintendo DS eller liknande)? 1 Ja, helt egen
F1e Har du tillgång till något av följande hemma: Handhållen spelkonsoll (Nintendo DS eller liknande)? 2 Ja, delar med andra i familjen
F1e Har du tillgång till något av följande hemma: Handhållen spelkonsoll (Nintendo DS eller liknande)? 3 Nej
F1f Har du tillgång till något av följande hemma: Surfplatta (iPad eller liknande)? 1 Ja, helt egen
F1f Har du tillgång till något av följande hemma: Surfplatta (iPad eller liknande)? 2 Ja, delar med andra i familjen
F1f Har du tillgång till något av följande hemma: Surfplatta (iPad eller liknande)? 3 Nej
F1g Har du tillgång till något av följande hemma: Smartphone (iPhone eller liknande)? 1 Ja, helt egen
F1g Har du tillgång till något av följande hemma: Smartphone (iPhone eller liknande)? 2 Ja, delar med andra i familjen
F1g Har du tillgång till något av följande hemma: Smartphone (iPhone eller liknande)? 3 Nej

Enkätdata 

Bearbetade enkätfrågor

Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Genomsnittligt meritvärde - Residual (R=F-B), barnets senaste skola

Bearbetade svar, enkätfråga F4, upprättningar av felstavningar mm.
Bearbetade svar, enkätfråga F4, upprättningar av felstavningar mm.
Bearbetade svar, enkätfråga F4, upprättningar av felstavningar mm.
Bearbetade svar, enkätfråga F4, upprättningar av felstavningar mm.
Bearbetade svar, enkätfråga F4, upprättningar av felstavningar mm.
Bearbetade svar, enkätfråga F14, upprättningar av felstavningar mm.
Bearbetade svar, enkätfråga F14, upprättningar av felstavningar mm.

Bearbetade svar, enkätfråga F22, upprättningar av felstavningar mm.
Bearbetade svar, enkätfråga F22, upprättningar av felstavningar mm.

Bearbetade svar, enkätfråga F14, upprättningar av felstavningar mm.
Bearbetade svar, enkätfråga F16, upprättningar av felstavningar mm.
Bearbetade svar, enkätfråga F16, upprättningar av felstavningar mm.
Bearbetade svar, enkätfråga F16, upprättningar av felstavningar mm.
Bearbetade svar, enkätfråga F22, upprättningar av felstavningar mm.



F1h Har du tillgång till något av följande hemma: Mobil med knappar (ej smartphone)? 1 Ja, helt egen
F1h Har du tillgång till något av följande hemma: Mobil med knappar (ej smartphone)? 2 Ja, delar med andra i familjen
F1h Har du tillgång till något av följande hemma: Mobil med knappar (ej smartphone)? 3 Nej
F2 Använder du mobiltelefon? 1 Ja
F2 Använder du mobiltelefon? 2 Nej
F3a Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Använder internet? 1 Varje dag
F3a Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Använder internet? 2 Några dagar i veckan
F3a Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Använder internet? 3 En gång i veckan
F3a Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Använder internet? 4 Mer sällan
F3a Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Använder internet? 5 Aldrig
F3b Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Laddar upp bilder/film på nätet? 1 Varje dag
F3b Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Laddar upp bilder/film på nätet? 2 Några dagar i veckan
F3b Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Laddar upp bilder/film på nätet? 3 En gång i veckan
F3b Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Laddar upp bilder/film på nätet? 4 Mer sällan
F3b Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Laddar upp bilder/film på nätet? 5 Aldrig
F3c Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Lyssnar på musik? 1 Varje dag
F3c Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Lyssnar på musik? 2 Några dagar i veckan
F3c Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Lyssnar på musik? 3 En gång i veckan
F3c Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Lyssnar på musik? 4 Mer sällan
F3c Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Lyssnar på musik? 5 Aldrig
F3d Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Mms:ar, skickar bilder eller filmer? 1 Varje dag
F3d Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Mms:ar, skickar bilder eller filmer? 2 Några dagar i veckan
F3d Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Mms:ar, skickar bilder eller filmer? 3 En gång i veckan
F3d Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Mms:ar, skickar bilder eller filmer? 4 Mer sällan
F3d Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Mms:ar, skickar bilder eller filmer? 5 Aldrig
F3e Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Ringer telefonsamtal? 1 Varje dag
F3e Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Ringer telefonsamtal? 2 Några dagar i veckan
F3e Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Ringer telefonsamtal? 3 En gång i veckan
F3e Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Ringer telefonsamtal? 4 Mer sällan
F3e Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Ringer telefonsamtal? 5 Aldrig
F3f Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Ser på film/videoklipp? 1 Varje dag
F3f Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Ser på film/videoklipp? 2 Några dagar i veckan
F3f Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Ser på film/videoklipp? 3 En gång i veckan
F3f Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Ser på film/videoklipp? 4 Mer sällan
F3f Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Ser på film/videoklipp? 5 Aldrig
F3g Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Skickar textmeddelanden (t.ex. sms, KiK, iMessage)? 1 Varje dag
F3g Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Skickar textmeddelanden (t.ex. sms, KiK, iMessage)? 2 Några dagar i veckan
F3g Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Skickar textmeddelanden (t.ex. sms, KiK, iMessage)? 3 En gång i veckan
F3g Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Skickar textmeddelanden (t.ex. sms, KiK, iMessage)? 4 Mer sällan
F3g Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Skickar textmeddelanden (t.ex. sms, KiK, iMessage)? 5 Aldrig
F3h Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Spelar in egna filmer och klipp? 1 Varje dag



F3h Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Spelar in egna filmer och klipp? 2 Några dagar i veckan
F3h Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Spelar in egna filmer och klipp? 3 En gång i veckan
F3h Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Spelar in egna filmer och klipp? 4 Mer sällan
F3h Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Spelar in egna filmer och klipp? 5 Aldrig
F3i Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Spelar spel? 1 Varje dag
F3i Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Spelar spel? 2 Några dagar i veckan
F3i Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Spelar spel? 3 En gång i veckan
F3i Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Spelar spel? 4 Mer sällan
F3i Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Spelar spel? 5 Aldrig
F3j Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Tar bilder? 1 Varje dag
F3j Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Tar bilder? 2 Några dagar i veckan
F3j Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Tar bilder? 3 En gång i veckan
F3j Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Tar bilder? 4 Mer sällan
F3j Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Tar bilder? 5 Aldrig
F3k Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Videosamtal (t.ex. Skype, FaceTime)? 1 Varje dag
F3k Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Videosamtal (t.ex. Skype, FaceTime)? 2 Några dagar i veckan
F3k Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Videosamtal (t.ex. Skype, FaceTime)? 3 En gång i veckan
F3k Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Videosamtal (t.ex. Skype, FaceTime)? 4 Mer sällan
F3k Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Videosamtal (t.ex. Skype, FaceTime)? 5 Aldrig
F3l Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Använder sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, 

Snapchat)?
1 Varje dag

F3l Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Använder sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, 
Snapchat)?

2 Några dagar i veckan

F3l Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Använder sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, 
Snapchat)?

3 En gång i veckan

F3l Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Använder sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, 
Snapchat)?

4 Mer sällan

F3l Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Använder sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, 
Snapchat)?

5 Aldrig

F3m Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Använder karta/GPS? 1 Varje dag
F3m Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Använder karta/GPS? 2 Några dagar i veckan
F3m Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Använder karta/GPS? 3 En gång i veckan
F3m Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Använder karta/GPS? 4 Mer sällan
F3m Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Använder karta/GPS? 5 Aldrig
F4 Vilka appar använder du oftast? 1 Jag använder inte appar
F4_1 Vilka appar använder du oftast? 
F4_2 Vilka appar använder du oftast? 
F4_3 Vilka appar använder du oftast? 
F4_4 Vilka appar använder du oftast? 
F4_5 Vilka appar använder du oftast? 



F5 Idag används internet till mängder av olika saker, t.ex. spel, sociala 
medier, titta på film och söka information, både genom appar och 
webbläsare. Ungefär hur ofta använder du internet på din fritid?

1 Varje dag

F5 Idag används internet till mängder av olika saker, t.ex. spel, sociala 
medier, titta på film och söka information, både genom appar och 
webbläsare. Ungefär hur ofta använder du internet på din fritid?

2 Några dagar i veckan

F5 Idag används internet till mängder av olika saker, t.ex. spel, sociala 
medier, titta på film och söka information, både genom appar och 
webbläsare. Ungefär hur ofta använder du internet på din fritid?

3 En gång i veckan

F5 Idag används internet till mängder av olika saker, t.ex. spel, sociala 
medier, titta på film och söka information, både genom appar och 
webbläsare. Ungefär hur ofta använder du internet på din fritid?

4 Mer sällan

F5 Idag används internet till mängder av olika saker, t.ex. spel, sociala 
medier, titta på film och söka information, både genom appar och 
webbläsare. Ungefär hur ofta använder du internet på din fritid?

5 Aldrig

F6 Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du använda 
internet på din fritid: 

1 Mindre än en timme

F6 Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du använda 
internet på din fritid: 

2 1-2 timmar

F6 Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du använda 
internet på din fritid: 

3 2-3 timmar

F6 Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du använda 
internet på din fritid: 

4 3-4 timmar

F6 Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du använda 
internet på din fritid: 

5 4-5 timmar

F6 Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du använda 
internet på din fritid: 

6 5-6 timmar

F6 Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du använda 
internet på din fritid: 

7 6 timmar eller mer

F6 Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du använda 
internet på din fritid: 

8 Inte alls

F7a Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Göra läxor, skolarbeten? 1 Varje dag
F7a Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Göra läxor, skolarbeten? 2 Några gånger i veckan
F7a Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Göra läxor, skolarbeten? 3 En gång i veckan
F7a Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Göra läxor, skolarbeten? 4 Mer sällan
F7a Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Göra läxor, skolarbeten? 5 Aldrig
F7b Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Träna eller motionera? 1 Varje dag
F7b Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Träna eller motionera? 2 Några gånger i veckan
F7b Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Träna eller motionera? 3 En gång i veckan
F7b Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Träna eller motionera? 4 Mer sällan
F7b Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Träna eller motionera? 5 Aldrig



F7c Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssnar på musik? 1 Varje dag
F7c Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssnar på musik? 2 Några gånger i veckan
F7c Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssnar på musik? 3 En gång i veckan
F7c Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssnar på musik? 4 Mer sällan
F7c Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssnar på musik? 5 Aldrig
F7d Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Läsa böcker och tidningar? 1 Varje dag
F7d Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Läsa böcker och tidningar? 2 Några gånger i veckan
F7d Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Läsa böcker och tidningar? 3 En gång i veckan
F7d Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Läsa böcker och tidningar? 4 Mer sällan
F7d Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Läsa böcker och tidningar? 5 Aldrig
F7e Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssna på ljudböcker? 1 Varje dag
F7e Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssna på ljudböcker? 2 Några gånger i veckan
F7e Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssna på ljudböcker? 3 En gång i veckan
F7e Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssna på ljudböcker? 4 Mer sällan
F7e Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssna på ljudböcker? 5 Aldrig
F7f Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Spela spel på surfplatta? 1 Varje dag
F7f Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Spela spel på surfplatta? 2 Några gånger i veckan
F7f Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Spela spel på surfplatta? 3 En gång i veckan
F7f Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Spela spel på surfplatta? 4 Mer sällan
F7f Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Spela spel på surfplatta? 5 Aldrig
F7g Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Spela spel på dator/konsol? 1 Varje dag
F7g Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Spela spel på dator/konsol? 2 Några gånger i veckan
F7g Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Spela spel på dator/konsol? 3 En gång i veckan
F7g Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Spela spel på dator/konsol? 4 Mer sällan
F7g Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Spela spel på dator/konsol? 5 Aldrig
F7h Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Titta på film eller tv-program? 1 Varje dag
F7h Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Titta på film eller tv-program? 2 Några gånger i veckan
F7h Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Titta på film eller tv-program? 3 En gång i veckan
F7h Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Titta på film eller tv-program? 4 Mer sällan
F7h Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Titta på film eller tv-program? 5 Aldrig
F7i Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 

nätet?
1 Varje dag

F7i Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

2 Några gånger i veckan

F7i Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

3 En gång i veckan

F7i Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

4 Mer sällan

F7i Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

5 Aldrig

F7j Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

1 Varje dag



F7j Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

2 Några gånger i veckan

F7j Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

3 En gång i veckan

F7j Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

4 Mer sällan

F7j Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

5 Aldrig

F7k Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Blogga/videoblogga? 1 Varje dag
F7k Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Blogga/videoblogga? 2 Några gånger i veckan
F7k Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Blogga/videoblogga? 3 En gång i veckan
F7k Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Blogga/videoblogga? 4 Mer sällan
F7k Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Blogga/videoblogga? 5 Aldrig
F7l Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 1 Varje dag
F7l Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 2 Några gånger i veckan
F7l Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 3 En gång i veckan
F7l Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 4 Mer sällan
F7l Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 5 Aldrig
F7m Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Köpa/sälja saker och tjänster på nätet? 1 Varje dag
F7m Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Köpa/sälja saker och tjänster på nätet? 2 Några gånger i veckan
F7m Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Köpa/sälja saker och tjänster på nätet? 3 En gång i veckan
F7m Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Köpa/sälja saker och tjänster på nätet? 4 Mer sällan
F7m Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Köpa/sälja saker och tjänster på nätet? 5 Aldrig
F7n Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Spela om riktiga pengar på nätet? 1 Varje dag
F7n Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Spela om riktiga pengar på nätet? 2 Några gånger i veckan
F7n Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Spela om riktiga pengar på nätet? 3 En gång i veckan
F7n Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Spela om riktiga pengar på nätet? 4 Mer sällan
F7n Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Spela om riktiga pengar på nätet? 5 Aldrig
F7o Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Söka information om annat än skolarbete? 1 Varje dag
F7o Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Söka information om annat än skolarbete? 2 Några gånger i veckan
F7o Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Söka information om annat än skolarbete? 3 En gång i veckan
F7o Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Söka information om annat än skolarbete? 4 Mer sällan
F7o Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Söka information om annat än skolarbete? 5 Aldrig
F7p Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Titta på klipp på t.ex. YouTube? 1 Varje dag
F7p Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Titta på klipp på t.ex. YouTube? 2 Några gånger i veckan
F7p Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Titta på klipp på t.ex. YouTube? 3 En gång i veckan
F7p Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Titta på klipp på t.ex. YouTube? 4 Mer sällan
F7p Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Titta på klipp på t.ex. YouTube? 5 Aldrig
F7q Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 1 Varje dag
F7q Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 2 Några gånger i veckan
F7q Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 3 En gång i veckan
F7q Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 4 Mer sällan



F7q Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 5 Aldrig
F7r Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Mejla? 1 Varje dag
F7r Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Mejla? 2 Några gånger i veckan
F7r Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Mejla? 3 En gång i veckan
F7r Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Mejla? 4 Mer sällan
F7r Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Mejla? 5 Aldrig
F7s Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssna på radioprogram? 1 Varje dag
F7s Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssna på radioprogram? 2 Några gånger i veckan
F7s Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssna på radioprogram? 3 En gång i veckan
F7s Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssna på radioprogram? 4 Mer sällan
F7s Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssna på radioprogram? 5 Aldrig
F7t Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssna på poddar/podcasts? 1 Varje dag
F7t Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssna på poddar/podcasts? 2 Några gånger i veckan
F7t Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssna på poddar/podcasts? 3 En gång i veckan
F7t Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssna på poddar/podcasts? 4 Mer sällan
F7t Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssna på poddar/podcasts? 5 Aldrig
F8a Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 

fritid:
Göra läxor, skolarbeten? 1 Mindre än en timme

F8a Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Göra läxor, skolarbeten? 2 1-2 timmar

F8a Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Göra läxor, skolarbeten? 3 2-3 timmar

F8a Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Göra läxor, skolarbeten? 4 3-4 timmar

F8a Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Göra läxor, skolarbeten? 5 4-5 timmar

F8a Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Göra läxor, skolarbeten? 6 5-6 timmar

F8a Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Göra läxor, skolarbeten? 7 6 timmar eller mer

F8a Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Göra läxor, skolarbeten? 8 Inte alls

F8b Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Träna eller motionera? 1 Mindre än en timme

F8b Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Träna eller motionera? 2 1-2 timmar

F8b Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Träna eller motionera? 3 2-3 timmar

F8b Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Träna eller motionera? 4 3-4 timmar

F8b Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Träna eller motionera? 5 4-5 timmar

F8b Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Träna eller motionera? 6 5-6 timmar



F8b Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Träna eller motionera? 7 6 timmar eller mer

F8b Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Träna eller motionera? 8 Inte alls

F8c Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på musik? 1 Mindre än en timme

F8c Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på musik? 2 1-2 timmar

F8c Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på musik? 3 2-3 timmar

F8c Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på musik? 4 3-4 timmar

F8c Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på musik? 5 4-5 timmar

F8c Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på musik? 6 5-6 timmar

F8c Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på musik? 7 6 timmar eller mer

F8c Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på musik? 8 Inte alls

F8d Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Läsa böcker och tidningar? 1 Mindre än en timme

F8d Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Läsa böcker och tidningar? 2 1-2 timmar

F8d Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Läsa böcker och tidningar? 3 2-3 timmar

F8d Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Läsa böcker och tidningar? 4 3-4 timmar

F8d Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Läsa böcker och tidningar? 5 4-5 timmar

F8d Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Läsa böcker och tidningar? 6 5-6 timmar

F8d Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Läsa böcker och tidningar? 7 6 timmar eller mer

F8d Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Läsa böcker och tidningar? 8 Inte alls

F8e Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på ljudböcker? 1 Mindre än en timme

F8e Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på ljudböcker? 2 1-2 timmar

F8e Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på ljudböcker? 3 2-3 timmar

F8e Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på ljudböcker? 4 3-4 timmar

F8e Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på ljudböcker? 5 4-5 timmar



F8e Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på ljudböcker? 6 5-6 timmar

F8e Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på ljudböcker? 7 6 timmar eller mer

F8e Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på ljudböcker? 8 Inte alls

F8f Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på mobil? 1 Mindre än en timme

F8f Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på mobil? 2 1-2 timmar

F8f Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på mobil? 3 2-3 timmar

F8f Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på mobil? 4 3-4 timmar

F8f Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på mobil? 5 4-5 timmar

F8f Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på mobil? 6 5-6 timmar

F8f Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på mobil? 7 6 timmar eller mer

F8f Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på mobil? 8 Inte alls

F8g Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på surfplatta? 1 Mindre än en timme

F8g Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på surfplatta? 2 1-2 timmar

F8g Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på surfplatta? 3 2-3 timmar

F8g Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på surfplatta? 4 3-4 timmar

F8g Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på surfplatta? 5 4-5 timmar

F8g Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på surfplatta? 6 5-6 timmar

F8g Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på surfplatta? 7 6 timmar eller mer

F8g Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på surfplatta? 8 Inte alls

F8h Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på dator/konsol? 1 Mindre än en timme

F8h Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på dator/konsol? 2 1-2 timmar

F8h Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på dator/konsol? 3 2-3 timmar

F8h Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på dator/konsol? 4 3-4 timmar



F8h Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på dator/konsol? 5 4-5 timmar

F8h Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på dator/konsol? 6 5-6 timmar

F8h Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på dator/konsol? 7 6 timmar eller mer

F8h Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på dator/konsol? 8 Inte alls

F8i Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på film eller tv-program? 1 Mindre än en timme

F8i Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på film eller tv-program? 2 1-2 timmar

F8i Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på film eller tv-program? 3 2-3 timmar

F8i Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på film eller tv-program? 4 3-4 timmar

F8i Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på film eller tv-program? 5 4-5 timmar

F8i Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på film eller tv-program? 6 5-6 timmar

F8i Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på film eller tv-program? 7 6 timmar eller mer

F8i Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på film eller tv-program? 8 Inte alls

F8j Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

1 Mindre än en timme

F8j Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

2 1-2 timmar

F8j Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

3 2-3 timmar

F8j Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

4 3-4 timmar

F8j Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

5 4-5 timmar

F8j Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

6 5-6 timmar

F8j Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

7 6 timmar eller mer

F8j Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

8 Inte alls

F8k Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

1 Mindre än en timme

F8k Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

2 1-2 timmar

F8k Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

3 2-3 timmar



F8k Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

4 3-4 timmar

F8k Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

5 4-5 timmar

F8k Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

6 5-6 timmar

F8k Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

7 6 timmar eller mer

F8k Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

8 Inte alls

F8l Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Använda mobilen? 1 Mindre än en timme

F8l Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Använda mobilen? 2 1-2 timmar

F8l Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Använda mobilen? 3 2-3 timmar

F8l Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Använda mobilen? 4 3-4 timmar

F8l Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Använda mobilen? 5 4-5 timmar

F8l Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Använda mobilen? 6 5-6 timmar

F8l Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Använda mobilen? 7 6 timmar eller mer

F8l Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Använda mobilen? 8 Inte alls

F8m Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Blogga/videoblogga? 1 Mindre än en timme

F8m Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Blogga/videoblogga? 2 1-2 timmar

F8m Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Blogga/videoblogga? 3 2-3 timmar

F8m Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Blogga/videoblogga? 4 3-4 timmar

F8m Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Blogga/videoblogga? 5 4-5 timmar

F8m Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Blogga/videoblogga? 6 5-6 timmar

F8m Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Blogga/videoblogga? 7 6 timmar eller mer

F8m Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Blogga/videoblogga? 8 Inte alls

F8n Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 1 Mindre än en timme

F8n Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 2 1-2 timmar



F8n Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 3 2-3 timmar

F8n Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 4 3-4 timmar

F8n Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 5 4-5 timmar

F8n Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 6 5-6 timmar

F8n Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 7 6 timmar eller mer

F8n Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 8 Inte alls

F8o Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Köpa/sälja saker och tjänster på nätet? 1 Mindre än en timme

F8o Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Köpa/sälja saker och tjänster på nätet? 2 1-2 timmar

F8o Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Köpa/sälja saker och tjänster på nätet? 3 2-3 timmar

F8o Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Köpa/sälja saker och tjänster på nätet? 4 3-4 timmar

F8o Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Köpa/sälja saker och tjänster på nätet? 5 4-5 timmar

F8o Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Köpa/sälja saker och tjänster på nätet? 6 5-6 timmar

F8o Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Köpa/sälja saker och tjänster på nätet? 7 6 timmar eller mer

F8o Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Köpa/sälja saker och tjänster på nätet? 8 Inte alls

F8p Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela om riktiga pengar på nätet? 1 Mindre än en timme

F8p Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela om riktiga pengar på nätet? 2 1-2 timmar

F8p Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela om riktiga pengar på nätet? 3 2-3 timmar

F8p Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela om riktiga pengar på nätet? 4 3-4 timmar

F8p Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela om riktiga pengar på nätet? 5 4-5 timmar

F8p Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela om riktiga pengar på nätet? 6 5-6 timmar

F8p Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela om riktiga pengar på nätet? 7 6 timmar eller mer

F8p Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela om riktiga pengar på nätet? 8 Inte alls

F8q Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Söka information om annat än skolarbete? 1 Mindre än en timme



F8q Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Söka information om annat än skolarbete? 2 1-2 timmar

F8q Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Söka information om annat än skolarbete? 3 2-3 timmar

F8q Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Söka information om annat än skolarbete? 4 3-4 timmar

F8q Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Söka information om annat än skolarbete? 5 4-5 timmar

F8q Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Söka information om annat än skolarbete? 6 5-6 timmar

F8q Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Söka information om annat än skolarbete? 7 6 timmar eller mer

F8q Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Söka information om annat än skolarbete? 8 Inte alls

F8r Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på klipp på t.ex. YouTube? 1 Mindre än en timme

F8r Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på klipp på t.ex. YouTube? 2 1-2 timmar

F8r Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på klipp på t.ex. YouTube? 3 2-3 timmar

F8r Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på klipp på t.ex. YouTube? 4 3-4 timmar

F8r Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på klipp på t.ex. YouTube? 5 4-5 timmar

F8r Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på klipp på t.ex. YouTube? 6 5-6 timmar

F8r Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på klipp på t.ex. YouTube? 7 6 timmar eller mer

F8r Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på klipp på t.ex. YouTube? 8 Inte alls

F8s Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 1 Mindre än en timme

F8s Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 2 1-2 timmar

F8s Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 3 2-3 timmar

F8s Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 4 3-4 timmar

F8s Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 5 4-5 timmar

F8s Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 6 5-6 timmar

F8s Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 7 6 timmar eller mer

F8s Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 8 Inte alls



F8t Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Mejla? 1 Mindre än en timme

F8t Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Mejla? 2 1-2 timmar

F8t Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Mejla? 3 2-3 timmar

F8t Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Mejla? 4 3-4 timmar

F8t Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Mejla? 5 4-5 timmar

F8t Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Mejla? 6 5-6 timmar

F8t Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Mejla? 7 6 timmar eller mer

F8t Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Mejla? 8 Inte alls

F8u Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på radioprogram? 1 Mindre än en timme

F8u Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på radioprogram? 2 1-2 timmar

F8u Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på radioprogram? 3 2-3 timmar

F8u Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på radioprogram? 4 3-4 timmar

F8u Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på radioprogram? 5 4-5 timmar

F8u Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på radioprogram? 6 5-6 timmar

F8u Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på radioprogram? 7 6 timmar eller mer

F8u Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på radioprogram? 8 Inte alls

F8v Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på poddar/podcasts? 1 Mindre än en timme

F8v Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på poddar/podcasts? 2 1-2 timmar

F8v Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på poddar/podcasts? 3 2-3 timmar

F8v Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på poddar/podcasts? 4 3-4 timmar

F8v Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på poddar/podcasts? 5 4-5 timmar

F8v Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på poddar/podcasts? 6 5-6 timmar

F8v Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på poddar/podcasts? 7 6 timmar eller mer



F8v Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på poddar/podcasts? 8 Inte alls

F9 Brukar du ta del av nyheter? 1 Ja
F9 Brukar du ta del av nyheter? 2 Nej
F10a I vilka medier brukar du ta del av nyheter? På tv? 1 Ja, varje dag
F10a I vilka medier brukar du ta del av nyheter? På tv? 2 Ja, någon gång i veckan
F10a I vilka medier brukar du ta del av nyheter? På tv? 3 Ja, men inte så ofta
F10a I vilka medier brukar du ta del av nyheter? På tv? 4 Nej
F10b I vilka medier brukar du ta del av nyheter? I dator/surfplatta? 1 Ja, varje dag
F10b I vilka medier brukar du ta del av nyheter? I dator/surfplatta? 2 Ja, någon gång i veckan
F10b I vilka medier brukar du ta del av nyheter? I dator/surfplatta? 3 Ja, men inte så ofta
F10b I vilka medier brukar du ta del av nyheter? I dator/surfplatta? 4 Nej
F10c I vilka medier brukar du ta del av nyheter? I mobilen? 1 Ja, varje dag
F10c I vilka medier brukar du ta del av nyheter? I mobilen? 2 Ja, någon gång i veckan
F10c I vilka medier brukar du ta del av nyheter? I mobilen? 3 Ja, men inte så ofta
F10c I vilka medier brukar du ta del av nyheter? I mobilen? 4 Nej
F10d I vilka medier brukar du ta del av nyheter? I papperstidning? 1 Ja, varje dag
F10d I vilka medier brukar du ta del av nyheter? I papperstidning? 2 Ja, någon gång i veckan
F10d I vilka medier brukar du ta del av nyheter? I papperstidning? 3 Ja, men inte så ofta
F10d I vilka medier brukar du ta del av nyheter? I papperstidning? 4 Nej
F10e I vilka medier brukar du ta del av nyheter? På radio? 1 Ja, varje dag
F10e I vilka medier brukar du ta del av nyheter? På radio? 2 Ja, någon gång i veckan
F10e I vilka medier brukar du ta del av nyheter? På radio? 3 Ja, men inte så ofta
F10e I vilka medier brukar du ta del av nyheter? På radio? 4 Nej
F11_01 Hur upplever du nyheterna du ser? 1 Jag lär mig saker
F11_02 Hur upplever du nyheterna du ser? 1 Jag blir arg
F11_03 Hur upplever du nyheterna du ser? 1 Jag blir ledsen
F11_04 Hur upplever du nyheterna du ser? 1 Jag blir rädd
F11_05 Hur upplever du nyheterna du ser? 1 Jag tycker det är spännande
F11_06 Hur upplever du nyheterna du ser? 1 Jag tycker det är roligt
F11_07 Hur upplever du nyheterna du ser? 1 Jag tycker det är svårt att förstå
F11_08 Hur upplever du nyheterna du ser? 1 Jag tycker det är tråkigt
F11_09 Hur upplever du nyheterna du ser? 1 Jag tycker det är intressant
F11_10 Hur upplever du nyheterna du ser? 1 Jag bryr mig inte
F12a Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Dagens Nyheter 1 Helt och hållet
F12a Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Dagens Nyheter 2 Ganska mycket
F12a Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Dagens Nyheter 3 Varken mycket eller lite
F12a Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Dagens Nyheter 4 Ganska lite
F12a Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Dagens Nyheter 5 Inte alls
F12a Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Dagens Nyheter 6 Vet inte
F12b Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Svenska Dagbladet 1 Helt och hållet
F12b Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Svenska Dagbladet 2 Ganska mycket



F12b Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Svenska Dagbladet 3 Varken mycket eller lite
F12b Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Svenska Dagbladet 4 Ganska lite
F12b Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Svenska Dagbladet 5 Inte alls
F12b Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Svenska Dagbladet 6 Vet inte
F12c Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Göteborgs-Posten 1 Helt och hållet
F12c Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Göteborgs-Posten 2 Ganska mycket
F12c Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Göteborgs-Posten 3 Varken mycket eller lite
F12c Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Göteborgs-Posten 4 Ganska lite
F12c Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Göteborgs-Posten 5 Inte alls
F12c Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Göteborgs-Posten 6 Vet inte
F12d Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Sydsvenskan 1 Helt och hållet
F12d Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Sydsvenskan 2 Ganska mycket
F12d Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Sydsvenskan 3 Varken mycket eller lite
F12d Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Sydsvenskan 4 Ganska lite
F12d Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Sydsvenskan 5 Inte alls
F12d Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Sydsvenskan 6 Vet inte
F12e Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Aftonbladet 1 Helt och hållet
F12e Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Aftonbladet 2 Ganska mycket
F12e Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Aftonbladet 3 Varken mycket eller lite
F12e Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Aftonbladet 4 Ganska lite
F12e Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Aftonbladet 5 Inte alls
F12e Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Aftonbladet 6 Vet inte
F12f Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Expressen/Kvällsposten/Göteborgs-Tidningen 1 Helt och hållet
F12f Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Expressen/Kvällsposten/Göteborgs-Tidningen 2 Ganska mycket
F12f Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Expressen/Kvällsposten/Göteborgs-Tidningen 3 Varken mycket eller lite
F12f Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Expressen/Kvällsposten/Göteborgs-Tidningen 4 Ganska lite
F12f Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Expressen/Kvällsposten/Göteborgs-Tidningen 5 Inte alls
F12f Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Expressen/Kvällsposten/Göteborgs-Tidningen 6 Vet inte
F12g Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Metro 1 Helt och hållet
F12g Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Metro 2 Ganska mycket
F12g Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Metro 3 Varken mycket eller lite
F12g Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Metro 4 Ganska lite
F12g Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Metro 5 Inte alls
F12g Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Metro 6 Vet inte
F12h Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Lokaltidningar 1 Helt och hållet
F12h Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Lokaltidningar 2 Ganska mycket
F12h Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Lokaltidningar 3 Varken mycket eller lite
F12h Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Lokaltidningar 4 Ganska lite
F12h Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Lokaltidningar 5 Inte alls
F12h Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Lokaltidningar 6 Vet inte
F12i Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: SVT 1/SVT 2 1 Helt och hållet



F12i Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: SVT 1/SVT 2 2 Ganska mycket
F12i Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: SVT 1/SVT 2 3 Varken mycket eller lite
F12i Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: SVT 1/SVT 2 4 Ganska lite
F12i Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: SVT 1/SVT 2 5 Inte alls
F12i Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: SVT 1/SVT 2 6 Vet inte
F12j Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: TV4 1 Helt och hållet
F12j Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: TV4 2 Ganska mycket
F12j Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: TV4 3 Varken mycket eller lite
F12j Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: TV4 4 Ganska lite
F12j Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: TV4 5 Inte alls
F12j Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: TV4 6 Vet inte
F12k Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Utländska tv-nyheter 1 Helt och hållet
F12k Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Utländska tv-nyheter 2 Ganska mycket
F12k Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Utländska tv-nyheter 3 Varken mycket eller lite
F12k Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Utländska tv-nyheter 4 Ganska lite
F12k Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Utländska tv-nyheter 5 Inte alls
F12k Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Utländska tv-nyheter 6 Vet inte
F12l Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Utländska tidningar 1 Helt och hållet
F12l Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Utländska tidningar 2 Ganska mycket
F12l Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Utländska tidningar 3 Varken mycket eller lite
F12l Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Utländska tidningar 4 Ganska lite
F12l Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Utländska tidningar 5 Inte alls
F12l Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Utländska tidningar 6 Vet inte
F12m Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Sveriges radio 1 Helt och hållet
F12m Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Sveriges radio 2 Ganska mycket
F12m Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Sveriges radio 3 Varken mycket eller lite
F12m Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Sveriges radio 4 Ganska lite
F12m Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Sveriges radio 5 Inte alls
F12m Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Sveriges radio 6 Vet inte
F12n Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Nyheter 24 1 Helt och hållet
F12n Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Nyheter 24 2 Ganska mycket
F12n Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Nyheter 24 3 Varken mycket eller lite
F12n Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Nyheter 24 4 Ganska lite
F12n Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Nyheter 24 5 Inte alls
F12n Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Nyheter 24 6 Vet inte
F12o Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Flashback 1 Helt och hållet
F12o Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Flashback 2 Ganska mycket
F12o Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Flashback 3 Varken mycket eller lite
F12o Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Flashback 4 Ganska lite
F12o Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Flashback 5 Inte alls
F12o Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Flashback 6 Vet inte



F12p Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Facebook 1 Helt och hållet
F12p Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Facebook 2 Ganska mycket
F12p Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Facebook 3 Varken mycket eller lite
F12p Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Facebook 4 Ganska lite
F12p Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Facebook 5 Inte alls
F12p Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Facebook 6 Vet inte
F12q Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Instagram 1 Helt och hållet
F12q Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Instagram 2 Ganska mycket
F12q Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Instagram 3 Varken mycket eller lite
F12q Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Instagram 4 Ganska lite
F12q Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Instagram 5 Inte alls
F12q Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Instagram 6 Vet inte
F12r Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Twitter 1 Helt och hållet
F12r Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Twitter 2 Ganska mycket
F12r Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Twitter 3 Varken mycket eller lite
F12r Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Twitter 4 Ganska lite
F12r Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Twitter 5 Inte alls
F12r Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Twitter 6 Vet inte
F12s Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Snapchat 1 Helt och hållet
F12s Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Snapchat 2 Ganska mycket
F12s Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Snapchat 3 Varken mycket eller lite
F12s Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Snapchat 4 Ganska lite
F12s Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Snapchat 5 Inte alls
F12s Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Snapchat 6 Vet inte
F13 Spelar du datorspel/tv-spel/mobilspel/spel för surfplatta? 1 Ja
F13 Spelar du datorspel/tv-spel/mobilspel/spel för surfplatta? 2 Nej
F14_1 Vilka datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta spelar du oftast?

F14_2 Vilka datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta spelar du oftast?

F14_3 Vilka datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta spelar du oftast?

F15 Använder du sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, 
Snapchat)?

1 Ja

F15 Använder du sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, 
Snapchat)?

2 nej

F16_1 Vilka sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat) 
använder du oftast?

F16_2 Vilka sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat) 
använder du oftast?

F16_3 Vilka sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat) 
använder du oftast?

F17a När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa mitt ansikte i bild 1 Ja



F17a När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa mitt ansikte i bild 2 Nej
F17a När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa mitt ansikte i bild 3 Vet inte
F17b När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa mitt fullständiga namn 1 Ja
F17b När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa mitt fullständiga namn 2 Nej
F17b När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa mitt fullständiga namn 3 Vet inte
F17c När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa min adress 1 Ja
F17c När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa min adress 2 Nej
F17c När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa min adress 3 Vet inte
F17d När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa var jag går i skolan 1 Ja
F17d När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa var jag går i skolan 2 Nej
F17d När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa var jag går i skolan 3 Vet inte
F17e När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa min korrekta ålder 1 Ja
F17e När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa min korrekta ålder 2 Nej
F17e När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa min korrekta ålder 3 Vet inte
F17f När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa mitt mobilnummer 1 Ja
F17f När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa mitt mobilnummer 2 Nej
F17f När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa mitt mobilnummer 3 Vet inte
F17g När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa vilka som är mina vänner 1 Ja
F17g När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa vilka som är mina vänner 2 Nej
F17g När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa vilka som är mina vänner 3 Vet inte
F17h När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa vilka som är mina familjemedlemmar 1 Ja
F17h När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa vilka som är mina familjemedlemmar 2 Nej
F17h När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa vilka som är mina familjemedlemmar 3 Vet inte
F18 Kan någon av dina föräldrar/vårdnadshavare se dina inlägg på 

Facebook, Instagram, Twitter, och liknande? 
1 Ja, de kan se allt

F18 Kan någon av dina föräldrar/vårdnadshavare se dina inlägg på 
Facebook, Instagram, Twitter, och liknande? 

2 Ja, men bara det jag väljer att de ska få se

F18 Kan någon av dina föräldrar/vårdnadshavare se dina inlägg på 
Facebook, Instagram, Twitter, och liknande? 

3 Nej

F18 Kan någon av dina föräldrar/vårdnadshavare se dina inlägg på 
Facebook, Instagram, Twitter, och liknande? 

4 Vet inte

F19_01 Har någon annan än du lösenordet till något av dina sociala 
mediekonton?

1 Ja, mina föräldrar/vårdnadshavare

F19_02 Har någon annan än du lösenordet till något av dina sociala 
mediekonton?

1 Ja, en/flera kompisar

F19_03 Har någon annan än du lösenordet till något av dina sociala 
mediekonton?

1 Ja, min pojkvän/flickvän

F19_04 Har någon annan än du lösenordet till något av dina sociala 
mediekonton?

1 Nej

F19_05 Har någon annan än du lösenordet till något av dina sociala 
mediekonton?

1 Vet inte

F20_01 Har någon annan än du lösenordet till din mobiltelefon? 1 Ja, mina föräldrar/vårdnadshavare
F20_02 Har någon annan än du lösenordet till din mobiltelefon? 1 Ja, en/flera kompisar



F20_03 Har någon annan än du lösenordet till din mobiltelefon? 1 Ja, min pojkvän/flickvän
F20_04 Har någon annan än du lösenordet till din mobiltelefon? 1 Nej
F20_05 Har någon annan än du lösenordet till din mobiltelefon? 1 Vet inte
F21 Följer du några kanaler/användare/videobloggare på YouTube, Twitch 

eller liknande?
1 Ja

F21 Följer du några kanaler/användare/videobloggare på YouTube, Twitch 
eller liknande?

2 Nej

F22_1 Vilka kanaler/användare/videobloggare på YouTube, Twitch eller 
liknande följer du?

F22_2 Vilka kanaler/användare/videobloggare på YouTube, Twitch eller 
liknande följer du?

F22_3 Vilka kanaler/användare/videobloggare på YouTube, Twitch eller 
liknande följer du?

F23 Under det senaste året, har du råkat ut för att någon har varit elak eller 
mobbat dig på internet eller via mobilen? 

1 Ja, en eller flera gånger i veckan

F23 Under det senaste året, har du råkat ut för att någon har varit elak eller 
mobbat dig på internet eller via mobilen? 

2 Ja, en eller flera gånger i månaden

F23 Under det senaste året, har du råkat ut för att någon har varit elak eller 
mobbat dig på internet eller via mobilen? 

3 Ja, men mindre ofta än en gång i månaden

F23 Under det senaste året, har du råkat ut för att någon har varit elak eller 
mobbat dig på internet eller via mobilen? 

4 Nej

F23 Under det senaste året, har du råkat ut för att någon har varit elak eller 
mobbat dig på internet eller via mobilen? 

5 Vet inte

F24 Under det senaste året, har du blivit hotad på internet eller via 
mobilen? 

1 Ja, en eller flera gånger i veckan

F24 Under det senaste året, har du blivit hotad på internet eller via 
mobilen? 

2 Ja, en eller flera gånger i månaden

F24 Under det senaste året, har du blivit hotad på internet eller via 
mobilen? 

3 Ja, men mindre ofta än en gång i månaden

F24 Under det senaste året, har du blivit hotad på internet eller via 
mobilen? 

4 Nej

F24 Under det senaste året, har du blivit hotad på internet eller via 
mobilen? 

5 Vet inte

F25 Under det senaste året, har du råkat ut för att någon har lagt ut bilder 
eller filmklipp på dig på internet mot din vilja? 

1 Ja, en eller flera gånger i veckan

F25 Under det senaste året, har du råkat ut för att någon har lagt ut bilder 
eller filmklipp på dig på internet mot din vilja? 

2 Ja, en eller flera gånger i månaden

F25 Under det senaste året, har du råkat ut för att någon har lagt ut bilder 
eller filmklipp på dig på internet mot din vilja? 

3 Ja, men mindre ofta än en gång i månaden

F25 Under det senaste året, har du råkat ut för att någon har lagt ut bilder 
eller filmklipp på dig på internet mot din vilja? 

4 Nej

F25 Under det senaste året, har du råkat ut för att någon har lagt ut bilder 
eller filmklipp på dig på internet mot din vilja? 

5 Vet inte

F26 Under det senaste året, har du själv varit elak mot eller mobbat någon 
på internet eller via mobilen? 

1 Ja, en eller flera gånger i veckan

F26 Under det senaste året, har du själv varit elak mot eller mobbat någon 
på internet eller via mobilen? 

2 Ja, en eller flera gånger i månaden



F26 Under det senaste året, har du själv varit elak mot eller mobbat någon 
på internet eller via mobilen? 

3 Ja, men mindre ofta än en gång i månaden

F26 Under det senaste året, har du själv varit elak mot eller mobbat någon 
på internet eller via mobilen? 

4 Nej

F26 Under det senaste året, har du själv varit elak mot eller mobbat någon 
på internet eller via mobilen? 

5 Vet inte

F27 Under det senaste året, har du själv hotat någon på internet eller via 
mobilen? 

1 Ja, en eller flera gånger i veckan

F27 Under det senaste året, har du själv hotat någon på internet eller via 
mobilen? 

2 Ja, en eller flera gånger i månaden

F27 Under det senaste året, har du själv hotat någon på internet eller via 
mobilen? 

3 Ja, men mindre ofta än en gång i månaden

F27 Under det senaste året, har du själv hotat någon på internet eller via 
mobilen? 

4 Nej

F27 Under det senaste året, har du själv hotat någon på internet eller via 
mobilen? 

5 Vet inte

F28 Under det senaste året, har du själv lagt ut bilder eller filmklipp på 
någon på internet mot deras vilja?

1 Ja, en eller flera gånger i veckan

F28 Under det senaste året, har du själv lagt ut bilder eller filmklipp på 
någon på internet mot deras vilja?

2 Ja, en eller flera gånger i månaden

F28 Under det senaste året, har du själv lagt ut bilder eller filmklipp på 
någon på internet mot deras vilja?

3 Ja, men mindre ofta än en gång i månaden

F28 Under det senaste året, har du själv lagt ut bilder eller filmklipp på 
någon på internet mot deras vilja?

4 Nej

F28 Under det senaste året, har du själv lagt ut bilder eller filmklipp på 
någon på internet mot deras vilja?

5 Vet inte

F29_01 Har du någon gång anmält något som hänt på internet, t.ex. i sociala 
medier?

1 Ja, det gällde något som jag utsatts för

F29_02 Har du någon gång anmält något som hänt på internet, t.ex. i sociala 
medier?

1 Ja, det gällde något som någon annan utsatts 
för

F29_03 Har du någon gång anmält något som hänt på internet, t.ex. i sociala 
medier?

