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COPY ID NUMBERS 
FROM SUMMARY 
CONTACT SHEET 

COUNTRY 
CODE 

 SAMPLE 
POINT 
NUMBER  

ADDRESS NUMBER  INTERVIEWER NAME 
& NUMBER 

            

ADDRESS: 

 

 

 

POSTAL CODE TELEPHONE NUMBER 

  

 

EU BARN Online II 

(31/03/2010) 

 

11-16 år  
 
 

HVORDAN FYLLE UT DENNE DELEN AV UNDERSØKELSEN 
 

Her er noen instruksjoner om hvordan du skal fylle ut skjemaet:  
 

 Det er viktig at du leser hvert spørsmål nøye og tar den tiden du 
trenger for å svare. 

 Svar helt enkelt ved å huke av     i rubrikken ved siden av 
spørsmålet.   

 Vær snill og les det som står i de grå boksene, de er en veldig 
viktig hjelp for deg til å forstå spørsmålene. 

 Er det spørsmål du ikke kan besvare eller ikke vil svare på, huk 
av for ”vet ikke” eller ”vil ikke svare” og gå videre til neste spørsmål   

 Spør intervjueren hvis det er noe du lurer på underveis, uansett 
hvor lite spørsmålet er. 

 

Denne undersøkelsen handler om deg så det er veldig viktig at du er så 
ærlig som du klarer. Vær så snill og ikke tenk på at andre du kjenner kan 
se dine svar – det kommer ikke til å skje. 
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103 

TRENINGSSPØRSMÅL 

TIL ALLE 

 

 

 
Alle skal svare på dette spørsmålet 

Har du noen gang spilt spill på Internett (alene eller mot datamaskinen)? 

HUK AV I BARE ÉN BOKS 

 

A Ja  Gå til spørsmål 102 

B Nei  
 

C Vet ikke  Gå til spørsmål 103 

D Ønsker ikke å si det   

 
HVIS SVART JA I SPØRSMÅL 101 

Hvor ofte har du spilt de siste 12 månedene? 

HUK AV I EN BOKS FOR HVER LINJE 

 

 

A Hver dag eller nesten hver dag  
 

 
B En eller to ganger i uka  

 
 

C En eller to ganger i måneden  
 

 
D Ikke så ofte  

 
 

E Vet ikke  

TIL ALLE 

 Hvor sant er følgende ting for deg? 

HUK AV I EN BOKS FOR HVER LINJE 

  Ikke 
sant 

Litt 
sant 

Veldig 
sant 

A Det er lettere å være meg selv på Internett enn 

når jeg er sammen med folk ansikt til ansikt…… 
   

B Jeg snakker om andre ting på Internett enn hva 

jeg gjør når jeg snakker med folk ansikt til ansikt .....  
   

C Jeg snakker om private ting på Internett som jeg 

ikke sier til andre ansikt til ansikt 
   

 

 

Dette er slutten på treningsspørsmålene 

VENNLIGST LES: Her er noen treningsspørsmål. Intervjueren vil hjelpe deg, 

slik at du forstår hva du skal gjøre. 
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DEL A 
OM DEG 

ALLE SKAL SVARE PÅ DISSE SPØRSMÅLENE 

 
VENNLIGST LES: Her er noen spørsmål om hva slags person du er  

 
 

104 
Hvor sant er følgende ting for deg? 

HUK AV I KUN ÉN BOKS FOR HVER LINJE 

  Ikke 
sant 

Litt 
sant 

Veldig 
sant 

A 
Jeg er sikker på at jeg klarer å takle uforutsette 
problemer    

C Jeg har ofte hodepine, vondt i magen eller kvalme    

D Jeg blir ofte sint og har kort lunte    

E 
Jeg er ofte for meg selv. Jeg gjør som regel ting 

alene 
   

F Jeg gjør som regel det jeg får beskjed om    

G Jeg bekymrer meg mye    

H 
Det er lett for meg å være målrettet og å nå 

målene mine 
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105. Hvor sant er følgende ting om deg? 
 

HUK AV I KUN ÉN BOKS FOR HVER LINJE 

 
 Ikke sant Litt sant Veldig 

sant 

A Jeg har minst én god venn    

B 
Jeg slåss mye. Jeg kan få andre til å 

gjøre det jeg vil 
   

C Jeg er ofte lei meg, nedfor eller på gråten    

D 
Jeg blir som regel likt av andre på min 

alder 
   

F 
Jeg blir nervøs i nye situasjoner. Jeg blir 

lett usikker 
   

G Jeg blir ofte beskyldt for å lyve eller jukse    

H 
Andre barn eller unge plager eller 

mobber meg 
   

 

106 

 

Hvor sant er følgende om deg? 

HUK AV I KUN ÉN BOKS FOR HVER LINJE 

  Ikke sant Litt sant Veldig sant 

A 
Jeg blir lett distrahert, jeg synes det er 

vanskelig å konsentrere meg 
   

B 
Andre på min alder behandler meg ofte 

som om jeg ikke var der  
   

C 
Hvis jeg er i trøbbel vet jeg som regel hva 

jeg skal gjøre    

D 
Jeg tar ting som ikke er mine hjemme, på 
skolen eller andre steder     

E 
Jeg kommer bedre overens med voksne 
enn de på min egen alder     

F 
Jeg finner som regel ut hvordan jeg skal 

takle nye situasjoner 
   

G 
Jeg er redd for mye, jeg blir lett skremt    
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107 Hvor sant er følgende om deg? 

HUK AV I KUN ÉN BOKS FOR HVER LINJE 

  Ikke sant Litt sant Veldig sant 

A 
Jeg gjør farlige ting for moro skyld    

B 
Jeg gjør spennende ting, selv om de er 

farlige   
   

 

108 I løpet av DE SISTE 12 MÅNEDENE, har du gjort noen av disse tingene? 

HUK AV I SÅ MANGE BOKSER SOM STEMMER 

 

A Drukket så mye alkohol at jeg ble skikkelig full        

B 
Skulket skolen (ikke vært på skolen når foreldrene mine 

har trodd at jeg har vært der)   

C Hatt sex (samleie)   

D Hatt trøbbel med lærere pga dårlig oppførsel         

E Hatt trøbbel med politiet        

F Ingen av disse tingene   

G Vil ikke svare      

    109 Hvis det er noe som plager meg, snakker jeg med …  

HUK AV I SÅ MANGE BOKSER SOM STEMMER 

 

A Min mor eller far  
B Min bror eller søster   
C En venn  
D En lærer  

E 
En som jobber med å hjelpe barn (politi, helsesøster, 

sosialarbeider eller rådgiver)  

F En annen voksen jeg stoler på  
G Noen andre    

H Ingen   

I Vet ikke  



 

Page No.     6  
 

110 I løpet av DE SISTE 12 MÅNEDENE, har du sett eller opplevd noe på Internett 

som har vært ubehagelig på noen måte? For eksempel fått deg til å føle deg 

ukomfortabel, lei deg eller føle at du ikke burde ha sett det.  

HUK AV I BARE EN BOKS  

A Ja  Se spørsmål under 

B Nei   

C Vet ikke  Gå rett til del B  

D 

 

 

 

111 

Vil ikke svare   

 

 

11 

 
  

111 

 

 

 

Hvis du har svart ja, hvor ofte har du 

sett eller opplevd noe på Internett som har 

vært ubehagelig i løpet av DE SISTE 12 

MÅNEDENE? 

HUK AV I BARE EN BOKS 

  

A Hver dag eller nesten hver dag   

B En eller to ganger i uka   

C En eller to ganger i måneden   

D Sjeldnere    

E Vet ikke   
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DEL B 
 

ALLE SKAL SVARE PÅ DISSE SPØRSMÅLENE 

VENNLIGST LES: Noen ganger kan barn eller tenåringer si eller gjøre 

sårende eller stygge ting til andre og dette kan ofte være ganske mange 
ganger på ulike dager over en periode, for eksempel.  

Dette kan omfatte:  

 erting på en måte personen ikke liker  

 slå, sparke eller dytte noen  
 ikke la noen få lov til å være med 

Når folk er slemme eller ekkel på denne måten, kan det skje:  

 ansikt til ansikt (personlig)  

 på mobiltelefoner (SMSr, samtaler, videoklipp)  

  på internett (e-post, direktemeldinger, sosiale nettverk, 
chatterom)  

 

112 
Har noen oppført seg sårende eller vært ekle mot deg i løpet av de siste 12 

månedene? HUK AV I BARE EN BOKS 

A Ja  Svar på spørsmål på neste side 

B Nei   

C Vet ikke  Gå rett til del C         

D Vil ikke svare   
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Hvordan skjedde det… 

 

BARE SVAR PÅ SPØRSMÅLENE PÅ DENNE SIDEN HVIS NOEN HAR 

VÆRT SÅRENDE, EKKEL ELLER SLEM MOT DEG I LØPET AV DE 

SISTE 12 MÅNEDENE. 

 

ANDRE GÅR RETT TIL DEL C                  
 

113 Hvor ofte har noen oppført seg sånn mot deg i løpet av DE SISTE 12 

MÅNEDENE? 

HUK AV I BARE EN BOKS 

A Hver dag eller nesten hver dag   

B En eller to ganger i uka   

C En eller to ganger i måneden   

D Sjeldnere    

E Vet ikke   

  
 

 
 

114 I løpet av de siste 12 månedene har dette skjedd….?  

HUK AV I ALLE BOKSENE SOM GJELDER 

A 
Direkte med personen ansikt til 

ansikt    

B 
Ved å bruke mobilen (oppringning, 

sms, bilder/video)   

C En annen måte    

D Vet ikke   

  
 

 
 

115 I løpet av de siste 12 månedene, har dette skjedd på Internett?              

HUK AV I BARE EN BOKS 

A Ja  Svar på spørsmål på neste side  

B 
Nei  

 

Gå rett til del C        

C Vet ikke  
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Hva skjedde på Internett…         

 

BARE SVAR PÅ SPØRSMÅLENE PÅ DENNE SIDEN HVIS NOEN HAR 

VÆRT SÅRENDE ELLER SLEM MOT DEG I LØPET AV DE SISTE 12 

MÅNEDENE. 

ANDRE GÅR RETT TIL DEL C 

                  
116 Og på hvilken måte har dette skjedde med deg i løpet av de siste 12 

månedene? 

HUK AV I ALLE BOKSENE SOM GJELDER  

A På en sosial nettverksside/nettsamfunn   

B 
Gjennom meldinger på Internett (for eksempel IM, 

Messenger)/ chatting 

 

  

C På en chattekanal/ I et chatterom   

D Via e-post   

E På en webside for spill   

F På en annen måte på Internett   

G Vet ikke   

  
 

 
 

117 Hvilke av disse tingene har skjedd i løpet av de siste 12 månedene?  

HUK AV I ALLE BOKSENE SOM GJELDER  

A 
Noen sendte meg sårende/ekle meldinger på Internett 

(ord, bilder eller videoer)   

B 

Noen la ut sårende/ekle meldinger (ord, bilder eller 

videoer)på Internett så andre kunne se det, eller sendte 
det til andre  

  

C 
Jeg ble holdt utenfor en gruppe eller aktivitet på nettet   

D 
Jeg ble truet på Internett    

E Andre sårende/ekle ting hendte   

F Noe annet skjedde   

G Vet ikke   

H Vil ikke svare   
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118 Sist gang dette skjedde, hvor lei deg ble du da (hvis du ble lei deg)? 