1 Nej

F30_1_01 Vem gjorde du anmälan till? 1 Sajten/tjänsten jag använde
F30_1_02 Vem gjorde du anmälan till? 1 Polisen
F30_1_03 Vem gjorde du anmälan till? 1 Annan, ange vem/vilken:
F30_2 Vem gjorde du anmälan till?
F30_1_04 Vem gjorde du anmälan till? 1 Vet inte
F31_1_01 Var hände det som du anmälde? 1 Facebook
F31_1_02 Var hände det som du anmälde? 1 Instagram
F31_1_03 Var hände det som du anmälde? 1 Snapchat
F31_1_04 Var hände det som du anmälde? 1 Twitter
F31_1_05 Var hände det som du anmälde? 1 Ask.fm
F31_1_06 Var hände det som du anmälde? 1 Flashback
F31_1_07 Var hände det som du anmälde? 1 YouTube
F31_1_08 Var hände det som du anmälde? 1 Annat, nämligen:



F31_2 Var hände det som du anmälde?
F31_1_09 Var hände det som du anmälde? 1 Vet inte
F32 Var det enkelt eller krångligt att anmäla? 1 Mycket enkelt
F32 Var det enkelt eller krångligt att anmäla? 2 Ganska enkelt
F32 Var det enkelt eller krångligt att anmäla? 3 Ganska svårt
F32 Var det enkelt eller krångligt att anmäla? 4 Mycket svårt
F32 Var det enkelt eller krångligt att anmäla? 5 Vet inte
F33 Ledde din anmälan till någon åtgärd? 1 Ja
F33 Ledde din anmälan till någon åtgärd? 2 Nej
F33 Ledde din anmälan till någon åtgärd? 3 Vet inte
F34 Beskriv så noggrant du kan vad anmälan gällde och vad den ledde till: 1

F35a Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur lång tid du får titta på filmer/tv-program? 1 Ja
F35a Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur lång tid du får titta på filmer/tv-program? 2 Nej
F35a Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur lång tid du får titta på filmer/tv-program? 3 Jag tittar, använder, spelar inte
F35a Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur lång tid du får titta på filmer/tv-program? 4 Vet inte
F35b Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur sent du får titta på filmer/tv-program 1 Ja
F35b Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur sent du får titta på filmer/tv-program 2 Nej
F35b Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur sent du får titta på filmer/tv-program 3 Jag tittar, använder, spelar inte
F35b Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur sent du får titta på filmer/tv-program 4 Vet inte
F35c Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur lång tid du får spela datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på 

surfplatta?
1 Ja

F35c Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur lång tid du får spela datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på 
surfplatta?

2 Nej

F35c Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur lång tid du får spela datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på 
surfplatta?

3 Jag tittar, använder, spelar inte

F35c Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur lång tid du får spela datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på 
surfplatta?

4 Vet inte

F35d Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur sent du får spela datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på 
surfplatta?

1 Ja

F35d Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur sent du får spela datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på 
surfplatta?

2 Nej

F35d Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur sent du får spela datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på 
surfplatta?

3 Jag tittar, använder, spelar inte

F35d Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur sent du får spela datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på 
surfplatta?

4 Vet inte

F35e Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur lång tid du får använda internet? 1 Ja
F35e Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur lång tid du får använda internet? 2 Nej
F35e Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur lång tid du får använda internet? 3 Jag tittar, använder, spelar inte
F35e Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur lång tid du får använda internet? 4 Vet inte
F35f Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur sent du får använda internet? 1 Ja
F35f Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur sent du får använda internet? 2 Nej
F35f Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur sent du får använda internet? 3 Jag tittar, använder, spelar inte



F35f Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur sent du får använda internet? 4 Vet inte
F35g Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur lång tid du får använda mobilen? 1 Ja
F35g Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur lång tid du får använda mobilen? 2 Nej
F35g Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur lång tid du får använda mobilen? 3 Jag tittar, använder, spelar inte
F35g Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur lång tid du får använda mobilen? 4 Vet inte
F35h Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur sent du får använda mobilen? 1 Ja
F35h Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur sent du får använda mobilen? 2 Nej
F35h Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur sent du får använda mobilen? 3 Jag tittar, använder, spelar inte
F35h Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur sent du får använda mobilen? 4 Vet inte
F36a Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 

om följande aktiviteter:
Om böcker jag läst? 1 Ofta

F36a Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om böcker jag läst? 2 Ibland

F36a Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om böcker jag läst? 3 Sällan

F36a Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om böcker jag läst? 4 Aldrig

F36a Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om böcker jag läst? 5 Tittar, använder, spelar inte

F36b Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta jag spelat? 1 Ofta

F36b Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta jag spelat? 2 Ibland

F36b Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta jag spelat? 3 Sällan

F36b Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta jag spelat? 4 Aldrig

F36b Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta jag spelat? 5 Tittar, använder, spelar inte

F36c Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om saker jag gjort/sett på internet? 1 Ofta

F36c Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om saker jag gjort/sett på internet? 2 Ibland

F36c Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om saker jag gjort/sett på internet? 3 Sällan

F36c Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om saker jag gjort/sett på internet? 4 Aldrig

F36c Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om saker jag gjort/sett på internet? 5 Tittar, använder, spelar inte

F36d Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om filmer eller tv-program jag sett? 1 Ofta

F36d Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om filmer eller tv-program jag sett? 2 Ibland

F36d Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om filmer eller tv-program jag sett? 3 Sällan



F36d Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om filmer eller tv-program jag sett? 4 Aldrig

F36d Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om filmer eller tv-program jag sett? 5 Tittar, använder, spelar inte

F36e Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om min dag och gur den har varit? 1 Ofta

F36e Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om min dag och gur den har varit? 2 Ibland

F36e Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om min dag och gur den har varit? 3 Sällan

F36e Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om min dag och gur den har varit? 4 Aldrig

F37a Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Hur lång tid du tittar på filmer/tv-program? 1 Ja
F37a Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Hur lång tid du tittar på filmer/tv-program? 2 Nej
F37a Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Hur lång tid du tittar på filmer/tv-program? 3 Tittar, använder, spelar inte
F37b Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Hur lång tid du spelar datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på 

surfplatta?
1 Ja

F37b Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Hur lång tid du spelar datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på 
surfplatta?

2 Nej

F37b Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Hur lång tid du spelar datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på 
surfplatta?

3 Tittar, använder, spelar inte

F37c Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Hur lång tid du använder internet? 1 Ja
F37c Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Hur lång tid du använder internet? 2 Nej
F37c Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Hur lång tid du använder internet? 3 Tittar, använder, spelar inte
F37d Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Hur lång tid du använder mobilen? 1 Ja
F37d Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Hur lång tid du använder mobilen? 2 Nej
F37d Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Hur lång tid du använder mobilen? 3 Tittar, använder, spelar inte
F37e Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Vilka filmer/tv-program du tittar på? 1 Ja
F37e Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Vilka filmer/tv-program du tittar på? 2 Nej
F37e Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Vilka filmer/tv-program du tittar på? 3 Tittar, använder, spelar inte
F37f Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Vilka datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta du spelar? 1 Ja

F37f Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Vilka datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta du spelar? 2 Nej

F37f Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Vilka datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta du spelar? 3 Tittar, använder, spelar inte

F37g Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Vad du gör på internet? 1 Ja
F37g Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Vad du gör på internet? 2 Nej
F37g Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Vad du gör på internet? 3 Tittar, använder, spelar inte
F37h Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Vad du gör på mobilen? 1 Ja
F37h Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Vad du gör på mobilen? 2 Nej
F37h Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Vad du gör på mobilen? 3 Tittar, använder, spelar inte
F38a Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 

säger inte stämmer överens. Vad gör du då?
Försöker hitta mer information från andra sajter 1 Alltid



F38a Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 
säger inte stämmer överens. Vad gör du då?

Försöker hitta mer information från andra sajter 2 Oftast

F38a Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 
säger inte stämmer överens. Vad gör du då?

Försöker hitta mer information från andra sajter 3 Ibland

F38a Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 
säger inte stämmer överens. Vad gör du då?

Försöker hitta mer information från andra sajter 4 Sällan

F38a Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 
säger inte stämmer överens. Vad gör du då?

Försöker hitta mer information från andra sajter 5 Aldrig

F38a Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 
säger inte stämmer överens. Vad gör du då?

Försöker hitta mer information från andra sajter 6 Vet inte

F38b Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 
säger inte stämmer överens. Vad gör du då?

Frågar kompisar vad de tycker 1 Alltid

F38b Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 
säger inte stämmer överens. Vad gör du då?

Frågar kompisar vad de tycker 2 Oftast

F38b Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 
säger inte stämmer överens. Vad gör du då?

Frågar kompisar vad de tycker 3 Ibland

F38b Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 
säger inte stämmer överens. Vad gör du då?

Frågar kompisar vad de tycker 4 Sällan

F38b Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 
säger inte stämmer överens. Vad gör du då?

Frågar kompisar vad de tycker 5 Aldrig

F38b Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 
säger inte stämmer överens. Vad gör du då?

Frågar kompisar vad de tycker 6 Vet inte

F38c Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 
säger inte stämmer överens. Vad gör du då?

Frågar vuxna vad de tycker 1 Alltid

F38c Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 
säger inte stämmer överens. Vad gör du då?

Frågar vuxna vad de tycker 2 Oftast

F38c Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 
säger inte stämmer överens. Vad gör du då?

Frågar vuxna vad de tycker 3 Ibland

F38c Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 
säger inte stämmer överens. Vad gör du då?

Frågar vuxna vad de tycker 4 Sällan

F38c Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 
säger inte stämmer överens. Vad gör du då?

Frågar vuxna vad de tycker 5 Aldrig

F38c Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 
säger inte stämmer överens. Vad gör du då?

Frågar vuxna vad de tycker 6 Vet inte

F39 Har du i skolan fått lära dig om källkritik på internet? 1 Ja
F39 Har du i skolan fått lära dig om källkritik på internet? 2 Nej
F39 Har du i skolan fått lära dig om källkritik på internet? 3 Vet inte
F40a Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Läxor/skolarbeten? 1 För mycket tid

F40a Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Läxor/skolarbeten? 2 Lagom

F40a Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Läxor/skolarbeten? 3 För lite tid

F40a Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Läxor/skolarbeten? 4 Gör aldrig detta

F40b Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 1 För mycket tid



F40b Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 2 Lagom

F40b Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 3 För lite tid

F40b Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 4 Gör aldrig detta

F40c Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Böcker/tidningar? 1 För mycket tid

F40c Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Böcker/tidningar? 2 Lagom

F40c Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Böcker/tidningar? 3 För lite tid

F40c Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Böcker/tidningar? 4 Gör aldrig detta

F40d Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Filmer/tv-program? 1 För mycket tid

F40d Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Filmer/tv-program? 2 Lagom

F40d Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Filmer/tv-program? 3 För lite tid

F40d Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Filmer/tv-program? 4 Gör aldrig detta

F40e Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: TouTube? 1 För mycket tid

F40e Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: TouTube? 2 Lagom

F40e Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: TouTube? 3 För lite tid

F40e Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: TouTube? 4 Gör aldrig detta

F40f Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Kompisar? 1 För mycket tid

F40f Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Kompisar? 2 Lagom

F40f Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Kompisar? 3 För lite tid

F40f Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Kompisar? 4 Gör aldrig detta

F40g Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Sport/träning/motion? 1 För mycket tid

F40g Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Sport/träning/motion? 2 Lagom

F40g Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Sport/träning/motion? 3 För lite tid

F40g Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Sport/träning/motion? 4 Gör aldrig detta



F40h Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Mobilen? 1 För mycket tid

F40h Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Mobilen? 2 Lagom

F40h Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Mobilen? 3 För lite tid

F40h Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Mobilen? 4 Gör aldrig detta

F40i Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, 
Snapchat)?

1 För mycket tid

F40i Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, 
Snapchat)?

2 Lagom

F40i Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, 
Snapchat)?

3 För lite tid

F40i Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, 
Snapchat)?

4 Gör aldrig detta

F41 Hur ofta händer det att din medieanvändning leder till att du inte gör 
vad du ska, t.ex. läxläsning, hjälpa till hemma, gå och lägga dig?

1 Varje dag

F41 Hur ofta händer det att din medieanvändning leder till att du inte gör 
vad du ska, t.ex. läxläsning, hjälpa till hemma, gå och lägga dig?

2 Några gånger i veckan

F41 Hur ofta händer det att din medieanvändning leder till att du inte gör 
vad du ska, t.ex. läxläsning, hjälpa till hemma, gå och lägga dig?

3 En gång i veckan

F41 Hur ofta händer det att din medieanvändning leder till att du inte gör 
vad du ska, t.ex. läxläsning, hjälpa till hemma, gå och lägga dig?

4 En gång i månaden

F41 Hur ofta händer det att din medieanvändning leder till att du inte gör 
vad du ska, t.ex. läxläsning, hjälpa till hemma, gå och lägga dig?

5 Mer sällan

F41 Hur ofta händer det att din medieanvändning leder till att du inte gör 
vad du ska, t.ex. läxläsning, hjälpa till hemma, gå och lägga dig?

6 Aldrig

F42 Tror du att din medieanvändning påverkar din sömn? 1 Ja, jag sover bättre
F42 Tror du att din medieanvändning påverkar din sömn? 2 Ja, jag sover sämre
F42 Tror du att din medieanvändning påverkar din sömn? 3 Nej, min sömn påverkas inte
F42 Tror du att din medieanvändning påverkar din sömn? 4 Vet inte
F43 Om du tänker på din hälsa, hur tycker du att du har mått den senaste 

månaden?
1 Mycket bra

F43 Om du tänker på din hälsa, hur tycker du att du har mått den senaste 
månaden?

2 Ganska bra

F43 Om du tänker på din hälsa, hur tycker du att du har mått den senaste 
månaden?

3 Inte så bra

F43 Om du tänker på din hälsa, hur tycker du att du har mått den senaste 
månaden?

4 Dåligt



F43 Om du tänker på din hälsa, hur tycker du att du har mått den senaste 
månaden?

5 Vill inte svara

F44a_01 Har du en eller flera funktionsnedsättningar? 1 Ja, en eller flera fysiska (t.ex. dövhet, 
rörelsehinder)

F44a_02 Har du en eller flera funktionsnedsättningar? 1 Ja, en eller flera psykiska (t.ex. ADHD, autism)

F44a_03 Har du en eller flera funktionsnedsättningar? 1 Nej
F44a_04 Har du en eller flera funktionsnedsättningar? 1 Vill inte svara
F44b Har du en eller flera funktionsnedsättningar? Om du svarat ja: vilken/vilka funktionsnedsättningar?



Bilaga 3.2: Postbeskrivning - B13-18
Filnamn: 244276_SCB18045_B_13-18.sav
Lagringsformat: .sav (SPSS-fil)
Antal poster: 988

Processdata Beskrivning
SCBid
ResponseDate
InMedium Om webb eller papperenkät (skanning)
kalvikt

Register-variabel Beskrivning av registeruppgifter

Kon_barn Kön - barnet: 1 = man, 2 = kvinna
Kon_Vh1 Kön - vårdnadshavare 1: 1 = man, 2 = kvinna
Kon_Vh2 Kön - vårdnadshavare 2: 1 = man, 2 = kvinna
FodAr_barn Födelseår - barnet
FodAr_Vh1 Födelseår - vårdnadshavare 1 
FodAr_Vh2 Födelseår - vårdnadshavare 2
Alderslut_barn Ålder under året (2018) - barnet
Alderslut_Vh1 Ålder under året (2018) - vårdnadshavare 1 
Alderslut_Vh2 Ålder under året (2018) - vårdnadshavare 2
Kommun_barn
KommunGr_barn
Lan_barn
Kommun_Vh1
Kommun_Vh2
Antal_Vh
Antal_18aldre
FodLandGr_barn

FodLandGr_Vh1

FodLandGr_Vh2

cdispkeh_barn

cdisp_barn
cdisp_Vh1
cdisp_Vh2
CSFVI_barn
CSFVI_Vh1
CSFVI_Vh2
CSFVIH

Registeruppgifter

Boendekommun enligt folkbokföringen - barnet, grupperat enligt SKL:s kommungruppsindelning 2011
Boendelän enligt folkbokföringen - barnet
Boendekommun enligt folkbokföringen - vårdnadshavare 1 
Boendekommun enligt folkbokföringen - vårdnadshavare 2 
Antal vårdnadshavare på samma folkbokföringsadress som barnet

Födelseland - barnet, (Sverige, övriga norden, övriga europa, övriga världsdelar)
Födelseland - vårdnadshavare 1, (Sverige, övriga norden, övriga europa, övriga världsdelar)
Födelseland - vårdnadshavare 2, (Sverige, övriga norden, övriga europa, övriga världsdelar)
Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, - barnets hushåll, gäller för 2016
Disponibel inkomst - barnet, gäller för 2016
Disponibel inkomst - vårdnadshavare 1, gäller för 2016

Processdata

Löpnummer med checksiffra
Datum för dataregistrering, år mån dag

Kalibrerad vikt för att redovisa resultat för hela populationen

Boendekommun enligt folkbokföringen - barnet

Antalet individer 18 år eller äldre den 31 december 2017, i barnets hushåll utöver barnet, med någon av koderna 11, 12, 13, 21, 40, 53 eller 99 på variabeln Hushållsställning (Person i ett gift par, 
P  i  i  k  P  i  b f håll d  E å d  f ld  E b d  Ö i    24 å  U if  k )

Sammanräknad förvärvsinkomst (CSFVI) – hushåll, gäller för 2016

Disponibel inkomst - vårdnadshavare 2, gäller för 2016
Sammanräknad förvärvsinkomst (CSFVI) – barnet, gäller för 2016
Sammanräknad förvärvsinkomst (CSFVI) – vårdnadshavare 1, gäller för 2016
Sammanräknad förvärvsinkomst (CSFVI) – vårdnadshavare 2, gäller för 2016



Syskon
SkillnadDagar
SkillnadAr
Civil_Vh1
Civil_Vh2
SUN2000Niva_Vh1

SUN2000Niva_Vh2

AK9_LasAr
AK9_MeritVarde

AK9_Slutbetyg
GY_LasAr
GY_JmfTal

GY_Avgangen
AK6_LasAr Läsår då eleven avslutade årskurs 6
AK6_Ma Betyg i matematik, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
AK6_Sv Betyg i svenska, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
AK6_SvA
AK6_En
AK6_ML
AK6_Tn
AK6_Bl
AK6_Mu
AK6_Sl

Läsår då eleven avslutade årskurs 9

Utbildningsnivå, vårdnadshavare 1, aktualitet vårterminen 2017
Utbildningsnivå, vårdnadshavare 2, aktualitet vårterminen 2017

Om barnet har syskon: 0 – saknar syskon, 1 – endast yngre syskon, 2 – endast jämnårigt syskon (max 1 dags skillnad), 3 – endast äldre syskon, 12 – både yngre och jämnårigt syskon, 13 – både 
      å  å        å    Antalet dagar som skiljer till det äldsta syskonet (0 om man saknar äldre syskon)

Antalet år som skiljer till äldsta syskonen (0 om man saknar äldre syskon).  Bygger på födelseår. Två personer födda samma år har således 0 i skillnad även om den ena är född 1 januari och den 
d   f dd 31 d bVårdnadshavare 1 civilstånd: OG, G, S och  Ä   (partnerskap är ej särredovisat)

Vårdnadshavare 2 civilstånd: OG, G, S och  Ä   (partnerskap är ej särredovisat)

Betyg i musik, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i slöjd, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg

Betyg i engelska, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i modersmål, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i teckenspråk, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg

Genomsnittligt meritvärde (definition från Skolverket.se):
Meritvärdet beräknas som summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg och för 17 ämnen för elever som läst moderna språk som språkval. Elevens betyg omvandlas till 
betygsvärderna (E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20) och de bästa 16 ämnena summeras, har eleven  godkänt betyg i modernt språk som språkval är det ett 17:e ämne i meritvärdet. Det 
högsta möjliga meritvärdet för elever som läst 17 ämnen är 340  och för elever som läst 16 ämnen 320. Även om eleven fått betyg i färre ämnen än 16 kan betyget i moderna språk som språkval 
läggas till  meritvärdet, men då kan eleven inte komma upp i det maximala meritvärdet 340 poäng. Lägsta möjliga värde är 0, dvs. ej godkänt betyg F, underlag  saknas (-) eller anpassad 
studiegång i alla ämnen.
Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått lägst betyg E i minst ett ämne, meritvärde 10. Elevernas sammanlagda meritvärde  divideras med antal elever som fått lägst betyg 
E i minst ett ämne. Elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen, dvs elever som saknar godkänt  slutbetyg, ingår ej.
 
Från och med ansökan till gymnasiet läsåret 2013/14 får de sökande som fått betyg i modernt språk som språkval räkna med det som ett 17:e betyg i  meritvärdet, utöver de 16 bästa betygen i 
övrigt. De elever som ej har godkänt betyg i modernt språk som språkval har meritvärde om max 16 ämnen  och ingår i medelvärdet om 17 ämnen. I SIRIS redovisas genomsnittligt meritvärde för 
17 ämnen från och med 2014/15. Att inte motsvarande  redovisning fanns 2013/14 berodde på att det fanns osäkerhet i insamlingen av slutbetyg i modernt språk som språkval 2013/14.

= J = Eleven har fått ett godkänt slutbetyg.
Läsår då eleven avgick/tog examen från gymnasiet
Genomsnittligt betygspoäng, tom VT2017. (Definition från Skolverket):
GBP för elever med examen eller studiebevis
Genomsnittlig betygspoäng (GBP) beräknas genom att poäng tilldelas för vart och ett av en elevs kursbetyg. Betyget A i en kurs ges värdet 20 poäng, betyget B 17,5 poäng, betyget C 15 poäng, 
betyget D 12,5 poäng, betyget E 10 poäng och betyget F 0 poäng. Poängen per kurs multipliceras sedan med kursens omfattning i kurspoäng. Summan av de viktade kurspoängen divideras 
sedan med 2400, vilket är den totala mängden gymnasiepoäng där eleven betygssätts med betygen F till A. Gymnasiearbetet och kurser lästa inom utökat program exkluderas från beräkningen. 

Observera att genomsnittlig betygspoäng inte är samma mått som meritpoängen som används vid antagning till universitet och högskolor. I beräkningen av GBP ingår aldrig utökade kurser eller 
kurser som ger extra meritpoäng (exempelvis vissa kurser i moderna språk) till skillnad från meritpoängen vid antagning till universitet och högskolor.

Betyg i bild, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg

= J = Eleven räknas som avgången från gymnasiet (tagit gymnasieexamen eller fått ett studiebevis där eleven är betygssatt i kurser som totalt omfattar minst 2500 poäng), tom VT2017

Betyg i i svenska som andraspråk, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg



AK6_IdH
AK6_Hkk
AK6_No
AK6_Bi
AK6_Fy
AK6_Ke
AK6_Tk
AK6_So
AK6_Ge
AK6_Hi
AK6_Re
AK6_Sh
AK6_Ovr
AK6_Antal
AK6_AntalF
hman
S_for_utbniva
S_andel_nyinv
S_andel_pojkar
S_and_uppn_krav_F

S_and_uppn_krav_B

S_and_uppn_krav_R

S_gen_meritv_F
S_gen_meritv_B
S_gen_meritv_R

Variabel Beskrivning
F4_1_bearb
F4_2_bearb
F4_3_bearb
F4_4_bearb
F4_5_bearb
F14_1_bearb
F14_2_bearb
F14_3_bearb
F16_1_bearb
F16_2_bearb
F16_3_bearb
F22_1_bearb
F22_2_bearb
F22_3_bearb

Bearbetade svar, enkätfråga F22, upprättningar av felstavningar mm.
Bearbetade svar, enkätfråga F22, upprättningar av felstavningar mm.

Bearbetade svar, enkätfråga F14, upprättningar av felstavningar mm.
Bearbetade svar, enkätfråga F16, upprättningar av felstavningar mm.
Bearbetade svar, enkätfråga F16, upprättningar av felstavningar mm.
Bearbetade svar, enkätfråga F16, upprättningar av felstavningar mm.
Bearbetade svar, enkätfråga F22, upprättningar av felstavningar mm.

Bearbetade svar, enkätfråga F4, upprättningar av felstavningar mm.
Bearbetade svar, enkätfråga F4, upprättningar av felstavningar mm.
Bearbetade svar, enkätfråga F4, upprättningar av felstavningar mm.
Bearbetade svar, enkätfråga F14, upprättningar av felstavningar mm.
Bearbetade svar, enkätfråga F14, upprättningar av felstavningar mm.

Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Genomsnittligt meritvärde - Faktiskt värde (F), barnets senaste skola
Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Genomsnittligt meritvärde - Modell- beräknat värde (B), barnets senaste skola
Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Genomsnittligt meritvärde - Residual (R=F-B), barnets senaste skola

Bearbetade svar, enkätfråga F4, upprättningar av felstavningar mm.
Bearbetade svar, enkätfråga F4, upprättningar av felstavningar mm.

Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Bakgrundsinformation - Andel (%) nyinvandrade, barnets senaste skola
Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Bakgrundsinformation - Andel (%) pojkar, barnets senaste skola
Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Andel (%) som uppn. Kunskapskraven - Faktiskt värde (F), barnets senaste skola
Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Andel (%) som uppn. Kunskapskraven - Modell- beräknat värde (B), barnets senaste skola
Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Andel (%) som uppn. Kunskapskraven - Residual (R=F-B), barnets senaste skola

Betyg i annat ämne, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Antal ämnen som eleven ej har godkänt betyg i, dvs ej A-E. Se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Antal ämnen som eleven ej har godkänt betyg i, dvs ej A-E. Se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg

Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Bakgrundsinformation - Föräldrarnas genomsnittliga utb.nivå, barnets senaste skola
Huvudman (kommunal el. privat), barnets senaste skola: 1 = Kommunal, 2 = Landsting, 3 = Staten, 5 = Enskild (fristående)

Betyg i samhällsorienterande ämnen som block, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i geografi, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i historia, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i religionskunskap, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i samhällskunskap, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg

Betyg i naturorienterande ämnen som block, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i biologi, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i fysik, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i kemi, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i teknik, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg

Bearbetade enkätfrågor

Betyg i hem- och konsument-kunskap, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i idrott och hälsa, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg



Fråge-
nummer

Fråga i klartext Delfrågor i klartext Svars-
alternativ

Svarsalternativ i klartext

F1a Har du tillgång till något av följande i hemma: Tv? 1 Ja, helt egen
F1a Har du tillgång till något av följande i hemma: Tv? 2 Ja, delar med andra i familjen
F1a Har du tillgång till något av följande i hemma: Tv? 3 Nej
F1b Har du tillgång till något av följande i hemma: Dator? 1 Ja, helt egen
F1b Har du tillgång till något av följande i hemma: Dator? 2 Ja, delar med andra i familjen
F1b Har du tillgång till något av följande i hemma: Dator? 3 Nej
F1c Har du tillgång till något av följande i hemma: Internet? 1 Ja, helt egen
F1c Har du tillgång till något av följande i hemma: Internet? 2 Ja, delar med andra i familjen
F1c Har du tillgång till något av följande i hemma: Internet? 3 Nej
F1d Har du tillgång till något av följande i hemma: Xbox, Playstation, Wii? 1 Ja, helt egen
F1d Har du tillgång till något av följande i hemma: Xbox, Playstation, Wii? 2 Ja, delar med andra i familjen
F1d Har du tillgång till något av följande i hemma: Xbox, Playstation, Wii? 3 Nej
F1e Har du tillgång till något av följande i hemma: Handhållen spelkonsoll (Nintendo DS eller liknande)? 1 Ja, helt egen
F1e Har du tillgång till något av följande i hemma: Handhållen spelkonsoll (Nintendo DS eller liknande)? 2 Ja, delar med andra i familjen
F1e Har du tillgång till något av följande i hemma: Handhållen spelkonsoll (Nintendo DS eller liknande)? 3 Nej
F1f Har du tillgång till något av följande i hemma: Surfplatta (iPad eller liknande)? 1 Ja, helt egen
F1f Har du tillgång till något av följande i hemma: Surfplatta (iPad eller liknande)? 2 Ja, delar med andra i familjen
F1f Har du tillgång till något av följande i hemma: Surfplatta (iPad eller liknande)? 3 Nej
F1g Har du tillgång till något av följande i hemma: Smartphone (iPhone eller liknande)? 1 Ja, helt egen
F1g Har du tillgång till något av följande i hemma: Smartphone (iPhone eller liknande)? 2 Ja, delar med andra i familjen
F1g Har du tillgång till något av följande i hemma: Smartphone (iPhone eller liknande)? 3 Nej
F1h Har du tillgång till något av följande i hemma: Mobil med knappar (ej smartphone)? 1 Ja, helt egen
F1h Har du tillgång till något av följande i hemma: Mobil med knappar (ej smartphone)? 2 Ja, delar med andra i familjen
F1h Har du tillgång till något av följande i hemma: Mobil med knappar (ej smartphone)? 3 Nej
F2 Använder du mobiltelefon? 1 Ja
F2 Använder du mobiltelefon? 2 Nej
F3a Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Använder internet? 1 Varje dag
F3a Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Använder internet? 2 Några dagar i veckan
F3a Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Använder internet? 3 En gång i veckan
F3a Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Använder internet? 4 Mer sällan
F3a Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Använder internet? 5 Aldrig
F3b Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Laddar upp bilder/film på nätet? 1 Varje dag
F3b Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Laddar upp bilder/film på nätet? 2 Några dagar i veckan
F3b Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Laddar upp bilder/film på nätet? 3 En gång i veckan
F3b Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Laddar upp bilder/film på nätet? 4 Mer sällan
F3b Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Laddar upp bilder/film på nätet? 5 Aldrig
F3c Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Lyssnar på musik? 1 Varje dag
F3c Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Lyssnar på musik? 2 Några dagar i veckan

Enkätdata 



F3c Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Lyssnar på musik? 3 En gång i veckan
F3c Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Lyssnar på musik? 4 Mer sällan
F3c Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Lyssnar på musik? 5 Aldrig
F3d Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Mms:ar, skickar bilder eller filmer? 1 Varje dag
F3d Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Mms:ar, skickar bilder eller filmer? 2 Några dagar i veckan
F3d Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Mms:ar, skickar bilder eller filmer? 3 En gång i veckan
F3d Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Mms:ar, skickar bilder eller filmer? 4 Mer sällan
F3d Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Mms:ar, skickar bilder eller filmer? 5 Aldrig
F3e Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Ringer telefonsamtal? 1 Varje dag
F3e Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Ringer telefonsamtal? 2 Några dagar i veckan
F3e Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Ringer telefonsamtal? 3 En gång i veckan
F3e Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Ringer telefonsamtal? 4 Mer sällan
F3e Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Ringer telefonsamtal? 5 Aldrig
F3f Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Ser på film/videoklipp? 1 Varje dag
F3f Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Ser på film/videoklipp? 2 Några dagar i veckan
F3f Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Ser på film/videoklipp? 3 En gång i veckan
F3f Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Ser på film/videoklipp? 4 Mer sällan
F3f Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Ser på film/videoklipp? 5 Aldrig
F3g Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Skickar textmeddelanden (t.ex. sms, KiK, iMessage)? 1 Varje dag
F3g Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Skickar textmeddelanden (t.ex. sms, KiK, iMessage)? 2 Några dagar i veckan
F3g Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Skickar textmeddelanden (t.ex. sms, KiK, iMessage)? 3 En gång i veckan
F3g Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Skickar textmeddelanden (t.ex. sms, KiK, iMessage)? 4 Mer sällan
F3g Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Skickar textmeddelanden (t.ex. sms, KiK, iMessage)? 5 Aldrig
F3h Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Spelar in egna filmer och klipp? 1 Varje dag
F3h Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Spelar in egna filmer och klipp? 2 Några dagar i veckan
F3h Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Spelar in egna filmer och klipp? 3 En gång i veckan
F3h Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Spelar in egna filmer och klipp? 4 Mer sällan
F3h Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Spelar in egna filmer och klipp? 5 Aldrig
F3i Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Spelar spel? 1 Varje dag
F3i Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Spelar spel? 2 Några dagar i veckan
F3i Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Spelar spel? 3 En gång i veckan
F3i Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Spelar spel? 4 Mer sällan
F3i Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Spelar spel? 5 Aldrig
F3j Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Tar bilder? 1 Varje dag
F3j Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Tar bilder? 2 Några dagar i veckan
F3j Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Tar bilder? 3 En gång i veckan
F3j Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Tar bilder? 4 Mer sällan
F3j Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Tar bilder? 5 Aldrig
F3k Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Videosamtal (t.ex. Skype, FaceTime)? 1 Varje dag
F3k Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Videosamtal (t.ex. Skype, FaceTime)? 2 Några dagar i veckan
F3k Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Videosamtal (t.ex. Skype, FaceTime)? 3 En gång i veckan



F3k Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Videosamtal (t.ex. Skype, FaceTime)? 4 Mer sällan
F3k Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Videosamtal (t.ex. Skype, FaceTime)? 5 Aldrig
F3l Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Använder sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, 

Snapchat)?
1 Varje dag

F3l Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Använder sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, 
Snapchat)?

2 Några dagar i veckan

F3l Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Använder sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, 
Snapchat)?

3 En gång i veckan

F3l Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Använder sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, 
Snapchat)?

4 Mer sällan

F3l Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Använder sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, 
Snapchat)?

5 Aldrig

F3m Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Använder karta/GPS? 1 Varje dag
F3m Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Använder karta/GPS? 2 Några dagar i veckan
F3m Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Använder karta/GPS? 3 En gång i veckan
F3m Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Använder karta/GPS? 4 Mer sällan
F3m Hur ofta gör du följande på mobiltelefonen? Använder karta/GPS? 5 Aldrig
F4 Vilka appar använder du oftast? 1 Jag använder inte appar
F4_1 Vilka appar använder du oftast? 
F4_2 Vilka appar använder du oftast? 
F4_3 Vilka appar använder du oftast? 
F4_4 Vilka appar använder du oftast? 
F4_5 Vilka appar använder du oftast? 
F5 Idag används internet till mängder av olika saker, t.ex. spel, sociala 

medier, titta på film och söka information, både genom appar och 
webbläsare. Ungefär hur ofta använder du internet på din fritid?

1 Varje dag

F5 Idag används internet till mängder av olika saker, t.ex. spel, sociala 
medier, titta på film och söka information, både genom appar och 
webbläsare. Ungefär hur ofta använder du internet på din fritid?

2 Några dagar i veckan

F5 Idag används internet till mängder av olika saker, t.ex. spel, sociala 
medier, titta på film och söka information, både genom appar och 
webbläsare. Ungefär hur ofta använder du internet på din fritid?

3 En gång i veckan

F5 Idag används internet till mängder av olika saker, t.ex. spel, sociala 
medier, titta på film och söka information, både genom appar och 
webbläsare. Ungefär hur ofta använder du internet på din fritid?

4 Mer sällan

F5 Idag används internet till mängder av olika saker, t.ex. spel, sociala 
medier, titta på film och söka information, både genom appar och 
webbläsare. Ungefär hur ofta använder du internet på din fritid?

5 Aldrig

F6 Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du använda 
internet på din fritid: 

1 Mindre än en timme



F6 Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du använda 
internet på din fritid: 

2 1-2 timmar

F6 Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du använda 
internet på din fritid: 

3 2-3 timmar

F6 Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du använda 
internet på din fritid: 

4 3-4 timmar

F6 Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du använda 
internet på din fritid: 

5 4-5 timmar

F6 Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du använda 
internet på din fritid: 

6 5-6 timmar

F6 Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du använda 
internet på din fritid: 

7 6 timmar eller mer

F6 Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du använda 
internet på din fritid: 

8 Inte alls

F7a Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Göra läxor, skolarbeten? 1 Varje dag
F7a Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Göra läxor, skolarbeten? 2 Några gånger i veckan
F7a Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Göra läxor, skolarbeten? 3 En gång i veckan
F7a Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Göra läxor, skolarbeten? 4 Mer sällan
F7a Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Göra läxor, skolarbeten? 5 Aldrig
F7b Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Träna eller motionera? 1 Varje dag
F7b Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Träna eller motionera? 2 Några gånger i veckan
F7b Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Träna eller motionera? 3 En gång i veckan
F7b Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Träna eller motionera? 4 Mer sällan
F7b Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Träna eller motionera? 5 Aldrig
F7c Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssnar på musik? 1 Varje dag
F7c Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssnar på musik? 2 Några gånger i veckan
F7c Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssnar på musik? 3 En gång i veckan
F7c Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssnar på musik? 4 Mer sällan
F7c Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssnar på musik? 5 Aldrig
F7d Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Läsa böcker och tidningar? 1 Varje dag
F7d Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Läsa böcker och tidningar? 2 Några gånger i veckan
F7d Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Läsa böcker och tidningar? 3 En gång i veckan
F7d Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Läsa böcker och tidningar? 4 Mer sällan
F7d Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Läsa böcker och tidningar? 5 Aldrig
F7e Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssna på ljudböcker? 1 Varje dag
F7e Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssna på ljudböcker? 2 Några gånger i veckan
F7e Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssna på ljudböcker? 3 En gång i veckan
F7e Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssna på ljudböcker? 4 Mer sällan
F7e Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssna på ljudböcker? 5 Aldrig
F7f Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Spela spel på surfplatta? 1 Varje dag
F7f Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Spela spel på surfplatta? 2 Några gånger i veckan
F7f Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Spela spel på surfplatta? 3 En gång i veckan
F7f Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Spela spel på surfplatta? 4 Mer sällan



F7f Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Spela spel på surfplatta? 5 Aldrig
F7g Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Spela spel på dator/konsol? 1 Varje dag
F7g Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Spela spel på dator/konsol? 2 Några gånger i veckan
F7g Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Spela spel på dator/konsol? 3 En gång i veckan
F7g Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Spela spel på dator/konsol? 4 Mer sällan
F7g Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Spela spel på dator/konsol? 5 Aldrig
F7h Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Titta på film eller tv-program? 1 Varje dag
F7h Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Titta på film eller tv-program? 2 Några gånger i veckan
F7h Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Titta på film eller tv-program? 3 En gång i veckan
F7h Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Titta på film eller tv-program? 4 Mer sällan
F7h Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Titta på film eller tv-program? 5 Aldrig
F7i Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 

nätet?
1 Varje dag

F7i Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

2 Några gånger i veckan

F7i Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

3 En gång i veckan

F7i Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

4 Mer sällan

F7i Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

5 Aldrig

F7j Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

1 Varje dag

F7j Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

2 Några gånger i veckan

F7j Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

3 En gång i veckan

F7j Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

4 Mer sällan

F7j Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

5 Aldrig

F7k Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Blogga/videoblogga? 1 Varje dag
F7k Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Blogga/videoblogga? 2 Några gånger i veckan
F7k Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Blogga/videoblogga? 3 En gång i veckan
F7k Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Blogga/videoblogga? 4 Mer sällan
F7k Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Blogga/videoblogga? 5 Aldrig
F7l Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 1 Varje dag
F7l Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 2 Några gånger i veckan
F7l Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 3 En gång i veckan
F7l Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 4 Mer sällan
F7l Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 5 Aldrig
F7m Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Köpa/sälja saker och tjänster på nätet? 1 Varje dag
F7m Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Köpa/sälja saker och tjänster på nätet? 2 Några gånger i veckan
F7m Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Köpa/sälja saker och tjänster på nätet? 3 En gång i veckan



F7m Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Köpa/sälja saker och tjänster på nätet? 4 Mer sällan
F7m Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Köpa/sälja saker och tjänster på nätet? 5 Aldrig
F7n Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Spela om riktiga pengar på nätet? 1 Varje dag
F7n Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Spela om riktiga pengar på nätet? 2 Några gånger i veckan
F7n Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Spela om riktiga pengar på nätet? 3 En gång i veckan
F7n Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Spela om riktiga pengar på nätet? 4 Mer sällan
F7n Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Spela om riktiga pengar på nätet? 5 Aldrig
F7o Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Söka information om annat än skolarbete? 1 Varje dag
F7o Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Söka information om annat än skolarbete? 2 Några gånger i veckan
F7o Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Söka information om annat än skolarbete? 3 En gång i veckan
F7o Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Söka information om annat än skolarbete? 4 Mer sällan
F7o Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Söka information om annat än skolarbete? 5 Aldrig
F7p Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Titta på klipp på t.ex. YouTube? 1 Varje dag
F7p Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Titta på klipp på t.ex. YouTube? 2 Några gånger i veckan
F7p Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Titta på klipp på t.ex. YouTube? 3 En gång i veckan
F7p Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Titta på klipp på t.ex. YouTube? 4 Mer sällan
F7p Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Titta på klipp på t.ex. YouTube? 5 Aldrig
F7q Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 1 Varje dag
F7q Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 2 Några gånger i veckan
F7q Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 3 En gång i veckan
F7q Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 4 Mer sällan
F7q Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 5 Aldrig
F7r Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Titta på porr? 1 Varje dag
F7r Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Titta på porr? 2 Några gånger i veckan
F7r Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Titta på porr? 3 En gång i veckan
F7r Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Titta på porr? 4 Mer sällan
F7r Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Titta på porr? 5 Aldrig
F7s Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Mejla? 1 Varje dag
F7s Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Mejla? 2 Några gånger i veckan
F7s Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Mejla? 3 En gång i veckan
F7s Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Mejla? 4 Mer sällan
F7s Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Mejla? 5 Aldrig
F7t Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssna på radioprogram? 1 Varje dag
F7t Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssna på radioprogram? 2 Några gånger i veckan
F7t Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssna på radioprogram? 3 En gång i veckan
F7t Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssna på radioprogram? 4 Mer sällan
F7t Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssna på radioprogram? 5 Aldrig
F7u Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssna på poddar/podcasts? 1 Varje dag
F7u Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssna på poddar/podcasts? 2 Några gånger i veckan
F7u Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssna på poddar/podcasts? 3 En gång i veckan
F7u Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssna på poddar/podcasts? 4 Mer sällan



F7u Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du: Lyssna på poddar/podcasts? 5 Aldrig
F8a Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 

fritid:
Göra läxor, skolarbeten? 1 Mindre än en timme

F8a Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Göra läxor, skolarbeten? 2 1-2 timmar

F8a Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Göra läxor, skolarbeten? 3 2-3 timmar

F8a Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Göra läxor, skolarbeten? 4 3-4 timmar

F8a Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Göra läxor, skolarbeten? 5 4-5 timmar

F8a Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Göra läxor, skolarbeten? 6 5-6 timmar

F8a Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Göra läxor, skolarbeten? 7 6 timmar eller mer

F8a Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Göra läxor, skolarbeten? 8 Inte alls

F8b Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Träna eller motionera? 1 Mindre än en timme

F8b Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Träna eller motionera? 2 1-2 timmar

F8b Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Träna eller motionera? 3 2-3 timmar

F8b Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Träna eller motionera? 4 3-4 timmar

F8b Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Träna eller motionera? 5 4-5 timmar

F8b Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Träna eller motionera? 6 5-6 timmar

F8b Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Träna eller motionera? 7 6 timmar eller mer

F8b Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Träna eller motionera? 8 Inte alls

F8c Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på musik? 1 Mindre än en timme

F8c Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på musik? 2 1-2 timmar

F8c Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på musik? 3 2-3 timmar

F8c Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på musik? 4 3-4 timmar

F8c Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på musik? 5 4-5 timmar

F8c Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på musik? 6 5-6 timmar

F8c Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på musik? 7 6 timmar eller mer



F8c Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på musik? 8 Inte alls

F8d Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Läsa böcker och tidningar? 1 Mindre än en timme

F8d Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Läsa böcker och tidningar? 2 1-2 timmar

F8d Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Läsa böcker och tidningar? 3 2-3 timmar

F8d Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Läsa böcker och tidningar? 4 3-4 timmar

F8d Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Läsa böcker och tidningar? 5 4-5 timmar

F8d Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Läsa böcker och tidningar? 6 5-6 timmar

F8d Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Läsa böcker och tidningar? 7 6 timmar eller mer

F8d Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Läsa böcker och tidningar? 8 Inte alls

F8e Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på ljudböcker? 1 Mindre än en timme

F8e Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på ljudböcker? 2 1-2 timmar

F8e Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på ljudböcker? 3 2-3 timmar

F8e Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på ljudböcker? 4 3-4 timmar

F8e Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på ljudböcker? 5 4-5 timmar

F8e Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på ljudböcker? 6 5-6 timmar

F8e Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på ljudböcker? 7 6 timmar eller mer

F8e Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på ljudböcker? 8 Inte alls

F8f Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på mobil? 1 Mindre än en timme

F8f Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på mobil? 2 1-2 timmar

F8f Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på mobil? 3 2-3 timmar

F8f Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på mobil? 4 3-4 timmar

F8f Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på mobil? 5 4-5 timmar

F8f Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på mobil? 6 5-6 timmar



F8f Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på mobil? 7 6 timmar eller mer

F8f Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på mobil? 8 Inte alls

F8g Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på surfplatta? 1 Mindre än en timme

F8g Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på surfplatta? 2 1-2 timmar

F8g Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på surfplatta? 3 2-3 timmar

F8g Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på surfplatta? 4 3-4 timmar

F8g Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på surfplatta? 5 4-5 timmar

F8g Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på surfplatta? 6 5-6 timmar

F8g Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på surfplatta? 7 6 timmar eller mer

F8g Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på surfplatta? 8 Inte alls

F8h Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på dator/konsol? 1 Mindre än en timme

F8h Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på dator/konsol? 2 1-2 timmar

F8h Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på dator/konsol? 3 2-3 timmar

F8h Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på dator/konsol? 4 3-4 timmar

F8h Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på dator/konsol? 5 4-5 timmar

F8h Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på dator/konsol? 6 5-6 timmar

F8h Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på dator/konsol? 7 6 timmar eller mer

F8h Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela spel på dator/konsol? 8 Inte alls

F8i Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på film eller tv-program? 1 Mindre än en timme

F8i Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på film eller tv-program? 2 1-2 timmar

F8i Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på film eller tv-program? 3 2-3 timmar

F8i Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på film eller tv-program? 4 3-4 timmar

F8i Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på film eller tv-program? 5 4-5 timmar



F8i Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på film eller tv-program? 6 5-6 timmar

F8i Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på film eller tv-program? 7 6 timmar eller mer

F8i Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på film eller tv-program? 8 Inte alls

F8j Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

1 Mindre än en timme

F8j Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

2 1-2 timmar

F8j Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

3 2-3 timmar

F8j Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

4 3-4 timmar

F8j Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

5 4-5 timmar

F8j Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

6 5-6 timmar

F8j Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

7 6 timmar eller mer

F8j Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

8 Inte alls

F8k Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

1 Mindre än en timme

F8k Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

2 1-2 timmar

F8k Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

3 2-3 timmar

F8k Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

4 3-4 timmar

F8k Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

5 4-5 timmar

F8k Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

6 5-6 timmar

F8k Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

7 6 timmar eller mer

F8k Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

8 Inte alls

F8l Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Använda mobilen? 1 Mindre än en timme

F8l Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Använda mobilen? 2 1-2 timmar

F8l Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Använda mobilen? 3 2-3 timmar

F8l Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Använda mobilen? 4 3-4 timmar



F8l Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Använda mobilen? 5 4-5 timmar

F8l Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Använda mobilen? 6 5-6 timmar

F8l Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Använda mobilen? 7 6 timmar eller mer

F8l Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Använda mobilen? 8 Inte alls

F8m Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Blogga/videoblogga? 1 Mindre än en timme

F8m Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Blogga/videoblogga? 2 1-2 timmar

F8m Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Blogga/videoblogga? 3 2-3 timmar

F8m Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Blogga/videoblogga? 4 3-4 timmar

F8m Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Blogga/videoblogga? 5 4-5 timmar

F8m Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Blogga/videoblogga? 6 5-6 timmar

F8m Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Blogga/videoblogga? 7 6 timmar eller mer

F8m Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Blogga/videoblogga? 8 Inte alls

F8n Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 1 Mindre än en timme

F8n Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 2 1-2 timmar

F8n Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 3 2-3 timmar

F8n Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 4 3-4 timmar

F8n Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 5 4-5 timmar

F8n Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 6 5-6 timmar

F8n Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 7 6 timmar eller mer

F8n Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 8 Inte alls

F8o Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Köpa/sälja saker och tjänster på nätet? 1 Mindre än en timme

F8o Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Köpa/sälja saker och tjänster på nätet? 2 1-2 timmar

F8o Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Köpa/sälja saker och tjänster på nätet? 3 2-3 timmar



F8o Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Köpa/sälja saker och tjänster på nätet? 4 3-4 timmar

F8o Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Köpa/sälja saker och tjänster på nätet? 5 4-5 timmar

F8o Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Köpa/sälja saker och tjänster på nätet? 6 5-6 timmar

F8o Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Köpa/sälja saker och tjänster på nätet? 7 6 timmar eller mer

F8o Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Köpa/sälja saker och tjänster på nätet? 8 Inte alls

F8p Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela om riktiga pengar på nätet? 1 Mindre än en timme

F8p Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela om riktiga pengar på nätet? 2 1-2 timmar

F8p Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela om riktiga pengar på nätet? 3 2-3 timmar

F8p Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela om riktiga pengar på nätet? 4 3-4 timmar

F8p Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela om riktiga pengar på nätet? 5 4-5 timmar

F8p Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela om riktiga pengar på nätet? 6 5-6 timmar

F8p Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela om riktiga pengar på nätet? 7 6 timmar eller mer

F8p Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Spela om riktiga pengar på nätet? 8 Inte alls

F8q Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Söka information om annat än skolarbete? 1 Mindre än en timme

F8q Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Söka information om annat än skolarbete? 2 1-2 timmar

F8q Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Söka information om annat än skolarbete? 3 2-3 timmar

F8q Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Söka information om annat än skolarbete? 4 3-4 timmar

F8q Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Söka information om annat än skolarbete? 5 4-5 timmar

F8q Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Söka information om annat än skolarbete? 6 5-6 timmar

F8q Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Söka information om annat än skolarbete? 7 6 timmar eller mer

F8q Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Söka information om annat än skolarbete? 8 Inte alls

F8r Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på klipp på t.ex. YouTube? 1 Mindre än en timme

F8r Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på klipp på t.ex. YouTube? 2 1-2 timmar



F8r Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på klipp på t.ex. YouTube? 3 2-3 timmar

F8r Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på klipp på t.ex. YouTube? 4 3-4 timmar

F8r Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på klipp på t.ex. YouTube? 5 4-5 timmar

F8r Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på klipp på t.ex. YouTube? 6 5-6 timmar

F8r Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på klipp på t.ex. YouTube? 7 6 timmar eller mer

F8r Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på klipp på t.ex. YouTube? 8 Inte alls

F8s Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 1 Mindre än en timme

F8s Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 2 1-2 timmar

F8s Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 3 2-3 timmar

F8s Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 4 3-4 timmar

F8s Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 5 4-5 timmar

F8s Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 6 5-6 timmar

F8s Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 7 6 timmar eller mer

F8s Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 8 Inte alls

F8t Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på porr? 1 Mindre än en timme

F8t Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på porr? 2 1-2 timmar

F8t Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på porr? 3 2-3 timmar

F8t Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på porr? 4 3-4 timmar

F8t Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på porr? 5 4-5 timmar

F8t Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på porr? 6 5-6 timmar

F8t Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på porr? 7 6 timmar eller mer

F8t Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Titta på porr? 8 Inte alls

F8u Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Mejla? 1 Mindre än en timme



F8u Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Mejla? 2 1-2 timmar

F8u Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Mejla? 3 2-3 timmar

F8u Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Mejla? 4 3-4 timmar

F8u Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Mejla? 5 4-5 timmar

F8u Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Mejla? 6 5-6 timmar

F8u Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Mejla? 7 6 timmar eller mer

F8u Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Mejla? 8 Inte alls

F8v Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på radioprogram? 1 Mindre än en timme

F8v Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på radioprogram? 2 1-2 timmar

F8v Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på radioprogram? 3 2-3 timmar

F8v Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på radioprogram? 4 3-4 timmar

F8v Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på radioprogram? 5 4-5 timmar

F8v Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på radioprogram? 6 5-6 timmar

F8v Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på radioprogram? 7 6 timmar eller mer

F8v Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på radioprogram? 8 Inte alls

F8x Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på poddar/podcasts? 1 Mindre än en timme

F8x Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på poddar/podcasts? 2 1-2 timmar

F8x Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på poddar/podcasts? 3 2-3 timmar

F8x Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på poddar/podcasts? 4 3-4 timmar

F8x Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på poddar/podcasts? 5 4-5 timmar

F8x Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på poddar/podcasts? 6 5-6 timmar

F8x Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på poddar/podcasts? 7 6 timmar eller mer

F8x Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar du på din 
fritid:

Lyssna på poddar/podcasts? 8 Inte alls

F9 Brukar du ta del av nyheter? 1 Ja



F9 Brukar du ta del av nyheter? 2 Nej
F10a I vilka medier brukar du ta del av nyheter? På tv? 1 Ja, varje dag
F10a I vilka medier brukar du ta del av nyheter? På tv? 2 Ja, någon gång i veckan
F10a I vilka medier brukar du ta del av nyheter? På tv? 3 Ja, men inte så ofta
F10a I vilka medier brukar du ta del av nyheter? På tv? 4 Nej
F10b I vilka medier brukar du ta del av nyheter? I dator/surfplatta? 1 Ja, varje dag
F10b I vilka medier brukar du ta del av nyheter? I dator/surfplatta? 2 Ja, någon gång i veckan
F10b I vilka medier brukar du ta del av nyheter? I dator/surfplatta? 3 Ja, men inte så ofta
F10b I vilka medier brukar du ta del av nyheter? I dator/surfplatta? 4 Nej
F10c I vilka medier brukar du ta del av nyheter? I mobilen? 1 Ja, varje dag
F10c I vilka medier brukar du ta del av nyheter? I mobilen? 2 Ja, någon gång i veckan
F10c I vilka medier brukar du ta del av nyheter? I mobilen? 3 Ja, men inte så ofta
F10c I vilka medier brukar du ta del av nyheter? I mobilen? 4 Nej
F10d I vilka medier brukar du ta del av nyheter? I papperstidning? 1 Ja, varje dag
F10d I vilka medier brukar du ta del av nyheter? I papperstidning? 2 Ja, någon gång i veckan
F10d I vilka medier brukar du ta del av nyheter? I papperstidning? 3 Ja, men inte så ofta
F10d I vilka medier brukar du ta del av nyheter? I papperstidning? 4 Nej
F10e I vilka medier brukar du ta del av nyheter? På radio? 1 Ja, varje dag
F10e I vilka medier brukar du ta del av nyheter? På radio? 2 Ja, någon gång i veckan
F10e I vilka medier brukar du ta del av nyheter? På radio? 3 Ja, men inte så ofta
F10e I vilka medier brukar du ta del av nyheter? På radio? 4 Nej
F11_01 Hur upplever du nyheterna du ser? 1 Jag lär mig saker
F11_02 Hur upplever du nyheterna du ser? 1 Jag blir arg
F11_03 Hur upplever du nyheterna du ser? 1 Jag blir ledsen
F11_04 Hur upplever du nyheterna du ser? 1 Jag blir rädd
F11_05 Hur upplever du nyheterna du ser? 1 Jag tycker det är spännande
F11_06 Hur upplever du nyheterna du ser? 1 Jag tycker det är roligt
F11_07 Hur upplever du nyheterna du ser? 1 Jag tycker det är svårt att förstå
F11_08 Hur upplever du nyheterna du ser? 1 Jag tycker det är tråkigt
F11_09 Hur upplever du nyheterna du ser? 1 Jag tycker det är intressant
F11_10 Hur upplever du nyheterna du ser? 1 Jag bryr mig inte
F12a Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Dagens Nyheter 1 Helt och hållet
F12a Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Dagens Nyheter 2 Ganska mycket
F12a Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Dagens Nyheter 3 Varken mycket eller lite
F12a Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Dagens Nyheter 4 Ganska lite
F12a Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Dagens Nyheter 5 Inte alls
F12a Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Dagens Nyheter 6 Vet inte
F12b Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Svenska Dagbladet 1 Helt och hållet
F12b Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Svenska Dagbladet 2 Ganska mycket
F12b Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Svenska Dagbladet 3 Varken mycket eller lite
F12b Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Svenska Dagbladet 4 Ganska lite



F12b Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Svenska Dagbladet 5 Inte alls
F12b Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Svenska Dagbladet 6 Vet inte
F12c Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Göteborgs-Posten 1 Helt och hållet
F12c Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Göteborgs-Posten 2 Ganska mycket
F12c Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Göteborgs-Posten 3 Varken mycket eller lite
F12c Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Göteborgs-Posten 4 Ganska lite
F12c Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Göteborgs-Posten 5 Inte alls
F12c Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Göteborgs-Posten 6 Vet inte
F12d Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Sydsvenskan 1 Helt och hållet
F12d Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Sydsvenskan 2 Ganska mycket
F12d Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Sydsvenskan 3 Varken mycket eller lite
F12d Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Sydsvenskan 4 Ganska lite
F12d Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Sydsvenskan 5 Inte alls
F12d Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Sydsvenskan 6 Vet inte
F12e Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Aftonbladet 1 Helt och hållet
F12e Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Aftonbladet 2 Ganska mycket
F12e Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Aftonbladet 3 Varken mycket eller lite
F12e Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Aftonbladet 4 Ganska lite
F12e Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Aftonbladet 5 Inte alls
F12e Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Aftonbladet 6 Vet inte
F12f Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Expressen/Kvällsposten/Göteborgs-Tidningen 1 Helt och hållet
F12f Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Expressen/Kvällsposten/Göteborgs-Tidningen 2 Ganska mycket
F12f Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Expressen/Kvällsposten/Göteborgs-Tidningen 3 Varken mycket eller lite
F12f Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Expressen/Kvällsposten/Göteborgs-Tidningen 4 Ganska lite
F12f Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Expressen/Kvällsposten/Göteborgs-Tidningen 5 Inte alls
F12f Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Expressen/Kvällsposten/Göteborgs-Tidningen 6 Vet inte
F12g Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Metro 1 Helt och hållet
F12g Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Metro 2 Ganska mycket
F12g Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Metro 3 Varken mycket eller lite
F12g Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Metro 4 Ganska lite
F12g Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Metro 5 Inte alls
F12g Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Metro 6 Vet inte
F12h Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Lokaltidningar 1 Helt och hållet
F12h Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Lokaltidningar 2 Ganska mycket
F12h Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Lokaltidningar 3 Varken mycket eller lite
F12h Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Lokaltidningar 4 Ganska lite
F12h Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Lokaltidningar 5 Inte alls
F12h Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Lokaltidningar 6 Vet inte
F12i Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: SVT 1/SVT 2 1 Helt och hållet
F12i Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: SVT 1/SVT 2 2 Ganska mycket
F12i Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: SVT 1/SVT 2 3 Varken mycket eller lite



F12i Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: SVT 1/SVT 2 4 Ganska lite
F12i Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: SVT 1/SVT 2 5 Inte alls
F12i Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: SVT 1/SVT 2 6 Vet inte
F12j Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: TV4 1 Helt och hållet
F12j Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: TV4 2 Ganska mycket
F12j Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: TV4 3 Varken mycket eller lite
F12j Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: TV4 4 Ganska lite
F12j Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: TV4 5 Inte alls
F12j Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: TV4 6 Vet inte
F12k Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Utländska tv-nyheter 1 Helt och hållet
F12k Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Utländska tv-nyheter 2 Ganska mycket
F12k Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Utländska tv-nyheter 3 Varken mycket eller lite
F12k Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Utländska tv-nyheter 4 Ganska lite
F12k Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Utländska tv-nyheter 5 Inte alls
F12k Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Utländska tv-nyheter 6 Vet inte
F12l Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Utländska tidningar 1 Helt och hållet
F12l Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Utländska tidningar 2 Ganska mycket
F12l Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Utländska tidningar 3 Varken mycket eller lite
F12l Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Utländska tidningar 4 Ganska lite
F12l Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Utländska tidningar 5 Inte alls
F12l Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Utländska tidningar 6 Vet inte
F12m Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Sveriges radio 1 Helt och hållet
F12m Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Sveriges radio 2 Ganska mycket
F12m Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Sveriges radio 3 Varken mycket eller lite
F12m Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Sveriges radio 4 Ganska lite
F12m Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Sveriges radio 5 Inte alls
F12m Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Sveriges radio 6 Vet inte
F12n Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Nyheter 24 1 Helt och hållet
F12n Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Nyheter 24 2 Ganska mycket
F12n Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Nyheter 24 3 Varken mycket eller lite
F12n Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Nyheter 24 4 Ganska lite
F12n Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Nyheter 24 5 Inte alls
F12n Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Nyheter 24 6 Vet inte
F12o Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Flashback 1 Helt och hållet
F12o Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Flashback 2 Ganska mycket
F12o Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Flashback 3 Varken mycket eller lite
F12o Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Flashback 4 Ganska lite
F12o Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Flashback 5 Inte alls
F12o Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Flashback 6 Vet inte
F12p Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Facebook 1 Helt och hållet
F12p Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Facebook 2 Ganska mycket



F12p Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Facebook 3 Varken mycket eller lite
F12p Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Facebook 4 Ganska lite
F12p Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Facebook 5 Inte alls
F12p Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Facebook 6 Vet inte
F12q Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Instagram 1 Helt och hållet
F12q Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Instagram 2 Ganska mycket
F12q Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Instagram 3 Varken mycket eller lite
F12q Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Instagram 4 Ganska lite
F12q Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Instagram 5 Inte alls
F12q Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Instagram 6 Vet inte
F12r Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Twitter 1 Helt och hållet
F12r Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Twitter 2 Ganska mycket
F12r Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Twitter 3 Varken mycket eller lite
F12r Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Twitter 4 Ganska lite
F12r Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Twitter 5 Inte alls
F12r Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Twitter 6 Vet inte
F12s Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Snapchat 1 Helt och hållet
F12s Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Snapchat 2 Ganska mycket
F12s Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Snapchat 3 Varken mycket eller lite
F12s Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Snapchat 4 Ganska lite
F12s Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Snapchat 5 Inte alls
F12s Hur mycket litar du på följande nyhetsförmedlare: Snapchat 6 Vet inte
F13 Spelar du datorspel/tv-spel/mobilspel/spel för surfplatta? 1 Ja
F13 Spelar du datorspel/tv-spel/mobilspel/spel för surfplatta? 2 Nej
F14_1 Vilka datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta spelar du oftast?

F14_2 Vilka datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta spelar du oftast?

F14_3 Vilka datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta spelar du oftast?

F15 Använder du sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, 
Snapchat)?

1 Ja

F15 Använder du sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, 
Snapchat)?

2 nej

F16_1 Vilka sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat) 
använder du oftast?

F16_2 Vilka sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat) 
använder du oftast?

F16_3 Vilka sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat) 
använder du oftast?

F17a När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa mitt ansikte i bild 1 Ja
F17a När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa mitt ansikte i bild 2 Nej
F17a När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa mitt ansikte i bild 3 Vet inte



F17b När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa mitt fullständiga namn 1 Ja
F17b När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa mitt fullständiga namn 2 Nej
F17b När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa mitt fullständiga namn 3 Vet inte
F17c När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa min adress 1 Ja
F17c När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa min adress 2 Nej
F17c När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa min adress 3 Vet inte
F17d När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa var jag går i skolan 1 Ja
F17d När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa var jag går i skolan 2 Nej
F17d När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa var jag går i skolan 3 Vet inte
F17e När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa min korrekta ålder 1 Ja
F17e När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa min korrekta ålder 2 Nej
F17e När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa min korrekta ålder 3 Vet inte
F17f När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa mitt mobilnummer 1 Ja
F17f När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa mitt mobilnummer 2 Nej
F17f När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa mitt mobilnummer 3 Vet inte
F17g När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa vilka som är mina vänner 1 Ja
F17g När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa vilka som är mina vänner 2 Nej
F17g När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa vilka som är mina vänner 3 Vet inte
F17h När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa vilka som är mina familjemedlemmar 1 Ja
F17h När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa vilka som är mina familjemedlemmar 2 Nej
F17h När jag använder sociala medier kan jag tänka mig att: Visa vilka som är mina familjemedlemmar 3 Vet inte
F18 Kan någon av dina föräldrar/vårdnadshavare se dina inlägg på 

Facebook, Instagram, Twitter, och liknande? 
1 Ja, de kan se allt

F18 Kan någon av dina föräldrar/vårdnadshavare se dina inlägg på 
Facebook, Instagram, Twitter, och liknande? 

2 Ja, men bara det jag väljer att de ska få se

F18 Kan någon av dina föräldrar/vårdnadshavare se dina inlägg på 
Facebook, Instagram, Twitter, och liknande? 

3 Nej

F18 Kan någon av dina föräldrar/vårdnadshavare se dina inlägg på 
Facebook, Instagram, Twitter, och liknande? 

4 Vet inte

F19_01 Har någon annan än du lösenordet till något av dina sociala 
mediekonton?

1 Ja, mina föräldrar/vårdnadshavare

F19_02 Har någon annan än du lösenordet till något av dina sociala 
mediekonton?

1 Ja, en/flera kompisar

F19_03 Har någon annan än du lösenordet till något av dina sociala 
mediekonton?

1 Ja, min pojkvän/flickvän

F19_04 Har någon annan än du lösenordet till något av dina sociala 
mediekonton?

1 Nej

F19_05 Har någon annan än du lösenordet till något av dina sociala 
mediekonton?

1 Vet inte

F20_01 Har någon annan än du lösenordet till din mobiltelefon? 1 Ja, mina föräldrar/vårdnadshavare
F20_02 Har någon annan än du lösenordet till din mobiltelefon? 1 Ja, en/flera kompisar
F20_03 Har någon annan än du lösenordet till din mobiltelefon? 1 Ja, min pojkvän/flickvän
F20_04 Har någon annan än du lösenordet till din mobiltelefon? 1 Nej



F20_05 Har någon annan än du lösenordet till din mobiltelefon? 1 Vet inte
F21 Följer du några kanaler/användare/videobloggare på YouTube, Twitch 

eller liknande?
1 Ja

F21 Följer du några kanaler/användare/videobloggare på YouTube, Twitch 
eller liknande?

2 Nej

F22_1 Vilka kanaler/användare/videobloggare på YouTube, Twitch eller 
liknande följer du?

F22_2 Vilka kanaler/användare/videobloggare på YouTube, Twitch eller 
liknande följer du?

F22_3 Vilka kanaler/användare/videobloggare på YouTube, Twitch eller 
liknande följer du?

F23 Under det senaste året, har du sett porr på nätet? 1 Ja, en eller flera gånger i veckan
F23 Under det senaste året, har du sett porr på nätet? 2 Ja, en eller flera gånger i månaden
F23 Under det senaste året, har du sett porr på nätet? 3 Ja, men mindre ofta än en gång i månaden
F23 Under det senaste året, har du sett porr på nätet? 4 Nej
F23 Under det senaste året, har du sett porr på nätet? 5 Vet inte
F24_01 Om du kommit i kontakt med porr på nätet, hur gick det till? 1 Jag sökte själv upp det
F24_02 Om du kommit i kontakt med porr på nätet, hur gick det till? 1 En kompis visade mig
F24_03 Om du kommit i kontakt med porr på nätet, hur gick det till? 1 Det var en slump eller olyckshändelse
F25_01 Om du har kommit in på en sajt med porr, hur upplevde du det? 1 Inget särskilt, jag brydde mig inte
F25_02 Om du har kommit in på en sajt med porr, hur upplevde du det? 1 Jag blev upprörd
F25_03 Om du har kommit in på en sajt med porr, hur upplevde du det? 1 Jag gillade det
F25_04 Om du har kommit in på en sajt med porr, hur upplevde du det? 1 Det var äckligt
F25_05 Om du har kommit in på en sajt med porr, hur upplevde du det? 1 Det var spännande
F25_06 Om du har kommit in på en sajt med porr, hur upplevde du det? 1 Vet inte
F26 Under det senaste året, har du råkat ut för att någon har varit elak eller 

mobbat dig på internet eller via mobilen? 
1 Ja, en eller flera gånger i veckan

F26 Under det senaste året, har du råkat ut för att någon har varit elak eller 
mobbat dig på internet eller via mobilen? 

2 Ja, en eller flera gånger i månaden

F26 Under det senaste året, har du råkat ut för att någon har varit elak eller 
mobbat dig på internet eller via mobilen? 

3 Ja, men mindre ofta än en gång i månaden

F26 Under det senaste året, har du råkat ut för att någon har varit elak eller 
mobbat dig på internet eller via mobilen? 

4 Nej

F26 Under det senaste året, har du råkat ut för att någon har varit elak eller 
mobbat dig på internet eller via mobilen? 

5 Vet inte

F27 Under det senaste året, har du blivit hotad på internet eller via 
mobilen? 

1 Ja, en eller flera gånger i veckan

F27 Under det senaste året, har du blivit hotad på internet eller via 
mobilen? 

2 Ja, en eller flera gånger i månaden

F27 Under det senaste året, har du blivit hotad på internet eller via 
mobilen? 

3 Ja, men mindre ofta än en gång i månaden

F27 Under det senaste året, har du blivit hotad på internet eller via 
mobilen? 

4 Nej

F27 Under det senaste året, har du blivit hotad på internet eller via 
mobilen? 

5 Vet inte



F28 Under det senaste året, har du råkat ut för att någon har lagt ut bilder 
eller filmklipp på dig på internet mot din vilja? 

1 Ja, en eller flera gånger i veckan

F28 Under det senaste året, har du råkat ut för att någon har lagt ut bilder 
eller filmklipp på dig på internet mot din vilja? 

2 Ja, en eller flera gånger i månaden

F28 Under det senaste året, har du råkat ut för att någon har lagt ut bilder 
eller filmklipp på dig på internet mot din vilja? 

3 Ja, men mindre ofta än en gång i månaden

F28 Under det senaste året, har du råkat ut för att någon har lagt ut bilder 
eller filmklipp på dig på internet mot din vilja? 

4 Nej

F28 Under det senaste året, har du råkat ut för att någon har lagt ut bilder 
eller filmklipp på dig på internet mot din vilja? 

5 Vet inte

F29 Under det senaste året, har någon du inte känner bett dig skicka bilder 
på dig själv där du är lättklädd eller naken?

1 Ja, en eller flera gånger i veckan

F29 Under det senaste året, har någon du inte känner bett dig skicka bilder 
på dig själv där du är lättklädd eller naken?

2 Ja, en eller flera gånger i månaden

F29 Under det senaste året, har någon du inte känner bett dig skicka bilder 
på dig själv där du är lättklädd eller naken?

3 Ja, men mindre ofta än en gång i månaden

F29 Under det senaste året, har någon du inte känner bett dig skicka bilder 
på dig själv där du är lättklädd eller naken?

4 Nej

F29 Under det senaste året, har någon du inte känner bett dig skicka bilder 
på dig själv där du är lättklädd eller naken?

5 Vet inte

F30 Under det senaste året, har du själv varit elak mot eller mobbat någon 
på internet eller via mobilen? 

1 Ja, en eller flera gånger i veckan

F30 Under det senaste året, har du själv varit elak mot eller mobbat någon 
på internet eller via mobilen? 

2 Ja, en eller flera gånger i månaden

F30 Under det senaste året, har du själv varit elak mot eller mobbat någon 
på internet eller via mobilen? 

3 Ja, men mindre ofta än en gång i månaden

F30 Under det senaste året, har du själv varit elak mot eller mobbat någon 
på internet eller via mobilen? 

4 Nej

F30 Under det senaste året, har du själv varit elak mot eller mobbat någon 
på internet eller via mobilen? 

5 Vet inte

F31 Under det senaste året, har du själv hotat någon på internet eller via 
mobilen? 

1 Ja, en eller flera gånger i veckan

F31 Under det senaste året, har du själv hotat någon på internet eller via 
mobilen? 

2 Ja, en eller flera gånger i månaden

F31 Under det senaste året, har du själv hotat någon på internet eller via 
mobilen? 

3 Ja, men mindre ofta än en gång i månaden

F31 Under det senaste året, har du själv hotat någon på internet eller via 
mobilen? 

4 Nej

F31 Under det senaste året, har du själv hotat någon på internet eller via 
mobilen? 

5 Vet inte

F32 Under det senaste året, har du själv lagt ut bilder eller filmklipp på 
någon på internet mot deras vilja?

1 Ja, en eller flera gånger i veckan

F32 Under det senaste året, har du själv lagt ut bilder eller filmklipp på 
någon på internet mot deras vilja?

2 Ja, en eller flera gånger i månaden

F32 Under det senaste året, har du själv lagt ut bilder eller filmklipp på 
någon på internet mot deras vilja?

3 Ja, men mindre ofta än en gång i månaden



F32 Under det senaste året, har du själv lagt ut bilder eller filmklipp på 
någon på internet mot deras vilja?

4 Nej

F32 Under det senaste året, har du själv lagt ut bilder eller filmklipp på 
någon på internet mot deras vilja?

5 Vet inte

F33_01 Har du någon gång anmält något som hänt på internet, t.ex. i sociala 
medier?

1 Ja, det gällde något som jag utsatts för

F33_02 Har du någon gång anmält något som hänt på internet, t.ex. i sociala 
medier?

1 Ja, det gällde något som någon annan utsatts 
för

F33_03 Har du någon gång anmält något som hänt på internet, t.ex. i sociala 
medier?

1 Nej

F34_1_01 Vem gjorde du anmälan till? 1 Sajten/tjänsten jag använde
F34_1_02 Vem gjorde du anmälan till? 1 Polisen
F34_1_03 Vem gjorde du anmälan till? 1 Annan, ange vem/vilken:
F34_2 Vem gjorde du anmälan till?
F34_1_04 Vem gjorde du anmälan till? 1 Vet inte
F35_1_01 Var hände det som du anmälde? 1 Facebook
F35_1_02 Var hände det som du anmälde? 1 Instagram
F35_1_03 Var hände det som du anmälde? 1 Snapchat
F35_1_04 Var hände det som du anmälde? 1 Twitter
F35_1_05 Var hände det som du anmälde? 1 Ask.fm
F35_1_06 Var hände det som du anmälde? 1 Flashback
F35_1_07 Var hände det som du anmälde? 1 YouTube
F35_1_08 Var hände det som du anmälde? 1 Annat, nämligen:
F35_2 Var hände det som du anmälde?
F35_1_09 Var hände det som du anmälde? 1 Vet inte
F36 Var det enkelt eller krångligt att anmäla? 1 Mycket enkelt
F36 Var det enkelt eller krångligt att anmäla? 2 Ganska enkelt
F36 Var det enkelt eller krångligt att anmäla? 3 Ganska svårt
F36 Var det enkelt eller krångligt att anmäla? 4 Mycket svårt
F36 Var det enkelt eller krångligt att anmäla? 5 Vet inte
F37 Ledde din anmälan till någon åtgärd? 1 Ja
F37 Ledde din anmälan till någon åtgärd? 2 Nej
F37 Ledde din anmälan till någon åtgärd? 3 Vet inte
F38 Beskriv så noggrant du kan vad anmälan gällde och vad den ledde till:

F39a Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur lång tid du får titta på filmer/tv-program? 1 Ja
F39a Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur lång tid du får titta på filmer/tv-program? 2 Nej
F39a Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur lång tid du får titta på filmer/tv-program? 3 Jag tittar, använder, spelar inte
F39a Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur lång tid du får titta på filmer/tv-program? 4 Vet inte
F39b Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur sent du får titta på filmer/tv-program 1 Ja
F39b Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur sent du får titta på filmer/tv-program 2 Nej
F39b Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur sent du får titta på filmer/tv-program 3 Jag tittar, använder, spelar inte
F39b Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur sent du får titta på filmer/tv-program 4 Vet inte



F39c Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur lång tid du får spela datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på 
surfplatta?

1 Ja

F39c Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur lång tid du får spela datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på 
surfplatta?

2 Nej

F39c Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur lång tid du får spela datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på 
surfplatta?

3 Jag tittar, använder, spelar inte

F39c Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur lång tid du får spela datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på 
surfplatta?

4 Vet inte

F39d Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur sent du får spela datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på 
surfplatta?

1 Ja

F39d Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur sent du får spela datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på 
surfplatta?

2 Nej

F39d Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur sent du får spela datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på 
surfplatta?

3 Jag tittar, använder, spelar inte

F39d Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur sent du får spela datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på 
surfplatta?

4 Vet inte

F39e Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur lång tid du får använda internet? 1 Ja
F39e Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur lång tid du får använda internet? 2 Nej
F39e Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur lång tid du får använda internet? 3 Jag tittar, använder, spelar inte
F39e Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur lång tid du får använda internet? 4 Vet inte
F39f Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur sent du får använda internet? 1 Ja
F39f Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur sent du får använda internet? 2 Nej
F39f Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur sent du får använda internet? 3 Jag tittar, använder, spelar inte
F39f Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur sent du får använda internet? 4 Vet inte
F39g Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur lång tid du får använda mobilen? 1 Ja
F39g Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur lång tid du får använda mobilen? 2 Nej
F39g Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur lång tid du får använda mobilen? 3 Jag tittar, använder, spelar inte
F39g Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur lång tid du får använda mobilen? 4 Vet inte
F39h Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur sent du får använda mobilen? 1 Ja
F39h Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur sent du får använda mobilen? 2 Nej
F39h Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur sent du får använda mobilen? 3 Jag tittar, använder, spelar inte
F39h Om du tänker på vardagar. Har din familj regler för: Hur sent du får använda mobilen? 4 Vet inte
F40a Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 

om följande aktiviteter:
Om böcker jag läst? 1 Ofta

F40a Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om böcker jag läst? 2 Ibland

F40a Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om böcker jag läst? 3 Sällan

F40a Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om böcker jag läst? 4 Aldrig

F40a Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om böcker jag läst? 5 Tittar, använder, spelar inte

F40b Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta jag spelat? 1 Ofta



F40b Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta jag spelat? 2 Ibland

F40b Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta jag spelat? 3 Sällan

F40b Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta jag spelat? 4 Aldrig

F40b Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta jag spelat? 5 Tittar, använder, spelar inte

F40c Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om saker jag gjort/sett på internet? 1 Ofta

F40c Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om saker jag gjort/sett på internet? 2 Ibland

F40c Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om saker jag gjort/sett på internet? 3 Sällan

F40c Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om saker jag gjort/sett på internet? 4 Aldrig

F40c Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om saker jag gjort/sett på internet? 5 Tittar, använder, spelar inte

F40d Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om filmer eller tv-program jag sett? 1 Ofta

F40d Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om filmer eller tv-program jag sett? 2 Ibland

F40d Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om filmer eller tv-program jag sett? 3 Sällan

F40d Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om filmer eller tv-program jag sett? 4 Aldrig

F40d Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om filmer eller tv-program jag sett? 5 Tittar, använder, spelar inte

F40e Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om min dag och gur den har varit? 1 Ofta

F40e Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om min dag och gur den har varit? 2 Ibland

F40e Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om min dag och gur den har varit? 3 Sällan

F40e Hur ofta brukar du och dina föräldrar/andra vuxna du bor med prata 
om följande aktiviteter:

Om min dag och gur den har varit? 4 Aldrig

F41a Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Hur lång tid du tittar på filmer/tv-program? 1 Ja
F41a Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Hur lång tid du tittar på filmer/tv-program? 2 Nej
F41a Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Hur lång tid du tittar på filmer/tv-program? 3 Tittar, använder, spelar inte
F41b Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Hur lång tid du spelar datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på 

surfplatta?
1 Ja

F41b Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Hur lång tid du spelar datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på 
surfplatta?

2 Nej

F41b Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Hur lång tid du spelar datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på 
surfplatta?

3 Tittar, använder, spelar inte

F41c Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Hur lång tid du använder internet? 1 Ja



F41c Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Hur lång tid du använder internet? 2 Nej
F41c Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Hur lång tid du använder internet? 3 Tittar, använder, spelar inte
F41d Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Hur lång tid du använder mobilen? 1 Ja
F41d Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Hur lång tid du använder mobilen? 2 Nej
F41d Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Hur lång tid du använder mobilen? 3 Tittar, använder, spelar inte
F41e Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Vilka filmer/tv-program du tittar på? 1 Ja
F41e Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Vilka filmer/tv-program du tittar på? 2 Nej
F41e Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Vilka filmer/tv-program du tittar på? 3 Tittar, använder, spelar inte
F41f Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Vilka datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta du spelar? 1 Ja

F41f Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Vilka datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta du spelar? 2 Nej

F41f Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Vilka datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta du spelar? 3 Tittar, använder, spelar inte

F41g Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Vad du gör på internet? 1 Ja
F41g Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Vad du gör på internet? 2 Nej
F41g Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Vad du gör på internet? 3 Tittar, använder, spelar inte
F41h Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Vad du gör på mobilen? 1 Ja
F41h Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Vad du gör på mobilen? 2 Nej
F41h Brukar du och dina föräldrar bli osams om: Vad du gör på mobilen? 3 Tittar, använder, spelar inte
F42a Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 

säger inte stämmer överens. Vad gör du då?
Försöker hitta mer information från andra sajter 1 Alltid

F42a Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 
säger inte stämmer överens. Vad gör du då?

Försöker hitta mer information från andra sajter 2 Oftast

F42a Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 
säger inte stämmer överens. Vad gör du då?

Försöker hitta mer information från andra sajter 3 Ibland

F42a Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 
säger inte stämmer överens. Vad gör du då?

Försöker hitta mer information från andra sajter 4 Sällan

F42a Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 
säger inte stämmer överens. Vad gör du då?

Försöker hitta mer information från andra sajter 5 Aldrig

F42a Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 
säger inte stämmer överens. Vad gör du då?

Försöker hitta mer information från andra sajter 6 Vet inte

F42b Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 
säger inte stämmer överens. Vad gör du då?

Frågar kompisar vad de tycker 1 Alltid

F42b Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 
säger inte stämmer överens. Vad gör du då?

Frågar kompisar vad de tycker 2 Oftast

F42b Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 
säger inte stämmer överens. Vad gör du då?

Frågar kompisar vad de tycker 3 Ibland

F42b Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 
säger inte stämmer överens. Vad gör du då?

Frågar kompisar vad de tycker 4 Sällan

F42b Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 
säger inte stämmer överens. Vad gör du då?

Frågar kompisar vad de tycker 5 Aldrig

F42b Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 
säger inte stämmer överens. Vad gör du då?

Frågar kompisar vad de tycker 6 Vet inte



F42c Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 
säger inte stämmer överens. Vad gör du då?

Frågar vuxna vad de tycker 1 Alltid

F42c Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 
säger inte stämmer överens. Vad gör du då?

Frågar vuxna vad de tycker 2 Oftast

F42c Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 
säger inte stämmer överens. Vad gör du då?

Frågar vuxna vad de tycker 3 Ibland

F42c Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 
säger inte stämmer överens. Vad gör du då?

Frågar vuxna vad de tycker 4 Sällan

F42c Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 
säger inte stämmer överens. Vad gör du då?

Frågar vuxna vad de tycker 5 Aldrig

F42c Två sajter på internet beskriver samma sak. Du upptäcker att det de 
säger inte stämmer överens. Vad gör du då?

Frågar vuxna vad de tycker 6 Vet inte

F43 Har du i skolan fått lära dig om källkritik på internet? 1 Ja
F43 Har du i skolan fått lära dig om källkritik på internet? 2 Nej
F43 Har du i skolan fått lära dig om källkritik på internet? 3 Vet inte
F44a Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Läxor/skolarbeten? 1 För mycket tid

F44a Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Läxor/skolarbeten? 2 Lagom

F44a Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Läxor/skolarbeten? 3 För lite tid

F44a Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Läxor/skolarbeten? 4 Gör aldrig detta

F44b Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 1 För mycket tid

F44b Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 2 Lagom

F44b Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 3 För lite tid

F44b Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 4 Gör aldrig detta

F44c Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Böcker/tidningar? 1 För mycket tid

F44c Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Böcker/tidningar? 2 Lagom

F44c Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Böcker/tidningar? 3 För lite tid

F44c Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Böcker/tidningar? 4 Gör aldrig detta

F44d Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Filmer/tv-program? 1 För mycket tid

F44d Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Filmer/tv-program? 2 Lagom

F44d Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Filmer/tv-program? 3 För lite tid

F44d Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Filmer/tv-program? 4 Gör aldrig detta



F44e Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: TouTube? 1 För mycket tid

F44e Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: TouTube? 2 Lagom

F44e Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: TouTube? 3 För lite tid

F44e Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: TouTube? 4 Gör aldrig detta

F44f Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Kompisar? 1 För mycket tid

F44f Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Kompisar? 2 Lagom

F44f Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Kompisar? 3 För lite tid

F44f Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Kompisar? 4 Gör aldrig detta

F44g Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Sport/träning/motion? 1 För mycket tid

F44g Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Sport/träning/motion? 2 Lagom

F44g Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Sport/träning/motion? 3 För lite tid

F44g Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Sport/träning/motion? 4 Gör aldrig detta

F44h Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Mobilen? 1 För mycket tid

F44h Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Mobilen? 2 Lagom

F44h Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Mobilen? 3 För lite tid

F44h Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Mobilen? 4 Gör aldrig detta

F44i Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, 
Snapchat)?

1 För mycket tid

F44i Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, 
Snapchat)?

2 Lagom

F44i Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, 
Snapchat)?

3 För lite tid

F44i Tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för lite tid åt: Sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, 
Snapchat)?

4 Gör aldrig detta

F45 Hur ofta händer det att din medieanvändning leder till att du inte gör 
vad du ska, t.ex. läxläsning, hjälpa till hemma, gå och lägga dig?

1 Varje dag

F45 Hur ofta händer det att din medieanvändning leder till att du inte gör 
vad du ska, t.ex. läxläsning, hjälpa till hemma, gå och lägga dig?

2 Några gånger i veckan



F45 Hur ofta händer det att din medieanvändning leder till att du inte gör 
vad du ska, t.ex. läxläsning, hjälpa till hemma, gå och lägga dig?

3 En gång i veckan

F45 Hur ofta händer det att din medieanvändning leder till att du inte gör 
vad du ska, t.ex. läxläsning, hjälpa till hemma, gå och lägga dig?

4 En gång i månaden

F45 Hur ofta händer det att din medieanvändning leder till att du inte gör 
vad du ska, t.ex. läxläsning, hjälpa till hemma, gå och lägga dig?

5 Mer sällan

F45 Hur ofta händer det att din medieanvändning leder till att du inte gör 
vad du ska, t.ex. läxläsning, hjälpa till hemma, gå och lägga dig?

6 Aldrig

F46 Tror du att din medieanvändning påverkar din sömn? 1 Ja, jag sover bättre
F46 Tror du att din medieanvändning påverkar din sömn? 2 Ja, jag sover sämre
F46 Tror du att din medieanvändning påverkar din sömn? 3 Nej, min sömn påverkas inte
F46 Tror du att din medieanvändning påverkar din sömn? 4 Vet inte
F47 Om du tänker på din hälsa, hur tycker du att du mår? 1 Mycket bra
F47 Om du tänker på din hälsa, hur tycker du att du mår? 2 Ganska bra
F47 Om du tänker på din hälsa, hur tycker du att du mår? 3 Inte så bra
F47 Om du tänker på din hälsa, hur tycker du att du mår? 4 Dåligt
F47 Om du tänker på din hälsa, hur tycker du att du mår? 5 Vill inte svara
F48a Har du under den senaste månaden: Blivit trött i ögonen? 1 Inte alls
F48a Har du under den senaste månaden: Blivit trött i ögonen? 2 Någon gång
F48a Har du under den senaste månaden: Blivit trött i ögonen? 3 Ganska ofta
F48a Har du under den senaste månaden: Blivit trött i ögonen? 4 För det mesta
F48b Har du under den senaste månaden: Haft ont i ryggen? 1 Inte alls
F48b Har du under den senaste månaden: Haft ont i ryggen? 2 Någon gång
F48b Har du under den senaste månaden: Haft ont i ryggen? 3 Ganska ofta
F48b Har du under den senaste månaden: Haft ont i ryggen? 4 För det mesta
F48c Har du under den senaste månaden: Haft huvudvärk? 1 Inte alls
F48c Har du under den senaste månaden: Haft huvudvärk? 2 Någon gång
F48c Har du under den senaste månaden: Haft huvudvärk? 3 Ganska ofta
F48c Har du under den senaste månaden: Haft huvudvärk? 4 För det mesta
F48d Har du under den senaste månaden: Haft ont i magen? 1 Inte alls
F48d Har du under den senaste månaden: Haft ont i magen? 2 Någon gång
F48d Har du under den senaste månaden: Haft ont i magen? 3 Ganska ofta
F48d Har du under den senaste månaden: Haft ont i magen? 4 För det mesta
F48e Har du under den senaste månaden: Känt dig olycklig och nedstämd? 1 Inte alls
F48e Har du under den senaste månaden: Känt dig olycklig och nedstämd? 2 Någon gång
F48e Har du under den senaste månaden: Känt dig olycklig och nedstämd? 3 Ganska ofta
F48e Har du under den senaste månaden: Känt dig olycklig och nedstämd? 4 För det mesta
F48f Har du under den senaste månaden: Känt dig spänd och orolig? 1 Inte alls
F48f Har du under den senaste månaden: Känt dig spänd och orolig? 2 Någon gång



F48f Har du under den senaste månaden: Känt dig spänd och orolig? 3 Ganska ofta
F48f Har du under den senaste månaden: Känt dig spänd och orolig? 4 För det mesta
F48g Har du under den senaste månaden: Känt att du inte kan hantera problem eller motgångar du stöter 

på?
1 Inte alls

F48g Har du under den senaste månaden: Känt att du inte kan hantera problem eller motgångar du stöter 
på?

2 Någon gång

F48g Har du under den senaste månaden: Känt att du inte kan hantera problem eller motgångar du stöter 
på?

3 Ganska ofta

F48g Har du under den senaste månaden: Känt att du inte kan hantera problem eller motgångar du stöter 
på?