HUK AV I BARE EN BOKS 

A Jeg ble veldig lei meg/opprørt   

B Jeg ble ganske lei meg/opprørt   

C  Jeg ble litt lei meg/opprørt   

D Jeg ble ikke lei meg/opprørt i det hele tatt   

E Vet ikke   

  
 

 
 

119 

 

Hvor lenge følte du det på denne måten? 

HUK AV I BARE EN BOKS  

A Jeg ble ferdig med det med en gang   

B Jeg følte det sånn i noen dager   

C Jeg følte det sånn i noen uker   

D Jeg følte det sånn i noen måneder eller mer   

E Vet ikke   

  
 

 
 

 

120 

 

Tenkte eller gjorde du noe av dette etterpå? 

HUK AV I ALLE BOKSENE SOM GJELDER  

A Jeg håpet at problemet ville gå bort av seg selv   

B Jeg forsøkte å løse problemet         

C Jeg fikk skyldfølelse for at ting gikk galt   

D 
Jeg forsøkte å få den andre personen til å la meg være i 

fred   

E Jeg forsøkte å ta igjen/hevne meg på denne personen   

F Jeg gjorde ikke noe av dette   

G Vet ikke   
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121 Snakket du med noen om det som hadde skjedd? 

HUK AV I BARE EN BOKS  

A Ja   

B Nei   

C Vil ikke svare   

  
 

 

122 
Hvis du svarte ja, hvem fortalte du det til? 

HUK AV I ALLE BOKSENE SOM GJELDER  
  

A Min mor eller far   

B Min bror eller søster    

C En venn   

D En lærer   

E 
En som jobber med å hjelpe barn (politi, helsesøster, 

sosialarbeider eller rådgiver)   

F En annen voksen som jeg stoler på   

G Noen andre   

H Vet ikke   
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123 Fortsett å tenke på den gangen, gjorde du noen 

av de følgende tingene? 

HUK AV I ALLE BOKSENE SOM GJELDER  

124 Og hvilke, hvis noe, av de 

tingene du gjorde hjalp deg? 

 

HUK AV I ALLE BOKSENE 

SOM GJELDER  

 

 
 

A 
Jeg sluttet å bruke Internett i en 

periode   

B 
Jeg slettet alle meldinger fra denne 

personen   

C 

 Jeg endret mine 

personverninnstillinger/ hvem som 

kan kontakte meg 
  

D 
Jeg blokkerte denne personen fra å 

kontakte meg   

E 

Jeg rapporterte problemet (klikket på 

”rapporter-misbruk”, kontaktet 

hjelpelinje for Internett, kontaktet 

nettleverandøren 

  

F Ingen av disse tingene   

G Vet ikke   

     
*Sjekk at du har gitt et svar over i den høyre kolonnen for spørsmål 124* 
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DEL C 

 

ALLE SKAL SVARE PÅ DISSE SPØRSMÅLENE 
 

125 Har du i løpet av DE SISTE 12 MÅNEDENE oppført deg på en sårende eller 

ekkel måte mot andre?  

HUK AV I BARE EN BOKS  

A Ja  Svar på spørsmål på 126 

B Nei   

C Vet ikke  Gå rett til del D  

D Vil ikke svare   

  
 

 
 

Hvordan skjedde det… 

 

BARE SVAR PÅ SPØRSMÅLENE I DENNE DELEN HVIS DU HAR 

GJORT NOE SÅRENDE ELLER SLEMT MOT NOEN ANDRE I LØPET 

AV DE SISTE 12 MÅNEDENE 

 

ANDRE GÅR RETT TIL DEL D 
 

126 Hvis du svarte ja, hvor ofte har du oppført deg på denne måten i løpet av de siste 

12 månedene? 

HUK AV I BARE EN BOKS 

A Hver dag eller nesten hver dag   

B En eller to ganger i uka   

C En eller to ganger i måneden   

D Sjeldnere    

E Vet ikke   
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127 På hvilke av følgende måter viste du denne oppførselen i løpet av de siste 12 

månedene? 

HUK AV I SÅ MANGE BOKSER SOM STEMMER 

 

A Direkte med personen ansikt til ansikt    

B 
Ved å bruke mobilen (oppringning, sms, 

bilder/video)   

C På Internett   

D På annen måte   

E Vet ikke   
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DEL D 

ALLE SKAL SVARE PÅ DISSE SPØRSMÅLENE 

VENNLIGST LES: I løpet av det siste året har du sikkert sett mange 

forskjellige bilder eller videoer. Noen ganger kan disse bildene være 
seksuelle - for eksempel kan de vise folk nakne eller folk som har sex.  

Du har kanskje aldri sett noe som dette eller du kan ha sett noe som dette 
på en mobiltelefon, i et blad, på TV, på en DVD eller på Internett.  

 

128 Har du sett NOE SOM HELST av denne typen bilder/filmer i løpet av de siste 12 

månedene? 

HUK AV I BARE EN BOKS  

A Ja  Svar på spørsmål på 129 

B Nei   

C Vet ikke  Gå rett til del E 

D Vil ikke svare   

  
 

 
Hvordan skjedde det… 

 

BARE SVAR PÅ SPØRSMÅLENE PÅ DENNE SIDEN HVIS DU HAR 

SETT SEKSUELLE BILDER I LØPET AV DE SISTE 12 MÅNEDENE. 

ALLE ANDRE GÅR TIL DEL E 
 

129 Hvor ofte har du sett denne type bilder/filmer/videoer i løpet av de siste 12 

månedene? 

HUK AV I BARE EN BOKS 

A Hver dag eller nesten hver dag   

B En eller to ganger i uka   

C En eller to ganger i måneden   

D Sjeldnere    

E Vet ikke   
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130 Hvilke steder, om noen, har du sett denne type ting i løpet av de siste 12 

månedene? 