4 För det mesta

F48h Har du under den senaste månaden: Känt dig värdelös eller sämre än andra? 1 Inte alls
F48h Har du under den senaste månaden: Känt dig värdelös eller sämre än andra? 2 Någon gång
F48h Har du under den senaste månaden: Känt dig värdelös eller sämre än andra? 3 Ganska ofta
F48h Har du under den senaste månaden: Känt dig värdelös eller sämre än andra? 4 För det mesta
F48i Har du under den senaste månaden: Haft svårt att somna eller sova utan att vakna under natten? 1 Inte alls

F48i Har du under den senaste månaden: Haft svårt att somna eller sova utan att vakna under natten? 2 Någon gång

F48i Har du under den senaste månaden: Haft svårt att somna eller sova utan att vakna under natten? 3 Ganska ofta

F48i Har du under den senaste månaden: Haft svårt att somna eller sova utan att vakna under natten? 4 För det mesta

F48j Har du under den senaste månaden: Känt dig stressad? 1 Inte alls
F48j Har du under den senaste månaden: Känt dig stressad? 2 Någon gång
F48j Har du under den senaste månaden: Känt dig stressad? 3 Ganska ofta
F48j Har du under den senaste månaden: Känt dig stressad? 4 För det mesta
F48k Har du under den senaste månaden: Känt dig ensam eller utan bra kompisar? 1 Inte alls
F48k Har du under den senaste månaden: Känt dig ensam eller utan bra kompisar? 2 Någon gång
F48k Har du under den senaste månaden: Känt dig ensam eller utan bra kompisar? 3 Ganska ofta
F48k Har du under den senaste månaden: Känt dig ensam eller utan bra kompisar? 4 För det mesta
F48l Har du under den senaste månaden: Känt att det mesta du gör är meningslöst? 1 Inte alls
F48l Har du under den senaste månaden: Känt att det mesta du gör är meningslöst? 2 Någon gång
F48l Har du under den senaste månaden: Känt att det mesta du gör är meningslöst? 3 Ganska ofta
F48l Har du under den senaste månaden: Känt att det mesta du gör är meningslöst? 4 För det mesta
F49a_01 Har du en eller flera funktionsnedsättningar? 1 Ja, en eller flera fysiska (t.ex. dövhet, 

rörelsehinder)
F49a_02 Har du en eller flera funktionsnedsättningar? 1 Ja, en eller flera psykiska (t.ex. ADHD, autism)

F49a_03 Har du en eller flera funktionsnedsättningar? 1 Nej
F49a_04 Har du en eller flera funktionsnedsättningar? 1 Vill inte svara
F49b Har du en eller flera funktionsnedsättningar? Om du svarat ja: vilken/vilka funktionsnedsättningar?



Bilaga 3.3: Postbeskrivning - F0-4
Filnamn: 244276_SCB18040_F_0-4.sav
Lagringsformat: .sav (SPSS-fil)
Antal poster: 626

Processdata Beskrivning
SCBid
ResponseDate
InMedium Om webb eller papperenkät (skanning)
kalvikt_b
kalvikt_f

Register-variabel Beskrivning av registeruppgifter

Kon_barn Kön - barnet: 1 = man, 2 = kvinna
Kon_Vh1 Kön - vårdnadshavare 1: 1 = man, 2 = kvinna
Kon_Vh2 Kön - vårdnadshavare 2: 1 = man, 2 = kvinna
FodAr_barn Födelseår - barnet
FodAr_Vh1 Födelseår - vårdnadshavare 1 
FodAr_Vh2 Födelseår - vårdnadshavare 2
Alderslut_barn Ålder under året (2018) - barnet
Alderslut_Vh1 Ålder under året (2018) - vårdnadshavare 1 
Alderslut_Vh2 Ålder under året (2018) - vårdnadshavare 2
Kommun_barn
KommunGr_barn
Lan_barn
Kommun_Vh1
Kommun_Vh2
Antal_Vh
Antal_18aldre

FodLandGr_barn

FodLandGr_Vh1

FodLandGr_Vh2

cdispkeh_barn

CDISP_barn
CDISP_Vh1
CDISP_Vh2
CSFVI_barn
CSFVI_Vh1

Antalet individer 18 år eller äldre den 31 december 2017, i barnets hushåll utöver barnet, med någon av koderna 11, 12, 13, 21, 40, 53 eller 99 på variabeln Hushållsställning (Person i ett gift par, 
Person i ett registrerat partnerskap, Person i ett samboförhållande, Ensamstående förälder, Ensamboende, Övrig person över 24 år, Uppgift saknas)

Registeruppgifter

Boendekommun enligt folkbokföringen - barnet, grupperat enligt SKL:s kommungruppsindelning 2011
Boendelän enligt folkbokföringen - barnet
Boendekommun enligt folkbokföringen - vårdnadshavare 1 
Boendekommun enligt folkbokföringen - vårdnadshavare 2 
Antal vårdnadshavare på samma folkbokföringsadress som barnet

Födelseland - barnet, (Sverige, övriga norden, övriga europa, övriga världsdelar)
Födelseland - vårdnadshavare 1, (Sverige, övriga norden, övriga europa, övriga världsdelar)
Födelseland - vårdnadshavare 2, (Sverige, övriga norden, övriga europa, övriga världsdelar)
Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, def 2004, - barnets hushåll, gäller för 2016
Disponibel inkomst - barnet, gäller för 2016
Disponibel inkomst - vårdnadshavare 1, gäller för 2016

Processdata

Löpnummer med checksiffra
Datum för dataregistrering, år mån dag

Kalibrerad vikt för att redovisa resultat för hela populationen (föräldrapopulationen)

Boendekommun enligt folkbokföringen - barnet

Kalibrerad vikt för att redovisa resultat för hela populationen (barnpopulationen)

Disponibel inkomst - vårdnadshavare 2, gäller för 2016
Sammanräknad förvärvsinkomst (CSFVI) – barnet, gäller för 2016
Sammanräknad förvärvsinkomst (CSFVI) – vårdnadshavare 1, gäller för 2016



CSFVI_Vh2
CSFVIH
Syskon

SkillnadDagar
SkillnadAr

Civil_Vh1
Civil_Vh2
SUN2000Niva_Vh1

SUN2000Niva_Vh2

Variabel Beskrivning
F4_1_bearb
F4_2_bearb
F4_3_bearb
F13_1_bearb
F13_2_bearb
F13_3_bearb
F22b_1_bearb
F22b_2_bearb
F22b_3_bearb

Fråge-
nummer

Fråga i klartext Delfrågor i klartext Svars-
alternativ

Svarsalternativ i klartext

F1a Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Tv? 1 Ja, helt egen
F1a Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Tv? 2 Ja, delar med andra i familjen
F1a Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Tv? 3 Nej
F1b Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Dator? 1 Ja, helt egen
F1b Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Dator? 2 Ja, delar med andra i familjen
F1b Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Dator? 3 Nej
F1c Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Internet? 1 Ja, helt egen
F1c Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Internet? 2 Ja, delar med andra i familjen
F1c Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Internet? 3 Nej
F1d Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Xbox, Playstation, Wii? 1 Ja, helt egen
F1d Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Xbox, Playstation, Wii? 2 Ja, delar med andra i familjen
F1d Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Xbox, Playstation, Wii? 3 Nej
F1e Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Handhållen spelkonsoll (Nintendo DS eller liknande)? 1 Ja, helt egen
F1e Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Handhållen spelkonsoll (Nintendo DS eller liknande)? 2 Ja, delar med andra i familjen
F1e Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Handhållen spelkonsoll (Nintendo DS eller liknande)? 3 Nej
F1f Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Surfplatta (iPad eller liknande)? 1 Ja, helt egen

Enkätdata 

Bearbetade enkätfrågor

Sammanräknad förvärvsinkomst (CSFVI) – vårdnadshavare 2, gäller för 2016

Vårdnadshavare 2 civilstånd: OG, G, S och  Ä   (partnerskap är ej särredovisat)
Utbildningsnivå, vårdnadshavare 1, aktualitet vårterminen 2017
Utbildningsnivå, vårdnadshavare 2, aktualitet vårterminen 2017

Sammanräknad förvärvsinkomst (CSFVI) – hushåll, gäller för 2016
Om barnet har syskon: 0 – saknar syskon, 1 – endast yngre syskon, 2 – endast jämnårigt syskon (max 1 dags skillnad), 3 – endast äldre syskon, 12 – både yngre och jämnårigt syskon, 13 – både 
yngre och äldre syskon, 23 – både jämnårigt och äldre syskon, 123 – yngre, jämnårigt och äldre syskon

Antalet dagar som skiljer till det äldsta syskonet (0 om man saknar äldre syskon)
Antalet år som skiljer till äldsta syskonen (0 om man saknar äldre syskon).  Bygger på födelseår. Två personer födda samma år har således 0 i skillnad även om den ena är född 1 januari och den 
andra är född 31 december.

Vårdnadshavare 1 civilstånd: OG, G, S och  Ä   (partnerskap är ej särredovisat)

Bearbetade svar, enkätfråga F13, upprättningar av felstavningar mm.
Bearbetade svar, enkätfråga F22b, upprättningar av felstavningar mm.
Bearbetade svar, enkätfråga F22b, upprättningar av felstavningar mm.
Bearbetade svar, enkätfråga F22b, upprättningar av felstavningar mm.

Bearbetade svar, enkätfråga F4, upprättningar av felstavningar mm.
Bearbetade svar, enkätfråga F4, upprättningar av felstavningar mm.
Bearbetade svar, enkätfråga F4, upprättningar av felstavningar mm.

Bearbetade svar, enkätfråga F13, upprättningar av felstavningar mm.
Bearbetade svar, enkätfråga F13, upprättningar av felstavningar mm.



F1f Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Surfplatta (iPad eller liknande)? 2 Ja, delar med andra i familjen
F1f Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Surfplatta (iPad eller liknande)? 3 Nej
F1g Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Smartphone (iPhone eller liknande)? 1 Ja, helt egen
F1g Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Smartphone (iPhone eller liknande)? 2 Ja, delar med andra i familjen
F1g Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Smartphone (iPhone eller liknande)? 3 Nej
F1h Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Mobil med knappar (ej smartphone)? 1 Ja, helt egen
F1h Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Mobil med knappar (ej smartphone)? 2 Ja, delar med andra i familjen
F1h Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Mobil med knappar (ej smartphone)? 3 Nej
F2 Använder barnet mobiltelefon? 1 Ja
F2 Använder barnet mobiltelefon? 2 Nej
F3a Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Laddar upp bilder/film på nätet? 1 Varje dag
F3a Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Laddar upp bilder/film på nätet? 2 Några gånger i veckan
F3a Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Laddar upp bilder/film på nätet? 3 En gång i veckan
F3a Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Laddar upp bilder/film på nätet? 4 Mer sällan
F3a Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Laddar upp bilder/film på nätet? 5 Aldrig
F3b Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Lyssnar på musik? 1 Varje dag
F3b Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Lyssnar på musik? 2 Några gånger i veckan
F3b Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Lyssnar på musik? 3 En gång i veckan
F3b Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Lyssnar på musik? 4 Mer sällan
F3b Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Lyssnar på musik? 5 Aldrig
F3c Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Mms:ar, skickar bilder eller filmer? 1 Varje dag
F3c Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Mms:ar, skickar bilder eller filmer? 2 Några gånger i veckan
F3c Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Mms:ar, skickar bilder eller filmer? 3 En gång i veckan
F3c Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Mms:ar, skickar bilder eller filmer? 4 Mer sällan
F3c Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Mms:ar, skickar bilder eller filmer? 5 Aldrig
F3d Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Pratar i telefon? 1 Varje dag
F3d Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Pratar i telefon? 2 Några gånger i veckan
F3d Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Pratar i telefon? 3 En gång i veckan
F3d Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Pratar i telefon? 4 Mer sällan
F3d Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Pratar i telefon? 5 Aldrig
F3e Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Ser på film/videoklipp? 1 Varje dag
F3e Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Ser på film/videoklipp? 2 Några gånger i veckan
F3e Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Ser på film/videoklipp? 3 En gång i veckan
F3e Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Ser på film/videoklipp? 4 Mer sällan
F3e Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Ser på film/videoklipp? 5 Aldrig
F3f Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Skickar textmeddelanden (t.ex. sms, KiK, iMessage)? 1 Varje dag
F3f Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Skickar textmeddelanden (t.ex. sms, KiK, iMessage)? 2 Några gånger i veckan
F3f Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Skickar textmeddelanden (t.ex. sms, KiK, iMessage)? 3 En gång i veckan
F3f Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Skickar textmeddelanden (t.ex. sms, KiK, iMessage)? 4 Mer sällan
F3f Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Skickar textmeddelanden (t.ex. sms, KiK, iMessage)? 5 Aldrig
F3g Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Spelar in egna filmer och klipp? 1 Varje dag



F3g Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Spelar in egna filmer och klipp? 2 Några gånger i veckan
F3g Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Spelar in egna filmer och klipp? 3 En gång i veckan
F3g Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Spelar in egna filmer och klipp? 4 Mer sällan
F3g Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Spelar in egna filmer och klipp? 5 Aldrig
F3h Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Spelar spel? 1 Varje dag
F3h Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Spelar spel? 2 Några gånger i veckan
F3h Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Spelar spel? 3 En gång i veckan
F3h Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Spelar spel? 4 Mer sällan
F3h Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Spelar spel? 5 Aldrig
F3i Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Tar bilder? 1 Varje dag
F3i Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Tar bilder? 2 Några gånger i veckan
F3i Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Tar bilder? 3 En gång i veckan
F3i Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Tar bilder? 4 Mer sällan
F3i Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Tar bilder? 5 Aldrig
F3j Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Videosamtal (t.ex. Skype, FaceTime)? 1 Varje dag
F3j Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Videosamtal (t.ex. Skype, FaceTime)? 2 Några gånger i veckan
F3j Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Videosamtal (t.ex. Skype, FaceTime)? 3 En gång i veckan
F3j Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Videosamtal (t.ex. Skype, FaceTime)? 4 Mer sällan
F3j Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Videosamtal (t.ex. Skype, FaceTime)? 5 Aldrig
F3k Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Använder sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, 

Snapchat)?
1 Varje dag

F3k Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Använder sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, 
Snapchat)?

2 Några gånger i veckan

F3k Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Använder sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, 
Snapchat)?

3 En gång i veckan

F3k Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Använder sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, 
Snapchat)?

4 Mer sällan

F3k Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Använder sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, 
Snapchat)?

5 Aldrig

F3l Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Använder karta/GPS? 1 Varje dag
F3l Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Använder karta/GPS? 2 Några gånger i veckan
F3l Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Använder karta/GPS? 3 En gång i veckan
F3l Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Använder karta/GPS? 4 Mer sällan
F3l Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Använder karta/GPS? 5 Aldrig
F4 Vilka appar använder barnet oftast? 1 Barnet använder inte appar
F4_1 Vilka appar använder barnet oftast?
F4_2 Vilka appar använder barnet oftast?
F4_3 Vilka appar använder barnet oftast?
F5 Idag används internet till mängder av olika saker, t.ex. spel, sociala 

medier, titta på film och söka information, både genom appar och 
webbläsare. Ungefär hur ofta använder barnet internet på sin fritid?

1 Varje dag



F5 Idag används internet till mängder av olika saker, t.ex. spel, sociala 
medier, titta på film och söka information, både genom appar och 
webbläsare. Ungefär hur ofta använder barnet internet på sin fritid?

2 Några gånger i veckan

F5 Idag används internet till mängder av olika saker, t.ex. spel, sociala 
medier, titta på film och söka information, både genom appar och 
webbläsare. Ungefär hur ofta använder barnet internet på sin fritid?

3 En gång i veckan

F5 Idag används internet till mängder av olika saker, t.ex. spel, sociala 
medier, titta på film och söka information, både genom appar och 
webbläsare. Ungefär hur ofta använder barnet internet på sin fritid?

4 Mer sällan

F5 Idag används internet till mängder av olika saker, t.ex. spel, sociala 
medier, titta på film och söka information, både genom appar och 
webbläsare. Ungefär hur ofta använder barnet internet på sin fritid?

5 Aldrig

F6 Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet 
använda internet på sin fritid? 

1 Mindre än en timme

F6 Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet 
använda internet på sin fritid? 

2 1-2 timmar

F6 Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet 
använda internet på sin fritid? 

3 2-3 timmar

F6 Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet 
använda internet på sin fritid? 

4 3-4 timmar

F6 Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet 
använda internet på sin fritid? 

5 4-5 timmar

F6 Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet 
använda internet på sin fritid? 

6 5 timmar eller mer

F6 Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet 
använda internet på sin fritid? 

7 Inte alls

F7a Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssnar på musik? 1 Varje dag
F7a Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssnar på musik? 2 Några gånger i veckan
F7a Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssnar på musik? 3 En gång i veckan
F7a Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssnar på musik? 4 Mer sällan
F7a Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssnar på musik? 5 Aldrig
F7b Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Läsa böcker och tidningar? 1 Varje dag
F7b Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Läsa böcker och tidningar? 2 Några gånger i veckan
F7b Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Läsa böcker och tidningar? 3 En gång i veckan
F7b Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Läsa böcker och tidningar? 4 Mer sällan
F7b Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Läsa böcker och tidningar? 5 Aldrig
F7c Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssna på ljudböcker? 1 Varje dag
F7c Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssna på ljudböcker? 2 Några gånger i veckan
F7c Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssna på ljudböcker? 3 En gång i veckan
F7c Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssna på ljudböcker? 4 Mer sällan
F7c Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssna på ljudböcker? 5 Aldrig



F7d Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Spela spel på surfplatta? 1 Varje dag
F7d Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Spela spel på surfplatta? 2 Några gånger i veckan
F7d Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Spela spel på surfplatta? 3 En gång i veckan
F7d Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Spela spel på surfplatta? 4 Mer sällan
F7d Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Spela spel på surfplatta? 5 Aldrig
F7e Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Spela spel på dator/konsol? 1 Varje dag
F7e Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Spela spel på dator/konsol? 2 Några gånger i veckan
F7e Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Spela spel på dator/konsol? 3 En gång i veckan
F7e Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Spela spel på dator/konsol? 4 Mer sällan
F7e Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Spela spel på dator/konsol? 5 Aldrig
F7f Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Titta på film eller tv-program? 1 Varje dag
F7f Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Titta på film eller tv-program? 2 Några gånger i veckan
F7f Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Titta på film eller tv-program? 3 En gång i veckan
F7f Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Titta på film eller tv-program? 4 Mer sällan
F7f Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Titta på film eller tv-program? 5 Aldrig
F7g Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 

nätet?
1 Varje dag

F7g Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

2 Några gånger i veckan

F7g Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

3 En gång i veckan

F7g Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

4 Mer sällan

F7g Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

5 Aldrig

F7h Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Titta på klipp på t.ex. YouTube? 1 Varje dag
F7h Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Titta på klipp på t.ex. YouTube? 2 Några gånger i veckan
F7h Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Titta på klipp på t.ex. YouTube? 3 En gång i veckan
F7h Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Titta på klipp på t.ex. YouTube? 4 Mer sällan
F7h Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Titta på klipp på t.ex. YouTube? 5 Aldrig
F7i Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssna på radioprogram? 1 Varje dag
F7i Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssna på radioprogram? 2 Några gånger i veckan
F7i Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssna på radioprogram? 3 En gång i veckan
F7i Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssna på radioprogram? 4 Mer sällan
F7i Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssna på radioprogram? 5 Aldrig
F7j Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssna på poddar/podcasts? 1 Varje dag
F7j Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssna på poddar/podcasts? 2 Några gånger i veckan
F7j Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssna på poddar/podcasts? 3 En gång i veckan
F7j Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssna på poddar/podcasts? 4 Mer sällan
F7j Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssna på poddar/podcasts? 5 Aldrig
F8a Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 

fritid:
Lyssna på musik? 1 Mindre än en timme



F8a Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på musik? 2 1-2 timmar

F8a Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på musik? 3 2-3 timmar

F8a Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på musik? 4 3-4 timmar

F8a Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på musik? 5 4-5 timmar

F8a Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på musik? 6 5-6 timmar

F8a Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på musik? 7 Inte alls

F8b Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Läsa böcker och tidningar? 1 Mindre än en timme

F8b Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Läsa böcker och tidningar? 2 1-2 timmar

F8b Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Läsa böcker och tidningar? 3 2-3 timmar

F8b Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Läsa böcker och tidningar? 4 3-4 timmar

F8b Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Läsa böcker och tidningar? 5 4-5 timmar

F8b Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Läsa böcker och tidningar? 6 5-6 timmar

F8b Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Läsa böcker och tidningar? 7 Inte alls

F8c Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på ljudböcker? 1 Mindre än en timme

F8c Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på ljudböcker? 2 1-2 timmar

F8c Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på ljudböcker? 3 2-3 timmar

F8c Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på ljudböcker? 4 3-4 timmar

F8c Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på ljudböcker? 5 4-5 timmar

F8c Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på ljudböcker? 6 5-6 timmar

F8c Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på ljudböcker? 7 Inte alls

F8d Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på mobil? 1 Mindre än en timme

F8d Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på mobil? 2 1-2 timmar

F8d Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på mobil? 3 2-3 timmar



F8d Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på mobil? 4 3-4 timmar

F8d Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på mobil? 5 4-5 timmar

F8d Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på mobil? 6 5-6 timmar

F8d Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på mobil? 7 Inte alls

F8e Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på surfplatta? 1 Mindre än en timme

F8e Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på surfplatta? 2 1-2 timmar

F8e Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på surfplatta? 3 2-3 timmar

F8e Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på surfplatta? 4 3-4 timmar

F8e Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på surfplatta? 5 4-5 timmar

F8e Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på surfplatta? 6 5-6 timmar

F8e Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på surfplatta? 7 Inte alls

F8f Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på dator/konsol? 1 Mindre än en timme

F8f Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på dator/konsol? 2 1-2 timmar

F8f Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på dator/konsol? 3 2-3 timmar

F8f Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på dator/konsol? 4 3-4 timmar

F8f Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på dator/konsol? 5 4-5 timmar

F8f Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på dator/konsol? 6 5-6 timmar

F8f Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på dator/konsol? 7 Inte alls

F8g Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Titta på film eller tv-program? 1 Mindre än en timme

F8g Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Titta på film eller tv-program? 2 1-2 timmar

F8g Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Titta på film eller tv-program? 3 2-3 timmar

F8g Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Titta på film eller tv-program? 4 3-4 timmar

F8g Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Titta på film eller tv-program? 5 4-5 timmar



F8g Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Titta på film eller tv-program? 6 5-6 timmar

F8g Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Titta på film eller tv-program? 7 Inte alls

F8h Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

1 Mindre än en timme

F8h Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

2 1-2 timmar

F8h Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

3 2-3 timmar

F8h Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

4 3-4 timmar

F8h Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

5 4-5 timmar

F8h Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

6 5-6 timmar

F8h Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

7 Inte alls

F8i Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Använda mobilen? 1 Mindre än en timme

F8i Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Använda mobilen? 2 1-2 timmar

F8i Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Använda mobilen? 3 2-3 timmar

F8i Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Använda mobilen? 4 3-4 timmar

F8i Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Använda mobilen? 5 4-5 timmar

F8i Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Använda mobilen? 6 5-6 timmar

F8i Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Använda mobilen? 7 Inte alls

F8j Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Titta på klipp på t.ex. YouTube? 1 Mindre än en timme

F8j Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Titta på klipp på t.ex. YouTube? 2 1-2 timmar

F8j Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Titta på klipp på t.ex. YouTube? 3 2-3 timmar

F8j Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Titta på klipp på t.ex. YouTube? 4 3-4 timmar

F8j Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Titta på klipp på t.ex. YouTube? 5 4-5 timmar

F8j Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Titta på klipp på t.ex. YouTube? 6 5-6 timmar

F8j Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Titta på klipp på t.ex. YouTube? 7 Inte alls



F8k Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på radioprogram? 1 Mindre än en timme

F8k Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på radioprogram? 2 1-2 timmar

F8k Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på radioprogram? 3 2-3 timmar

F8k Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på radioprogram? 4 3-4 timmar

F8k Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på radioprogram? 5 4-5 timmar

F8k Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på radioprogram? 6 5-6 timmar

F8k Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på radioprogram? 7 Inte alls

F8l Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på poddar/podcasts? 1 Mindre än en timme

F8l Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på poddar/podcasts? 2 1-2 timmar

F8l Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på poddar/podcasts? 3 2-3 timmar

F8l Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på poddar/podcasts? 4 3-4 timmar

F8l Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på poddar/podcasts? 5 4-5 timmar

F8l Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på poddar/podcasts? 6 5-6 timmar

F8l Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på poddar/podcasts? 7 Inte alls

F9 Brukar barnet ta del av nyheter? 1 Ja
F9 Brukar barnet ta del av nyheter? 2 Nej
F10a I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? På tv? 1 Ja, varje dag
F10a I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? På tv? 2 Ja, någon gång i veckan
F10a I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? På tv? 3 Ja, men inte så ofta
F10a I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? På tv? 4 Nej
F10a I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? På tv? 5 Vet inte
F10b I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? I dator/surfplatta? 1 Ja, varje dag
F10b I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? I dator/surfplatta? 2 Ja, någon gång i veckan
F10b I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? I dator/surfplatta? 3 Ja, men inte så ofta
F10b I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? I dator/surfplatta? 4 Nej
F10b I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? I dator/surfplatta? 5 Vet inte
F10c I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? I mobilen? 1 Ja, varje dag
F10c I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? I mobilen? 2 Ja, någon gång i veckan
F10c I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? I mobilen? 3 Ja, men inte så ofta
F10c I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? I mobilen? 4 Nej
F10c I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? I mobilen? 5 Vet inte



F10d I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? I papperstidning? 1 Ja, varje dag
F10d I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? I papperstidning? 2 Ja, någon gång i veckan
F10d I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? I papperstidning? 3 Ja, men inte så ofta
F10d I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? I papperstidning? 4 Nej
F10d I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? I papperstidning? 5 Vet inte
F10e I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? På radio? 1 Ja, varje dag
F10e I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? På radio? 2 Ja, någon gång i veckan
F10e I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? På radio? 3 Ja, men inte så ofta
F10e I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? På radio? 4 Nej
F10e I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? På radio? 5 Vet inte
F11_01 Hur upplever barnet nyheterna han/hon ser? 1 Barnet lär sig saker
F11_02 Hur upplever barnet nyheterna han/hon ser? 1 Barnet blir argt
F11_03 Hur upplever barnet nyheterna han/hon ser? 1 Barnet blir ledset
F11_04 Hur upplever barnet nyheterna han/hon ser? 1 Han/hon blir rädd
F11_05 Hur upplever barnet nyheterna han/hon ser? 1 Barnet tycker det är spännande
F11_06 Hur upplever barnet nyheterna han/hon ser? 1 Barnet tycker det är roligt
F11_07 Hur upplever barnet nyheterna han/hon ser? 1 Barnet tycker det är svårt att förstå
F11_08 Hur upplever barnet nyheterna han/hon ser? 1 Barnet tycket det är tråkigt
F11_09 Hur upplever barnet nyheterna han/hon ser? 1 Barnet tycket det är intressant
F11_10 Hur upplever barnet nyheterna han/hon ser? 1 Barnet bryr sig inte
F11_11 Hur upplever barnet nyheterna han/hon ser? 1 Vet inte
F12 Spelar barnet datorspel/tv-spel/mobilspel/spel för surfplatta? 1 Ja
F12 Spelar barnet datorspel/tv-spel/mobilspel/spel för surfplatta? 2 Nej
F13_1 Vilka datorspel/tv-spel/mobilspel/spel för surfplatta brukar barnet oftast 

spela?
F13_2 Vilka datorspel/tv-spel/mobilspel/spel för surfplatta brukar barnet oftast 

spela?
F13_3 Vilka datorspel/tv-spel/mobilspel/spel för surfplatta brukar barnet oftast 

spela?
F14a Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Tittar på filmer/tv-program? 1 Ofta

F14a Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Tittar på filmer/tv-program? 2 Ibland

F14a Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Tittar på filmer/tv-program? 3 Sällan

F14a Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Tittar på filmer/tv-program? 4 Aldrig

F14a Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Tittar på filmer/tv-program? 5 Barnet tittar, spelar, använder inte

F14b Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Spelar datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 1 Ofta

F14b Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Spelar datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 2 Ibland



F14b Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Spelar datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 3 Sällan

F14b Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Spelar datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 4 Aldrig

F14b Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Spelar datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 5 Barnet tittar, spelar, använder inte

F14c Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Använder internet? 1 Ofta

F14c Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Använder internet? 2 Ibland

F14c Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Använder internet? 3 Sällan

F14c Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Använder internet? 4 Aldrig

F14c Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Använder internet? 5 Barnet tittar, spelar, använder inte

F14d Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Använder mobilen? 1 Ofta

F14d Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Använder mobilen? 2 Ibland

F14d Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Använder mobilen? 3 Sällan

F14d Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Använder mobilen? 4 Aldrig

F14d Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Använder mobilen? 5 Barnet tittar, spelar, använder inte

F15a Hur ofta pratar du och barnet om: Böcker barnet läst? 1 Ofta
F15a Hur ofta pratar du och barnet om: Böcker barnet läst? 2 Ibland
F15a Hur ofta pratar du och barnet om: Böcker barnet läst? 3 Sällan
F15a Hur ofta pratar du och barnet om: Böcker barnet läst? 4 Aldrig
F15a Hur ofta pratar du och barnet om: Böcker barnet läst? 5 Barnet tittar, spelar, använder inte
F15b Hur ofta pratar du och barnet om: Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta barnet spelat? 1 Ofta

F15b Hur ofta pratar du och barnet om: Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta barnet spelat? 2 Ibland

F15b Hur ofta pratar du och barnet om: Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta barnet spelat? 3 Sällan

F15b Hur ofta pratar du och barnet om: Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta barnet spelat? 4 Aldrig

F15b Hur ofta pratar du och barnet om: Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta barnet spelat? 5 Barnet tittar, spelar, använder inte

F15c Hur ofta pratar du och barnet om: Saker barnet gjort/sett på internet? 1 Ofta
F15c Hur ofta pratar du och barnet om: Saker barnet gjort/sett på internet? 2 Ibland
F15c Hur ofta pratar du och barnet om: Saker barnet gjort/sett på internet? 3 Sällan
F15c Hur ofta pratar du och barnet om: Saker barnet gjort/sett på internet? 4 Aldrig
F15c Hur ofta pratar du och barnet om: Saker barnet gjort/sett på internet? 5 Barnet tittar, spelar, använder inte



F15d Hur ofta pratar du och barnet om: Filmer eller tv-program barnet sett? 1 Ofta
F15d Hur ofta pratar du och barnet om: Filmer eller tv-program barnet sett? 2 Ibland
F15d Hur ofta pratar du och barnet om: Filmer eller tv-program barnet sett? 3 Sällan
F15d Hur ofta pratar du och barnet om: Filmer eller tv-program barnet sett? 4 Aldrig
F15d Hur ofta pratar du och barnet om: Filmer eller tv-program barnet sett? 5 Barnet tittar, spelar, använder inte
F15e Hur ofta pratar du och barnet om: Om hur barnets dag har varit? 1 Ofta
F15e Hur ofta pratar du och barnet om: Om hur barnets dag har varit? 2 Ibland
F15e Hur ofta pratar du och barnet om: Om hur barnets dag har varit? 3 Sällan
F15e Hur ofta pratar du och barnet om: Om hur barnets dag har varit? 4 Aldrig
F15e Hur ofta pratar du och barnet om: Om hur barnets dag har varit? 5 Barnet tittar, spelar, använder inte
F16a Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.

Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:
Komma i kontakt med porr på internet 1 Instämmer helt och hållet

F16a Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Komma i kontakt med porr på internet 2 Instämmer till stor del

F16a Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Komma i kontakt med porr på internet 3 Instämmer  till viss del

F16a Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Komma i kontakt med porr på internet 4 Instämmer inte alls

F16a Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Komma i kontakt med porr på internet 5 Vet inte

F16b Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Bli mobbat eller hotat på internet eller via mobilen 1 Instämmer helt och hållet

F16b Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Bli mobbat eller hotat på internet eller via mobilen 2 Instämmer till stor del

F16b Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Bli mobbat eller hotat på internet eller via mobilen 3 Instämmer  till viss del

F16b Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Bli mobbat eller hotat på internet eller via mobilen 4 Instämmer inte alls



F16b Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Bli mobbat eller hotat på internet eller via mobilen 5 Vet inte

F16c Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Vara elak mot eller mobba någon på internet eller via mobilen 1 Instämmer helt och hållet

F16c Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Vara elak mot eller mobba någon på internet eller via mobilen 2 Instämmer till stor del

F16c Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Vara elak mot eller mobba någon på internet eller via mobilen 3 Instämmer  till viss del

F16c Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Vara elak mot eller mobba någon på internet eller via mobilen 4 Instämmer inte alls

F16c Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Vara elak mot eller mobba någon på internet eller via mobilen 5 Vet inte

F16d Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Träffa någon på riktigt som han/hon först lärt känna via internet 1 Instämmer helt och hållet

F16d Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Träffa någon på riktigt som han/hon först lärt känna via internet 2 Instämmer till stor del

F16d Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Träffa någon på riktigt som han/hon först lärt känna via internet 3 Instämmer  till viss del

F16d Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Träffa någon på riktigt som han/hon först lärt känna via internet 4 Instämmer inte alls

F16d Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Träffa någon på riktigt som han/hon först lärt känna via internet 5 Vet inte



F16e Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Få sexuella kommentarer eller förslag på internet 1 Instämmer helt och hållet

F16e Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Få sexuella kommentarer eller förslag på internet 2 Instämmer till stor del

F16e Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Få sexuella kommentarer eller förslag på internet 3 Instämmer  till viss del

F16e Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Få sexuella kommentarer eller förslag på internet 4 Instämmer inte alls

F16e Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Få sexuella kommentarer eller förslag på internet 5 Vet inte

F16f Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Kontaktas av vuxna som söker sexuell kontakt via internet 1 Instämmer helt och hållet

F16f Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Kontaktas av vuxna som söker sexuell kontakt via internet 2 Instämmer till stor del

F16f Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Kontaktas av vuxna som söker sexuell kontakt via internet 3 Instämmer  till viss del

F16f Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Kontaktas av vuxna som söker sexuell kontakt via internet 4 Instämmer inte alls

F16f Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Kontaktas av vuxna som söker sexuell kontakt via internet 5 Vet inte

F16g Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Använda webbkamera när han/hon chattar 1 Instämmer helt och hållet



F16g Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Använda webbkamera när han/hon chattar 2 Instämmer till stor del

F16g Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Använda webbkamera när han/hon chattar 3 Instämmer  till viss del

F16g Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Använda webbkamera när han/hon chattar 4 Instämmer inte alls

F16g Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Använda webbkamera när han/hon chattar 5 Vet inte

F16h Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Berätta för mycket om sig själv på internet 1 Instämmer helt och hållet

F16h Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Berätta för mycket om sig själv på internet 2 Instämmer till stor del

F16h Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Berätta för mycket om sig själv på internet 3 Instämmer  till viss del

F16h Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Berätta för mycket om sig själv på internet 4 Instämmer inte alls

F16h Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Berätta för mycket om sig själv på internet 5 Vet inte

F16i Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Publicera olämpliga filmer/bilder på sig själv på internet 1 Instämmer helt och hållet

F16i Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Publicera olämpliga filmer/bilder på sig själv på internet 2 Instämmer till stor del



F16i Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Publicera olämpliga filmer/bilder på sig själv på internet 3 Instämmer  till viss del

F16i Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Publicera olämpliga filmer/bilder på sig själv på internet 4 Instämmer inte alls

F16i Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Publicera olämpliga filmer/bilder på sig själv på internet 5 Vet inte

F16j Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Råka ut för att någon annan publicerar olämpliga bilder eller 
filmer på hoonom/henne på internet

1 Instämmer helt och hållet

F16j Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Råka ut för att någon annan publicerar olämpliga bilder eller 
filmer på hoonom/henne på internet

2 Instämmer till stor del

F16j Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Råka ut för att någon annan publicerar olämpliga bilder eller 
filmer på hoonom/henne på internet

3 Instämmer  till viss del

F16j Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Råka ut för att någon annan publicerar olämpliga bilder eller 
filmer på hoonom/henne på internet

4 Instämmer inte alls

F16j Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Råka ut för att någon annan publicerar olämpliga bilder eller 
filmer på hoonom/henne på internet

5 Vet inte

F16k Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Ägna så mycket tid åt internet/spel att han/hon blir socialt 
isolerad

1 Instämmer helt och hållet

F16k Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Ägna så mycket tid åt internet/spel att han/hon blir socialt 
isolerad

2 Instämmer till stor del

F16k Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Ägna så mycket tid åt internet/spel att han/hon blir socialt 
isolerad

3 Instämmer  till viss del



F16k Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Ägna så mycket tid åt internet/spel att han/hon blir socialt 
isolerad

4 Instämmer inte alls

F16k Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Ägna så mycket tid åt internet/spel att han/hon blir socialt 
isolerad

5 Vet inte

F16l Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Påverkas av religiös eller politisk extremism på internet 1 Instämmer helt och hållet

F16l Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Påverkas av religiös eller politisk extremism på internet 2 Instämmer till stor del

F16l Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Påverkas av religiös eller politisk extremism på internet 3 Instämmer  till viss del

F16l Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Påverkas av religiös eller politisk extremism på internet 4 Instämmer inte alls

F16l Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Påverkas av religiös eller politisk extremism på internet 5 Vet inte

F16m Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Spendera för mycket pengar på internet 1 Instämmer helt och hållet

F16m Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Spendera för mycket pengar på internet 2 Instämmer till stor del

F16m Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Spendera för mycket pengar på internet 3 Instämmer  till viss del

F16m Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Spendera för mycket pengar på internet 4 Instämmer inte alls



F16m Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Spendera för mycket pengar på internet 5 Vet inte

F16n Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Bli beroende av mobilen, spel eller sociala medier 1 Instämmer helt och hållet

F16n Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Bli beroende av mobilen, spel eller sociala medier 2 Instämmer till stor del

F16n Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Bli beroende av mobilen, spel eller sociala medier 3 Instämmer  till viss del

F16n Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Bli beroende av mobilen, spel eller sociala medier 4 Instämmer inte alls

F16n Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Bli beroende av mobilen, spel eller sociala medier 5 Vet inte

F16o Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Få för lite sömn till följd av medieanvändning 1 Instämmer helt och hållet

F16o Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Få för lite sömn till följd av medieanvändning 2 Instämmer till stor del

F16o Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Få för lite sömn till följd av medieanvändning 3 Instämmer  till viss del

F16o Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Få för lite sömn till följd av medieanvändning 4 Instämmer inte alls

F16o Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Få för lite sömn till följd av medieanvändning 5 Vet inte

F17a Jag tycker att tv och film: Gör att barn lär sig bra saker 1 Instämmer helt och hållet
F17a Jag tycker att tv och film: Gör att barn lär sig bra saker 2 Instämmer till stor del
F17a Jag tycker att tv och film: Gör att barn lär sig bra saker 3 Instämmer  till viss del



F17a Jag tycker att tv och film: Gör att barn lär sig bra saker 4 Instämmer inte alls
F17a Jag tycker att tv och film: Gör att barn lär sig bra saker 5 Vet inte
F17b Jag tycker att tv och film: Gör att barn lär sig dåliga saker 1 Instämmer helt och hållet
F17b Jag tycker att tv och film: Gör att barn lär sig dåliga saker 2 Instämmer till stor del
F17b Jag tycker att tv och film: Gör att barn lär sig dåliga saker 3 Instämmer  till viss del
F17b Jag tycker att tv och film: Gör att barn lär sig dåliga saker 4 Instämmer inte alls
F17b Jag tycker att tv och film: Gör att barn lär sig dåliga saker 5 Vet inte
F17c Jag tycker att tv och film: Gör barn passiva 1 Instämmer helt och hållet
F17c Jag tycker att tv och film: Gör barn passiva 2 Instämmer till stor del
F17c Jag tycker att tv och film: Gör barn passiva 3 Instämmer  till viss del
F17c Jag tycker att tv och film: Gör barn passiva 4 Instämmer inte alls
F17c Jag tycker att tv och film: Gör barn passiva 5 Vet inte
F17d Jag tycker att tv och film: Är ett sätt att umgås 1 Instämmer helt och hållet
F17d Jag tycker att tv och film: Är ett sätt att umgås 2 Instämmer till stor del
F17d Jag tycker att tv och film: Är ett sätt att umgås 3 Instämmer  till viss del
F17d Jag tycker att tv och film: Är ett sätt att umgås 4 Instämmer inte alls
F17d Jag tycker att tv och film: Är ett sätt att umgås 5 Vet inte
F17e Jag tycker att tv och film: Är beroendeframkallande 1 Instämmer helt och hållet
F17e Jag tycker att tv och film: Är beroendeframkallande 2 Instämmer till stor del
F17e Jag tycker att tv och film: Är beroendeframkallande 3 Instämmer  till viss del
F17e Jag tycker att tv och film: Är beroendeframkallande 4 Instämmer inte alls
F17e Jag tycker att tv och film: Är beroendeframkallande 5 Vet inte
F17f Jag tycker att tv och film: Stimulerar barns fantasi 1 Instämmer helt och hållet
F17f Jag tycker att tv och film: Stimulerar barns fantasi 2 Instämmer till stor del
F17f Jag tycker att tv och film: Stimulerar barns fantasi 3 Instämmer  till viss del
F17f Jag tycker att tv och film: Stimulerar barns fantasi 4 Instämmer inte alls
F17f Jag tycker att tv och film: Stimulerar barns fantasi 5 Vet inte
F17g Jag tycker att tv och film: Stjäl tid från viktigare aktiviteter 1 Instämmer helt och hållet
F17g Jag tycker att tv och film: Stjäl tid från viktigare aktiviteter 2 Instämmer till stor del
F17g Jag tycker att tv och film: Stjäl tid från viktigare aktiviteter 3 Instämmer  till viss del
F17g Jag tycker att tv och film: Stjäl tid från viktigare aktiviteter 4 Instämmer inte alls
F17g Jag tycker att tv och film: Stjäl tid från viktigare aktiviteter 5 Vet inte
F17h Jag tycker att tv och film: Leder till ohälsa 1 Instämmer helt och hållet
F17h Jag tycker att tv och film: Leder till ohälsa 2 Instämmer till stor del
F17h Jag tycker att tv och film: Leder till ohälsa 3 Instämmer  till viss del
F17h Jag tycker att tv och film: Leder till ohälsa 4 Instämmer inte alls
F17h Jag tycker att tv och film: Leder till ohälsa 5 Vet inte
F17i Jag tycker att tv och film: Är roligt och avkopplande för barn 1 Instämmer helt och hållet
F17i Jag tycker att tv och film: Är roligt och avkopplande för barn 2 Instämmer till stor del
F17i Jag tycker att tv och film: Är roligt och avkopplande för barn 3 Instämmer  till viss del
F17i Jag tycker att tv och film: Är roligt och avkopplande för barn 4 Instämmer inte alls



F17i Jag tycker att tv och film: Är roligt och avkopplande för barn 5 Vet inte
F17j Jag tycker att tv och film: Gör barn aggressiva 1 Instämmer helt och hållet
F17j Jag tycker att tv och film: Gör barn aggressiva 2 Instämmer till stor del
F17j Jag tycker att tv och film: Gör barn aggressiva 3 Instämmer  till viss del
F17j Jag tycker att tv och film: Gör barn aggressiva 4 Instämmer inte alls
F17j Jag tycker att tv och film: Gör barn aggressiva 5 Vet inte
F18a Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör att barn lär sig bra saker 1 Instämmer helt och hållet
F18a Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör att barn lär sig bra saker 2 Instämmer till stor del
F18a Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör att barn lär sig bra saker 3 Instämmer  till viss del
F18a Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör att barn lär sig bra saker 4 Instämmer inte alls
F18a Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör att barn lär sig bra saker 5 Vet inte
F18b Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör att barn lär sig dåliga saker 1 Instämmer helt och hållet
F18b Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör att barn lär sig dåliga saker 2 Instämmer till stor del
F18b Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör att barn lär sig dåliga saker 3 Instämmer  till viss del
F18b Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör att barn lär sig dåliga saker 4 Instämmer inte alls
F18b Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör att barn lär sig dåliga saker 5 Vet inte
F18c Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör barn passiva 1 Instämmer helt och hållet
F18c Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör barn passiva 2 Instämmer till stor del
F18c Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör barn passiva 3 Instämmer  till viss del
F18c Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör barn passiva 4 Instämmer inte alls
F18c Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör barn passiva 5 Vet inte
F18d Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är ett sätt att umgås 1 Instämmer helt och hållet
F18d Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är ett sätt att umgås 2 Instämmer till stor del
F18d Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är ett sätt att umgås 3 Instämmer  till viss del
F18d Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är ett sätt att umgås 4 Instämmer inte alls
F18d Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är ett sätt att umgås 5 Vet inte
F18e Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är beroendeframkallande 1 Instämmer helt och hållet
F18e Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är beroendeframkallande 2 Instämmer till stor del
F18e Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är beroendeframkallande 3 Instämmer  till viss del
F18e Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är beroendeframkallande 4 Instämmer inte alls
F18e Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är beroendeframkallande 5 Vet inte
F18f Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Stimulerar barns fantasi 1 Instämmer helt och hållet
F18f Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Stimulerar barns fantasi 2 Instämmer till stor del
F18f Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Stimulerar barns fantasi 3 Instämmer  till viss del
F18f Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Stimulerar barns fantasi 4 Instämmer inte alls
F18f Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Stimulerar barns fantasi 5 Vet inte
F18g Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Stjäl tid från viktigare aktiviteter 1 Instämmer helt och hållet
F18g Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Stjäl tid från viktigare aktiviteter 2 Instämmer till stor del
F18g Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Stjäl tid från viktigare aktiviteter 3 Instämmer  till viss del
F18g Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Stjäl tid från viktigare aktiviteter 4 Instämmer inte alls
F18g Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Stjäl tid från viktigare aktiviteter 5 Vet inte