HUK AV I ALLE BOKSENE SOM GJELDER  

A  I et blad eller en bok   

B  På TV, film eller video/DVD   

C 

Via tekstmeldinger (SMS), bilder 
(MMS) eller på en annen måte på 

mobilen 
  

D Via Bluetooth   

E Andre   

F Vet ikke   

  
 

 
 

131 Har du sett denne typen ting på Internett i løpet av de siste 12 månedene? 

HUK AV I BARE EN BOKS 

A Ja  Svar på spørsmål på neste side  

B Nei  
 

C Vet ikke  Gå rett til del E  

D Vil ikke svare   
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Hva skjedde på Internett…         

BARE SVAR PÅ SPØRSMÅLENE PÅ DENNE SIDEN HVIS DU HAR 

SETT SEKSUELLE BILDER PÅ INTERNETTSIDER I LØPET AV DE 

SISTE 12 MÅNEDENE. 

ALLE ANDRE GÅR TIL DEL E 
 

 

132 Hvilke typer Internettsider har du sett ting som dette i løpet av de siste 12 

månedene? 

 HUK AV I ALLE BOKSENE SOM GJELDER  

A På en sosial nettverksside/nettsamfunn    

B Gjennom pop-ups (ting som plutselig dukker opp)    

C På en video-side (som for eksempel Youtube)    

D  På en side for voksne/ pornografisk side 

 
  

E På en spillside på nettet   

F 
På en fildelingsside (for eksempel Limewire, Kazaa, 

Torrent, Pirate Bay eller andre)   

G På andre Internettsider   

H Vet ikke   

  
 

 
 

133 Hvilke, hvis noen, av disse tingene har du sett på en Internettside de siste 12 

månedene?  

HUK AV I ALLE BOKSENE SOM GJELDER  

A Bilder eller video av noen som var nakne   

B Bilder eller video av noens kjønnsorganer    

C Bilder eller av video av personer som har sex   

D 
Bilder eller video av personer som har sex på en 

voldelig/brutal måte   

E Noe annet   

F Vet ikke   

G Vil ikke svare   
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134 Å se seksuelle ting på nettet kan noen ganger være greit, og andre ganger ikke 

greit. Har du i løpet av de siste 12 månedene sett noe som har vært ubehagelig på 

noen måte? For eksempel at du ble opprørt/lei deg, eller følte at du ikke burde ha 

sett det? 

HUK AV I BARE EN BOKS 

 

 

A Ja  Svar på spørsmål på 135 

B Nei   

C Vet ikke  Gå rett til del E  

D Vil ikke svare   

  
 

 
 

Hva skjedde da du så det ubehaglige…   

 

BARE SVAR PÅ SPØRSMÅLENE I DENNE DELEN HVIS DU HAR 

SETT SEKSUELLE TING PÅ INTERNETT SOM HAR VÆRT 

UBEHAGELIG I LØPET AV DE SISTE 12 MÅNEDENE  

 

ALLE ANDRE GÅR TIL DEL E 
 

 

135 Tenk på sist gang du så noe som har vært ubehagelig, hvor opprørt ble du 

(hvis i det hele tatt)?  

HUK AV I BARE EN BOKS 

 

 

A Veldig opprørt   

B Ganske opprørt   

C Litt opprørt   

D Ikke opprørt i det hele tatt   

E Vet ikke   
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136 

 

Når du tenker på den gangen, hvor lenge følte du det sånn? 

HUK AV I BARE EN BOKS 

 

 

A Jeg ble ferdig med det med en gang   

B Jeg følte det sånn i noen dager   

C Jeg følte det sånn i noen uker   

D Jeg følte det sånn i noen måneder eller mer   

E Vet ikke   

  
 

 
 

 137 

 

Hva gjorde du etterpå? 

HUK AV I ALLE BOKSENE SOM GJELDER  

A  Jeg håpet at problemet ville gå bort av seg selv   

B  Jeg prøvde å løse problemet         

C  Jeg fikk skyldfølelse for at ting gikk galt   

F  Jeg gjorde ikke noe av dette   

G Vet ikke   

  
 

 
 

 

138 Snakket du med noen om det som hadde skjedd? 

HUK AV I BARE EN BOKS  

A Ja   

B Nei   

C Vil ikke svare   
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139 
Hvis du svarte ja, hvem fortalte du det til? 

HUK AV I ALLE BOKSENE SOM GJELDER  
  

A Min mor eller far   

B Min bror eller søster    

C En venn   

D En lærer   

E 
En som jobber med å hjelpe barn (politi, helsesøster, 

sosialarbeider eller rådgiver)   

F En annen voksen som jeg stoler på   

G Ingen av disse   

H Vet ikke   

140 Hvis du fremdeles tenker på den gangen, gjorde 

du noen av de følgende tingene? 

 

HUK AV I ALLE BOKSENE SOM GJELDER  

141 Og hvilke, hvis noe, av de tingene 

du gjorde hjalp deg? 

 

 HUK AV I ALLE BOKSENE SOM 

GJELDER  

A 
Jeg sluttet å bruke Internett i en 

periode 
  

B 
Jeg slettet alle meldinger fra 

personen som sendte det til meg 
  

C 

 Jeg endret mine 
personverninnstillinger/ hvem som 

kan kontakte meg 
  

D 
Jeg blokkerte den personen som 

sendte det til meg 
  

E 

Jeg rapporterte problemet (klikket på 
”rapporter-misbruk”, kontaktet 

hjelpelinje for Internett, kontaktet 

nettleverandøren 

  

F Ingen av disse tingene   

G Vet ikke   

*Sjekk at du har gitt et svar over i den høyre kolonnen for spørsmål 141* 
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DEL E 
ALLE SKAL SVARE PÅ DISSE SPØRSMÅLENE 

 

VENNLIGST LES: På noen Internettsider, diskuterer folk ting som kanskje ikke er bra 

for deg. Her kommer noen spørsmål om denne typen ting.   

142  
I løpet av DE SISTE 12 MÅNEDENE - har du sett Internettsider hvor personer 

diskuterer…? 