F18h Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Leder till ohälsa 1 Instämmer helt och hållet
F18h Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Leder till ohälsa 2 Instämmer till stor del
F18h Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Leder till ohälsa 3 Instämmer  till viss del
F18h Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Leder till ohälsa 4 Instämmer inte alls
F18h Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Leder till ohälsa 5 Vet inte
F18i Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är roligt och avkopplande för barn 1 Instämmer helt och hållet
F18i Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är roligt och avkopplande för barn 2 Instämmer till stor del
F18i Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är roligt och avkopplande för barn 3 Instämmer  till viss del
F18i Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är roligt och avkopplande för barn 4 Instämmer inte alls
F18i Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är roligt och avkopplande för barn 5 Vet inte
F18j Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör barn aggressiva 1 Instämmer helt och hållet
F18j Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör barn aggressiva 2 Instämmer till stor del
F18j Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör barn aggressiva 3 Instämmer  till viss del
F18j Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör barn aggressiva 4 Instämmer inte alls
F18j Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör barn aggressiva 5 Vet inte
F19a Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 

Snapchat): 
Gör att barn lär sig bra saker 1 Instämmer helt och hållet

F19a Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör att barn lär sig bra saker 2 Instämmer till stor del

F19a Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör att barn lär sig bra saker 3 Instämmer  till viss del

F19a Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör att barn lär sig bra saker 4 Instämmer inte alls

F19a Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör att barn lär sig bra saker 5 Vet inte

F19b Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör att barn lär sig dåliga saker 1 Instämmer helt och hållet

F19b Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör att barn lär sig dåliga saker 2 Instämmer till stor del

F19b Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör att barn lär sig dåliga saker 3 Instämmer  till viss del

F19b Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör att barn lär sig dåliga saker 4 Instämmer inte alls

F19b Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör att barn lär sig dåliga saker 5 Vet inte

F19c Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör barn passiva 1 Instämmer helt och hållet

F19c Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör barn passiva 2 Instämmer till stor del

F19c Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör barn passiva 3 Instämmer  till viss del

F19c Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör barn passiva 4 Instämmer inte alls

F19c Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör barn passiva 5 Vet inte



F19d Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är ett sätt att umgås 1 Instämmer helt och hållet

F19d Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är ett sätt att umgås 2 Instämmer till stor del

F19d Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är ett sätt att umgås 3 Instämmer  till viss del

F19d Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är ett sätt att umgås 4 Instämmer inte alls

F19d Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är ett sätt att umgås 5 Vet inte

F19e Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är beroendeframkallande 1 Instämmer helt och hållet

F19e Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är beroendeframkallande 2 Instämmer till stor del

F19e Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är beroendeframkallande 3 Instämmer  till viss del

F19e Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är beroendeframkallande 4 Instämmer inte alls

F19e Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är beroendeframkallande 5 Vet inte

F19f Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Stimulerar barns fantasi 1 Instämmer helt och hållet

F19f Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Stimulerar barns fantasi 2 Instämmer till stor del

F19f Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Stimulerar barns fantasi 3 Instämmer  till viss del

F19f Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Stimulerar barns fantasi 4 Instämmer inte alls

F19f Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Stimulerar barns fantasi 5 Vet inte

F19g Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Stjäl tid från viktigare aktiviteter 1 Instämmer helt och hållet

F19g Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Stjäl tid från viktigare aktiviteter 2 Instämmer till stor del

F19g Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Stjäl tid från viktigare aktiviteter 3 Instämmer  till viss del

F19g Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Stjäl tid från viktigare aktiviteter 4 Instämmer inte alls

F19g Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Stjäl tid från viktigare aktiviteter 5 Vet inte

F19h Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Leder till ohälsa 1 Instämmer helt och hållet

F19h Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Leder till ohälsa 2 Instämmer till stor del

F19h Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Leder till ohälsa 3 Instämmer  till viss del



F19h Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Leder till ohälsa 4 Instämmer inte alls

F19h Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Leder till ohälsa 5 Vet inte

F19i Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är roligt och avkopplande för barn 1 Instämmer helt och hållet

F19i Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är roligt och avkopplande för barn 2 Instämmer till stor del

F19i Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är roligt och avkopplande för barn 3 Instämmer  till viss del

F19i Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är roligt och avkopplande för barn 4 Instämmer inte alls

F19i Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är roligt och avkopplande för barn 5 Vet inte

F19j Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör barn aggressiva 1 Instämmer helt och hållet

F19j Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör barn aggressiva 2 Instämmer till stor del

F19j Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör barn aggressiva 3 Instämmer  till viss del

F19j Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör barn aggressiva 4 Instämmer inte alls

F19j Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör barn aggressiva 5 Vet inte

F20a När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Mediebranschen? 1 Mycket stort ansvar

F20a När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Mediebranschen? 2 Ganska stort ansvar

F20a När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Mediebranschen? 3 Ganska litet ansvar

F20a När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Mediebranschen? 4 Mycket litet ansvar

F20a När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Mediebranschen? 5 Vet inte

F20b När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Föräldrar? 1 Mycket stort ansvar

F20b När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Föräldrar? 2 Ganska stort ansvar

F20b När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Föräldrar? 3 Ganska litet ansvar

F20b När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Föräldrar? 4 Mycket litet ansvar

F20b När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Föräldrar? 5 Vet inte

F20c När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Skolan? 1 Mycket stort ansvar



F20c När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Skolan? 2 Ganska stort ansvar

F20c När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Skolan? 3 Ganska litet ansvar

F20c När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Skolan? 4 Mycket litet ansvar

F20c När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Skolan? 5 Vet inte

F20d När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Staten genom lagstiftning? 1 Mycket stort ansvar

F20d När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Staten genom lagstiftning? 2 Ganska stort ansvar

F20d När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Staten genom lagstiftning? 3 Ganska litet ansvar

F20d När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Staten genom lagstiftning? 4 Mycket litet ansvar

F20d När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Staten genom lagstiftning? 5 Vet inte

F20e När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Myndigheter genom information? 1 Mycket stort ansvar

F20e När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Myndigheter genom information? 2 Ganska stort ansvar

F20e När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Myndigheter genom information? 3 Ganska litet ansvar

F20e När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Myndigheter genom information? 4 Mycket litet ansvar

F20e När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Myndigheter genom information? 5 Vet inte

F21_01 Vilka metoder använder du för att skydda ditt barn på 
internet/begränsa internetanvändningen?

1 Använder inbyggd föräldrakontroll i befintlig 
programvara

F21_02 Vilka metoder använder du för att skydda ditt barn på 
internet/begränsa internetanvändningen?

1 Använder särskilt installerade filterprogram

F21_03 Vilka metoder använder du för att skydda ditt barn på 
internet/begränsa internetanvändningen?

1 Samtalar med barnet om nätet

F21_04 Vilka metoder använder du för att skydda ditt barn på 
internet/begränsa internetanvändningen?

1 Övervakar barnet när han/hon använder nätet

F21_05 Vilka metoder använder du för att skydda ditt barn på 
internet/begränsa internetanvändningen?

1 Inspekterar webbhistorik/loggar i efterhand

F21_06 Vilka metoder använder du för att skydda ditt barn på 
internet/begränsa internetanvändningen?

1 Har regler för hur sent barnet får använda 
nätet

F21_07 Vilka metoder använder du för att skydda ditt barn på 
internet/begränsa internetanvändningen?

1 Har regler för hur lång tid barnet får använda 
nätet

F21_08 Vilka metoder använder du för att skydda ditt barn på 
internet/begränsa internetanvändningen?

1 Har regler för vilket innehåll barnet får ta del 
av på nätet

F21_09 Vilka metoder använder du för att skydda ditt barn på 
internet/begränsa internetanvändningen?

1 Annan typ av reglering, beskriv:



F21_txt Vilka metoder använder du för att skydda ditt barn på 
internet/begränsa internetanvändningen?

F21_10 Vilka metoder använder du för att skydda ditt barn på 
internet/begränsa internetanvändningen?

1 Inget av ovanstående

F22a Får du den information och vägledning som du behöver när det gäller 
barns och ungas medieanvändning?

1 Ja, tillräckligt

F22a Får du den information och vägledning som du behöver när det gäller 
barns och ungas medieanvändning?

2 Ja, nästan tillräckligt

F22a Får du den information och vägledning som du behöver när det gäller 
barns och ungas medieanvändning?

3 Nej, saknar en del

F22a Får du den information och vägledning som du behöver när det gäller 
barns och ungas medieanvändning?

4 Nej, saknar mycket

F22a Får du den information och vägledning som du behöver när det gäller 
barns och ungas medieanvändning?

5 Känner inget behov

F22a Får du den information och vägledning som du behöver när det gäller 
barns och ungas medieanvändning?

6 Vet inte

F22b_1 Får du den information och vägledning som du behöver när det gäller 
barns och ungas medieanvändning?

Varifrån får du information och vägledning?

F22b_2 Får du den information och vägledning som du behöver när det gäller 
barns och ungas medieanvändning?

Varifrån får du information och vägledning?

F22b_3 Får du den information och vägledning som du behöver när det gäller 
barns och ungas medieanvändning?

Varifrån får du information och vägledning?

F23a Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Marksända tv- kanaler ( SVT1, SVT2, TV4)? 1 Mycket bra

F23a Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Marksända tv- kanaler ( SVT1, SVT2, TV4)? 2 Ganska bra

F23a Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Marksända tv- kanaler ( SVT1, SVT2, TV4)? 3 Ganska dåligt

F23a Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Marksända tv- kanaler ( SVT1, SVT2, TV4)? 4 Mycket dåligt

F23a Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Marksända tv- kanaler ( SVT1, SVT2, TV4)? 5 Vet inte

F23b Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Övriga tv-kanaler? 1 Mycket bra

F23b Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Övriga tv-kanaler? 2 Ganska bra

F23b Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Övriga tv-kanaler? 3 Ganska dåligt

F23b Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Övriga tv-kanaler? 4 Mycket dåligt

F23b Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Övriga tv-kanaler? 5 Vet inte

F23c Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Streamad tv (t.ex HBO, Netflix)? 1 Mycket bra

F23c Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Streamad tv (t.ex HBO, Netflix)? 2 Ganska bra



F23c Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Streamad tv (t.ex HBO, Netflix)? 3 Ganska dåligt

F23c Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Streamad tv (t.ex HBO, Netflix)? 4 Mycket dåligt

F23c Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Streamad tv (t.ex HBO, Netflix)? 5 Vet inte

F23d Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 1 Mycket bra

F23d Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 2 Ganska bra

F23d Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 3 Ganska dåligt

F23d Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 4 Mycket dåligt

F23d Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 5 Vet inte

F23e Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Internet? 1 Mycket bra

F23e Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Internet? 2 Ganska bra

F23e Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Internet? 3 Ganska dåligt

F23e Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Internet? 4 Mycket dåligt

F23e Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Internet? 5 Vet inte

F23f Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Sociala medier? 1 Mycket bra

F23f Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Sociala medier? 2 Ganska bra

F23f Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Sociala medier? 3 Ganska dåligt

F23f Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Sociala medier? 4 Mycket dåligt

F23f Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Sociala medier? 5 Vet inte

F23g Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Bio? 1 Mycket bra

F23g Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Bio? 2 Ganska bra

F23g Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Bio? 3 Ganska dåligt

F23g Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Bio? 4 Mycket dåligt

F23g Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Bio? 5 Vet inte



F24a Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 1 För mycket tid

F24a Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 2 Lagom

F24a Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 3 För lite tid

F24a Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 4 Barnet gör aldrig det

F24b Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Böcker/tidningar? 1 För mycket tid

F24b Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Böcker/tidningar? 2 Lagom

F24b Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Böcker/tidningar? 3 För lite tid

F24b Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Böcker/tidningar? 4 Barnet gör aldrig det

F24c Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Filmer/tv-program? 1 För mycket tid

F24c Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Filmer/tv-program? 2 Lagom

F24c Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Filmer/tv-program? 3 För lite tid

F24c Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Filmer/tv-program? 4 Barnet gör aldrig det

F24d Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Internet? 1 För mycket tid

F24d Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Internet? 2 Lagom

F24d Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Internet? 3 För lite tid

F24d Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Internet? 4 Barnet gör aldrig det

F24e Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Kompisar? 1 För mycket tid

F24e Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Kompisar? 2 Lagom

F24e Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Kompisar? 3 För lite tid

F24e Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Kompisar? 4 Barnet gör aldrig det

F24f Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Mobilen? 1 För mycket tid

F24f Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Mobilen? 2 Lagom

F24f Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Mobilen? 3 För lite tid



F24f Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Mobilen? 4 Barnet gör aldrig det



Bilaga 3.4: Postbeskrivning - F5-8
Filnamn: 244276_SCB18041_F_5-8.sav
Lagringsformat: .sav (SPSS-fil)
Antal poster: 632

Processdata Beskrivning
SCBid
ResponseDate
InMedium Om webb eller papperenkät (skanning)
kalvikt_b
kalvikt_f

Register-variabel Beskrivning av registeruppgifter

Kon_barn Kön - barnet: 1 = man, 2 = kvinna
Kon_Vh1 Kön - vårdnadshavare 1: 1 = man, 2 = kvinna
Kon_Vh2 Kön - vårdnadshavare 2: 1 = man, 2 = kvinna
FodAr_barn Födelseår - barnet
FodAr_Vh1 Födelseår - vårdnadshavare 1 
FodAr_Vh2 Födelseår - vårdnadshavare 2
Alderslut_barn Ålder under året (2018) - barnet
Alderslut_Vh1 Ålder under året (2018) - vårdnadshavare 1 
Alderslut_Vh2 Ålder under året (2018) - vårdnadshavare 2
Kommun_barn
KommunGr_barn
Lan_barn
Kommun_Vh1
Kommun_Vh2
Antal_Vh
Antal_18aldre

FodLandGr_barn

FodLandGr_Vh1

FodLandGr_Vh2

cdispkeh_barn

CDISP_barn
CDISP_Vh1
CDISP_Vh2
CSFVI_barn
CSFVI_Vh1

Antalet individer 18 år eller äldre den 31 december 2017, i barnets hushåll utöver barnet, med någon av koderna 11, 12, 13, 21, 40, 53 eller 99 på variabeln Hushållsställning (Person i ett gift par, 
Person i ett registrerat partnerskap, Person i ett samboförhållande, Ensamstående förälder, Ensamboende, Övrig person över 24 år, Uppgift saknas)

Registeruppgifter

Boendekommun enligt folkbokföringen - barnet, grupperat enligt SKL:s kommungruppsindelning 2011
Boendelän enligt folkbokföringen - barnet
Boendekommun enligt folkbokföringen - vårdnadshavare 1 
Boendekommun enligt folkbokföringen - vårdnadshavare 2 
Antal vårdnadshavare på samma folkbokföringsadress som barnet

Födelseland - barnet, (Sverige, övriga norden, övriga europa, övriga världsdelar)
Födelseland - vårdnadshavare 1, (Sverige, övriga norden, övriga europa, övriga världsdelar)
Födelseland - vårdnadshavare 2, (Sverige, övriga norden, övriga europa, övriga världsdelar)
Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, def 2004, - barnets hushåll, gäller för 2016
Disponibel inkomst - barnet, gäller för 2016
Disponibel inkomst - vårdnadshavare 1, gäller för 2016

Processdata

Löpnummer med checksiffra
Datum för dataregistrering, år mån dag

Kalibrerad vikt för att redovisa resultat för hela populationen (föräldrapopulationen)

Boendekommun enligt folkbokföringen - barnet

Kalibrerad vikt för att redovisa resultat för hela populationen (barnpopulationen)

Disponibel inkomst - vårdnadshavare 2, gäller för 2016
Sammanräknad förvärvsinkomst (CSFVI) – barnet, gäller för 2016
Sammanräknad förvärvsinkomst (CSFVI) – vårdnadshavare 1, gäller för 2016



CSFVI_Vh2
CSFVIH
Syskon

SkillnadDagar
SkillnadAr

Civil_Vh1
Civil_Vh2
SUN2000Niva_Vh1

SUN2000Niva_Vh2

hman
S_for_utbniva
S_andel_nyinv
S_andel_pojkar
S_and_uppn_krav_F

S_and_uppn_krav_B

S_and_uppn_krav_R

S_gen_meritv_F
S_gen_meritv_B
S_gen_meritv_R

Variabel Beskrivning
F4_1_bearb
F4_2_bearb
F4_3_bearb
F13_1_bearb
F13_2_bearb
F13_3_bearb
F23b_1_bearb
F23b_2_bearb
F23b_3_bearb

Fråge-
nummer

Fråga i klartext Delfrågor i klartext Svars-
alternativ

Svarsalternativ i klartext

F1a Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Tv? 1 Ja, helt egen
F1a Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Tv? 2 Ja, delar med andra i familjen
F1a Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Tv? 3 Nej
F1b Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Dator? 1 Ja, helt egen
F1b Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Dator? 2 Ja, delar med andra i familjen
F1b Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Dator? 3 Nej

Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Andel (%) som uppn. Kunskapskraven - Modell- beräknat värde (B), barnets senaste skola
Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Andel (%) som uppn. Kunskapskraven - Residual (R=F-B), barnets senaste skola
Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Genomsnittligt meritvärde - Faktiskt värde (F), barnets senaste skola
Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Genomsnittligt meritvärde - Modell- beräknat värde (B), barnets senaste skola
Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Genomsnittligt meritvärde - Residual (R=F-B), barnets senaste skola

Huvudman (kommunal el. privat), barnets senaste skola: 1 = Kommunal, 2 = Landsting, 3 = Staten, 5 = Enskild (fristående)
Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Bakgrundsinformation - Föräldrarnas genomsnittliga utb.nivå, barnets senaste skola
Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Bakgrundsinformation - Andel (%) nyinvandrade, barnets senaste skola
Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Bakgrundsinformation - Andel (%) pojkar, barnets senaste skola
Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Andel (%) som uppn. Kunskapskraven - Faktiskt värde (F), barnets senaste skola

Enkätdata 

Bearbetade enkätfrågor

Sammanräknad förvärvsinkomst (CSFVI) – vårdnadshavare 2, gäller för 2016

Vårdnadshavare 2 civilstånd: OG, G, S och  Ä   (partnerskap är ej särredovisat)
Utbildningsnivå, vårdnadshavare 1, aktualitet vårterminen 2017
Utbildningsnivå, vårdnadshavare 2, aktualitet vårterminen 2017

Sammanräknad förvärvsinkomst (CSFVI) – hushåll, gäller för 2016
Om barnet har syskon: 0 – saknar syskon, 1 – endast yngre syskon, 2 – endast jämnårigt syskon (max 1 dags skillnad), 3 – endast äldre syskon, 12 – både yngre och jämnårigt syskon, 13 – både 
yngre och äldre syskon, 23 – både jämnårigt och äldre syskon, 123 – yngre, jämnårigt och äldre syskon

Antalet dagar som skiljer till det äldsta syskonet (0 om man saknar äldre syskon)
Antalet år som skiljer till äldsta syskonen (0 om man saknar äldre syskon).  Bygger på födelseår. Två personer födda samma år har således 0 i skillnad även om den ena är född 1 januari och den 
andra är född 31 december.

Vårdnadshavare 1 civilstånd: OG, G, S och  Ä   (partnerskap är ej särredovisat)

Bearbetade svar, enkätfråga F13, upprättningar av felstavningar mm.
Bearbetade svar, enkätfråga F23b, upprättningar av felstavningar mm.
Bearbetade svar, enkätfråga F23b, upprättningar av felstavningar mm.
Bearbetade svar, enkätfråga F23b, upprättningar av felstavningar mm.

Bearbetade svar, enkätfråga F4, upprättningar av felstavningar mm.
Bearbetade svar, enkätfråga F4, upprättningar av felstavningar mm.
Bearbetade svar, enkätfråga F4, upprättningar av felstavningar mm.

Bearbetade svar, enkätfråga F13, upprättningar av felstavningar mm.
Bearbetade svar, enkätfråga F13, upprättningar av felstavningar mm.



F1c Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Internet? 1 Ja, helt egen
F1c Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Internet? 2 Ja, delar med andra i familjen
F1c Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Internet? 3 Nej
F1d Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Xbox, Playstation, Wii? 1 Ja, helt egen
F1d Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Xbox, Playstation, Wii? 2 Ja, delar med andra i familjen
F1d Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Xbox, Playstation, Wii? 3 Nej
F1e Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Handhållen spelkonsoll (Nintendo DS eller liknande)? 1 Ja, helt egen
F1e Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Handhållen spelkonsoll (Nintendo DS eller liknande)? 2 Ja, delar med andra i familjen
F1e Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Handhållen spelkonsoll (Nintendo DS eller liknande)? 3 Nej
F1f Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Surfplatta (iPad eller liknande)? 1 Ja, helt egen
F1f Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Surfplatta (iPad eller liknande)? 2 Ja, delar med andra i familjen
F1f Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Surfplatta (iPad eller liknande)? 3 Nej
F1g Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Smartphone (iPhone eller liknande)? 1 Ja, helt egen
F1g Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Smartphone (iPhone eller liknande)? 2 Ja, delar med andra i familjen
F1g Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Smartphone (iPhone eller liknande)? 3 Nej
F1h Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Mobil med knappar (ej smartphone)? 1 Ja, helt egen
F1h Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Mobil med knappar (ej smartphone)? 2 Ja, delar med andra i familjen
F1h Har barnet tillgång till något av följande i hemmet: Mobil med knappar (ej smartphone)? 3 Nej
F2 Använder barnet mobiltelefon? 1 Ja
F2 Använder barnet mobiltelefon? 2 Nej
F3a Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Laddar upp bilder/film på nätet? 1 Varje dag
F3a Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Laddar upp bilder/film på nätet? 2 Några gånger i veckan
F3a Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Laddar upp bilder/film på nätet? 3 En gång i veckan
F3a Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Laddar upp bilder/film på nätet? 4 Mer sällan
F3a Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Laddar upp bilder/film på nätet? 5 Aldrig
F3b Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Lyssnar på musik? 1 Varje dag
F3b Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Lyssnar på musik? 2 Några gånger i veckan
F3b Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Lyssnar på musik? 3 En gång i veckan
F3b Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Lyssnar på musik? 4 Mer sällan
F3b Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Lyssnar på musik? 5 Aldrig
F3c Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Mms:ar, skickar bilder eller filmer? 1 Varje dag
F3c Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Mms:ar, skickar bilder eller filmer? 2 Några gånger i veckan
F3c Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Mms:ar, skickar bilder eller filmer? 3 En gång i veckan
F3c Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Mms:ar, skickar bilder eller filmer? 4 Mer sällan
F3c Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Mms:ar, skickar bilder eller filmer? 5 Aldrig
F3d Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Pratar i telefon? 1 Varje dag
F3d Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Pratar i telefon? 2 Några gånger i veckan
F3d Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Pratar i telefon? 3 En gång i veckan
F3d Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Pratar i telefon? 4 Mer sällan
F3d Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Pratar i telefon? 5 Aldrig
F3e Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Ser på film/videoklipp? 1 Varje dag



F3e Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Ser på film/videoklipp? 2 Några gånger i veckan
F3e Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Ser på film/videoklipp? 3 En gång i veckan
F3e Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Ser på film/videoklipp? 4 Mer sällan
F3e Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Ser på film/videoklipp? 5 Aldrig
F3f Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Skickar textmeddelanden (t.ex. sms, KiK, iMessage)? 1 Varje dag
F3f Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Skickar textmeddelanden (t.ex. sms, KiK, iMessage)? 2 Några gånger i veckan
F3f Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Skickar textmeddelanden (t.ex. sms, KiK, iMessage)? 3 En gång i veckan
F3f Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Skickar textmeddelanden (t.ex. sms, KiK, iMessage)? 4 Mer sällan
F3f Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Skickar textmeddelanden (t.ex. sms, KiK, iMessage)? 5 Aldrig
F3g Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Spelar in egna filmer och klipp? 1 Varje dag
F3g Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Spelar in egna filmer och klipp? 2 Några gånger i veckan
F3g Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Spelar in egna filmer och klipp? 3 En gång i veckan
F3g Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Spelar in egna filmer och klipp? 4 Mer sällan
F3g Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Spelar in egna filmer och klipp? 5 Aldrig
F3h Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Spelar spel? 1 Varje dag
F3h Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Spelar spel? 2 Några gånger i veckan
F3h Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Spelar spel? 3 En gång i veckan
F3h Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Spelar spel? 4 Mer sällan
F3h Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Spelar spel? 5 Aldrig
F3i Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Tar bilder? 1 Varje dag
F3i Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Tar bilder? 2 Några gånger i veckan
F3i Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Tar bilder? 3 En gång i veckan
F3i Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Tar bilder? 4 Mer sällan
F3i Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Tar bilder? 5 Aldrig
F3j Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Videosamtal (t.ex. Skype, FaceTime)? 1 Varje dag
F3j Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Videosamtal (t.ex. Skype, FaceTime)? 2 Några gånger i veckan
F3j Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Videosamtal (t.ex. Skype, FaceTime)? 3 En gång i veckan
F3j Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Videosamtal (t.ex. Skype, FaceTime)? 4 Mer sällan
F3j Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Videosamtal (t.ex. Skype, FaceTime)? 5 Aldrig
F3k Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Använder sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, 

Snapchat)?
1 Varje dag

F3k Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Använder sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, 
Snapchat)?

2 Några gånger i veckan

F3k Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Använder sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, 
Snapchat)?

3 En gång i veckan

F3k Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Använder sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, 
Snapchat)?

4 Mer sällan

F3k Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Använder sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, 
Snapchat)?

5 Aldrig

F3l Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Använder karta/GPS? 1 Varje dag
F3l Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Använder karta/GPS? 2 Några gånger i veckan
F3l Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Använder karta/GPS? 3 En gång i veckan



F3l Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Använder karta/GPS? 4 Mer sällan
F3l Hur ofta gör barnet följande på mobiltelefonen? Använder karta/GPS? 5 Aldrig
F4 Vilka appar använder barnet oftast? 1 Barnet använder inte appar
F4_1 Vilka appar använder barnet oftast?
F4_2 Vilka appar använder barnet oftast?
F4_3 Vilka appar använder barnet oftast?
F5 Idag används internet till mängder av olika saker, t.ex. spel, sociala 

medier, titta på film och söka information, både genom appar och 
webbläsare. Ungefär hur ofta använder barnet internet på sin fritid?

1 Varje dag

F5 Idag används internet till mängder av olika saker, t.ex. spel, sociala 
medier, titta på film och söka information, både genom appar och 
webbläsare. Ungefär hur ofta använder barnet internet på sin fritid?

2 Några gånger i veckan

F5 Idag används internet till mängder av olika saker, t.ex. spel, sociala 
medier, titta på film och söka information, både genom appar och 
webbläsare. Ungefär hur ofta använder barnet internet på sin fritid?

3 En gång i veckan

F5 Idag används internet till mängder av olika saker, t.ex. spel, sociala 
medier, titta på film och söka information, både genom appar och 
webbläsare. Ungefär hur ofta använder barnet internet på sin fritid?

4 Mer sällan

F5 Idag används internet till mängder av olika saker, t.ex. spel, sociala 
medier, titta på film och söka information, både genom appar och 
webbläsare. Ungefär hur ofta använder barnet internet på sin fritid?

5 Aldrig

F6 Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet 
använda internet på sin fritid? 

1 Mindre än en timme

F6 Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet 
använda internet på sin fritid? 

2 1-2 timmar

F6 Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet 
använda internet på sin fritid? 

3 2-3 timmar

F6 Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet 
använda internet på sin fritid? 

4 3-4 timmar

F6 Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet 
använda internet på sin fritid? 

5 4-5 timmar

F6 Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet 
använda internet på sin fritid? 

6 5 timmar eller mer

F6 Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet 
använda internet på sin fritid? 

7 Inte alls

F7a Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Göra läxor, skolarbeten? 1 Varje dag
F7a Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Göra läxor, skolarbeten? 2 Några gånger i veckan
F7a Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Göra läxor, skolarbeten? 3 En gång i veckan
F7a Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Göra läxor, skolarbeten? 4 Mer sällan
F7a Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Göra läxor, skolarbeten? 5 Aldrig



F7b Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Träna eller motionera? 1 Varje dag
F7b Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Träna eller motionera? 2 Några gånger i veckan
F7b Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Träna eller motionera? 3 En gång i veckan
F7b Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Träna eller motionera? 4 Mer sällan
F7b Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Träna eller motionera? 5 Aldrig
F7c Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssnar på musik? 1 Varje dag
F7c Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssnar på musik? 2 Några gånger i veckan
F7c Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssnar på musik? 3 En gång i veckan
F7c Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssnar på musik? 4 Mer sällan
F7c Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssnar på musik? 5 Aldrig
F7d Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Läsa böcker och tidningar? 1 Varje dag
F7d Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Läsa böcker och tidningar? 2 Några gånger i veckan
F7d Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Läsa böcker och tidningar? 3 En gång i veckan
F7d Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Läsa böcker och tidningar? 4 Mer sällan
F7d Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Läsa böcker och tidningar? 5 Aldrig
F7e Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssna på ljudböcker? 1 Varje dag
F7e Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssna på ljudböcker? 2 Några gånger i veckan
F7e Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssna på ljudböcker? 3 En gång i veckan
F7e Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssna på ljudböcker? 4 Mer sällan
F7e Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssna på ljudböcker? 5 Aldrig
F7f Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Spela spel på surfplatta? 1 Varje dag
F7f Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Spela spel på surfplatta? 2 Några gånger i veckan
F7f Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Spela spel på surfplatta? 3 En gång i veckan
F7f Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Spela spel på surfplatta? 4 Mer sällan
F7f Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Spela spel på surfplatta? 5 Aldrig
F7g Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Spela spel på dator/konsol? 1 Varje dag
F7g Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Spela spel på dator/konsol? 2 Några gånger i veckan
F7g Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Spela spel på dator/konsol? 3 En gång i veckan
F7g Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Spela spel på dator/konsol? 4 Mer sällan
F7g Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Spela spel på dator/konsol? 5 Aldrig
F7h Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Titta på film eller tv-program? 1 Varje dag
F7h Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Titta på film eller tv-program? 2 Några gånger i veckan
F7h Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Titta på film eller tv-program? 3 En gång i veckan
F7h Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Titta på film eller tv-program? 4 Mer sällan
F7h Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Titta på film eller tv-program? 5 Aldrig
F7i Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 

nätet?
1 Varje dag

F7i Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

2 Några gånger i veckan

F7i Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

3 En gång i veckan



F7i Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

4 Mer sällan

F7i Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

5 Aldrig

F7j Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

1 Varje dag

F7j Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

2 Några gånger i veckan

F7j Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

3 En gång i veckan

F7j Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

4 Mer sällan

F7j Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

5 Aldrig

F7k Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Blogga/videoblogga? 1 Varje dag
F7k Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Blogga/videoblogga? 2 Några gånger i veckan
F7k Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Blogga/videoblogga? 3 En gång i veckan
F7k Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Blogga/videoblogga? 4 Mer sällan
F7k Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Blogga/videoblogga? 5 Aldrig
F7l Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 1 Varje dag
F7l Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 2 Några gånger i veckan
F7l Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 3 En gång i veckan
F7l Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 4 Mer sällan
F7l Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 5 Aldrig
F7m Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Söka information om annat än skolarbete? 1 Varje dag
F7m Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Söka information om annat än skolarbete? 2 Några gånger i veckan
F7m Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Söka information om annat än skolarbete? 3 En gång i veckan
F7m Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Söka information om annat än skolarbete? 4 Mer sällan
F7m Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Söka information om annat än skolarbete? 5 Aldrig
F7n Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Titta på klipp på t.ex. YouTube? 1 Varje dag
F7n Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Titta på klipp på t.ex. YouTube? 2 Några gånger i veckan
F7n Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Titta på klipp på t.ex. YouTube? 3 En gång i veckan
F7n Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Titta på klipp på t.ex. YouTube? 4 Mer sällan
F7n Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Titta på klipp på t.ex. YouTube? 5 Aldrig
F7o Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 1 Varje dag
F7o Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 2 Några gånger i veckan
F7o Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 3 En gång i veckan
F7o Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 4 Mer sällan
F7o Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 5 Aldrig
F7p Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Mejla? 1 Varje dag
F7p Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Mejla? 2 Några gånger i veckan
F7p Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Mejla? 3 En gång i veckan
F7p Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Mejla? 4 Mer sällan



F7p Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Mejla? 5 Aldrig
F7q Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssna på radioprogram? 1 Varje dag
F7q Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssna på radioprogram? 2 Några gånger i veckan
F7q Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssna på radioprogram? 3 En gång i veckan
F7q Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssna på radioprogram? 4 Mer sällan
F7q Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssna på radioprogram? 5 Aldrig
F7r Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssna på poddar/podcasts? 1 Varje dag
F7r Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssna på poddar/podcasts? 2 Några gånger i veckan
F7r Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssna på poddar/podcasts? 3 En gång i veckan
F7r Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssna på poddar/podcasts? 4 Mer sällan
F7r Hur ofta brukar barnet göra följande på fritiden: Lyssna på poddar/podcasts? 5 Aldrig
F8a Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 

fritid:
Göra läxor, skolarbeten? 1 Mindre än en timme

F8a Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Göra läxor, skolarbeten? 2 1-2 timmar

F8a Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Göra läxor, skolarbeten? 3 2-3 timmar

F8a Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Göra läxor, skolarbeten? 4 3-4 timmar

F8a Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Göra läxor, skolarbeten? 5 4-5 timmar

F8a Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Göra läxor, skolarbeten? 6 5-6 timmar

F8a Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Göra läxor, skolarbeten? 7 6 timmar eller mer

F8a Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Göra läxor, skolarbeten? 8 Inte alls

F8b Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Träna eller motionera? 1 Mindre än en timme

F8b Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Träna eller motionera? 2 1-2 timmar

F8b Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Träna eller motionera? 3 2-3 timmar

F8b Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Träna eller motionera? 4 3-4 timmar

F8b Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Träna eller motionera? 5 4-5 timmar

F8b Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Träna eller motionera? 6 5-6 timmar

F8b Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Träna eller motionera? 7 6 timmar eller mer

F8b Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Träna eller motionera? 8 Inte alls

F8c Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på musik? 1 Mindre än en timme



F8c Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på musik? 2 1-2 timmar

F8c Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på musik? 3 2-3 timmar

F8c Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på musik? 4 3-4 timmar

F8c Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på musik? 5 4-5 timmar

F8c Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på musik? 6 5-6 timmar

F8c Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på musik? 7 6 timmar eller mer

F8c Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på musik? 8 Inte alls

F8d Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Läsa böcker och tidningar? 1 Mindre än en timme

F8d Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Läsa böcker och tidningar? 2 1-2 timmar

F8d Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Läsa böcker och tidningar? 3 2-3 timmar

F8d Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Läsa böcker och tidningar? 4 3-4 timmar

F8d Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Läsa böcker och tidningar? 5 4-5 timmar

F8d Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Läsa böcker och tidningar? 6 5-6 timmar

F8d Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Läsa böcker och tidningar? 7 6 timmar eller mer

F8d Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Läsa böcker och tidningar? 8 Inte alls

F8e Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på ljudböcker? 1 Mindre än en timme

F8e Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på ljudböcker? 2 1-2 timmar

F8e Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på ljudböcker? 3 2-3 timmar

F8e Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på ljudböcker? 4 3-4 timmar

F8e Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på ljudböcker? 5 4-5 timmar

F8e Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på ljudböcker? 6 5-6 timmar

F8e Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på ljudböcker? 7 6 timmar eller mer

F8e Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på ljudböcker? 8 Inte alls



F8f Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på mobil? 1 Mindre än en timme

F8f Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på mobil? 2 1-2 timmar

F8f Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på mobil? 3 2-3 timmar

F8f Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på mobil? 4 3-4 timmar

F8f Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på mobil? 5 4-5 timmar

F8f Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på mobil? 6 5-6 timmar

F8f Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på mobil? 7 6 timmar eller mer

F8f Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på mobil? 8 Inte alls

F8g Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på surfplatta? 1 Mindre än en timme

F8g Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på surfplatta? 2 1-2 timmar

F8g Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på surfplatta? 3 2-3 timmar

F8g Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på surfplatta? 4 3-4 timmar

F8g Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på surfplatta? 5 4-5 timmar

F8g Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på surfplatta? 6 5-6 timmar

F8g Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på surfplatta? 7 6 timmar eller mer

F8g Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på surfplatta? 8 Inte alls

F8h Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på dator/konsol? 1 Mindre än en timme

F8h Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på dator/konsol? 2 1-2 timmar

F8h Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på dator/konsol? 3 2-3 timmar

F8h Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på dator/konsol? 4 3-4 timmar

F8h Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på dator/konsol? 5 4-5 timmar

F8h Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på dator/konsol? 6 5-6 timmar

F8h Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på dator/konsol? 7 6 timmar eller mer



F8h Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Spela spel på dator/konsol? 8 Inte alls

F8i Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Titta på film eller tv-program? 1 Mindre än en timme

F8i Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Titta på film eller tv-program? 2 1-2 timmar

F8i Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Titta på film eller tv-program? 3 2-3 timmar

F8i Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Titta på film eller tv-program? 4 3-4 timmar

F8i Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Titta på film eller tv-program? 5 4-5 timmar

F8i Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Titta på film eller tv-program? 6 5-6 timmar

F8i Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Titta på film eller tv-program? 7 6 timmar eller mer

F8i Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Titta på film eller tv-program? 8 Inte alls

F8j Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

1 Mindre än en timme

F8j Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

2 1-2 timmar

F8j Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

3 2-3 timmar

F8j Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

4 3-4 timmar

F8j Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

5 4-5 timmar

F8j Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

6 5-6 timmar

F8j Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

7 6 timmar eller mer

F8j Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Träffa kompisar, hemma hos varandra eller ute, men inte på 
nätet?

8 Inte alls

F8k Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

1 Mindre än en timme

F8k Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

2 1-2 timmar

F8k Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

3 2-3 timmar

F8k Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

4 3-4 timmar

F8k Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

5 4-5 timmar

F8k Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

6 5-6 timmar



F8k Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

7 6 timmar eller mer

F8k Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Använda sociala medier (t.ex. Insatgram, Facebook, 
Snapchat)?

8 Inte alls

F8l Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Använda mobilen? 1 Mindre än en timme

F8l Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Använda mobilen? 2 1-2 timmar

F8l Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Använda mobilen? 3 2-3 timmar

F8l Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Använda mobilen? 4 3-4 timmar

F8l Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Använda mobilen? 5 4-5 timmar

F8l Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Använda mobilen? 6 5-6 timmar

F8l Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Använda mobilen? 7 6 timmar eller mer

F8l Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Använda mobilen? 8 Inte alls

F8m Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Blogga/videoblogga? 1 Mindre än en timme

F8m Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Blogga/videoblogga? 2 1-2 timmar

F8m Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Blogga/videoblogga? 3 2-3 timmar

F8m Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Blogga/videoblogga? 4 3-4 timmar

F8m Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Blogga/videoblogga? 5 4-5 timmar

F8m Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Blogga/videoblogga? 6 5-6 timmar

F8m Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Blogga/videoblogga? 7 6 timmar eller mer

F8m Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Blogga/videoblogga? 8 Inte alls

F8n Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 1 Mindre än en timme

F8n Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 2 1-2 timmar

F8n Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 3 2-3 timmar

F8n Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 4 3-4 timmar

F8n Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 5 4-5 timmar



F8n Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 6 5-6 timmar

F8n Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 7 6 timmar eller mer

F8n Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Läsa andras bloggar/se på videobloggar? 8 Inte alls

F8o Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Söka information om annat än skolarbete? 1 Mindre än en timme

F8o Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Söka information om annat än skolarbete? 2 1-2 timmar

F8o Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Söka information om annat än skolarbete? 3 2-3 timmar

F8o Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Söka information om annat än skolarbete? 4 3-4 timmar

F8o Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Söka information om annat än skolarbete? 5 4-5 timmar

F8o Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Söka information om annat än skolarbete? 6 5-6 timmar

F8o Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Söka information om annat än skolarbete? 7 6 timmar eller mer

F8o Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Söka information om annat än skolarbete? 8 Inte alls

F8p Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Titta på klipp på t.ex. YouTube? 1 Mindre än en timme

F8p Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Titta på klipp på t.ex. YouTube? 2 1-2 timmar

F8p Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Titta på klipp på t.ex. YouTube? 3 2-3 timmar

F8p Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Titta på klipp på t.ex. YouTube? 4 3-4 timmar

F8p Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Titta på klipp på t.ex. YouTube? 5 4-5 timmar

F8p Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Titta på klipp på t.ex. YouTube? 6 5-6 timmar

F8p Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Titta på klipp på t.ex. YouTube? 7 6 timmar eller mer

F8p Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Titta på klipp på t.ex. YouTube? 8 Inte alls

F8q Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 1 Mindre än en timme

F8q Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 2 1-2 timmar

F8q Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 3 2-3 timmar

F8q Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 4 3-4 timmar



F8q Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 5 4-5 timmar

F8q Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 6 5-6 timmar

F8q Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 7 6 timmar eller mer

F8q Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Delta i något forum (ej Facebook eller liknande)? 8 Inte alls

F8r Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Mejla? 1 Mindre än en timme

F8r Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Mejla? 2 1-2 timmar

F8r Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Mejla? 3 2-3 timmar

F8r Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Mejla? 4 3-4 timmar

F8r Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Mejla? 5 4-5 timmar

F8r Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Mejla? 6 5-6 timmar

F8r Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Mejla? 7 6 timmar eller mer

F8r Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Mejla? 8 Inte alls

F8s Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på radioprogram? 1 Mindre än en timme

F8s Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på radioprogram? 2 1-2 timmar

F8s Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på radioprogram? 3 2-3 timmar

F8s Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på radioprogram? 4 3-4 timmar

F8s Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på radioprogram? 5 4-5 timmar

F8s Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på radioprogram? 6 5-6 timmar

F8s Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på radioprogram? 7 6 timmar eller mer

F8s Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på radioprogram? 8 Inte alls

F8t Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på poddar/podcasts? 1 Mindre än en timme

F8t Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på poddar/podcasts? 2 1-2 timmar

F8t Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på poddar/podcasts? 3 2-3 timmar



F8t Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på poddar/podcasts? 4 3-4 timmar

F8t Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på poddar/podcasts? 5 4-5 timmar

F8t Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på poddar/podcasts? 6 5-6 timmar

F8t Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på poddar/podcasts? 7 6 timmar eller mer

F8t Om du tänker på en vanlig dag, ungefär hur länge brukar barnet på sin 
fritid:

Lyssna på poddar/podcasts? 8 Inte alls

F9 Brukar barnet ta del av nyheter? 1 Ja
F9 Brukar barnet ta del av nyheter? 2 Nej
F10a I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? På tv? 1 Ja, varje dag
F10a I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? På tv? 2 Ja, någon gång i veckan
F10a I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? På tv? 3 Ja, men inte så ofta
F10a I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? På tv? 4 Nej
F10a I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? På tv? 5 Vet inte
F10b I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? I dator/surfplatta? 1 Ja, varje dag
F10b I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? I dator/surfplatta? 2 Ja, någon gång i veckan
F10b I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? I dator/surfplatta? 3 Ja, men inte så ofta
F10b I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? I dator/surfplatta? 4 Nej
F10b I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? I dator/surfplatta? 5 Vet inte
F10c I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? I mobilen? 1 Ja, varje dag
F10c I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? I mobilen? 2 Ja, någon gång i veckan
F10c I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? I mobilen? 3 Ja, men inte så ofta
F10c I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? I mobilen? 4 Nej
F10c I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? I mobilen? 5 Vet inte
F10d I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? I papperstidning? 1 Ja, varje dag
F10d I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? I papperstidning? 2 Ja, någon gång i veckan
F10d I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? I papperstidning? 3 Ja, men inte så ofta
F10d I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? I papperstidning? 4 Nej
F10d I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? I papperstidning? 5 Vet inte
F10e I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? På radio? 1 Ja, varje dag
F10e I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? På radio? 2 Ja, någon gång i veckan
F10e I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? På radio? 3 Ja, men inte så ofta
F10e I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? På radio? 4 Nej
F10e I vilka medier brukar barnet ta del av nyheter? På radio? 5 Vet inte
F11_01 Hur upplever barnet nyheterna han/hon ser? 1 Barnet lär sig saker
F11_02 Hur upplever barnet nyheterna han/hon ser? 1 Barnet blir argt
F11_03 Hur upplever barnet nyheterna han/hon ser? 1 Barnet blir ledset
F11_04 Hur upplever barnet nyheterna han/hon ser? 1 Han/hon blir rädd
F11_05 Hur upplever barnet nyheterna han/hon ser? 1 Barnet tycker det är spännande



F11_06 Hur upplever barnet nyheterna han/hon ser? 1 Barnet tycker det är roligt
F11_07 Hur upplever barnet nyheterna han/hon ser? 1 Barnet tycker det är svårt att förstå
F11_08 Hur upplever barnet nyheterna han/hon ser? 1 Barnet tycket det är tråkigt
F11_09 Hur upplever barnet nyheterna han/hon ser? 1 Barnet tycket det är intressant
F11_10 Hur upplever barnet nyheterna han/hon ser? 1 Barnet bryr sig inte
F11_11 Hur upplever barnet nyheterna han/hon ser? 1 Vet inte
F12 Spelar barnet datorspel/tv-spel/mobilspel/spel för surfplatta? 1 Ja
F12 Spelar barnet datorspel/tv-spel/mobilspel/spel för surfplatta? 2 Nej
F13_1 Vilka datorspel/tv-spel/mobilspel/spel för surfplatta brukar barnet oftast 

spela?
F13_2 Vilka datorspel/tv-spel/mobilspel/spel för surfplatta brukar barnet oftast 

spela?
F13_3 Vilka datorspel/tv-spel/mobilspel/spel för surfplatta brukar barnet oftast 

spela?
F14a Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Tittar på filmer/tv-program? 1 Ofta

F14a Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Tittar på filmer/tv-program? 2 Ibland

F14a Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Tittar på filmer/tv-program? 3 Sällan

F14a Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Tittar på filmer/tv-program? 4 Aldrig

F14a Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Tittar på filmer/tv-program? 5 Barnet tittar, spelar, använder inte

F14b Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Spelar datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 1 Ofta

F14b Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Spelar datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 2 Ibland

F14b Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Spelar datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 3 Sällan

F14b Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Spelar datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 4 Aldrig

F14b Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Spelar datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 5 Barnet tittar, spelar, använder inte

F14c Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Använder internet? 1 Ofta

F14c Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Använder internet? 2 Ibland

F14c Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Använder internet? 3 Sällan

F14c Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Använder internet? 4 Aldrig

F14c Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Använder internet? 5 Barnet tittar, spelar, använder inte

F14d Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Använder mobilen? 1 Ofta



F14d Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Använder mobilen? 2 Ibland

F14d Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Använder mobilen? 3 Sällan

F14d Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Använder mobilen? 4 Aldrig

F14d Ungefär hur ofta brukar du vara tillsammans med barnet när han/hon: Använder mobilen? 5 Barnet tittar, spelar, använder inte

F15a Hur ofta pratar du och barnet om: Böcker barnet läst? 1 Ofta
F15a Hur ofta pratar du och barnet om: Böcker barnet läst? 2 Ibland
F15a Hur ofta pratar du och barnet om: Böcker barnet läst? 3 Sällan
F15a Hur ofta pratar du och barnet om: Böcker barnet läst? 4 Aldrig
F15a Hur ofta pratar du och barnet om: Böcker barnet läst? 5 Barnet tittar, spelar, använder inte
F15b Hur ofta pratar du och barnet om: Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta barnet spelat? 1 Ofta

F15b Hur ofta pratar du och barnet om: Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta barnet spelat? 2 Ibland

F15b Hur ofta pratar du och barnet om: Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta barnet spelat? 3 Sällan

F15b Hur ofta pratar du och barnet om: Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta barnet spelat? 4 Aldrig

F15b Hur ofta pratar du och barnet om: Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta barnet spelat? 5 Barnet tittar, spelar, använder inte

F15c Hur ofta pratar du och barnet om: Saker barnet gjort/sett på internet? 1 Ofta
F15c Hur ofta pratar du och barnet om: Saker barnet gjort/sett på internet? 2 Ibland
F15c Hur ofta pratar du och barnet om: Saker barnet gjort/sett på internet? 3 Sällan
F15c Hur ofta pratar du och barnet om: Saker barnet gjort/sett på internet? 4 Aldrig
F15c Hur ofta pratar du och barnet om: Saker barnet gjort/sett på internet? 5 Barnet tittar, spelar, använder inte
F15d Hur ofta pratar du och barnet om: Filmer eller tv-program barnet sett? 1 Ofta
F15d Hur ofta pratar du och barnet om: Filmer eller tv-program barnet sett? 2 Ibland
F15d Hur ofta pratar du och barnet om: Filmer eller tv-program barnet sett? 3 Sällan
F15d Hur ofta pratar du och barnet om: Filmer eller tv-program barnet sett? 4 Aldrig
F15d Hur ofta pratar du och barnet om: Filmer eller tv-program barnet sett? 5 Barnet tittar, spelar, använder inte
F15e Hur ofta pratar du och barnet om: Om hur barnets dag har varit? 1 Ofta
F15e Hur ofta pratar du och barnet om: Om hur barnets dag har varit? 2 Ibland
F15e Hur ofta pratar du och barnet om: Om hur barnets dag har varit? 3 Sällan
F15e Hur ofta pratar du och barnet om: Om hur barnets dag har varit? 4 Aldrig
F15e Hur ofta pratar du och barnet om: Om hur barnets dag har varit? 5 Barnet tittar, spelar, använder inte
F16a Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.

Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:
Komma i kontakt med porr på internet 1 Instämmer helt och hållet



F16a Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Komma i kontakt med porr på internet 2 Instämmer till stor del

F16a Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Komma i kontakt med porr på internet 3 Instämmer  till viss del

F16a Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Komma i kontakt med porr på internet 4 Instämmer inte alls

F16a Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Komma i kontakt med porr på internet 5 Vet inte

F16b Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Bli mobbat eller hotat på internet eller via mobilen 1 Instämmer helt och hållet

F16b Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Bli mobbat eller hotat på internet eller via mobilen 2 Instämmer till stor del

F16b Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Bli mobbat eller hotat på internet eller via mobilen 3 Instämmer  till viss del

F16b Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Bli mobbat eller hotat på internet eller via mobilen 4 Instämmer inte alls

F16b Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Bli mobbat eller hotat på internet eller via mobilen 5 Vet inte

F16c Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Vara elak mot eller mobba någon på internet eller via mobilen 1 Instämmer helt och hållet

F16c Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Vara elak mot eller mobba någon på internet eller via mobilen 2 Instämmer till stor del



F16c Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Vara elak mot eller mobba någon på internet eller via mobilen 3 Instämmer  till viss del

F16c Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Vara elak mot eller mobba någon på internet eller via mobilen 4 Instämmer inte alls

F16c Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Vara elak mot eller mobba någon på internet eller via mobilen 5 Vet inte

F16d Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Träffa någon på riktigt som han/hon först lärt känna via internet 1 Instämmer helt och hållet

F16d Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Träffa någon på riktigt som han/hon först lärt känna via internet 2 Instämmer till stor del

F16d Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Träffa någon på riktigt som han/hon först lärt känna via internet 3 Instämmer  till viss del

F16d Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Träffa någon på riktigt som han/hon först lärt känna via internet 4 Instämmer inte alls

F16d Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Träffa någon på riktigt som han/hon först lärt känna via internet 5 Vet inte

F16e Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Få sexuella kommentarer eller förslag på internet 1 Instämmer helt och hållet

F16e Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Få sexuella kommentarer eller förslag på internet 2 Instämmer till stor del

F16e Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Få sexuella kommentarer eller förslag på internet 3 Instämmer  till viss del



F16e Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Få sexuella kommentarer eller förslag på internet 4 Instämmer inte alls

F16e Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Få sexuella kommentarer eller förslag på internet 5 Vet inte

F16f Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Kontaktas av vuxna som söker sexuell kontakt via internet 1 Instämmer helt och hållet

F16f Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Kontaktas av vuxna som söker sexuell kontakt via internet 2 Instämmer till stor del

F16f Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Kontaktas av vuxna som söker sexuell kontakt via internet 3 Instämmer  till viss del

F16f Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Kontaktas av vuxna som söker sexuell kontakt via internet 4 Instämmer inte alls

F16f Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Kontaktas av vuxna som söker sexuell kontakt via internet 5 Vet inte

F16g Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Använda webbkamera när han/hon chattar 1 Instämmer helt och hållet

F16g Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Använda webbkamera när han/hon chattar 2 Instämmer till stor del

F16g Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Använda webbkamera när han/hon chattar 3 Instämmer  till viss del

F16g Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Använda webbkamera när han/hon chattar 4 Instämmer inte alls



F16g Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Använda webbkamera när han/hon chattar 5 Vet inte

F16h Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Berätta för mycket om sig själv på internet 1 Instämmer helt och hållet

F16h Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Berätta för mycket om sig själv på internet 2 Instämmer till stor del

F16h Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Berätta för mycket om sig själv på internet 3 Instämmer  till viss del

F16h Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Berätta för mycket om sig själv på internet 4 Instämmer inte alls

F16h Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Berätta för mycket om sig själv på internet 5 Vet inte

F16i Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Publicera olämpliga filmer/bilder på sig själv på internet 1 Instämmer helt och hållet

F16i Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Publicera olämpliga filmer/bilder på sig själv på internet 2 Instämmer till stor del

F16i Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Publicera olämpliga filmer/bilder på sig själv på internet 3 Instämmer  till viss del

F16i Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Publicera olämpliga filmer/bilder på sig själv på internet 4 Instämmer inte alls

F16i Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Publicera olämpliga filmer/bilder på sig själv på internet 5 Vet inte



F16j Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Råka ut för att någon annan publicerar olämpliga bilder eller 
filmer på hoonom/henne på internet

1 Instämmer helt och hållet

F16j Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Råka ut för att någon annan publicerar olämpliga bilder eller 
filmer på hoonom/henne på internet

2 Instämmer till stor del

F16j Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Råka ut för att någon annan publicerar olämpliga bilder eller 
filmer på hoonom/henne på internet

3 Instämmer  till viss del

F16j Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Råka ut för att någon annan publicerar olämpliga bilder eller 
filmer på hoonom/henne på internet

4 Instämmer inte alls

F16j Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Råka ut för att någon annan publicerar olämpliga bilder eller 
filmer på hoonom/henne på internet

5 Vet inte

F16k Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Ägna så mycket tid åt internet/spel att han/hon blir socialt 
isolerad

1 Instämmer helt och hållet

F16k Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Ägna så mycket tid åt internet/spel att han/hon blir socialt 
isolerad

2 Instämmer till stor del

F16k Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Ägna så mycket tid åt internet/spel att han/hon blir socialt 
isolerad

3 Instämmer  till viss del

F16k Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Ägna så mycket tid åt internet/spel att han/hon blir socialt 
isolerad

4 Instämmer inte alls

F16k Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Ägna så mycket tid åt internet/spel att han/hon blir socialt 
isolerad

5 Vet inte

F16l Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Påverkas av religiös eller politisk extremism på internet 1 Instämmer helt och hållet



F16l Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Påverkas av religiös eller politisk extremism på internet 2 Instämmer till stor del

F16l Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Påverkas av religiös eller politisk extremism på internet 3 Instämmer  till viss del

F16l Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Påverkas av religiös eller politisk extremism på internet 4 Instämmer inte alls

F16l Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Påverkas av religiös eller politisk extremism på internet 5 Vet inte

F16m Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Spendera för mycket pengar på internet 1 Instämmer helt och hållet

F16m Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Spendera för mycket pengar på internet 2 Instämmer till stor del

F16m Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Spendera för mycket pengar på internet 3 Instämmer  till viss del

F16m Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Spendera för mycket pengar på internet 4 Instämmer inte alls

F16m Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Spendera för mycket pengar på internet 5 Vet inte

F16n Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Bli beroende av mobilen, spel eller sociala medier 1 Instämmer helt och hållet

F16n Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Bli beroende av mobilen, spel eller sociala medier 2 Instämmer till stor del



F16n Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Bli beroende av mobilen, spel eller sociala medier 3 Instämmer  till viss del

F16n Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Bli beroende av mobilen, spel eller sociala medier 4 Instämmer inte alls

F16n Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Bli beroende av mobilen, spel eller sociala medier 5 Vet inte

F16o Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Få för lite sömn till följd av medieanvändning 1 Instämmer helt och hållet

F16o Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Få för lite sömn till följd av medieanvändning 2 Instämmer till stor del

F16o Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Få för lite sömn till följd av medieanvändning 3 Instämmer  till viss del

F16o Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Få för lite sömn till följd av medieanvändning 4 Instämmer inte alls

F16o Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Få för lite sömn till följd av medieanvändning 5 Vet inte

F17_01 Har det någon gång hänt att ditt barn har: 1 Kommit i kontakt med porr på internet?
F17_02 Har det någon gång hänt att ditt barn har: 1 Blivit mobbad eller hotat på internet eller via 

mobilen?
F17_03 Har det någon gång hänt att ditt barn har: 1 Varit elak mot eller mobbat någon på internet 

eller via mobilen?
F17_04 Har det någon gång hänt att ditt barn har: 1 Träffat någon på riktigt som han/hon först lärt 

känna via internet?
F17_05 Har det någon gång hänt att ditt barn har: 1 Fått sexuella kommentarer eller förslag på 

internet?
F17_06 Har det någon gång hänt att ditt barn har: 1 Kontaktats av vuxna som söker sexuell 

kontakt via internet?
F17_07 Har det någon gång hänt att ditt barn har: 1 Använt webbkamera när han/hon chattar?
F17_08 Har det någon gång hänt att ditt barn har: 1 Berättat för mycket om sig själv på internet?



F17_09 Har det någon gång hänt att ditt barn har: 1 Publicerat olämpliga filmer/bilder på sig själv 
på internet?

F17_10 Har det någon gång hänt att ditt barn har: 1 Råkat ut för att någon annan publicerat 
olämpliga bilder eller filmer på honom/henne 
på internet?

F17_11 Har det någon gång hänt att ditt barn har: 1 Ägnat så mycket tid åt internet/spel att 
han/hon blivit socialt isolerad?

F17_12 Har det någon gång hänt att ditt barn har: 1 Kommit i kontakt med porr på internet?
F17_13 Har det någon gång hänt att ditt barn har: 1 Blivit mobbad eller hotat på internet eller via 

mobilen?
F17_14 Har det någon gång hänt att ditt barn har: 1 Varit elak mot eller mobbat någon på internet 

eller via mobilen?
F17_15 Har det någon gång hänt att ditt barn har: 1 Träffat någon på riktigt som han/hon först lärt 

känna via internet?
F17_16 Har det någon gång hänt att ditt barn har: 1 Fått sexuella kommentarer eller förslag på 

internet?
F18a Jag tycker att tv och film: Gör att barn lär sig bra saker 1 Instämmer helt och hållet
F18a Jag tycker att tv och film: Gör att barn lär sig bra saker 2 Instämmer till stor del
F18a Jag tycker att tv och film: Gör att barn lär sig bra saker 3 Instämmer  till viss del
F18a Jag tycker att tv och film: Gör att barn lär sig bra saker 4 Instämmer inte alls
F18a Jag tycker att tv och film: Gör att barn lär sig bra saker 5 Vet inte
F18b Jag tycker att tv och film: Gör att barn lär sig dåliga saker 1 Instämmer helt och hållet
F18b Jag tycker att tv och film: Gör att barn lär sig dåliga saker 2 Instämmer till stor del
F18b Jag tycker att tv och film: Gör att barn lär sig dåliga saker 3 Instämmer  till viss del
F18b Jag tycker att tv och film: Gör att barn lär sig dåliga saker 4 Instämmer inte alls
F18b Jag tycker att tv och film: Gör att barn lär sig dåliga saker 5 Vet inte
F18c Jag tycker att tv och film: Gör barn passiva 1 Instämmer helt och hållet
F18c Jag tycker att tv och film: Gör barn passiva 2 Instämmer till stor del
F18c Jag tycker att tv och film: Gör barn passiva 3 Instämmer  till viss del
F18c Jag tycker att tv och film: Gör barn passiva 4 Instämmer inte alls
F18c Jag tycker att tv och film: Gör barn passiva 5 Vet inte
F18d Jag tycker att tv och film: Är ett sätt att umgås 1 Instämmer helt och hållet
F18d Jag tycker att tv och film: Är ett sätt att umgås 2 Instämmer till stor del
F18d Jag tycker att tv och film: Är ett sätt att umgås 3 Instämmer  till viss del
F18d Jag tycker att tv och film: Är ett sätt att umgås 4 Instämmer inte alls
F18d Jag tycker att tv och film: Är ett sätt att umgås 5 Vet inte
F18e Jag tycker att tv och film: Är beroendeframkallande 1 Instämmer helt och hållet
F18e Jag tycker att tv och film: Är beroendeframkallande 2 Instämmer till stor del
F18e Jag tycker att tv och film: Är beroendeframkallande 3 Instämmer  till viss del
F18e Jag tycker att tv och film: Är beroendeframkallande 4 Instämmer inte alls
F18e Jag tycker att tv och film: Är beroendeframkallande 5 Vet inte
F18f Jag tycker att tv och film: Stimulerar barns fantasi 1 Instämmer helt och hållet
F18f Jag tycker att tv och film: Stimulerar barns fantasi 2 Instämmer till stor del



F18f Jag tycker att tv och film: Stimulerar barns fantasi 3 Instämmer  till viss del
F18f Jag tycker att tv och film: Stimulerar barns fantasi 4 Instämmer inte alls
F18f Jag tycker att tv och film: Stimulerar barns fantasi 5 Vet inte
F18g Jag tycker att tv och film: Stjäl tid från viktigare aktiviteter 1 Instämmer helt och hållet
F18g Jag tycker att tv och film: Stjäl tid från viktigare aktiviteter 2 Instämmer till stor del
F18g Jag tycker att tv och film: Stjäl tid från viktigare aktiviteter 3 Instämmer  till viss del
F18g Jag tycker att tv och film: Stjäl tid från viktigare aktiviteter 4 Instämmer inte alls
F18g Jag tycker att tv och film: Stjäl tid från viktigare aktiviteter 5 Vet inte
F18h Jag tycker att tv och film: Leder till ohälsa 1 Instämmer helt och hållet
F18h Jag tycker att tv och film: Leder till ohälsa 2 Instämmer till stor del
F18h Jag tycker att tv och film: Leder till ohälsa 3 Instämmer  till viss del
F18h Jag tycker att tv och film: Leder till ohälsa 4 Instämmer inte alls
F18h Jag tycker att tv och film: Leder till ohälsa 5 Vet inte
F18i Jag tycker att tv och film: Är roligt och avkopplande för barn 1 Instämmer helt och hållet
F18i Jag tycker att tv och film: Är roligt och avkopplande för barn 2 Instämmer till stor del
F18i Jag tycker att tv och film: Är roligt och avkopplande för barn 3 Instämmer  till viss del
F18i Jag tycker att tv och film: Är roligt och avkopplande för barn 4 Instämmer inte alls
F18i Jag tycker att tv och film: Är roligt och avkopplande för barn 5 Vet inte
F18j Jag tycker att tv och film: Gör barn aggressiva 1 Instämmer helt och hållet
F18j Jag tycker att tv och film: Gör barn aggressiva 2 Instämmer till stor del
F18j Jag tycker att tv och film: Gör barn aggressiva 3 Instämmer  till viss del
F18j Jag tycker att tv och film: Gör barn aggressiva 4 Instämmer inte alls
F18j Jag tycker att tv och film: Gör barn aggressiva 5 Vet inte
F19a Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör att barn lär sig bra saker 1 Instämmer helt och hållet
F19a Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör att barn lär sig bra saker 2 Instämmer till stor del
F19a Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör att barn lär sig bra saker 3 Instämmer  till viss del
F19a Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör att barn lär sig bra saker 4 Instämmer inte alls
F19a Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör att barn lär sig bra saker 5 Vet inte
F19b Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör att barn lär sig dåliga saker 1 Instämmer helt och hållet
F19b Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör att barn lär sig dåliga saker 2 Instämmer till stor del
F19b Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör att barn lär sig dåliga saker 3 Instämmer  till viss del
F19b Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör att barn lär sig dåliga saker 4 Instämmer inte alls
F19b Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör att barn lär sig dåliga saker 5 Vet inte
F19c Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör barn passiva 1 Instämmer helt och hållet
F19c Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör barn passiva 2 Instämmer till stor del
F19c Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör barn passiva 3 Instämmer  till viss del
F19c Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör barn passiva 4 Instämmer inte alls
F19c Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör barn passiva 5 Vet inte
F19d Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är ett sätt att umgås 1 Instämmer helt och hållet
F19d Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är ett sätt att umgås 2 Instämmer till stor del
F19d Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är ett sätt att umgås 3 Instämmer  till viss del



F19d Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är ett sätt att umgås 4 Instämmer inte alls
F19d Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är ett sätt att umgås 5 Vet inte
F19e Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är beroendeframkallande 1 Instämmer helt och hållet
F19e Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är beroendeframkallande 2 Instämmer till stor del
F19e Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är beroendeframkallande 3 Instämmer  till viss del
F19e Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är beroendeframkallande 4 Instämmer inte alls
F19e Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är beroendeframkallande 5 Vet inte
F19f Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Stimulerar barns fantasi 1 Instämmer helt och hållet
F19f Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Stimulerar barns fantasi 2 Instämmer till stor del
F19f Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Stimulerar barns fantasi 3 Instämmer  till viss del
F19f Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Stimulerar barns fantasi 4 Instämmer inte alls
F19f Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Stimulerar barns fantasi 5 Vet inte
F19g Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Stjäl tid från viktigare aktiviteter 1 Instämmer helt och hållet
F19g Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Stjäl tid från viktigare aktiviteter 2 Instämmer till stor del
F19g Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Stjäl tid från viktigare aktiviteter 3 Instämmer  till viss del
F19g Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Stjäl tid från viktigare aktiviteter 4 Instämmer inte alls
F19g Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Stjäl tid från viktigare aktiviteter 5 Vet inte
F19h Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Leder till ohälsa 1 Instämmer helt och hållet
F19h Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Leder till ohälsa 2 Instämmer till stor del
F19h Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Leder till ohälsa 3 Instämmer  till viss del
F19h Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Leder till ohälsa 4 Instämmer inte alls
F19h Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Leder till ohälsa 5 Vet inte
F19i Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är roligt och avkopplande för barn 1 Instämmer helt och hållet
F19i Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är roligt och avkopplande för barn 2 Instämmer till stor del
F19i Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är roligt och avkopplande för barn 3 Instämmer  till viss del
F19i Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är roligt och avkopplande för barn 4 Instämmer inte alls
F19i Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är roligt och avkopplande för barn 5 Vet inte
F19j Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör barn aggressiva 1 Instämmer helt och hållet
F19j Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör barn aggressiva 2 Instämmer till stor del
F19j Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör barn aggressiva 3 Instämmer  till viss del
F19j Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör barn aggressiva 4 Instämmer inte alls
F19j Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör barn aggressiva 5 Vet inte
F20a Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 

Snapchat): 
Gör att barn lär sig bra saker 1 Instämmer helt och hållet

F20a Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör att barn lär sig bra saker 2 Instämmer till stor del

F20a Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör att barn lär sig bra saker 3 Instämmer  till viss del

F20a Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör att barn lär sig bra saker 4 Instämmer inte alls

F20a Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör att barn lär sig bra saker 5 Vet inte



F20b Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör att barn lär sig dåliga saker 1 Instämmer helt och hållet

F20b Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör att barn lär sig dåliga saker 2 Instämmer till stor del

F20b Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör att barn lär sig dåliga saker 3 Instämmer  till viss del

F20b Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör att barn lär sig dåliga saker 4 Instämmer inte alls

F20b Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör att barn lär sig dåliga saker 5 Vet inte

F20c Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör barn passiva 1 Instämmer helt och hållet

F20c Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör barn passiva 2 Instämmer till stor del

F20c Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör barn passiva 3 Instämmer  till viss del

F20c Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör barn passiva 4 Instämmer inte alls

F20c Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör barn passiva 5 Vet inte

F20d Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är ett sätt att umgås 1 Instämmer helt och hållet

F20d Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är ett sätt att umgås 2 Instämmer till stor del

F20d Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är ett sätt att umgås 3 Instämmer  till viss del

F20d Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är ett sätt att umgås 4 Instämmer inte alls

F20d Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är ett sätt att umgås 5 Vet inte

F20e Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är beroendeframkallande 1 Instämmer helt och hållet

F20e Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är beroendeframkallande 2 Instämmer till stor del

F20e Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är beroendeframkallande 3 Instämmer  till viss del

F20e Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är beroendeframkallande 4 Instämmer inte alls

F20e Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är beroendeframkallande 5 Vet inte

F20f Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Stimulerar barns fantasi 1 Instämmer helt och hållet

F20f Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Stimulerar barns fantasi 2 Instämmer till stor del

F20f Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Stimulerar barns fantasi 3 Instämmer  till viss del



F20f Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Stimulerar barns fantasi 4 Instämmer inte alls

F20f Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Stimulerar barns fantasi 5 Vet inte

F20g Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Stjäl tid från viktigare aktiviteter 1 Instämmer helt och hållet

F20g Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Stjäl tid från viktigare aktiviteter 2 Instämmer till stor del

F20g Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Stjäl tid från viktigare aktiviteter 3 Instämmer  till viss del

F20g Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Stjäl tid från viktigare aktiviteter 4 Instämmer inte alls

F20g Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Stjäl tid från viktigare aktiviteter 5 Vet inte

F20h Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Leder till ohälsa 1 Instämmer helt och hållet

F20h Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Leder till ohälsa 2 Instämmer till stor del

F20h Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Leder till ohälsa 3 Instämmer  till viss del

F20h Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Leder till ohälsa 4 Instämmer inte alls

F20h Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Leder till ohälsa 5 Vet inte

F20i Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är roligt och avkopplande för barn 1 Instämmer helt och hållet

F20i Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är roligt och avkopplande för barn 2 Instämmer till stor del

F20i Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är roligt och avkopplande för barn 3 Instämmer  till viss del

F20i Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är roligt och avkopplande för barn 4 Instämmer inte alls

F20i Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är roligt och avkopplande för barn 5 Vet inte

F20j Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör barn aggressiva 1 Instämmer helt och hållet

F20j Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör barn aggressiva 2 Instämmer till stor del

F20j Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör barn aggressiva 3 Instämmer  till viss del

F20j Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör barn aggressiva 4 Instämmer inte alls

F20j Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör barn aggressiva 5 Vet inte

F21a När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Mediebranschen? 1 Mycket stort ansvar



F21a När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Mediebranschen? 2 Ganska stort ansvar

F21a När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Mediebranschen? 3 Ganska litet ansvar

F21a När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Mediebranschen? 4 Mycket litet ansvar

F21a När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Mediebranschen? 5 Vet inte

F21b När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Föräldrar? 1 Mycket stort ansvar

F21b När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Föräldrar? 2 Ganska stort ansvar

F21b När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Föräldrar? 3 Ganska litet ansvar

F21b När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Föräldrar? 4 Mycket litet ansvar

F21b När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Föräldrar? 5 Vet inte

F21c När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Skolan? 1 Mycket stort ansvar

F21c När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Skolan? 2 Ganska stort ansvar

F21c När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Skolan? 3 Ganska litet ansvar

F21c När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Skolan? 4 Mycket litet ansvar

F21c När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Skolan? 5 Vet inte

F21d När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Staten genom lagstiftning? 1 Mycket stort ansvar

F21d När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Staten genom lagstiftning? 2 Ganska stort ansvar

F21d När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Staten genom lagstiftning? 3 Ganska litet ansvar

F21d När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Staten genom lagstiftning? 4 Mycket litet ansvar

F21d När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Staten genom lagstiftning? 5 Vet inte

F21e När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Myndigheter genom information? 1 Mycket stort ansvar

F21e När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Myndigheter genom information? 2 Ganska stort ansvar

F21e När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Myndigheter genom information? 3 Ganska litet ansvar

F21e När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Myndigheter genom information? 4 Mycket litet ansvar



F21e När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Myndigheter genom information? 5 Vet inte

F22_01 Vilka metoder använder du för att skydda ditt barn på 
internet/begränsa internetanvändningen?

1 Använder inbyggd föräldrakontroll i befintlig 
programvara

F22_02 Vilka metoder använder du för att skydda ditt barn på 
internet/begränsa internetanvändningen?

1 Använder särskilt installerade filterprogram

F22_03 Vilka metoder använder du för att skydda ditt barn på 
internet/begränsa internetanvändningen?

1 Samtalar med barnet om nätet

F22_04 Vilka metoder använder du för att skydda ditt barn på 
internet/begränsa internetanvändningen?

1 Övervakar barnet när han/hon använder nätet

F22_05 Vilka metoder använder du för att skydda ditt barn på 
internet/begränsa internetanvändningen?

1 Inspekterar webbhistorik/loggar i efterhand

F22_06 Vilka metoder använder du för att skydda ditt barn på 
internet/begränsa internetanvändningen?

1 Har regler för hur sent barnet får använda 
nätet

F22_07 Vilka metoder använder du för att skydda ditt barn på 
internet/begränsa internetanvändningen?

1 Har regler för hur lång tid barnet får använda 
nätet

F22_08 Vilka metoder använder du för att skydda ditt barn på 
internet/begränsa internetanvändningen?

1 Har regler för vilket innehåll barnet får ta del 
av på nätet

F22_09 Vilka metoder använder du för att skydda ditt barn på 
internet/begränsa internetanvändningen?

1 Annan typ av reglering, beskriv:

F22_txt Vilka metoder använder du för att skydda ditt barn på 
internet/begränsa internetanvändningen?

F22_10 Vilka metoder använder du för att skydda ditt barn på 
internet/begränsa internetanvändningen?

1 Inget av ovanstående

F23a Får du den information och vägledning som du behöver när det gäller 
barns och ungas medieanvändning?

1 Ja, tillräckligt

F23a Får du den information och vägledning som du behöver när det gäller 
barns och ungas medieanvändning?

2 Ja, nästan tillräckligt

F23a Får du den information och vägledning som du behöver när det gäller 
barns och ungas medieanvändning?

3 Nej, saknar en del

F23a Får du den information och vägledning som du behöver när det gäller 
barns och ungas medieanvändning?

4 Nej, saknar mycket

F23a Får du den information och vägledning som du behöver när det gäller 
barns och ungas medieanvändning?

5 Känner inget behov

F23a Får du den information och vägledning som du behöver när det gäller 
barns och ungas medieanvändning?

6 Vet inte

F23b_1 Får du den information och vägledning som du behöver när det gäller 
barns och ungas medieanvändning?

Varifrån får du information och vägledning?

F23b_2 Får du den information och vägledning som du behöver när det gäller 
barns och ungas medieanvändning?

Varifrån får du information och vägledning?

F23b_3 Får du den information och vägledning som du behöver när det gäller 
barns och ungas medieanvändning?

Varifrån får du information och vägledning?

F24a Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Marksända tv- kanaler ( SVT1, SVT2, TV4)? 1 Mycket bra

F24a Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Marksända tv- kanaler ( SVT1, SVT2, TV4)? 2 Ganska bra



F24a Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Marksända tv- kanaler ( SVT1, SVT2, TV4)? 3 Ganska dåligt

F24a Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Marksända tv- kanaler ( SVT1, SVT2, TV4)? 4 Mycket dåligt

F24a Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Marksända tv- kanaler ( SVT1, SVT2, TV4)? 5 Vet inte

F24b Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Övriga tv-kanaler? 1 Mycket bra

F24b Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Övriga tv-kanaler? 2 Ganska bra

F24b Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Övriga tv-kanaler? 3 Ganska dåligt

F24b Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Övriga tv-kanaler? 4 Mycket dåligt

F24b Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Övriga tv-kanaler? 5 Vet inte

F24c Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Streamad tv (t.ex HBO, Netflix)? 1 Mycket bra

F24c Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Streamad tv (t.ex HBO, Netflix)? 2 Ganska bra

F24c Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Streamad tv (t.ex HBO, Netflix)? 3 Ganska dåligt

F24c Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Streamad tv (t.ex HBO, Netflix)? 4 Mycket dåligt

F24c Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Streamad tv (t.ex HBO, Netflix)? 5 Vet inte

F24d Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 1 Mycket bra

F24d Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 2 Ganska bra

F24d Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 3 Ganska dåligt

F24d Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 4 Mycket dåligt

F24d Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 5 Vet inte

F24e Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Internet? 1 Mycket bra

F24e Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Internet? 2 Ganska bra

F24e Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Internet? 3 Ganska dåligt

F24e Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Internet? 4 Mycket dåligt

F24e Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Internet? 5 Vet inte



F24f Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Sociala medier? 1 Mycket bra

F24f Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Sociala medier? 2 Ganska bra

F24f Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Sociala medier? 3 Ganska dåligt

F24f Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Sociala medier? 4 Mycket dåligt

F24f Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Sociala medier? 5 Vet inte

F24g Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Bio? 1 Mycket bra

F24g Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Bio? 2 Ganska bra

F24g Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Bio? 3 Ganska dåligt

F24g Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Bio? 4 Mycket dåligt

F24g Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Bio? 5 Vet inte

F25a Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Läxor/skolarbeten? 1 För mycket tid

F25a Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Läxor/skolarbeten? 2 Lagom

F25a Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Läxor/skolarbeten? 3 För lite tid

F25a Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Läxor/skolarbeten? 4 Barnet gör aldrig det

F25b Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 1 För mycket tid

F25b Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 2 Lagom

F25b Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 3 För lite tid

F25b Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 4 Barnet gör aldrig det

F25c Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Böcker/tidningar? 1 För mycket tid

F25c Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Böcker/tidningar? 2 Lagom

F25c Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Böcker/tidningar? 3 För lite tid

F25c Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Böcker/tidningar? 4 Barnet gör aldrig det

F25d Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Filmer/tv-program? 1 För mycket tid



F25d Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Filmer/tv-program? 2 Lagom

F25d Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Filmer/tv-program? 3 För lite tid

F25d Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Filmer/tv-program? 4 Barnet gör aldrig det

F25e Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Internet? 1 För mycket tid

F25e Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Internet? 2 Lagom

F25e Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Internet? 3 För lite tid

F25e Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Internet? 4 Barnet gör aldrig det

F25f Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Kompisar? 1 För mycket tid

F25f Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Kompisar? 2 Lagom

F25f Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Kompisar? 3 För lite tid

F25f Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Kompisar? 4 Barnet gör aldrig det

F25g Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Sport/träning/motion? 1 För mycket tid

F25g Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Sport/träning/motion? 2 Lagom

F25g Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Sport/träning/motion? 3 För lite tid

F25g Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Sport/träning/motion? 4 Barnet gör aldrig det

F25h Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Mobilen? 1 För mycket tid

F25h Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Mobilen? 2 Lagom

F25h Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Mobilen? 3 För lite tid

F25h Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Mobilen? 4 Barnet gör aldrig det

F25i Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, 
Snapchat)?

1 För mycket tid

F25i Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, 
Snapchat)?

2 Lagom

F25i Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, 
Snapchat)?

3 För lite tid

F25i Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, 
Snapchat)?

4 Barnet gör aldrig det



F26 Hur ofta händer det att barnets medieanvändning leder till att ditt barn 
inte gör vad han/hon ska t.ex. läxläsning, hjälpa till hemma, gå och 
lägga sig?

1 Varje dag

F26 Hur ofta händer det att barnets medieanvändning leder till att ditt barn 
inte gör vad han/hon ska t.ex. läxläsning, hjälpa till hemma, gå och 
lägga sig?

2 Några gånger i veckan

F26 Hur ofta händer det att barnets medieanvändning leder till att ditt barn 
inte gör vad han/hon ska t.ex. läxläsning, hjälpa till hemma, gå och 
lägga sig?

3 En gång i veckan

F26 Hur ofta händer det att barnets medieanvändning leder till att ditt barn 
inte gör vad han/hon ska t.ex. läxläsning, hjälpa till hemma, gå och 
lägga sig?

4 En gång i månaden

F26 Hur ofta händer det att barnets medieanvändning leder till att ditt barn 
inte gör vad han/hon ska t.ex. läxläsning, hjälpa till hemma, gå och 
lägga sig?

5 Mer sällan

F26 Hur ofta händer det att barnets medieanvändning leder till att ditt barn 
inte gör vad han/hon ska t.ex. läxläsning, hjälpa till hemma, gå och 
lägga sig?

6 Aldrig



Bilaga 3.5: Postbeskrivning - F9-18
Filnamn: 244276_SCB18042_F_9-18.sav
Lagringsformat: .sav (SPSS-fil)
Antal poster: 1 371

Processdata Beskrivning
SCBid
ResponseDate
InMedium Om webb eller papperenkät (skanning)
kalvikt_b
kalvikt_f

Register-variabel Beskrivning av registeruppgifter

Kon_barn Kön - barnet: 1 = man, 2 = kvinna
Kon_Vh1 Kön - vårdnadshavare 1: 1 = man, 2 = kvinna
Kon_Vh2 Kön - vårdnadshavare 2: 1 = man, 2 = kvinna
FodAr_barn Födelseår - barnet
FodAr_Vh1 Födelseår - vårdnadshavare 1 
FodAr_Vh2 Födelseår - vårdnadshavare 2
Alderslut_barn Ålder under året (2018) - barnet
Alderslut_Vh1 Ålder under året (2018) - vårdnadshavare 1 
Alderslut_Vh2 Ålder under året (2018) - vårdnadshavare 2
Kommun_barn
KommunGr_barn
Lan_barn
Kommun_Vh1
Kommun_Vh2
Antal_Vh
Antal_18aldre

FodLandGr_barn

FodLandGr_Vh1

FodLandGr_Vh2

cdispkeh_barn

CDISP_barn
CDISP_Vh1
CDISP_Vh2
CSFVI_barn
CSFVI_Vh1

Disponibel inkomst - vårdnadshavare 2, gäller för 2016
Sammanräknad förvärvsinkomst (CSFVI) – barnet, gäller för 2016
Sammanräknad förvärvsinkomst (CSFVI) – vårdnadshavare 1, gäller för 2016

Processdata

Löpnummer med checksiffra
Datum för dataregistrering, år mån dag

Kalibrerad vikt för att redovisa resultat för hela populationen (föräldrapopulationen)

Boendekommun enligt folkbokföringen - barnet

Kalibrerad vikt för att redovisa resultat för hela populationen (barnpopulationen)

Antalet individer 18 år eller äldre den 31 december 2017, i barnets hushåll utöver barnet, med någon av koderna 11, 12, 13, 21, 40, 53 eller 99 på variabeln Hushållsställning (Person i ett gift par, 
Person i ett registrerat partnerskap, Person i ett samboförhållande, Ensamstående förälder, Ensamboende, Övrig person över 24 år, Uppgift saknas)

Registeruppgifter

Boendekommun enligt folkbokföringen - barnet, grupperat enligt SKL:s kommungruppsindelning 2011
Boendelän enligt folkbokföringen - barnet
Boendekommun enligt folkbokföringen - vårdnadshavare 1 
Boendekommun enligt folkbokföringen - vårdnadshavare 2 
Antal vårdnadshavare på samma folkbokföringsadress som barnet

Födelseland - barnet, (Sverige, övriga norden, övriga europa, övriga världsdelar)
Födelseland - vårdnadshavare 1, (Sverige, övriga norden, övriga europa, övriga världsdelar)
Födelseland - vårdnadshavare 2, (Sverige, övriga norden, övriga europa, övriga världsdelar)
Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, def 2004, - barnets hushåll, gäller för 2016
Disponibel inkomst - barnet, gäller för 2016
Disponibel inkomst - vårdnadshavare 1, gäller för 2016



CSFVI_Vh2
CSFVIH
Syskon

SkillnadDagar
SkillnadAr

Civil_Vh1
Civil_Vh2
SUN2000Niva_Vh1

SUN2000Niva_Vh2

AK9_LasAr Läsår då eleven avslutade årskurs 9
AK9_MeritVarde

AK9_Slutbetyg
GY_LasAr
GY_JmfTal

GY_Avgangen
AK6_LasAr Läsår då eleven avslutade årskurs 6
AK6_Ma Betyg i matematik, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
AK6_Sv Betyg i svenska, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
AK6_SvA
AK6_En
AK6_ML

Utbildningsnivå, vårdnadshavare 1, aktualitet vårterminen 2017
Utbildningsnivå, vårdnadshavare 2, aktualitet vårterminen 2017

= J = Eleven räknas som avgången från gymnasiet (tagit gymnasieexamen eller fått ett studiebevis där eleven är betygssatt i kurser som totalt omfattar minst 2500 poäng), tom VT2017

Sammanräknad förvärvsinkomst (CSFVI) – vårdnadshavare 2, gäller för 2016

Vårdnadshavare 2 civilstånd: OG, G, S och  Ä   (partnerskap är ej särredovisat)

Sammanräknad förvärvsinkomst (CSFVI) – hushåll, gäller för 2016
Om barnet har syskon: 0 – saknar syskon, 1 – endast yngre syskon, 2 – endast jämnårigt syskon (max 1 dags skillnad), 3 – endast äldre syskon, 12 – både yngre och jämnårigt syskon, 13 – både 
yngre och äldre syskon, 23 – både jämnårigt och äldre syskon, 123 – yngre, jämnårigt och äldre syskon

Antalet dagar som skiljer till det äldsta syskonet (0 om man saknar äldre syskon)
Antalet år som skiljer till äldsta syskonen (0 om man saknar äldre syskon).  Bygger på födelseår. Två personer födda samma år har således 0 i skillnad även om den ena är född 1 januari och den 
andra är född 31 december.

Vårdnadshavare 1 civilstånd: OG, G, S och  Ä   (partnerskap är ej särredovisat)

Genomsnittligt betygspoäng, tom VT2017. (Definition från Skolverket):
GBP för elever med examen eller studiebevis
Genomsnittlig betygspoäng (GBP) beräknas genom att poäng tilldelas för vart och ett av en elevs kursbetyg. Betyget A i en kurs ges värdet 20 poäng, betyget B 17,5 poäng, betyget C 15 poäng, 
betyget D 12,5 poäng, betyget E 10 poäng och betyget F 0 poäng. Poängen per kurs multipliceras sedan med kursens omfattning i kurspoäng. Summan av de viktade kurspoängen divideras 
sedan med 2400, vilket är den totala mängden gymnasiepoäng där eleven betygssätts med betygen F till A. Gymnasiearbetet och kurser lästa inom utökat program exkluderas från beräkningen. 

Observera att genomsnittlig betygspoäng inte är samma mått som meritpoängen som används vid antagning till universitet och högskolor. I beräkningen av GBP ingår aldrig utökade kurser eller 
kurser som ger extra meritpoäng (exempelvis vissa kurser i moderna språk) till skillnad från meritpoängen vid antagning till universitet och högskolor.

= J = Eleven har fått ett godkänt slutbetyg.
Läsår då eleven avgick/tog examen från gymnasiet

Genomsnittligt meritvärde (definition från Skolverket.se):
Meritvärdet beräknas som summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg och för 17 ämnen för elever som läst moderna språk som språkval. Elevens betyg omvandlas till 
betygsvärderna (E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20) och de bästa 16 ämnena summeras, har eleven  godkänt betyg i modernt språk som språkval är det ett 17:e ämne i meritvärdet. Det 
högsta möjliga meritvärdet för elever som läst 17 ämnen är 340  och för elever som läst 16 ämnen 320. Även om eleven fått betyg i färre ämnen än 16 kan betyget i moderna språk som språkval 
läggas till  meritvärdet, men då kan eleven inte komma upp i det maximala meritvärdet 340 poäng. Lägsta möjliga värde är 0, dvs. ej godkänt betyg F, underlag  saknas (-) eller anpassad 
studiegång i alla ämnen.
Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått lägst betyg E i minst ett ämne, meritvärde 10. Elevernas sammanlagda meritvärde  divideras med antal elever som fått lägst betyg 
E i minst ett ämne. Elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen, dvs elever som saknar godkänt  slutbetyg, ingår ej.
 