 HUK AV I  EN BOKS FOR HVER LINJE   

 

 

Ja Nei 
Vet 

ikke 

Vil 

ikke 

svare 

A hvordan de kan skade seg selv eller få vondt     

B måter å begå selvmord på     

C hvordan de kan bli veldig tynne(som for 

eksempel anoreksi eller bulimi)  
    

D stygge meldinger (hat) rettet mot visse 

grupper eller enkeltpersoner  
    

E sine erfaringer med å bruke narkotika      
  

  
  

 

143  I løpet av de siste 12 månedene, har noen av de følgende tingene skjedd med deg 

på Internett? 

HUK AV I  EN BOKS FOR HVER LINJE  

 

 
 

Ja Nei 
Vet 

ikke 

A Noen brukte min personlige informasjon på en måte 

jeg ikke likte 
   

B PCen/Datamaskinen fikk virus    

C 
Jeg mistet penger ved å bli lurt på Internett (vi mener 

ordentlige penger og ikke virtuelle penger som for 

eksempel brukes i dataspill)  
   

D Noen brukte passordet mitt for å få tilgang til min 

informasjon, eller for å gi seg ut for å være meg  
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144  I løpet av de siste 12 månedene, hvor ofte har noe av følgende ting skjedd deg?  

 

HUK AV I  EN BOKS FOR HVER LINJE   

 

  Veldig 
ofte 

Ganske 
ofte 

Ikke så 
ofte 

Sjelden/al
dri 

A 
Jeg har gått lenge uten å spise 

eller sove på grunn av Internett .......................      

B 
Det har plaget meg at jeg ikke har 
kunnet være på Internett .................................      

C 

Jeg har surfet på nettet selv om 

jeg egentlig ikke har vært 

interessert.......................................................  
    

D 

Jeg har brukt mindre tid på enten 
familie, venner, eller skolearbeid 

enn jeg burde fordi jeg bruker så 

mye tid på Internett .........................................  

    

E 

Jeg har forsøkt å bruke mindre tid 

på Internett, men har ikke klart 

det ..................................................................  
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COPY ID NUMBERS 
FROM SUMMARY 
CONTACT SHEET 

COUNTRY 
CODE 

 SAMPLE 
POINT 
NUMBER  

ADDRESS NUMBER  INTERVIEWER  
NUMBER 

            

 
 

DEL F 
ALLE SKAL SVARE PÅ DISSE SPØRSMÅLENE 

 
VENNLIGST LES: her kommer noen spørsmål om hvordan du bruker Internett. Barn 

og ungdommer bruker Internett på mange forskjellige måter.         

Tenk på alle de forskjellige måtene du bruker Internett på, og de forskjellige stedene du 

er på Internett. 

Når vi tenker på ”ansikt til ansikt” mener vi å snakke med en person i virkeligheten som 

befinner seg på samme sted som deg, ikke på Internett, telefonen eller webkamera.  
 

145 Har du gjort noen av de følgende tingene i løpet av DE SISTE 12 

MÅNEDENE? Hvis ja, hvor ofte har du gjort det?            
 

HUK AV I EN BOKS FOR HVER LINJE   

 

  Ja Nei Vet ikke Vil ikke 
svare 

  Hver 
dag/n
esten 
hver 
dag 

En eller 
to 

ganger i 
uka 

En eller to 
ganger i 
måneden 

Sjeldn
ere 

Aldri/ikke i 
løpet av de 

siste 12 
månedene 

  

A 
Søkt etter nye 
venner på Internett 

       

B 

Sendt personlig 
informasjon (f.eks. 
mitt fulle navn, 
adresse eller 
telefon nummer) til 
noen som jeg aldri 
har møtt ansikt til 
ansikt ..........................................................  

       

C 

Lagt til personer i 
min kontaktliste 
som jeg aldri har 
møtt ansikt til 
ansikt ..........................................................  

       



   

    

Page No.     24  
 

 

146 Har du gjort noen av de følgende tingene i løpet av DE SISTE 12 MÅNEDENE? Hvis 

ja, hvor ofte har du gjort det?            

HUK AV I EN BOKS FOR HVER LINJE   

 

  Ja Nei Vet 

ikke 

Vil 

ikke 

svare 

  Hver 
dag/neste

n hver 

dag 

En eller 
to ganger 

i uka 

En eller to 
ganger i 
måneden 

Sjeldn
ere 

Aldri/ikke 
i løpet av 
de siste 12 

månedene 

  

A 

Utgitt meg for å 
være annerledes på 
Internett enn den jeg 
egentlig er ..................................................  

       

B 

Sendt et bilde eller 
en video av meg 
selv til noen jeg 

aldri har møtt ansikt 
til ansikt .....................................................  

       

 

ALLE SKAL SVARE PÅ DISSE SPØRSMÅLENE 

 

VENNLIGST LES DETTE: Her kommer noen spørsmål om kontakt du kanskje har 

hatt med folk som du har møtt på Internett.  

Tenk på alle de forskjellige måtene du bruker Internett på (f.eks. på pc-en eller mobilen) 

og på alle stedene du kan bruke Internett (f.eks. hjemme eller på skolen).  

Når vi sier ”ansikt til ansikt” mener vi å snakke med en person i virkeligheten som 

befinner seg på samme sted som deg, ikke på Internett, telefonen eller webkamera.  

 

147 Bare for å være sikker, har du noen gang hatt kontakt med noen på Internett som du ikke 

har møtt ansikt til ansikt før?                         

 

(Dette kan f.eks. ha vært via e-post, chatterom, sosiale nettverkssider, MSN o.l eller på 

spillsider) 

HUK AV I BARE EN BOKS 

A Ja  Svar på 148 

B Nei  
 

Gå rett til del G 

C Vet ikke   
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148 Hvis du svarte ja 

Har du noen gang møtt noen ansikt til ansikt som du først møtte på Internett? 

 HUK AV I BARE EN BOKS 

 

 

A Ja  Svar på 149  

B Nei   

C 
Vet ikke   Gå rett til del G  

D Vil ikke svare   

 

 

Hvordan skjedde dette…   

 

BARE SVAR PÅ SPØRSMÅLENE I DENNE DELEN HVIS DU HAR 

MØTT NOEN ANSIKT-TIL-ANSIKT SOM DU FØRST MØTTE PÅ 

INTERNETT I LØPET AV DE SISTE 12 MÅNEDENE  

 

ALLE ANDRE GÅR TIL DEL G 
 

149 

Hvor mange nye mennesker har du møtt på denne måten i løpet av DE SISTE 12 

MÅNEDENE, (hvis noen)? 
 HUK AV I BARE EN BOKS 

 

A 1-2   

B 3-4   

C 5-10   

D Flere enn 10   

E Vet ikke   
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150 I løpet av DE SISTE 12 MÅNEDENE, hvem var de som du først møtte på Internett 

som du så møtte i virkeligheten ansikt til ansikt?  

HUK AV I ALLE BOKSENE SOM GJELDER  

A 
Noen som er en venn av eller i familie med 
noen andre som jeg kjenner i virkeligheten 

utenfor Internett 

   

B 
Noen som ikke hadde noen forbindelse med 

livet mitt før jeg møtte dem på Internett    

C Ingen av delene    

 

Hvordan skjedde det… 

 

BARE SVAR PÅ SPØRSMÅLENE I DENNE DELEN HVIS DU HAR 

MØTT NOEN ANSIKT TIL ANSIKT FRA INTERNETT I LØPET AV 

DE SISTE 12 MÅNEDENE 

 

ALLE ANDRE GÅR RETT TIL DEL G 
 

151 Tenk på dem du har gått for å møte i LØPET AV DE SISTE 12 MÅNEDENE som 

du først møtte på Internett, på hvilken måte kom du i kontakt med dem første 

gangen?  

              

HUK AV I ALLE BOKSENE SOM GJELDER  

A På en sosial nettverksside/nettsamfunn   

B 
Gjennom meldinger på Internett (for eksempel IM, 

Messenger)/ chatting   

C På en chattekanal/ I et chatterom   

D På e-post   

E På en spillside   

F På annen måte på Internett   

G Vet ikke   
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152 Det å møte folk ansikt til ansikt som du først har møtt på Internett kan være greit 

eller ikke så greit. I løpet av de siste 12 månedene har du gått for å møte noen på 

en måte som har vært ubehagelig? For eksempel at du ble opprørt eller følte at du 

ikke burde ha vært der?        

 

HUK AV I BARE EN BOKS 

 

A Ja  Svar på spørsmål på 153   

B Nei   

C Vet ikke  Gå rett til del G  

D Vil ikke svare   

  
 

 
 

 

Hva skjedde da du følte ubehag…                

 

BARE SVAR PÅ SPØRSMÅLENE I DENNE DELEN HVIS DU HAR 

HATT ET MØTE MED NOEN FRA INTERNETT SOM MEDFØRTE 

UBEHAG I LØPET AV DE SISTE 12 MÅNEDENE.  

 

ALLE ANDRE GÅ TIL DEL G 

 
153 Tenk på SIST GANG da du følte ubehag ved å møte noen på denne måten, 

hvor gammel var denne personen?  

HUK AV I BARE EN BOKS 

 

A Jeg møtte noen omtrent på min alder   

B Jeg møtte noen som var yngre enn meg   

C Jeg møtte en eldre tenåring (yngre enn 20 år)   

D Jeg møtte en voksen (en som var eldre enn 20 år)   

E Vet ikke    
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154 Var den du møtte en gutt/mann eller jente/kvinne? 

HUK AV I BARE EN BOKS 

 

A Gutt/mann   

B Jente/kvinne   

 
 

155 Fortsett å tenke på SIST GANG, snakket du med noen om hvor du skulle? 

HUK AV I BARE EN BOKS 

 
 

A Ja   

B Nei   

C Vet ikke   

   
 

156 

Hvis du svarte ja, hvem fortalte du det til? 

 

HUK AV I BARE EN BOKS 
 

  

A Jeg fortalte det til noen på min alder   

B Jeg fortalte det til en som er eldre enn meg (men under 18 år)    

C 
Jeg fortalte det til en voksen som jeg stoler på (en som er 

over 18 år)   

D Jeg fortalte det til noen helt andre   

E Vet ikke   

   
 

 



   

    

Page No.     29  
 

 

157 Tok du med deg noen til dette møtet? 

HUK AV I BARE EN BOKS 

 
 

A Ja   

B Nei   

C Vet ikke   

   
 

158 

Hvis du svarte ja,hvem tok du med deg?  
HUK AV I BARE EN BOKS 

 
 

  

A Jeg tok med meg noen på min alder    

B Jeg tok med meg en som er eldre enn meg (men under 18 år)   

C 
Jeg tok med meg en voksen som jeg stoler på (en som er 

over 18 år) 
  

D Vet ikke   

 

159 Hvis du igjen tenker på dette møtet, hvilke av følgende ting skjedde – om noe 

i det hele tatt?  

 

HUK AV I ALLE BOKSENE SOM GJELDER  

A Personen jeg møtte sa sårende ting til meg   

B Personen meg møtte skadet meg fysisk   

C Personen jeg møtte gjorde noe seksuelt med meg   

D Noe annet fælt hendte   

E  Vet ikke   

F Vil ikke svare   
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160 Hvor opprørt ble du (hvis i det hele tatt)?  

HUK AV I BARE EN BOKS 

 

 

A  Jeg ble veldig opprørt   

B Jeg ble ganske opprørt   

C Jeg ble litt opprørt   

D Ikke opprørt i det hele tatt   

E Vet ikke   

  
 

 
 

 

161 

 

Hvor lenge følte du det slik? 