Från och med ansökan till gymnasiet läsåret 2013/14 får de sökande som fått betyg i modernt språk som språkval räkna med det som ett 17:e betyg i  meritvärdet, utöver de 16 bästa betygen i 
övrigt. De elever som ej har godkänt betyg i modernt språk som språkval har meritvärde om max 16 ämnen  och ingår i medelvärdet om 17 ämnen. I SIRIS redovisas genomsnittligt meritvärde för 
17 ämnen från och med 2014/15. Att inte motsvarande  redovisning fanns 2013/14 berodde på att det fanns osäkerhet i insamlingen av slutbetyg i modernt språk som språkval 2013/14.

Betyg i i svenska som andraspråk, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i engelska, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i modersmål, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg



AK6_Tn
AK6_Bl
AK6_Mu
AK6_Sl
AK6_IdH
AK6_Hkk
AK6_No
AK6_Bi
AK6_Fy
AK6_Ke
AK6_Tk
AK6_So
AK6_Ge
AK6_Hi
AK6_Re
AK6_Sh
AK6_Ovr
AK6_Antal
AK6_AntalF
hman
S_for_utbniva
S_andel_nyinv
S_andel_pojkar
S_and_uppn_krav_F

S_and_uppn_krav_B

S_and_uppn_krav_R

S_gen_meritv_F
S_gen_meritv_B
S_gen_meritv_R

Variabel Beskrivning
F9b_1_bearb
F9b_2_bearb
F9b_3_bearb

Fråge-
nummer

Fråga i klartext Delfrågor i klartext Svars-
alternativ

Svarsalternativ i klartext

F1 Använder ditt barn sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat)?

1 Ja

F1 Använder ditt barn sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat)?

2 Nej

Bearbetade svar, enkätfråga F9b, upprättningar av felstavningar mm.
Bearbetade svar, enkätfråga F9b, upprättningar av felstavningar mm.
Bearbetade svar, enkätfråga F9b, upprättningar av felstavningar mm.

Huvudman (kommunal el. privat), barnets senaste skola: 1 = Kommunal, 2 = Landsting, 3 = Staten, 5 = Enskild (fristående)
Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Bakgrundsinformation - Föräldrarnas genomsnittliga utb.nivå, barnets senaste skola
Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Bakgrundsinformation - Andel (%) nyinvandrade, barnets senaste skola
Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Bakgrundsinformation - Andel (%) pojkar, barnets senaste skola
Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Andel (%) som uppn. Kunskapskraven - Faktiskt värde (F), barnets senaste skola
Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Andel (%) som uppn. Kunskapskraven - Modell- beräknat värde (B), barnets senaste skola
Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Andel (%) som uppn. Kunskapskraven - Residual (R=F-B), barnets senaste skola
Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Genomsnittligt meritvärde - Faktiskt värde (F), barnets senaste skola
Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Genomsnittligt meritvärde - Modell- beräknat värde (B), barnets senaste skola
Salsa, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen, Genomsnittligt meritvärde - Residual (R=F-B), barnets senaste skola

Enkätdata 

Bearbetade enkätfrågor

Betyg i teckenspråk, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i bild, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i musik, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i slöjd, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i idrott och hälsa, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i hem- och konsument-kunskap, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i naturorienterande ämnen som block, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i biologi, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i fysik, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i kemi, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i teknik, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i samhällsorienterande ämnen som block, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg

Antal ämnen som eleven ej har godkänt betyg i, dvs ej A-E. Se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Antal ämnen som eleven ej har godkänt betyg i, dvs ej A-E. Se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg

Betyg i geografi, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i historia, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i religionskunskap, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i samhällskunskap, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg
Betyg i annat ämne, se bilaga 6. ÅK6 ämnen betyg



F1 Använder ditt barn sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat)?

3 Vet inte

F2a När ditt barn använder sociala medier, tycker du att det är ok att 
barnet:

Visar sitt ansikte i bild? 1 Ja

F2a När ditt barn använder sociala medier, tycker du att det är ok att 
barnet:

Visar sitt ansikte i bild? 2 Nej

F2a När ditt barn använder sociala medier, tycker du att det är ok att 
barnet:

Visar sitt ansikte i bild? 3 Vet inte

F2b När ditt barn använder sociala medier, tycker du att det är ok att 
barnet:

Visar sitt fullständiga namn? 1 Ja

F2b När ditt barn använder sociala medier, tycker du att det är ok att 
barnet:

Visar sitt fullständiga namn? 2 Nej

F2b När ditt barn använder sociala medier, tycker du att det är ok att 
barnet:

Visar sitt fullständiga namn? 3 Vet inte

F2c När ditt barn använder sociala medier, tycker du att det är ok att 
barnet:

Visar sin adress? 1 Ja

F2c När ditt barn använder sociala medier, tycker du att det är ok att 
barnet:

Visar sin adress? 2 Nej

F2c När ditt barn använder sociala medier, tycker du att det är ok att 
barnet:

Visar sin adress? 3 Vet inte

F2d När ditt barn använder sociala medier, tycker du att det är ok att 
barnet:

Visar vad han/hon går i skolan? 1 Ja

F2d När ditt barn använder sociala medier, tycker du att det är ok att 
barnet:

Visar vad han/hon går i skolan? 2 Nej

F2d När ditt barn använder sociala medier, tycker du att det är ok att 
barnet:

Visar vad han/hon går i skolan? 3 Vet inte

F2e När ditt barn använder sociala medier, tycker du att det är ok att 
barnet:

Visar sin korrekta ålder? 1 Ja

F2e När ditt barn använder sociala medier, tycker du att det är ok att 
barnet:

Visar sin korrekta ålder? 2 Nej

F2e När ditt barn använder sociala medier, tycker du att det är ok att 
barnet:

Visar sin korrekta ålder? 3 Vet inte

F2f När ditt barn använder sociala medier, tycker du att det är ok att 
barnet:

Visar sitt mobilnummer? 1 Ja

F2f När ditt barn använder sociala medier, tycker du att det är ok att 
barnet:

Visar sitt mobilnummer? 2 Nej

F2f När ditt barn använder sociala medier, tycker du att det är ok att 
barnet:

Visar sitt mobilnummer? 3 Vet inte

F2g När ditt barn använder sociala medier, tycker du att det är ok att 
barnet:

Visar vilka som är barnets vänner? 1 Ja

F2g När ditt barn använder sociala medier, tycker du att det är ok att 
barnet:

Visar vilka som är barnets vänner? 2 Nej

F2g När ditt barn använder sociala medier, tycker du att det är ok att 
barnet:

Visar vilka som är barnets vänner? 3 Vet inte

F2h När ditt barn använder sociala medier, tycker du att det är ok att 
barnet:

Visar vilka som är barnets familjemedlemmar? 1 Ja



F2h När ditt barn använder sociala medier, tycker du att det är ok att 
barnet:

Visar vilka som är barnets familjemedlemmar? 2 Nej

F2h När ditt barn använder sociala medier, tycker du att det är ok att 
barnet:

Visar vilka som är barnets familjemedlemmar? 3 Vet inte

F3 Kan du se ditt barns inlägg på Facebook, Instagram, Twitter, och 
liknande?

1 Ja, jag kan se allt

F3 Kan du se ditt barns inlägg på Facebook, Instagram, Twitter, och 
liknande?

2 Ja, men bara det han/hon väljer att jag ska få 
se

F3 Kan du se ditt barns inlägg på Facebook, Instagram, Twitter, och 
liknande?

3 Nej

F3 Kan du se ditt barns inlägg på Facebook, Instagram, Twitter, och 
liknande?

4 Vet inte

F4 Har du lösenordet till något av ditt barns sociala mediekonton? 1 Ja
F4 Har du lösenordet till något av ditt barns sociala mediekonton? 2 Nej
F4 Har du lösenordet till något av ditt barns sociala mediekonton? 3 Vet inte
F5a Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.

Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:
Komma i kontakt med porr på internet 1 Instämmer helt och hållet

F5a Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Komma i kontakt med porr på internet 2 Instämmer till stor del

F5a Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Komma i kontakt med porr på internet 3 Instämmer  till viss del

F5a Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Komma i kontakt med porr på internet 4 Instämmer inte alls

F5a Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Komma i kontakt med porr på internet 5 Vet inte

F5b Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Bli mobbat eller hotat på internet eller via mobilen 1 Instämmer helt och hållet

F5b Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Bli mobbat eller hotat på internet eller via mobilen 2 Instämmer till stor del

F5b Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Bli mobbat eller hotat på internet eller via mobilen 3 Instämmer  till viss del



F5b Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Bli mobbat eller hotat på internet eller via mobilen 4 Instämmer inte alls

F5b Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Bli mobbat eller hotat på internet eller via mobilen 5 Vet inte

F5c Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Vara elak mot eller mobba någon på internet eller via mobilen 1 Instämmer helt och hållet

F5c Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Vara elak mot eller mobba någon på internet eller via mobilen 2 Instämmer till stor del

F5c Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Vara elak mot eller mobba någon på internet eller via mobilen 3 Instämmer  till viss del

F5c Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Vara elak mot eller mobba någon på internet eller via mobilen 4 Instämmer inte alls

F5c Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Vara elak mot eller mobba någon på internet eller via mobilen 5 Vet inte

F5d Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Träffa någon på riktigt som han/hon först lärt känna via internet 1 Instämmer helt och hållet

F5d Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Träffa någon på riktigt som han/hon först lärt känna via internet 2 Instämmer till stor del

F5d Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Träffa någon på riktigt som han/hon först lärt känna via internet 3 Instämmer  till viss del

F5d Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Träffa någon på riktigt som han/hon först lärt känna via internet 4 Instämmer inte alls



F5d Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Träffa någon på riktigt som han/hon först lärt känna via internet 5 Vet inte

F5e Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Få sexuella kommentarer eller förslag på internet 1 Instämmer helt och hållet

F5e Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Få sexuella kommentarer eller förslag på internet 2 Instämmer till stor del

F5e Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Få sexuella kommentarer eller förslag på internet 3 Instämmer  till viss del

F5e Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Få sexuella kommentarer eller förslag på internet 4 Instämmer inte alls

F5e Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Få sexuella kommentarer eller förslag på internet 5 Vet inte

F5f Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Kontaktas av vuxna som söker sexuell kontakt via internet 1 Instämmer helt och hållet

F5f Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Kontaktas av vuxna som söker sexuell kontakt via internet 2 Instämmer till stor del

F5f Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Kontaktas av vuxna som söker sexuell kontakt via internet 3 Instämmer  till viss del

F5f Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Kontaktas av vuxna som söker sexuell kontakt via internet 4 Instämmer inte alls

F5f Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Kontaktas av vuxna som söker sexuell kontakt via internet 5 Vet inte



F5g Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Använda webbkamera när han/hon chattar 1 Instämmer helt och hållet

F5g Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Använda webbkamera när han/hon chattar 2 Instämmer till stor del

F5g Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Använda webbkamera när han/hon chattar 3 Instämmer  till viss del

F5g Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Använda webbkamera när han/hon chattar 4 Instämmer inte alls

F5g Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Använda webbkamera när han/hon chattar 5 Vet inte

F5h Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Berätta för mycket om sig själv på internet 1 Instämmer helt och hållet

F5h Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Berätta för mycket om sig själv på internet 2 Instämmer till stor del

F5h Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Berätta för mycket om sig själv på internet 3 Instämmer  till viss del

F5h Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Berätta för mycket om sig själv på internet 4 Instämmer inte alls

F5h Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Berätta för mycket om sig själv på internet 5 Vet inte

F5i Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Publicera olämpliga filmer/bilder på sig själv på internet 1 Instämmer helt och hållet



F5i Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Publicera olämpliga filmer/bilder på sig själv på internet 2 Instämmer till stor del

F5i Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Publicera olämpliga filmer/bilder på sig själv på internet 3 Instämmer  till viss del

F5i Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Publicera olämpliga filmer/bilder på sig själv på internet 4 Instämmer inte alls

F5i Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Publicera olämpliga filmer/bilder på sig själv på internet 5 Vet inte

F5j Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Råka ut för att någon annan publicerar olämpliga bilder eller 
filmer på hoonom/henne på internet

1 Instämmer helt och hållet

F5j Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Råka ut för att någon annan publicerar olämpliga bilder eller 
filmer på hoonom/henne på internet

2 Instämmer till stor del

F5j Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Råka ut för att någon annan publicerar olämpliga bilder eller 
filmer på hoonom/henne på internet

3 Instämmer  till viss del

F5j Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Råka ut för att någon annan publicerar olämpliga bilder eller 
filmer på hoonom/henne på internet

4 Instämmer inte alls

F5j Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Råka ut för att någon annan publicerar olämpliga bilder eller 
filmer på hoonom/henne på internet

5 Vet inte

F5k Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Ägna så mycket tid åt internet/spel att han/hon blir socialt 
isolerad

1 Instämmer helt och hållet

F5k Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Ägna så mycket tid åt internet/spel att han/hon blir socialt 
isolerad

2 Instämmer till stor del



F5k Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Ägna så mycket tid åt internet/spel att han/hon blir socialt 
isolerad

3 Instämmer  till viss del

F5k Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Ägna så mycket tid åt internet/spel att han/hon blir socialt 
isolerad

4 Instämmer inte alls

F5k Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Ägna så mycket tid åt internet/spel att han/hon blir socialt 
isolerad

5 Vet inte

F5l Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Påverkas av religiös eller politisk extremism på internet 1 Instämmer helt och hållet

F5l Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Påverkas av religiös eller politisk extremism på internet 2 Instämmer till stor del

F5l Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Påverkas av religiös eller politisk extremism på internet 3 Instämmer  till viss del

F5l Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Påverkas av religiös eller politisk extremism på internet 4 Instämmer inte alls

F5l Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Påverkas av religiös eller politisk extremism på internet 5 Vet inte

F5m Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Spendera för mycket pengar på internet 1 Instämmer helt och hållet

F5m Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Spendera för mycket pengar på internet 2 Instämmer till stor del

F5m Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Spendera för mycket pengar på internet 3 Instämmer  till viss del



F5m Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Spendera för mycket pengar på internet 4 Instämmer inte alls

F5m Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Spendera för mycket pengar på internet 5 Vet inte

F5n Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Bli beroende av mobilen, spel eller sociala medier 1 Instämmer helt och hållet

F5n Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Bli beroende av mobilen, spel eller sociala medier 2 Instämmer till stor del

F5n Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Bli beroende av mobilen, spel eller sociala medier 3 Instämmer  till viss del

F5n Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Bli beroende av mobilen, spel eller sociala medier 4 Instämmer inte alls

F5n Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Bli beroende av mobilen, spel eller sociala medier 5 Vet inte

F5o Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Få för lite sömn till följd av medieanvändning 1 Instämmer helt och hållet

F5o Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Få för lite sömn till följd av medieanvändning 2 Instämmer till stor del

F5o Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Få för lite sömn till följd av medieanvändning 3 Instämmer  till viss del

F5o Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Få för lite sömn till följd av medieanvändning 4 Instämmer inte alls



F5o Här kommer några påståenden om oro inför barns medieanvändning.
Jag oroar mig för att mitt barn nu eller i framtiden ska:

Få för lite sömn till följd av medieanvändning 5 Vet inte

F6_01 Har det någon gång hänt att ditt barn har: 1 Kommit i kontakt med porr på internet?
F6_02 Har det någon gång hänt att ditt barn har: 1 Blivit mobbad eller hotat på internet eller via 

mobilen?
F6_03 Har det någon gång hänt att ditt barn har: 1 Varit elak mot eller mobbat någon på internet 

eller via mobilen?
F6_04 Har det någon gång hänt att ditt barn har: 1 Träffat någon på riktigt som han/hon först lärt 

känna via internet?
F6_05 Har det någon gång hänt att ditt barn har: 1 Fått sexuella kommentarer eller förslag på 

internet?
F6_06 Har det någon gång hänt att ditt barn har: 1 Kontaktats av vuxna som söker sexuell 

kontakt via internet?
F6_07 Har det någon gång hänt att ditt barn har: 1 Använt webbkamera när han/hon chattar?
F6_08 Har det någon gång hänt att ditt barn har: 1 Berättat för mycket om sig själv på internet?

F6_09 Har det någon gång hänt att ditt barn har: 1 Publicerat olämpliga filmer/bilder på sig själv 
på internet?

F6_10 Har det någon gång hänt att ditt barn har: 1 Råkat ut för att någon annan publicerat 
olämpliga bilder eller filmer på honom/henne 
på internet?

F6_11 Har det någon gång hänt att ditt barn har: 1 Ägnat så mycket tid åt internet/spel att 
han/hon blivit socialt isolerad?

F6_12 Har det någon gång hänt att ditt barn har: 1 Kommit i kontakt med porr på internet?
F6_13 Har det någon gång hänt att ditt barn har: 1 Blivit mobbad eller hotat på internet eller via 

mobilen?
F6_14 Har det någon gång hänt att ditt barn har: 1 Varit elak mot eller mobbat någon på internet 

eller via mobilen?
F6_15 Har det någon gång hänt att ditt barn har: 1 Träffat någon på riktigt som han/hon först lärt 

känna via internet?
F6_16 Har det någon gång hänt att ditt barn har: 1 Fått sexuella kommentarer eller förslag på 

internet?
F7a När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 

stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:
Mediebranschen? 1 Mycket stort ansvar

F7a När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Mediebranschen? 2 Ganska stort ansvar

F7a När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Mediebranschen? 3 Ganska litet ansvar

F7a När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Mediebranschen? 4 Mycket litet ansvar

F7a När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Mediebranschen? 5 Vet inte

F7b När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Föräldrar? 1 Mycket stort ansvar



F7b När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Föräldrar? 2 Ganska stort ansvar

F7b När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Föräldrar? 3 Ganska litet ansvar

F7b När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Föräldrar? 4 Mycket litet ansvar

F7b När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Föräldrar? 5 Vet inte

F7c När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Skolan? 1 Mycket stort ansvar

F7c När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Skolan? 2 Ganska stort ansvar

F7c När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Skolan? 3 Ganska litet ansvar

F7c När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Skolan? 4 Mycket litet ansvar

F7c När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Skolan? 5 Vet inte

F7d När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Staten genom lagstiftning? 1 Mycket stort ansvar

F7d När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Staten genom lagstiftning? 2 Ganska stort ansvar

F7d När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Staten genom lagstiftning? 3 Ganska litet ansvar

F7d När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Staten genom lagstiftning? 4 Mycket litet ansvar

F7d När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Staten genom lagstiftning? 5 Vet inte

F7e När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Myndigheter genom information? 1 Mycket stort ansvar

F7e När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Myndigheter genom information? 2 Ganska stort ansvar

F7e När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Myndigheter genom information? 3 Ganska litet ansvar

F7e När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Myndigheter genom information? 4 Mycket litet ansvar

F7e När det gäller skydd av barn och unga när de använder medier, hur 
stort ansvar anser du att nedanstående aktörer ska ha:

Myndigheter genom information? 5 Vet inte

F8_01 Vilka metoder använder du för att skydda ditt barn på 
internet/begränsa internetanvändningen?

1 Använder inbyggd föräldrakontroll i befintlig 
programvara

F8_02 Vilka metoder använder du för att skydda ditt barn på 
internet/begränsa internetanvändningen?

1 Använder särskilt installerade filterprogram

F8_03 Vilka metoder använder du för att skydda ditt barn på 
internet/begränsa internetanvändningen?

1 Samtalar med barnet om nätet

F8_04 Vilka metoder använder du för att skydda ditt barn på 
internet/begränsa internetanvändningen?

1 Övervakar barnet när han/hon använder nätet



F8_05 Vilka metoder använder du för att skydda ditt barn på 
internet/begränsa internetanvändningen?

1 Inspekterar webbhistorik/loggar i efterhand

F8_06 Vilka metoder använder du för att skydda ditt barn på 
internet/begränsa internetanvändningen?

1 Har regler för hur sent barnet får använda 
nätet

F8_07 Vilka metoder använder du för att skydda ditt barn på 
internet/begränsa internetanvändningen?

1 Har regler för hur lång tid barnet får använda 
nätet

F8_08 Vilka metoder använder du för att skydda ditt barn på 
internet/begränsa internetanvändningen?

1 Har regler för vilket innehåll barnet får ta del 
av på nätet

F8_09 Vilka metoder använder du för att skydda ditt barn på 
internet/begränsa internetanvändningen?

1 Annan typ av reglering, beskriv:

F8_txt Vilka metoder använder du för att skydda ditt barn på 
internet/begränsa internetanvändningen?

1

F8_10 Vilka metoder använder du för att skydda ditt barn på 
internet/begränsa internetanvändningen?

1 Inget av ovanstående

F9a Får du den information och vägledning som du behöver när det gäller 
barns och ungas medieanvändning?

1 Ja, tillräckligt

F9a Får du den information och vägledning som du behöver när det gäller 
barns och ungas medieanvändning?

2 Ja, nästan tillräckligt

F9a Får du den information och vägledning som du behöver när det gäller 
barns och ungas medieanvändning?

3 Nej, saknar en del

F9a Får du den information och vägledning som du behöver när det gäller 
barns och ungas medieanvändning?

4 Nej, saknar mycket

F9a Får du den information och vägledning som du behöver när det gäller 
barns och ungas medieanvändning?

5 Känner inget behov

F9a Får du den information och vägledning som du behöver när det gäller 
barns och ungas medieanvändning?

6 Vet inte

F9b01_01 Får du den information och vägledning som du behöver när det gäller 
barns och ungas medieanvändning?

Varifrån får du information och vägledning?

F9b01_02 Får du den information och vägledning som du behöver när det gäller 
barns och ungas medieanvändning?

Varifrån får du information och vägledning?

F9b01_03 Får du den information och vägledning som du behöver när det gäller 
barns och ungas medieanvändning?

Varifrån får du information och vägledning?

F10a Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Marksända tv- kanaler ( SVT1, SVT2, TV4)? 1 Mycket bra

F10a Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Marksända tv- kanaler ( SVT1, SVT2, TV4)? 2 Ganska bra

F10a Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Marksända tv- kanaler ( SVT1, SVT2, TV4)? 3 Ganska dåligt

F10a Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Marksända tv- kanaler ( SVT1, SVT2, TV4)? 4 Mycket dåligt

F10a Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Marksända tv- kanaler ( SVT1, SVT2, TV4)? 5 Vet inte

F10b Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Övriga tv-kanaler? 1 Mycket bra

F10b Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Övriga tv-kanaler? 2 Ganska bra



F10b Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Övriga tv-kanaler? 3 Ganska dåligt

F10b Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Övriga tv-kanaler? 4 Mycket dåligt

F10b Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Övriga tv-kanaler? 5 Vet inte

F10c Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Streamad tv (t.ex HBO, Netflix)? 1 Mycket bra

F10c Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Streamad tv (t.ex HBO, Netflix)? 2 Ganska bra

F10c Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Streamad tv (t.ex HBO, Netflix)? 3 Ganska dåligt

F10c Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Streamad tv (t.ex HBO, Netflix)? 4 Mycket dåligt

F10c Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Streamad tv (t.ex HBO, Netflix)? 5 Vet inte

F10d Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 1 Mycket bra

F10d Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 2 Ganska bra

F10d Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 3 Ganska dåligt

F10d Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 4 Mycket dåligt

F10d Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 5 Vet inte

F10e Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Internet? 1 Mycket bra

F10e Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Internet? 2 Ganska bra

F10e Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Internet? 3 Ganska dåligt

F10e Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Internet? 4 Mycket dåligt

F10e Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Internet? 5 Vet inte

F10f Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Sociala medier? 1 Mycket bra

F10f Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Sociala medier? 2 Ganska bra

F10f Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Sociala medier? 3 Ganska dåligt

F10f Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Sociala medier? 4 Mycket dåligt

F10f Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Sociala medier? 5 Vet inte



F10g Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Bio? 1 Mycket bra

F10g Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Bio? 2 Ganska bra

F10g Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Bio? 3 Ganska dåligt

F10g Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Bio? 4 Mycket dåligt

F10g Hur tycker du att samhällets skydd av barn och unga fungerar när de 
använder följande medieformer:

Bio? 5 Vet inte

F11a Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Läxor/skolarbeten? 1 För mycket tid

F11a Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Läxor/skolarbeten? 2 Lagom

F11a Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Läxor/skolarbeten? 3 För lite tid

F11a Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Läxor/skolarbeten? 4 Barnet gör aldrig det

F11b Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 1 För mycket tid

F11b Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 2 Lagom

F11b Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 3 För lite tid

F11b Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 4 Barnet gör aldrig det

F11c Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Böcker/tidningar? 1 För mycket tid

F11c Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Böcker/tidningar? 2 Lagom

F11c Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Böcker/tidningar? 3 För lite tid

F11c Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Böcker/tidningar? 4 Barnet gör aldrig det

F11d Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Sömn? 1 För mycket tid

F11d Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Sömn? 2 Lagom

F11d Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Sömn? 3 För lite tid

F11e Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Filmer/tv-program? 1 För mycket tid

F11e Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Filmer/tv-program? 2 Lagom

F11e Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Filmer/tv-program? 3 För lite tid



F11e Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Filmer/tv-program? 4 Barnet gör aldrig det

F11f Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Internet? 1 För mycket tid

F11f Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Internet? 2 Lagom

F11f Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Internet? 3 För lite tid

F11f Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Internet? 4 Barnet gör aldrig det

F11g Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Kompisar? 1 För mycket tid

F11g Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Kompisar? 2 Lagom

F11g Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Kompisar? 3 För lite tid

F11g Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Kompisar? 4 Barnet gör aldrig det

F11h Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Sport/träning/motion? 1 För mycket tid

F11h Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Sport/träning/motion? 2 Lagom

F11h Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Sport/träning/motion? 3 För lite tid

F11h Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Sport/träning/motion? 4 Barnet gör aldrig det

F11i Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Mobilen? 1 För mycket tid

F11i Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Mobilen? 2 Lagom

F11i Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Mobilen? 3 För lite tid

F11i Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Mobilen? 4 Barnet gör aldrig det

F11j Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, 
Snapchat)?

1 För mycket tid

F11j Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, 
Snapchat)?

2 Lagom

F11j Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, 
Snapchat)?

3 För lite tid

F11j Tycker du att ditt barn ägnar för mycket tid, lagom med tid eller för litet 
tid åt:

Sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, 
Snapchat)?

4 Barnet gör aldrig det

F12 Hur ofta händer det att barnets medieanvändning leder till att ditt barn 
inte gör vad han/hon ska t.ex. läxläsning, hjälpa till hemma, gå och 
lägga sig?

1 Varje dag



F12 Hur ofta händer det att barnets medieanvändning leder till att ditt barn 
inte gör vad han/hon ska t.ex. läxläsning, hjälpa till hemma, gå och 
lägga sig?

2 Några gånger i veckan

F12 Hur ofta händer det att barnets medieanvändning leder till att ditt barn 
inte gör vad han/hon ska t.ex. läxläsning, hjälpa till hemma, gå och 
lägga sig?

3 En gång i veckan

F12 Hur ofta händer det att barnets medieanvändning leder till att ditt barn 
inte gör vad han/hon ska t.ex. läxläsning, hjälpa till hemma, gå och 
lägga sig?

4 En gång i månaden

F12 Hur ofta händer det att barnets medieanvändning leder till att ditt barn 
inte gör vad han/hon ska t.ex. läxläsning, hjälpa till hemma, gå och 
lägga sig?

5 Mer sällan

F12 Hur ofta händer det att barnets medieanvändning leder till att ditt barn 
inte gör vad han/hon ska t.ex. läxläsning, hjälpa till hemma, gå och 
lägga sig?

6 Aldrig

F13a När det gäller dig själv, tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom 
med tid eller för litet tid åt:

Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 1 För mycket tid

F13a När det gäller dig själv, tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom 
med tid eller för litet tid åt:

Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 2 Lagom

F13a När det gäller dig själv, tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom 
med tid eller för litet tid åt:

Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 3 För lite tid

F13a När det gäller dig själv, tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom 
med tid eller för litet tid åt:

Datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta? 4 Jag gör aldrig det

F13b När det gäller dig själv, tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom 
med tid eller för litet tid åt:

Böcker/tidningar? 1 För mycket tid

F13b När det gäller dig själv, tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom 
med tid eller för litet tid åt:

Böcker/tidningar? 2 Lagom

F13b När det gäller dig själv, tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom 
med tid eller för litet tid åt:

Böcker/tidningar? 3 För lite tid

F13b När det gäller dig själv, tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom 
med tid eller för litet tid åt:

Böcker/tidningar? 4 Jag gör aldrig det

F13c När det gäller dig själv, tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom 
med tid eller för litet tid åt:

Sömn? 1 För mycket tid

F13c När det gäller dig själv, tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom 
med tid eller för litet tid åt:

Sömn? 2 Lagom

F13c När det gäller dig själv, tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom 
med tid eller för litet tid åt:

Sömn? 3 För lite tid

F13d När det gäller dig själv, tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom 
med tid eller för litet tid åt:

Filmer/tv-program? 1 För mycket tid

F13d När det gäller dig själv, tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom 
med tid eller för litet tid åt:

Filmer/tv-program? 2 Lagom

F13d När det gäller dig själv, tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom 
med tid eller för litet tid åt:

Filmer/tv-program? 3 För lite tid

F13d När det gäller dig själv, tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom 
med tid eller för litet tid åt:

Filmer/tv-program? 4 Jag gör aldrig det

F13e När det gäller dig själv, tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom 
med tid eller för litet tid åt:

Internet? 1 För mycket tid



F13e När det gäller dig själv, tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom 
med tid eller för litet tid åt:

Internet? 2 Lagom

F13e När det gäller dig själv, tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom 
med tid eller för litet tid åt:

Internet? 3 För lite tid

F13e När det gäller dig själv, tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom 
med tid eller för litet tid åt:

Internet? 4 Jag gör aldrig det

F13f När det gäller dig själv, tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom 
med tid eller för litet tid åt:

Kompisar? 1 För mycket tid

F13f När det gäller dig själv, tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom 
med tid eller för litet tid åt:

Kompisar? 2 Lagom

F13f När det gäller dig själv, tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom 
med tid eller för litet tid åt:

Kompisar? 3 För lite tid

F13f När det gäller dig själv, tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom 
med tid eller för litet tid åt:

Kompisar? 4 Jag gör aldrig det

F13g När det gäller dig själv, tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom 
med tid eller för litet tid åt:

Sport/träning/motion? 1 För mycket tid

F13g När det gäller dig själv, tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom 
med tid eller för litet tid åt:

Sport/träning/motion? 2 Lagom

F13g När det gäller dig själv, tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom 
med tid eller för litet tid åt:

Sport/träning/motion? 3 För lite tid

F13g När det gäller dig själv, tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom 
med tid eller för litet tid åt:

Sport/träning/motion? 4 Jag gör aldrig det

F13h När det gäller dig själv, tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom 
med tid eller för litet tid åt:

Mobilen? 1 För mycket tid

F13h När det gäller dig själv, tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom 
med tid eller för litet tid åt:

Mobilen? 2 Lagom

F13h När det gäller dig själv, tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom 
med tid eller för litet tid åt:

Mobilen? 3 För lite tid

F13h När det gäller dig själv, tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom 
med tid eller för litet tid åt:

Mobilen? 4 Jag gör aldrig det

F13i När det gäller dig själv, tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom 
med tid eller för litet tid åt:

Sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, 
Snapchat)?

1 För mycket tid

F13i När det gäller dig själv, tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom 
med tid eller för litet tid åt:

Sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, 
Snapchat)?

2 Lagom

F13i När det gäller dig själv, tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom 
med tid eller för litet tid åt:

Sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, 
Snapchat)?

3 För lite tid

F13i När det gäller dig själv, tycker du att du ägnar för mycket tid, lagom 
med tid eller för litet tid åt:

Sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, Twitter, 
Snapchat)?

4 Jag gör aldrig det

F14a Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Skicka meddelanden (t.ex. mejl, sms)? 1 Mycket bra
F14a Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Skicka meddelanden (t.ex. mejl, sms)? 2 Ganska bra
F14a Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Skicka meddelanden (t.ex. mejl, sms)? 3 Varken bra eller dåligt
F14a Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Skicka meddelanden (t.ex. mejl, sms)? 4 Ganska dåligt
F14a Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Skicka meddelanden (t.ex. mejl, sms)? 5 Mycket dåligt
F14a Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Skicka meddelanden (t.ex. mejl, sms)? 6 Barnet gör aldrig detta/det har aldrig hänt
F14a Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Skicka meddelanden (t.ex. mejl, sms)? 7 Vet inte
F14b Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Hitta den information barnet söker på internet? 1 Mycket bra



F14b Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Hitta den information barnet söker på internet? 2 Ganska bra
F14b Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Hitta den information barnet söker på internet? 3 Varken bra eller dåligt
F14b Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Hitta den information barnet söker på internet? 4 Ganska dåligt
F14b Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Hitta den information barnet söker på internet? 5 Mycket dåligt
F14b Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Hitta den information barnet söker på internet? 6 Barnet gör aldrig detta/det har aldrig hänt
F14b Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Hitta den information barnet söker på internet? 7 Vet inte
F14c Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Förstå den information barnet hittar på internet? 1 Mycket bra
F14c Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Förstå den information barnet hittar på internet? 2 Ganska bra
F14c Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Förstå den information barnet hittar på internet? 3 Varken bra eller dåligt
F14c Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Förstå den information barnet hittar på internet? 4 Ganska dåligt
F14c Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Förstå den information barnet hittar på internet? 5 Mycket dåligt
F14c Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Förstå den information barnet hittar på internet? 6 Barnet gör aldrig detta/det har aldrig hänt
F14c Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Förstå den information barnet hittar på internet? 7 Vet inte
F14d Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Skydda sina personliga uppgifter (t.ex. adress, 

telefonnummer)?
1 Mycket bra

F14d Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Skydda sina personliga uppgifter (t.ex. adress, 
telefonnummer)?

2 Ganska bra

F14d Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Skydda sina personliga uppgifter (t.ex. adress, 
telefonnummer)?

3 Varken bra eller dåligt

F14d Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Skydda sina personliga uppgifter (t.ex. adress, 
telefonnummer)?

4 Ganska dåligt

F14d Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Skydda sina personliga uppgifter (t.ex. adress, 
telefonnummer)?

5 Mycket dåligt

F14d Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Skydda sina personliga uppgifter (t.ex. adress, 
telefonnummer)?

6 Barnet gör aldrig detta/det har aldrig hänt

F14d Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Skydda sina personliga uppgifter (t.ex. adress, 
telefonnummer)?

7 Vet inte

F14e Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Ändra säkerhetsinställningar på webbläsaren? 1 Mycket bra
F14e Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Ändra säkerhetsinställningar på webbläsaren? 2 Ganska bra
F14e Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Ändra säkerhetsinställningar på webbläsaren? 3 Varken bra eller dåligt
F14e Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Ändra säkerhetsinställningar på webbläsaren? 4 Ganska dåligt
F14e Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Ändra säkerhetsinställningar på webbläsaren? 5 Mycket dåligt
F14e Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Ändra säkerhetsinställningar på webbläsaren? 6 Barnet gör aldrig detta/det har aldrig hänt
F14e Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Ändra säkerhetsinställningar på webbläsaren? 7 Vet inte
F14f Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Blockera personer på t.ex. Facebook eller Instagram? 1 Mycket bra
F14f Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Blockera personer på t.ex. Facebook eller Instagram? 2 Ganska bra
F14f Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Blockera personer på t.ex. Facebook eller Instagram? 3 Varken bra eller dåligt
F14f Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Blockera personer på t.ex. Facebook eller Instagram? 4 Ganska dåligt
F14f Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Blockera personer på t.ex. Facebook eller Instagram? 5 Mycket dåligt
F14f Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Blockera personer på t.ex. Facebook eller Instagram? 6 Barnet gör aldrig detta/det har aldrig hänt
F14f Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Blockera personer på t.ex. Facebook eller Instagram? 7 Vet inte
F14g Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Använda dator/surfplatta/smart telefon för att göra filmklipp? 1 Mycket bra



F14g Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Använda dator/surfplatta/smart telefon för att göra filmklipp? 2 Ganska bra

F14g Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Använda dator/surfplatta/smart telefon för att göra filmklipp? 3 Varken bra eller dåligt

F14g Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Använda dator/surfplatta/smart telefon för att göra filmklipp? 4 Ganska dåligt

F14g Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Använda dator/surfplatta/smart telefon för att göra filmklipp? 5 Mycket dåligt

F14g Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Använda dator/surfplatta/smart telefon för att göra filmklipp? 6 Barnet gör aldrig detta/det har aldrig hänt

F14g Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Använda dator/surfplatta/smart telefon för att göra filmklipp? 7 Vet inte

F14h Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Använda dator/surfplatta/smart telefon för bildbehandling? 1 Mycket bra

F14h Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Använda dator/surfplatta/smart telefon för bildbehandling? 2 Ganska bra

F14h Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Använda dator/surfplatta/smart telefon för bildbehandling? 3 Varken bra eller dåligt

F14h Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Använda dator/surfplatta/smart telefon för bildbehandling? 4 Ganska dåligt

F14h Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Använda dator/surfplatta/smart telefon för bildbehandling? 5 Mycket dåligt

F14h Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Använda dator/surfplatta/smart telefon för bildbehandling? 6 Barnet gör aldrig detta/det har aldrig hänt

F14h Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Använda dator/surfplatta/smart telefon för bildbehandling? 7 Vet inte

F14i Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Avgöra om information på internet är trovärdig? 1 Mycket bra
F14i Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Avgöra om information på internet är trovärdig? 2 Ganska bra
F14i Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Avgöra om information på internet är trovärdig? 3 Varken bra eller dåligt
F14i Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Avgöra om information på internet är trovärdig? 4 Ganska dåligt
F14i Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Avgöra om information på internet är trovärdig? 5 Mycket dåligt
F14i Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Avgöra om information på internet är trovärdig? 6 Barnet gör aldrig detta/det har aldrig hänt
F14i Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Avgöra om information på internet är trovärdig? 7 Vet inte
F14j Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Klara av obehagliga meddelanden andra skickat till barnet? 1 Mycket bra

F14j Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Klara av obehagliga meddelanden andra skickat till barnet? 2 Ganska bra

F14j Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Klara av obehagliga meddelanden andra skickat till barnet? 3 Varken bra eller dåligt

F14j Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Klara av obehagliga meddelanden andra skickat till barnet? 4 Ganska dåligt

F14j Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Klara av obehagliga meddelanden andra skickat till barnet? 5 Mycket dåligt

F14j Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Klara av obehagliga meddelanden andra skickat till barnet? 6 Barnet gör aldrig detta/det har aldrig hänt



F14j Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Klara av obehagliga meddelanden andra skickat till barnet? 7 Vet inte

F14k Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Klara av obehagliga bilder/filmer barnet kommer i kontakt med 
på internet?

1 Mycket bra

F14k Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Klara av obehagliga bilder/filmer barnet kommer i kontakt med 
på internet?

2 Ganska bra

F14k Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Klara av obehagliga bilder/filmer barnet kommer i kontakt med 
på internet?

3 Varken bra eller dåligt

F14k Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Klara av obehagliga bilder/filmer barnet kommer i kontakt med 
på internet?

4 Ganska dåligt

F14k Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Klara av obehagliga bilder/filmer barnet kommer i kontakt med 
på internet?

5 Mycket dåligt

F14k Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Klara av obehagliga bilder/filmer barnet kommer i kontakt med 
på internet?

6 Barnet gör aldrig detta/det har aldrig hänt

F14k Hur bedömer du ditt barns förmåga att: Klara av obehagliga bilder/filmer barnet kommer i kontakt med 
på internet?