HUK AV KUN I EN BOKS  

A Jeg ble ferdig med det med en gang   

B Jeg følte det sånn i noen dager   

C Jeg følte det sånn i noen uker   

D Vet ikke   

  
 

 
 

162 

 

Tenkte eller gjorde du noe av dette etterpå? 

HUK AV I ALLE BOKSENE SOM GJELDER  

A Jeg håpet at problemet ville gå bort av seg selv   

B Jeg forsøkte å løse problemet         

C Jeg fikk skyldfølelse for at ting gikk galt   

D Jeg forsøkte å få den andre personen til å la meg være i 

fred 
  

E Jeg forsøkte å ta igjen/hevne meg på denne personen   

F Jeg gjorde ikke noe av dette   

G Vet ikke   
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163 Tenk fremdeles på denne gangen, snakket du med noen om det som hadde skjedd?  

HUK AV I BARE EN BOKS  

A Ja   

B Nei   

C Vil ikke svare   

  
 

 

164 
Hvis du svarte ja, hvem fortalte du det til? 

HUK AV I ALLE BOKSENE SOM GJELDER  
  

A Min mor eller far   

B Min bror eller søster    

C En venn   

D En lærer   

E 
En som jobber med å hjelpe barn (politi, helsesøster, 

sosialarbeider eller rådgiver)   

F En annen voksen som jeg stoler på   

G Noen andre   

H Vet ikke   
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165 Tenk fremdeles på denne gangen, g jorde du 

noen av de følgende tingene? 

 

HUK AV I ALLE BOKSENE SOM GJELDER  

166 Og hvilke, hvis noe, av de 

tingene du gjorde hjalp deg? 

HUK AV I ALLE BOKSENE SOM 

GJELDER  

 

A 
Jeg sluttet å bruke Internett i en 

periode   

B 
Jeg slettet alle meldinger fra denne 

personen   

C 

 Jeg endret mine 
personverninnstillinger/ hvem som 

kan kontakte meg 
  

D 
Jeg blokkerte denne personen fra å 

kontakte meg   

E 

Jeg rapporterte problemet (klikket på 
”rapporter-misbruk”, kontaktet 

hjelpelinje for Internett, kontaktet 

nettleverandøren 

  

F Ingen av disse tingene   

G Vet ikke   

     
*Sjekk at du har gitt et svar over i den høyre kolonnen for spørsmål 166* 
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DEL G 
 

ALLE SKAL SVARE PÅ DISSE SPØRSMÅLENE 
 
 

VENNLIGST LES: Folk bruker Internett til mye forskjellig.  Noen ganger 

sender man seksuelle meldinger eller bilder. Med dette mener vi å snakke om 

å ha sex eller bilder av nakne mennesker eller folk som har sex. Her er noen 

spørsmål om dette. Tenk på ALLE MÅTER som du bruker Internett på (ikke 
tekstmeldinger/MMS på mobilen). 

 
167 I løpet av de siste 12 månedene, har du sett eller fått seksuelle 

meldinger/bilder/videoer av noe slag på Internett?  

HUK AV I BARE EN BOKS 

 

A Ja  Se spørsmål på 168 

B Nei, aldri/ikke i året som har gått   

C 
Vet ikke 

 Gå rett til del H  

D Vil ikke svare   
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Hvordan skjedde det … 

 

BARE SVAR PÅ SPØRSMÅL I DENNE DELEN HVIS DU HAR SETT 

ELLER FÅTT SEKSUELLE MELDINGER PÅ INTERNETT I LØPET AV 

DE SISTE 12 MÅNEDENE 

ALLE ANDRE GÅR RETT TIL DEL H 
 

168 Hvor ofte har du sett eller mottatt denne type n ting i løpet av DE SISTE 12 

MÅNEDENE? Det kan være ord, bilder eller videoer. 

HUK AV I BARE EN BOKS 

 
 

A Nesten hver dag   

B 1-2 ganger i uka   

C En eller to ganger i måneden   

D Sjeldnere    

E Vet ikke   

 

169 Har noe av dette hendt deg på Internett de siste 12 månedene?   

HUK AV I ALLE BOKSENE SOM GJELDER  

A 
Jeg har mottatt en seksuell melding på Internett   

B 
Jeg har sett en seksuell melding blitt lagt ut slik at andre kunne 

se det på Internett    

C 
Jeg har blitt bedt av noen på Internett om å snakke om å gjøre 

seksuelle ting    

D 
Jeg har blitt spurt om å gi fra meg bilder/videoer av mine intime 

kroppsdeler (slik som rompa, puppene eller kjønnsorganer)    

E Jeg har sett andre som har hatt sex    

F Ikke noen av disse tingene   

G Vet ikke   

H Vil ikke svare   
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170 Tenk på de gangene i løpet av de siste 12 månedene der du så eller mottok 

seksuelle meldinger på Internett, hvor skjedde det?          

HUK AV I ALLE BOKSENE SOM GJELDER  

A 
På en sosial 

nettverksside/nettsamfunn 
  

B 

Gjennom meldinger på Internett (for 

eksempel IM, Messenger)/ chatting 

 

  

C 
På en chattekanal/ I et chatterom    

D 
Via e-post   

E På en webside for spill   

F Pop-up (Noe som plutselig kommer 
opp) 

  

G På en annen måte på Internett   

H Vet ikke   

  
 

 
 

171 Har noen av de seksuelle meldingene du så eller mottok i løpet av de siste 12 

månedene vært ubehagelig på noen måte? For eksempel at du ble opprørt eller følte 

at du ikke burde ha sett det?                  

HUK AV I BARE EN BOKS 

 

A Ja  Svar på spørsmål på 172 

B Nei   

C Vet ikke  Gå rett til del H  

D Vil ikke svare   
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Hva skjedde da du følte ubehag…     

 

BARE SVAR PÅ SPØRSMÅLENE I DENNE DELEN HVIS DU HAR 

FØLT UBEHAG FORDI DU HAR SETT ELLER FÅTT SEKSUELLE 

MELDINGER PÅ INTERNETT I LØPET AV DE SISTE 12 MÅNEDENE. 