7 Vet inte

F15a Jag tycker att tv och film: Gör att barn lär sig bra saker 1 Instämmer helt och hållet
F15a Jag tycker att tv och film: Gör att barn lär sig bra saker 2 Instämmer till stor del
F15a Jag tycker att tv och film: Gör att barn lär sig bra saker 3 Instämmer till viss del
F15a Jag tycker att tv och film: Gör att barn lär sig bra saker 4 Instämmer inte alls
F15a Jag tycker att tv och film: Gör att barn lär sig bra saker 5 Vet inte
F15b Jag tycker att tv och film: Gör att barn lär sig dåliga saker 1 Instämmer helt och hållet
F15b Jag tycker att tv och film: Gör att barn lär sig dåliga saker 2 Instämmer till stor del
F15b Jag tycker att tv och film: Gör att barn lär sig dåliga saker 3 Instämmer till viss del
F15b Jag tycker att tv och film: Gör att barn lär sig dåliga saker 4 Instämmer inte alls
F15b Jag tycker att tv och film: Gör att barn lär sig dåliga saker 5 Vet inte
F15c Jag tycker att tv och film: Gör barn passiva 1 Instämmer helt och hållet
F15c Jag tycker att tv och film: Gör barn passiva 2 Instämmer till stor del
F15c Jag tycker att tv och film: Gör barn passiva 3 Instämmer till viss del
F15c Jag tycker att tv och film: Gör barn passiva 4 Instämmer inte alls
F15c Jag tycker att tv och film: Gör barn passiva 5 Vet inte
F15d Jag tycker att tv och film: Är ett sätt att umgås 1 Instämmer helt och hållet
F15d Jag tycker att tv och film: Är ett sätt att umgås 2 Instämmer till stor del
F15d Jag tycker att tv och film: Är ett sätt att umgås 3 Instämmer till viss del
F15d Jag tycker att tv och film: Är ett sätt att umgås 4 Instämmer inte alls
F15d Jag tycker att tv och film: Är ett sätt att umgås 5 Vet inte
F15e Jag tycker att tv och film: Är beroendeframkallande 1 Instämmer helt och hållet
F15e Jag tycker att tv och film: Är beroendeframkallande 2 Instämmer till stor del
F15e Jag tycker att tv och film: Är beroendeframkallande 3 Instämmer till viss del
F15e Jag tycker att tv och film: Är beroendeframkallande 4 Instämmer inte alls
F15e Jag tycker att tv och film: Är beroendeframkallande 5 Vet inte
F15f Jag tycker att tv och film: Stimulerar barns fantasi 1 Instämmer helt och hållet
F15f Jag tycker att tv och film: Stimulerar barns fantasi 2 Instämmer till stor del



F15f Jag tycker att tv och film: Stimulerar barns fantasi 3 Instämmer till viss del
F15f Jag tycker att tv och film: Stimulerar barns fantasi 4 Instämmer inte alls
F15f Jag tycker att tv och film: Stimulerar barns fantasi 5 Vet inte
F15g Jag tycker att tv och film: Stjäl tid från viktigare aktiviteter 1 Instämmer helt och hållet
F15g Jag tycker att tv och film: Stjäl tid från viktigare aktiviteter 2 Instämmer till stor del
F15g Jag tycker att tv och film: Stjäl tid från viktigare aktiviteter 3 Instämmer till viss del
F15g Jag tycker att tv och film: Stjäl tid från viktigare aktiviteter 4 Instämmer inte alls
F15g Jag tycker att tv och film: Stjäl tid från viktigare aktiviteter 5 Vet inte
F15h Jag tycker att tv och film: Leder till ohälsa 1 Instämmer helt och hållet
F15h Jag tycker att tv och film: Leder till ohälsa 2 Instämmer till stor del
F15h Jag tycker att tv och film: Leder till ohälsa 3 Instämmer till viss del
F15h Jag tycker att tv och film: Leder till ohälsa 4 Instämmer inte alls
F15h Jag tycker att tv och film: Leder till ohälsa 5 Vet inte
F15i Jag tycker att tv och film: Är roligt och avkopplande för barn 1 Instämmer helt och hållet
F15i Jag tycker att tv och film: Är roligt och avkopplande för barn 2 Instämmer till stor del
F15i Jag tycker att tv och film: Är roligt och avkopplande för barn 3 Instämmer till viss del
F15i Jag tycker att tv och film: Är roligt och avkopplande för barn 4 Instämmer inte alls
F15i Jag tycker att tv och film: Är roligt och avkopplande för barn 5 Vet inte
F15j Jag tycker att tv och film: Gör barn aggressiva 1 Instämmer helt och hållet
F15j Jag tycker att tv och film: Gör barn aggressiva 2 Instämmer till stor del
F15j Jag tycker att tv och film: Gör barn aggressiva 3 Instämmer till viss del
F15j Jag tycker att tv och film: Gör barn aggressiva 4 Instämmer inte alls
F15j Jag tycker att tv och film: Gör barn aggressiva 5 Vet inte
F16a Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör att barn lär sig bra saker 1 Instämmer helt och hållet
F16a Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör att barn lär sig bra saker 2 Instämmer till stor del
F16a Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör att barn lär sig bra saker 3 Instämmer till viss del
F16a Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör att barn lär sig bra saker 4 Instämmer inte alls
F16a Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör att barn lär sig bra saker 5 Vet inte
F16b Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör att barn lär sig dåliga saker 1 Instämmer helt och hållet
F16b Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör att barn lär sig dåliga saker 2 Instämmer till stor del
F16b Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör att barn lär sig dåliga saker 3 Instämmer till viss del
F16b Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör att barn lär sig dåliga saker 4 Instämmer inte alls
F16b Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör att barn lär sig dåliga saker 5 Vet inte
F16c Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör barn passiva 1 Instämmer helt och hållet
F16c Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör barn passiva 2 Instämmer till stor del
F16c Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör barn passiva 3 Instämmer till viss del
F16c Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör barn passiva 4 Instämmer inte alls
F16c Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör barn passiva 5 Vet inte
F16d Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är ett sätt att umgås 1 Instämmer helt och hållet
F16d Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är ett sätt att umgås 2 Instämmer till stor del
F16d Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är ett sätt att umgås 3 Instämmer till viss del



F16d Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är ett sätt att umgås 4 Instämmer inte alls
F16d Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är ett sätt att umgås 5 Vet inte
F16e Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är beroendeframkallande 1 Instämmer helt och hållet
F16e Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är beroendeframkallande 2 Instämmer till stor del
F16e Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är beroendeframkallande 3 Instämmer till viss del
F16e Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är beroendeframkallande 4 Instämmer inte alls
F16e Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är beroendeframkallande 5 Vet inte
F16f Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Stimulerar barns fantasi 1 Instämmer helt och hållet
F16f Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Stimulerar barns fantasi 2 Instämmer till stor del
F16f Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Stimulerar barns fantasi 3 Instämmer till viss del
F16f Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Stimulerar barns fantasi 4 Instämmer inte alls
F16f Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Stimulerar barns fantasi 5 Vet inte
F16g Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Stjäl tid från viktigare aktiviteter 1 Instämmer helt och hållet
F16g Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Stjäl tid från viktigare aktiviteter 2 Instämmer till stor del
F16g Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Stjäl tid från viktigare aktiviteter 3 Instämmer till viss del
F16g Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Stjäl tid från viktigare aktiviteter 4 Instämmer inte alls
F16g Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Stjäl tid från viktigare aktiviteter 5 Vet inte
F16h Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Leder till ohälsa 1 Instämmer helt och hållet
F16h Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Leder till ohälsa 2 Instämmer till stor del
F16h Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Leder till ohälsa 3 Instämmer till viss del
F16h Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Leder till ohälsa 4 Instämmer inte alls
F16h Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Leder till ohälsa 5 Vet inte
F16i Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är roligt och avkopplande för barn 1 Instämmer helt och hållet
F16i Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är roligt och avkopplande för barn 2 Instämmer till stor del
F16i Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är roligt och avkopplande för barn 3 Instämmer till viss del
F16i Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är roligt och avkopplande för barn 4 Instämmer inte alls
F16i Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Är roligt och avkopplande för barn 5 Vet inte
F16j Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör barn aggressiva 1 Instämmer helt och hållet
F16j Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör barn aggressiva 2 Instämmer till stor del
F16j Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör barn aggressiva 3 Instämmer till viss del
F16j Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör barn aggressiva 4 Instämmer inte alls
F16j Jag tycker att datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surfplatta: Gör barn aggressiva 5 Vet inte
F17a Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 

Snapchat): 
Gör att barn lär sig bra saker 1 Instämmer helt och hållet

F17a Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör att barn lär sig bra saker 2 Instämmer till stor del

F17a Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör att barn lär sig bra saker 3 Instämmer till viss del

F17a Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör att barn lär sig bra saker 4 Instämmer inte alls

F17a Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör att barn lär sig bra saker 5 Vet inte



F17b Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör att barn lär sig dåliga saker 1 Instämmer helt och hållet

F17b Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör att barn lär sig dåliga saker 2 Instämmer till stor del

F17b Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör att barn lär sig dåliga saker 3 Instämmer till viss del

F17b Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör att barn lär sig dåliga saker 4 Instämmer inte alls

F17b Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör att barn lär sig dåliga saker 5 Vet inte

F17c Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör barn passiva 1 Instämmer helt och hållet

F17c Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör barn passiva 2 Instämmer till stor del

F17c Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör barn passiva 3 Instämmer till viss del

F17c Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör barn passiva 4 Instämmer inte alls

F17c Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör barn passiva 5 Vet inte

F17d Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är ett sätt att umgås 1 Instämmer helt och hållet

F17d Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är ett sätt att umgås 2 Instämmer till stor del

F17d Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är ett sätt att umgås 3 Instämmer till viss del

F17d Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är ett sätt att umgås 4 Instämmer inte alls

F17d Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är ett sätt att umgås 5 Vet inte

F17e Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är beroendeframkallande 1 Instämmer helt och hållet

F17e Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är beroendeframkallande 2 Instämmer till stor del

F17e Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är beroendeframkallande 3 Instämmer till viss del

F17e Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är beroendeframkallande 4 Instämmer inte alls

F17e Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är beroendeframkallande 5 Vet inte

F17f Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Stimulerar barns fantasi 1 Instämmer helt och hållet

F17f Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Stimulerar barns fantasi 2 Instämmer till stor del

F17f Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Stimulerar barns fantasi 3 Instämmer till viss del



F17f Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Stimulerar barns fantasi 4 Instämmer inte alls

F17f Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Stimulerar barns fantasi 5 Vet inte

F17g Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Stjäl tid från viktigare aktiviteter 1 Instämmer helt och hållet

F17g Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Stjäl tid från viktigare aktiviteter 2 Instämmer till stor del

F17g Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Stjäl tid från viktigare aktiviteter 3 Instämmer till viss del

F17g Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Stjäl tid från viktigare aktiviteter 4 Instämmer inte alls

F17g Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Stjäl tid från viktigare aktiviteter 5 Vet inte

F17h Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Leder till ohälsa 1 Instämmer helt och hållet

F17h Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Leder till ohälsa 2 Instämmer till stor del

F17h Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Leder till ohälsa 3 Instämmer till viss del

F17h Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Leder till ohälsa 4 Instämmer inte alls

F17h Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Leder till ohälsa 5 Vet inte

F17i Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är roligt och avkopplande för barn 1 Instämmer helt och hållet

F17i Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är roligt och avkopplande för barn 2 Instämmer till stor del

F17i Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är roligt och avkopplande för barn 3 Instämmer till viss del

F17i Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är roligt och avkopplande för barn 4 Instämmer inte alls

F17i Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Är roligt och avkopplande för barn 5 Vet inte

F17j Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör barn aggressiva 1 Instämmer helt och hållet

F17j Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör barn aggressiva 2 Instämmer till stor del

F17j Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör barn aggressiva 3 Instämmer till viss del

F17j Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör barn aggressiva 4 Instämmer inte alls

F17j Jag tycker att sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat): 

Gör barn aggressiva 5 Vet inte

F18a_01 Har ditt barn en eller flera funktionsnedsättningar? 1 Ja, en eller flera fysiska (t.ex. dövhet, 
rörelsehinder)



F18a_02 Har ditt barn en eller flera funktionsnedsättningar? 1 Ja, en eller flera psykiska (t.ex. ADHD, autism)

F18a_03 Har ditt barn en eller flera funktionsnedsättningar? 1 Nej
F18a_04 Har ditt barn en eller flera funktionsnedsättningar? 1 Vill inte svara
F18b Har ditt barn en eller flera funktionsnedsättningar? Om du svarat ja: vilken/vilka funktionsnedsättningar?



Bilaga 4. Genomförda ändringar av dubblemarkeringar

Variabel Dubbelmarkering Antal Ändrat till
F1a 1:2 3 1
F1c 1:2 2 1
F1d 1:2 2 1
F1h 1:2:3 1 999999999
F3a 1:4 1 999999999
F3f 2:3 1 2
F3j 1:3 1 1
F3j 1:4 1 999999999
F3l 3:4 1 3
F3m 1:4 1 999999999
F6 2:3 1 3
F6 2:3:4:5:6 1 6
F6 5:6 1 6
F7a 3:4 1 3
F7e 1:4 1 1
F7e 2:5 1 999999999
F7g 1:2:4 1 999999999
F7j 1:2 1 1
F7j 3:5 1 999999999
F7k 4:5 1 999999999
F7o 3:4 1 3
F7p 1:5 1 999999999
F7t 1:5 1 999999999
F8c 1:4 1 4
F8d 3:8 1 999999999
F8e 1:8 2 999999999
F8e 2:8 2 999999999
F8f 1:8 2 999999999
F8f 3:4:5 1 5
F8h 1:8 1 999999999
F8h 2:8 2 999999999
F8i 1:2 1 2
F8i 2:6:7 1 7
F8i 2:8 1 999999999
F8j 1:2:3 1 3
F8j 3:4 1 4
F8l 1:2 1 2
F8l 3:4:5 1 5
F8m 2:8 1 999999999
F8p 1:8 1 999999999
F8q 2:3 1 3
F8r 2:3 1 3
F8r 4:8 1 999999999
F8t 2:8 1 999999999
F8u 2:8 1 999999999
F9 1:2 1 999999999
F10a 1:3 1 999999999
F10a 2:4 1 999999999
F10b 1:4 1 999999999
F12a 2:6 1 999999999
F12a 5:6 1 999999999
F12d 1:2 1 999999999
F12e 1:2:4 1 999999999
F12e 1:6 2 999999999
F12e 2:6 1 999999999
F12g 1:5 1 999999999
F12h 2:6 1 999999999

Barn 9-12



Variabel Dubbelmarkering Antal Ändrat till
F12q 4:6 1 999999999
F12q 5:6 1 999999999
F12s 3:6 1 999999999
F13 1:2 1 999999999
F17a 1:3 1 999999999
F17b 1:3 1 999999999
F17g 1:2 1 999999999
F18 1:2 1 999999999
F18 3:4 1 999999999
F33 1:3 1 999999999
F33 2:3 1 999999999
F35a 1:2 1 999999999
F35a 1:4 1 999999999
F35a 2:4 2 999999999
F35b 1:2 1 999999999
F35b 2:4 1 999999999
F35d 1:4 1 999999999
F35d 2:4 1 999999999
F35e 1:2 1 999999999
F35e 2:4 1 999999999
F35g 1:2 2 999999999
F35h 1:2 1 999999999
F36b 2:4 1 999999999
F36d 1:4 1 999999999
F37b 1:3 1 999999999
F37d 1:2 1 999999999
F37e 1:3 1 999999999
F38a 1:2 1 999999999
F38a 3:5 1 999999999
F39 1:2:3 1 999999999
F40c 1:3 1 999999999
F40f 2:3 1 999999999
F40g 1:4 1 999999999
F40g 2:3 1 999999999
F41 2:3 1 999999999
F41 5:6 1 999999999
F42 2:3 1 999999999
F42 3:4 1 999999999
F43 1:5 1 1



Variabel Dubbelmarkering Antal Ändrat till
F1a 1:2 1 1
F1b 1:2 1 1
F1b 2:3 1 999999999
F1c 1:2 3 1
F1d 1:2 1 1
F1d 2:3 2 999999999
F1e 1:2 1 1
F1e 2:3 2 999999999
F1f 1:2 3 1
F1g 1:2 2 1
F1h 1:2 1 1
F3a 1:4 1 1
F3b 1:2 1 1
F3b 2:4 1 2
F3c 1:4 1 1
F3g 1:5 1 999999999
F3j 1:4 1 1
F3j 1:5 1 999999999
F3k 1:5 1 999999999
F3l 1:4 1 1
F6 2:5 1 5
F6 5:6:7 1 7
F7c 1:3 1 1
F7f 2:3 1 2
F7g 2:4 1 2
F7h 2:3 1 2
F7j 1:5 2 999999999
F7r 1:2:3:4:5 1 999999999
F7s 2:5 1 999999999
F8b 1:8 1 999999999
F8c 1:8 2 999999999
F8c 2:8 2 999999999
F8d 1:8 1 999999999
F8d 2:8 1 999999999
F8e 1:2 2 2
F8e 1:8 1 999999999
F8e 2:8 1 999999999
F8f 1:2 2 2
F8f 1:8 1 999999999
F8f 2:8 1 999999999
F8h 5:6:7 1 7
F8j 2:3 1 3
F8j 3:4 2 4
F8k 2:3 1 3
F8l 2:3:4 1 4
F8p 1:8 1 999999999
F8p 2:8 1 999999999
F8q 1:2 2 2
F8q 3:4 1 4
F8t 3:8 1 999999999
F12a 2:3 1 999999999
F12a 3:6 1 999999999
F12a 5:6 1 999999999
F12b 5:6 1 999999999
F12c 5:6 1 999999999
F12d 3:6 1 999999999
F12d 5:6 2 999999999
F12e 1:5 1 999999999
F12e 3:6 1 999999999
F12i 2:3 1 999999999

Barn 13-18



Variabel Dubbelmarkering Antal Ändrat till
F12i 2:6 2 999999999
F12j 1:6 2 999999999
F12j 2:5 1 999999999
F12j 2:6 1 999999999
F12l 3:5 1 999999999
F12m 1:2 1 999999999
F12m 1:5 1 999999999
F12m 1:6 1 999999999
F12n 3:6 1 999999999
F12r 2:3 1 999999999
F17a 1:3 1 999999999
F17b 1:2 1 999999999
F17c 2:3 1 999999999
F17e 1:2 1 999999999
F18 1:4 1 999999999
F23 2:5 1 999999999
F29 3:4 1 999999999
F30 3:4 1 999999999
F30 4:5 1 999999999
F32 3:5 1 999999999
F37 2:3 1 999999999
F39a 1:2 1 999999999
F39e 1:2 1 999999999
F40b 3:4 1 999999999
F40d 3:4 1 999999999
F41a 2:3 1 999999999
F41e 2:3 1 999999999
F42b 2:3 1 999999999
F44a 2:3 1 999999999
F44b 1:4 1 4
F44b 2:3 1 999999999
F44c 2:3 1 999999999
F44c 2:4 1 4
F44d 2:3 1 999999999
F44e 1:2 1 999999999
F44f 2:3 1 999999999
F45 1:2 1 999999999
F46 2:4 1 999999999
F47 1:2 1 999999999
F47 2:3 2 999999999
F47 3:4 1 999999999
F48d 1:4 1 999999999
F48d 2:4 1 999999999
F48e 1:2 1 999999999
F48e 2:4 1 999999999
F48g 1:2 1 999999999
F48g 1:3 1 999999999
F48h 1:2 1 999999999
F48h 1:3 1 999999999
F48h 3:4 1 999999999
F48l 1:2 1 999999999



Variabel Dubbelmarkering Antal Ändrat till
F1a 2:3 1 999999999
F1c 2:3 2 999999999
F1e 2:3 1 999999999
F1f 2:3 1 999999999
F2 1:2 1 999999999
F3e 1:5 1 999999999
F3j 1:5 1 999999999
F6 1:7 2 999999999
F7e 2:5 1 999999999
F7g 1:2 1 1
F8b 1:7 1 999999999
F8c 1:7 1 999999999
F8e 1:7 1 999999999
F8g 1:7 1 999999999
F8g 2:7 2 999999999
F8h 1:2 1 999999999
F14b 2:4 1 999999999
F16n 1:4 1 999999999
F17g 3:5 1 999999999
F17i 2:3 1 999999999
F18e 1:5 1 999999999
F20d 1:2 1 999999999
F22a 1:4:6 1 999999999
F22a 1:5 3 999999999
F22a 2:5 1 999999999
F22a 3:5 1 999999999
F22a 3:6 4 999999999
F22a 4:5 2 999999999
F22a 4:6 6 999999999

Variabel Dubbelmarkering Antal Ändrat till
F1a 1:2 2 1
F1d 1:2 1 1
F1f 1:2 1 1
F1h 2:3 1 999999999
F3b 1:5 1 999999999
F3b 2:5 1 999999999
F3e 1:5 1 999999999
F3g 2:4 1 2
F6 1:7 1 999999999
F7b 2:5 1 999999999
F7f 1:2 1 999999999
F7f 1:5 2 999999999
F7g 2:5 1 999999999
F7g 3:5 1 999999999
F7i 1:5 2 999999999
F7m 2:5 1 999999999
F8b 2:3 1 3
F8d 2:8 2 999999999
F8g 3:8 1 999999999
F8j 3:8 1 999999999
F8l 1:8 1 999999999
F8p 1:8 1 999999999
F14b 2:5 1 999999999
F14d 2:5 1 999999999
F15b 1:2 1 999999999
F16b 3:5 1 999999999
F16c 3:5 1 999999999
F16d 1:4 1 999999999
F16g 4:5 1 999999999

Förälder 5-8

Förälder 0-4



Variabel Dubbelmarkering Antal Ändrat till
F16h 2:4 1 999999999
F16l 3:4 1 999999999
F16m 3:5 1 999999999
F18e 1:3 1 999999999
F18e 3:4 1 999999999
F18i 2:3 1 999999999
F19g 2:3 1 999999999
F19j 1:4 1 999999999
F19j 2:3 1 999999999
F20a 4:5 1 999999999
F20b 3:5 1 999999999
F20c 2:5 1 999999999
F20d 2:5 1 999999999
F20e 2:4 1 999999999
F20e 2:5 1 999999999
F20f 3:5 1 999999999
F20g 2:5 1 999999999
F20h 3:5 1 999999999
F20i 4:5 1 999999999
F20j 3:5 1 999999999
F23a 1:5 9 999999999
F23a 1:6 2 999999999
F23a 2:5 1 999999999
F23a 2:6 3 999999999
F23a 3:4 1 999999999
F23a 3:5 1 999999999
F23a 3:6 3 999999999
F23a 4:5 1 999999999
F23a 4:6 4 999999999
F24d 3:5 1 999999999
F25a 2:4 1 4
F25g 1:3 1 999999999
F25h 2:3 1 999999999
F25h 2:4 1 4

Variabel Dubbelmarkering Antal Ändrat till
F1 1:2 1 999999999
F2a 1:2:3 1 999999999
F2b 1:2 2 999999999
F2e 1:2 1 999999999
F2h 1:2 1 999999999
F2h 2:3 1 999999999
F3 1:4 2 999999999
F4 1:3 1 999999999
F5a 3:4 1 999999999
F5a 4:5 2 999999999
F5b 4:5 1 999999999
F5c 4:5 1 999999999
F5d 4:5 1 999999999
F5e 4:5 1 999999999
F5f 1:2 1 999999999
F5f 1:4 1 999999999
F5f 4:5 1 999999999
F5g 1:2 1 999999999
F5i 1:2 1 999999999
F5i 4:5 1 999999999
F5j 2:4 1 999999999
F5k 1:5 1 999999999
F5k 2:4 1 999999999
F5k 3:4 1 999999999
F5m 2:3 1 999999999

Förälder 9-18



Variabel Dubbelmarkering Antal Ändrat till
F5m 2:4 1 999999999
F5m 3:4 1 999999999
F7b 1:3 1 999999999
F7b 2:5 1 999999999
F7c 1:2 1 999999999
F7d 2:5 1 999999999
F7e 2:5 1 999999999
F9a 1:5 9 999999999
F9a 2:5 7 999999999
F9a 2:5:6 1 999999999
F9a 2:6 4 999999999
F9a 3:5 8 999999999
F9a 3:6 8 999999999
F9a 4:5 3 999999999
F9a 4:6 3 999999999
F10d 1:5 1 999999999
F10e 4:5 1 999999999
F10f 1:3 1 999999999
F11a 2:4 1 4
F11c 2:3 1 999999999
F11c 2:4 1 4
F11g 1:4 1 4
F11j 1:2 1 999999999
F12 2:3 1 999999999
F13d 1:4 1 4
F13d 2:3 1 999999999
F13h 1:2 1 999999999
F13h 1:4 1 4
F14c 1:2 1 999999999
F14c 2:7 1 999999999
F14e 3:5 1 999999999
F14h 1:2 1 999999999
F14j 3:6 1 6
F14j 6:7 1 6
F15d 3:5 1 999999999
F15f 2:3 2 999999999
F15g 1:5 1 999999999
F15h 1:2 1 999999999
F15h 1:3 1 999999999
F15h 1:4 1 999999999
F15h 2:3 1 999999999
F15j 2:4 1 999999999
F15j 3:4:5 1 999999999
F16c 1:4 1 999999999
F16d 3:4 1 999999999
F16e 2:3 1 999999999
F16g 1:4 1 999999999
F16h 3:4 1 999999999
F17d 1:2 1 999999999
F17f 2:4 1 999999999
F17g 3:5 1 999999999
F17h 1:3 1 999999999
F17h 3:4 1 999999999



Bilaga 5: Redovisning av partiellt bortfall - barn 9-12

Fråga Partiellt bortfall (%) Fråga Partiellt bortfall (%) Fråga Partiellt bortfall (%)
F1a 2,5 F8j 2,9 F21 1,4
F1b 3,1 F8k 2,8 F22 5,4
F1c 2,9 F8l 2,8 F23 0,5
F1d 3,4 F8m 4,3 F24 0,6
F1e 5,5 F8n 3,4 F25 0,2
F1f 3,7 F8o 3,2 F26 0,2
F1g 3,8 F8p 3,5 F27 0,8
F1h 5,8 F8q 3,4 F28 0,5
F2 3,4 F8r 2,8 F29 0,3
F3a 2,8 F8s 3,2 F30 0,0
F3b 3,3 F8t 3,4 F31 0,0
F3c 3,2 F8u 3,2 F32 2,1
F3d 3,5 F8v 2,8 F33 2,1
F3e 3,3 F9 1,4 F34 10,4
F3f 3,0 F10a 1,9 F35a 1,8
F3g 2,8 F10b 3,8 F35b 1,7
F3h 3,9 F10c 3,6 F35c 1,7
F3i 3,3 F10d 3,6 F35d 1,4
F3j 3,5 F10e 3,8 F35e 2,8
F3k 3,9 F11 0,2 F35f 2,2
F3l 3,0 F12a 2,9 F35g 2,2
F3m 3,2 F12b 3,7 F35h 2,0
F4 3,2 F12c 3,8 F36a 1,1
F5 1,7 F12d 4,3 F36b 1,7
F6 0,9 F12e 3,7 F36c 1,7
F7a 1,4 F12f 3,7 F36d 2,0
F7b 0,9 F12g 3,8 F36e 1,4
F7c 1,5 F12h 5,1 F37a 2,0
F7d 1,2 F12i 3,1 F37b 1,8
F7e 1,7 F12j 3,2 F37c 2,0
F7f 1,7 F12k 4,0 F37d 2,3
F7g 1,5 F12l 4,6 F37e 2,9
F7h 1,5 F12m 3,2 F37f 2,3
F7i 1,4 F12n 3,1 F37g 2,2
F7j 1,5 F12o 4,3 F37h 2,5
F7k 1,5 F12p 4,3 F38a 4,8
F7l 1,2 F12q 4,0 F38b 5,2
F7m 1,5 F12r 4,1 F38c 3,4
F7n 2,0 F12s 4,1 F39 2,2
F7o 1,7 F13 5,4 F40a 1,4
F7p 1,2 F14 5,1 F40b 2,0
F7q 1,8 F15 1,1 F40c 2,0
F7r 1,5 F16 0,5 F40d 2,0
F7s 1,8 F17a 0,8 F40e 1,8
F7t 1,7 F17b 1,3 F40f 2,0
F8a 2,0 F17c 0,5 F40g 2,8
F8b 2,5 F17d 0,3 F40h 1,8
F8c 2,5 F17e 1,3 F40i 2,2
F8d 2,6 F17f 0,5 F41 1,7
F8e 4,0 F17g 0,5 F42 1,7
F8f 3,2 F17h 1,0 F43 1,2
F8g 3,1 F18 0,3 F44a 1,4
F8h 4,0 F19 0,3 F44b 10,5
F8i 3,2 F20 2,0



Bilaga 5: Redovisning av partiellt bortfall - barn 13-18
Fråga Partiellt bortfall (%) Fråga Partiellt bortfall (%) Fråga Partiellt bortfall (%)
F1a 2,6 F8p 3,6 F31 0,7
F1b 2,4 F8q 3,1 F32 0,8
F1c 3,1 F8r 2,9 F33 0,8
F1d 3,5 F8s 4,0 F34 1,4
F1e 4,3 F8t 4,3 F35 1,1
F1f 2,9 F8u 3,1 F36 1,1
F1g 2,0 F8v 3,1 F37 2,1
F1h 4,9 F8x 2,9 F38 20,1
F2 3,4 F9 1,2 F39a 1,5
F3a 0,6 F10a 2,8 F39b 1,8
F3b 1,7 F10b 3,3 F39c 2,1
F3c 0,8 F10c 1,4 F39d 1,7
F3d 1,1 F10d 3,4 F39e 1,9
F3e 1,1 F10e 4,1 F39f 2,1
F3f 0,8 F11 0,1 F39g 1,8
F3g 0,4 F12a 2,3 F39h 1,0
F3h 1,1 F12b 3,3 F40a 0,5
F3i 0,8 F12c 3,7 F40b 0,9
F3j 1,9 F12d 5,5 F40c 1,0
F3k 1,5 F12e 3,2 F40d 1,9
F3l 0,6 F12f 3,4 F40e 0,6
F3m 1,1 F12g 3,6 F41a 1,3
F4 1,5 F12h 3,6 F41b 1,2
F5 0,7 F12i 2,7 F41c 1,7
F6 0,3 F12j 2,9 F41d 1,4
F7a 0,8 F12k 2,8 F41e 1,7
F7b 0,7 F12l 3,5 F41f 1,6
F7c 1,1 F12m 2,9 F41g 1,5
F7d 0,4 F12n 3,7 F41h 1,1
F7e 0,8 F12o 3,6 F42a 2,0
F7f 1,0 F12p 2,5 F42b 3,7
F7g 1,3 F12q 2,1 F42c 3,5
F7h 1,3 F12r 2,7 F43 1,8
F7i 0,4 F12s 2,2 F44a 0,9
F7j 0,4 F13 5,7 F44b 1,5
F7k 0,9 F14 3,5 F44c 1,5
F7l 0,6 F15 0,9 F44d 1,5
F7m 0,5 F16 1,9 F44e 1,1
F7n 0,5 F17a 0,4 F44f 1,1
F7o 0,9 F17b 0,8 F44g 1,1
F7p 0,6 F17c 0,6 F44h 1,3
F7q 1,6 F17d 1,0 F44i 1,2
F7r 2,0 F17e 0,6 F45 1,1
F7s 0,9 F17f 0,7 F46 1,0
F7t 1,7 F17g 1,0 F47 1,9
F8a 2,0 F17h 1,2 F48a 1,3
F8b 2,5 F18 0,6 F48b 1,2
F8c 3,2 F19 0,6 F48c 0,9
F8d 2,5 F20 0,7 F48d 1,6
F8e 3,8 F21 1,0 F48e 1,3
F8f 2,9 F22 5,4 F48f 1,5
F8g 3,3 F23 2,1 F48g 1,2
F8h 3,9 F24 1,7 F48h 2,0
F8i 2,6 F25 0,6 F48i 1,0
F8j 2,7 F26 0,7 F48j 1,2
F8k 2,2 F27 0,7 F48k 1,1
F8l 2,7 F28 0,8 F48l 1,3
F8m 3,2 F29 0,8 F49a 1,0
F8n 3,3 F30 1,2 F49b 6,6
F8o 3,0



Bilaga 5: Redovisning av partiellt bortfall - föräldrar 0-4

Fråga Partiellt bortfall (%) Fråga Partiellt bortfall (%) Fråga Partiellt bortfall (%)

F1a 1,4 F8k 3,4 F17i 3,8
F1b 4,6 F8l 3,4 F17j 3,5
F1c 3,7 F9 8,6 F18a 3,4
F1d 5,8 F10a 6,8 F18b 3,8
F1e 7,3 F10b 15,9 F18c 4,5
F1f 3,0 F10c 13,6 F18d 4,0
F1g 4,8 F10d 13,6 F18e 4,2
F1h 7,7 F10e 13,6 F18f 4,0
F2 1,8 F11 2,3 F18g 4,0
F3a 4,2 F12 1,6 F18h 4,0
F3b 4,2 F13 7,5 F18i 4,2
F3c 5,0 F14a 1,4 F18j 4,2
F3d 5,0 F14b 2,4 F19a 3,8
F3e 3,4 F14c 2,7 F19b 4,3
F3f 4,2 F14d 2,4 F19c 5,0
F3g 4,2 F15a 2,4 F19d 4,5
F3h 3,4 F15b 2,7 F19e 4,6
F3i 5,9 F15c 3,7 F19f 4,6
F3j 3,4 F15d 2,9 F19g 4,6
F3k 4,2 F15e 9,3 F19h 4,3
F3l 4,2 F16a 3,4 F19i 5,0
F4 2,9 F16b 3,4 F19j 4,6
F5 0,6 F16c 3,4 F20a 3,8
F6 0,6 F16d 3,7 F20b 2,9
F7a 2,4 F16e 3,5 F20c 3,4
F7b 2,7 F16f 3,5 F20d 4,0
F7c 2,7 F16g 3,7 F20e 3,8
F7d 2,2 F16h 4,2 F21 3,5
F7e 3,0 F16i 3,7 F22a 6,5
F7f 1,3 F16j 3,4 F22b 40,8
F7g 1,9 F16k 3,7 F23a 4,3
F7h 2,6 F16l 3,7 F23b 5,1
F7i 2,4 F16m 3,8 F23c 4,8
F7j 2,9 F16n 4,0 F23d 5,0
F8a 3,2 F16o 3,5 F23e 4,5
F8b 3,4 F17a 2,2 F23f 4,8
F8c 3,8 F17b 3,2 F23g 4,3
F8d 3,4 F17c 4,2 F24a 3,2
F8e 3,4 F17d 3,0 F24b 3,7
F8f 5,4 F17e 3,5 F24c 3,7
F8g 3,7 F17f 3,0 F24d 3,7
F8h 3,2 F17g 4,3 F24e 3,5
F8i 4,6 F17h 3,8 F24f 3,8
F8j 3,0



Bilaga 5: Redovisning av partiellt bortfall - föräldrar 5-8

Fråga Partiellt bortfall (%) Fråga Partiellt bortfall (%) Fråga Partiellt bortfall (%)

F1a 2,4 F8j 1,1 F18f 1,4
F1b 4,1 F8k 1,7 F18g 1,6
F1c 3,5 F8l 1,6 F18h 1,4
F1d 4,4 F8m 2,2 F18i 1,4
F1e 7,1 F8n 3,3 F18j 1,1
F1f 3,8 F8o 2,2 F19a 0,9
F1g 5,1 F8p 1,3 F19b 1,6
F1h 7,3 F8q 1,3 F19c 1,4
F2 2,7 F8r 1,3 F19d 1,9
F3a 3,1 F8s 1,4 F19e 1,6
F3b 3,5 F8t 1,6 F19f 1,9
F3c 3,1 F9 1,3 F19g 1,6
F3d 2,7 F10a 2,8 F19h 1,4
F3e 1,8 F10b 6,4 F19i 1,3
F3f 2,7 F10c 7,6 F19j 1,9
F3g 2,2 F10d 6,8 F20a 1,6
F3h 2,2 F10e 6 F20b 1,6
F3i 1,8 F11 0,4 F20c 1,9
F3j 1,8 F12 1,9 F20d 1,7
F3k 2,2 F13 9,3 F20e 2,1
F3l 2,7 F14a 1,1 F20f 2,2
F4 4,6 F14b 1,4 F20g 2,2
F5 0,9 F14c 1,7 F20h 1,9
F6 0,5 F14d 2,2 F20i 1,9
F7a 0,9 F15a 0,8 F20j 2,2
F7b 1,1 F15b 0,9 F21a 1,6
F7c 0,8 F15c 1,3 F21b 0,8
F7d 1,6 F15d 0,9 F21c 0,9
F7e 2,1 F15e 1,3 F21d 1,4
F7f 0,9 F16a 1,6 F21e 1,4
F7g 2,1 F16b 1,7 F22 1,6
F7h 1,1 F16c 1,9 F23a 6,0
F7i 0,6 F16d 2,2 F23b 32,5
F7j 0,6 F16e 1,4 F24a 2,5
F7k 0,9 F16f 1,6 F24b 4,3
F7l 1,7 F16g 1,6 F24c 3,3
F7m 2,4 F16h 1,6 F24d 3,6
F7n 0,8 F16i 1,7 F24e 3,6
F7o 1,1 F16j 1,6 F24f 3,3
F7p 1,6 F16k 1,3 F24g 3,0
F7q 0,6 F16l 1,4 F25a 1,6
F7r 0,8 F16m 1,6 F25b 1,9
F8a 1,6 F16n 1,3 F25c 2,1
F8b 0,9 F16o 1,4 F25d 1,9
F8c 1,3 F17 4,3 F25e 2,2
F8d 1,4 F18a 0,8 F25f 1,6
F8e 1,4 F18b 1,4 F25g 2,1
F8f 2,1 F18c 1,9 F25h 2,4
F8g 1,6 F18d 1,3 F25i 1,9
F8h 3,0 F18e 1,7 F26 1,4
F8i 1,9



Bilaga 5: Redovisning av partiellt bortfall - föräldrar 9-18

Fråga Partiellt bortfall (%) Fråga Partiellt bortfall (%) Fråga Partiellt bortfall (%)
F1 0,4 F10a 2,3 F14i 1,8
F2a 1,1 F10b 3,9 F14j 1,5
F2b 1,3 F10c 3,9 F14k 1,4
F2c 1,3 F10d 3,5 F15a 1,3
F2d 1,3 F10e 3,2 F15b 2,0
F2e 1,2 F10f 3,1 F15c 2,5
F2f 1,2 F10g 3,6 F15d 2,0
F2g 1,6 F11a 0,9 F15e 2,3
F2h 1,9 F11b 1,5 F15f 2,3
F3 1,0 F11c 1,8 F15g 1,9
F4 0,5 F11d 1,6 F15h 2,2
F5a 0,9 F11e 1,8 F15i 1,8
F5b 0,7 F11f 1,7 F15j 2,0
F5c 1,2 F11g 1,2 F16a 1,5
F5d 1,0 F11h 1,3 F16b 1,6
F5e 0,9 F11i 1,5 F16c 2,3
F5f 1,0 F11j 1,6 F16d 2,3
F5g 1,2 F12 1,0 F16e 1,8
F5h 1,3 F13a 1,3 F16f 2,3
F5i 0,9 F13b 1,4 F16g 2,0
F5j 0,8 F13c 1,7 F16h 2,0
F5k 0,8 F13d 1,2 F16i 2,3
F5l 1,1 F13e 1,3 F16j 1,7
F5m 1,4 F13f 1,3 F17a 2,3
F5n 1,2 F13g 1,2 F17b 2,3
F5o 0,7 F13h 1,2 F17c 2,6
F6 2,7 F13i 1,4 F17d 2,6
F7a 2,1 F14a 1,2 F17e 2,3
F7b 0,9 F14b 1,4 F17f 3,1
F7c 1,8 F14c 1,8 F17g 2,6
F7d 1,8 F14d 1,6 F17h 2,6
F7e 1,7 F14e 2,0 F17i 2,7
F8 0,6 F14f 1,6 F17j 2,6
F9a 4,4 F14g 1,6 F18a 1,9
F9b 32,1 F14h 2,0 F18b 10,1



Bilaga 6: ÅK6 ämnen betyg
Variabel Beskrivning Förklaring
AK6_Ma Betyg i matematik

AK6_Sv Betyg i svenska

AK6_SvA Betyg i svenska som andraspråk

Anger betygssteg för betygsuppgifter i matematik.
3 = Anges när ett ämne inte lästs på grund av an-passad studiegång enligt 3 kap. 12 § skollagen (2010:800)
Y = Ej erhållit kunskapsrelaterade betyg
(aktuell för waldorfskola)
Z = Eleven har ej undervisats i ämnet i åk 6. Ämnet är därmed ej angivet i betygskatalogen.
F = Ej godkänt betyg, 
E = Betyg E, 
D= Betyg D, 
C = Betyg C, 
B = Betyg B, 
A = Betyg A, 
9 = Streck (-) i betygskatalogen, dvs. bedömnings-underlag saknas pga. frånvaro.

Anger betygssteg för betygsuppgifter i svenska.
2 = Ej betygssatt i ej obligatoriskt ämne
(eleven följer kursplanen i svenska som andraspråk.)
3 = Anges när ett ämne inte lästs på grund av an-passad studiegång enligt 3 kap. 12 § skollagen (2010:800)
Y = Ej erhållit kunskapsrelaterade betyg
(aktuell för waldorfskola)
Z = Eleven har ej undervisats i ämnet i åk 6. Ämnet är därmed ej angivet i betygskatalogen.
F = Ej godkänt betyg, 
E = Betyg E, 
D= Betyg D, 
C = Betyg C, 
B = Betyg B, 
A = Betyg A, 
9 = Streck (-) i betygskatalogen, dvs. bedömnings-underlag saknas pga. frånvaro.

Anger betygssteg för betygsuppgifter i svenska som andraspråk.
2 = Ej betygssatt i ej obligatoriskt ämne
(eleven följer kursplanen i svenska.)
3 = Anges när ett ämne inte lästs på grund av anpassad studiegång enligt 3 kap. 12 § skollagen (2010:800)
Y = Ej erhållit kunskapsrelaterade betyg
(aktuell för waldorfskola)
Z = Eleven har ej undervisats i ämnet i åk 6. Ämnet är därmed ej angivet i betygskatalogen.
F = Ej godkänt betyg, 
E = Betyg E, 
D= Betyg D, 
C = Betyg C, 
B = Betyg B, 
A = Betyg A, 
9 = Streck (-) i betygskatalogen, dvs. bedömningsunderlag saknas pga. frånvaro.



Variabel Beskrivning Förklaring
AK6_En Betyg i engelska
AK6_ML Betyg i modersmål

AK6_Tn Betyg i teckenspråk

AK6_Bl Betyg i bild
AK6_Mu Betyg i musik
AK6_Sl Betyg i slöjd
AK6_IdH Betyg i idrott och hälsa
AK6_Hkk Betyg i hem- och konsumentkunskap

Se AK6_MA
Anger betygssteg för betygsuppgifter i modersmål.
2 = Ej betygssatt i ej obligatoriskt ämne
(eleven har ej läst ämnet modersmål.)
3 = Anges när ett ämne inte lästs på grund av an-passad studiegång enligt 3 kap. 12 § skollagen (2010:800)
Y = Ej erhållit kunskapsrelaterade betyg
(aktuell för waldorfskola)
Z = Eleven har ej undervisats i ämnet i åk 6. Ämnet är därmed ej angivet i betygskatalogen.
F = Ej godkänt betyg, 
E = Betyg E, 
D = Betyg D, 
C = Betyg C, 
B = Betyg B, 
A = Betyg A, 
9 = Streck (-) i betygskatalogen, dvs. bedömnings-underlag saknas pga. frånvaro.

Anger betygssteg för betygsuppgifter i teckenspråk.
2 = Ej betygssatt i ej obligatoriskt ämne
(eleven har ej läst ämnet teckenspråk.)
3 = Anges när ett ämne inte lästs på grund av an-passad studiegång enligt 3 kap. 12 § skollagen (2010:800)
Y = Ej erhållit kunskapsrelaterade betyg
(aktuell för waldorfskola)
Z = Eleven har ej undervisats i ämnet i åk 6. Ämnet är därmed ej angivet i betygskatalogen.
F = Ej godkänt betyg, 
E = Betyg E, 
D = Betyg D, 
C = Betyg C, 
B = Betyg B, 
A = Betyg A, 
9 = Streck (-) i betygskatalogen, dvs. bedömnings-underlag saknas pga. frånvaro.

Se AK6_MA
Se AK6_MA
Se AK6_MA

Se AK6_MA
Se AK6_MA



Variabel Beskrivning Förklaring
AK6_No Betyg i naturorienterande ämnen som block

AK6_Bi Betyg i biologi

AK6_Fy Betyg i fysik
AK6_Ke Betyg i kemi
AK6_Tk Betyg i teknik
AK6_So Betyg i samhällsorienterande ämnen som block
AK6_Ge Betyg i geografi
AK6_Hi Betyg i historia
AK6_Re Betyg i religionskunskap
AK6_Sh Betyg i samhällskunskap

Anger betygssteg för betygsuppgifter i naturorienterande ämnen som block.
2 = Ej betygssatt i ej obligatoriskt ämne
(eleven har läst och blivit betygssatt ämnesvis.)
3 = Anges när ett ämne inte lästs på grund av anpassad studiegång enligt 3 kap. 12 § skollagen (2010:800)
Y = Ej erhållit kunskapsrelaterade betyg
(aktuell för waldorfskola)
Z = Eleven har ej undervisats i ämnet i åk 6. Ämnet är därmed ej angivet i betygskatalogen.
F = Ej godkänt betyg, 
E = Betyg E, 
D = Betyg D, 
C = Betyg C, 
B = Betyg B, 
A = Betyg A, 
9 = Streck (-) i betygskatalogen, dvs. bedömningsunderlag saknas pga. frånvaro.

Anger betygssteg för betygsuppgifter i biologi.
2 = Ej betygssatt i ej obligatoriskt ämne
(eleven har läst och blivit betygssatt ämnesövergri-pande/block )
3 = Anges när ett ämne inte lästs på grund av an-passad studiegång enligt 3 kap. 12 § skollagen (2010:800)
Y = Ej erhållit kunskapsrelaterade betyg
(aktuell för waldorfskola)
Z = Eleven har ej undervisats i ämnet i åk 6. Ämnet är därmed ej angivet i betygskatalogen.
F = Ej godkänt betyg, 
E = Betyg E, 
D = Betyg D, 
C = Betyg C, 
B = Betyg B, 
A = Betyg A, 
9 = Streck (-) i betygskatalogen, dvs. bedömnings-underlag saknas pga. frånvaro.

Se AK6_BI

Se AK6_BI
Se AK6_BI
Se AK6_BI
Se AK6_BI

Se AK6_BI
Se AK6_MA
Se AK6_NO



Variabel Beskrivning Förklaring
AK6_Ovr Betyg i annat ämne 

AK6_Antal Antal ämnen som eleven ej har godkänt betyg i, dvs ej A-E.

AK6_AntalF Antal ämnen som eleven ej har godkänt betyg i, dvs ej A-E. 

Anger om eleven har godkända betyg (A-E) i alla ämnen som eleven har läst, alt. saknar i ett, två eller flera ämnen resp. 
saknar i alla ämnen.

Utgår ifrån de ämnen som eleven läst.  
Läst = A-F, 9 el. 3. 
Ej läst = 2, Z, Y.

0 = Har godkänt betyg i alla lästa ämnen
1 = Saknar godkänt betyg i ett ämne. Elever som enbart läst ett ämne ingår ej.
2 = Saknar godkänt betyg i två eller flera ämnen, men inte i alla ämnen som eleven läst
100 = Saknar godkänt betyg i alla ämnen som eleven läst
[blank] = Värde saknas för elever som ej betygssatts enligt Skolförordningen

Antal ämnen som eleven har ej godkänt betyg, A-E, i 
[blank] = Värde saknas för elever som ej betygssatts enligt Skolförordningen

Anger betygssteg för betygsuppgifter.
2 = Ej betygssatt i ej obligatoriskt ämne
3 = Anges när ett ämne inte lästs på grund av an-passad studiegång enligt 3 kap. 12 § skollagen (2010:800)
Y = Ej erhållit kunskapsrelaterade betyg
(aktuell för waldorfskola)
Z = Eleven har ej undervisats i ämnet i åk 6. Ämnet är därmed ej angivet i betygskatalogen.
F = Ej godkänt betyg, 
E = Betyg E, 
D= Betyg D, 
C = Betyg C, 
B = Betyg B, 
A = Betyg A, 
9 = Streck (-) i betygskatalogen, dvs. bedömnings-underlag saknas pga. frånvaro.
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