 

ALLE ANDRE GÅ RETT TIL DEL H 
172 Tenk på SIST GANG da du følte ubehag på grunn av noe slikt, hvor opprørt 

ble du (hvis i det hele tatt)?             

HUK AV I BARE EN BOKS 

 

A Jeg ble veldig opprørt   

B Jeg ble ganske opprørt   

C Jeg ble litt opprørt   

D Jeg ble ikke opprørt i det hele tatt   

E Vet ikke   

  
 

 
 

173 

 

Hvor lenge følte du det på denne måten?  

HUK AV I BARE EN BOKS 

A Jeg ble ferdig med det med en gang   

B Jeg følte det sånn i noen dager   

C Jeg følte det sånn i noen uker   

D Jeg følte det sånn i noen måneder eller mer   

E Vet ikke   

  
 

 
174 

 

Tenkte eller gjorde du noe av dette etterpå? 

HUK AV I ALLE BOKSENE SOM GJELDER  

A Jeg håpet at problemet ville gå bort av seg selv   

B Jeg forsøkte å løse problemet         

C Jeg fikk skyldfølelse for at ting gikk galt   

D 
Jeg forsøkte å få den andre personen til å la meg være i 

fred   

E Jeg forsøkte å ta igjen/hevne meg på denne personen   

F Jeg gjorde ikke noe av dette   
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G Vet ikke   

  
 

 
175 Snakket du med noen om det som hadde skjedd? 

HUK AV I BARE EN BOKS  

A Ja   

B Nei   

C Vil ikke svare   

  
 

 

176 
Hvis du svarte ja, hvem fortalte du det til? 

HUK AV I ALLE BOKSENE SOM GJELDER  
  

A Min mor eller far   

B Min bror eller søster   

C En venn   

D En lærer   

E 
En som jobber med å hjelpe barn (politi, helsesøster, 

sosialarbeider eller rådgiver)   

F En annen voksen som jeg stoler på   

G Noen andre   

H Vet ikke   
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177 Hvis du fremdeles tenker på den gangen, 

gjorde du noen av de følgende tingene? 

 

HUK AV I ALLE BOKSENE SOM GJELDER  

178 Og hvilke, hvis noe, av de 

tingene du gjorde hjalp deg? 

 HUK AV I ALLE BOKSENE 

SOM GJELDER 

 

A 
Jeg sluttet å bruke Internett i en 

periode   

B 
Jeg slettet alle meldinger fra denne 

personen   

C 

 Jeg endret mine 
personverninnstillinger/ hvem som 

kan kontakte meg 
  

D 
Jeg blokkerte denne personen fra å 

kontakte meg   

E 

Jeg rapporterte problemet (klikket 
på ”rapporter-misbruk”, kontaktet 

hjelpelinje for Internett, kontaktet 

nettleverandøren 

  

F Ingen av disse tingene   

G Vet ikke   

     

*Sjekk at du har gitt et svar over i den høyre kolonnen for spørsmål 178* 
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DEL H 
 

ALLE SKAL SVARE PÅ DISSE SPØRSMÅLENE 

Folk bruker Internett til mye forskjellig.  Noen ganger sender man 

seksuelle meldinger eller bilder. . Med dette mener vi snakke om å ha sex 

eller bilder av nakne mennesker eller folk som har sex.  

 

179 I løpet av de siste 12 månedene, har du sendt eller lagt ut seksuelle meldinger, 

bilder eller videoer av noe slag på Internett? Dette kan være av/om deg selv eller 

av/om andre 

 HUK AV I BARE EN BOKS 

 

A Ja  Se spørsmål på 180 

B Nei   

C Vet ikke  Gå til Backpage               

D Vil ikke svare   

  
 

 
Hvordan skjedde det… 

 

BARE SVAR PÅ SPØRSMÅLENE I DENNE DELEN HVIS DU HAR 

LAGT UT ELLER SENDT SEKSUELLE MELDINGER PÅ INTERNETT I 

LØPET AV DE SISTE 12 MÅNEDENE 

 

ALLE ANDRE GÅR RETT TIL BACKPAGE 
 

180 Hvis ja, hvor ofte har du gjort det i løpet av DE SISTE 12 MÅNEDENE?  

HUK AV I BARE EN BOKS 

 

A Hver dag eller nesten hver dag   

B En eller to ganger i uka   

C En eller to ganger i måneden   

D Sjeldnere    

E Vet ikke   
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181 I løpet av DE SISTE 12 MÅNEDENE, har du gjort noen av disse tingene på 

Internett? 

HUK AV I SÅ MANGE BOKSER SOM STEMMER 

 

A 
Jeg har sendt noen en seksuell melding (ord, bilder eller 

video) på Internett   

B 
Jeg har lagt ut en seksuell melding (ord, bilder eller 

video) som andre kunne se på Internett   

C 
Jeg har snakket med noen på Internett om å ha sex   

D 

Jeg har spurt noen på Internett om å sende meg et bilde 

eller video som viser denne personens intime 

kroppsdeler (rompe, pupper eller kjønnsorganer)  
  

E 
Jeg har sendt noen et bilde/video som viser mine intime 

kroppsdeler (rompe, pupper eller kjønnsorganer)     

F Ikke noe av dette   

G Vet ikke   

H Vil ikke svare   

  
 

 
 

 
ON SCREEN/ON BACK PAGE INSTRUCTION:   

BRA JOBBA, DU ER FERDIG MED DENNE DELEN AV 

UNDERSØKELSEN. DET ER IKKE FLERE SPØRSMÅL SOM DU SKAL 

FYLLE UT SELV.       

VENNLIGST SI IFRA TIL INTERVJUEREN AT DU ER FERDIG OG 

SÅ VIL INTERVJUEREN GJERNE FÅ STILLE DEG NOEN FÅ 

SPØRSMÅL TIL.                      
 


