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EU Barn Online II 

(31/03/2010) 

 

11-16 ÅRINGAR 
 
 

HUR MAN FYLLER I DEN HÄR DELEN AV UNDERSÖKNINGEN 
 

 Läs varje fråga och ta den tid du behöver för att svara. 

 Svara genom att skriva en bock     i rutorna bredvid det svar du 
vill ge.  

 BARA PAPPER: Du kanske inte behöver svara på alla frågorna.   

Instruktioner med ”ORD SKRIVNA MED FET STIL SÅ HÄR” 
berättar vilka frågor du ska besvara.   

 Var noga med att läsa allt som är skrivet i de grå rutorna.. Det 
är viktig information som hjälper dig att förstå frågorna. 

 Om du ser en fråga som du inte kan svara på eller inte vill svara 
på markerar du bara “vet inte” eller “vill inte svara” och går vidare 
till nästa fråga.  

 Fråga intervjuaren om det är något du undrar över när du fyller i 
formuläret. Du kan fråga om vad som helst.  

Den här undersökningen handlar helt och hållet om dig så det är mycket 
viktigt för forskarna att du är så ärlig som möjligt. Du behöver inte oroa 
dig över att folk du känner ska se dina svar. Det kommer inte att hända.  
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ÖVNINGSFRÅGOR 
 

 

ALLA SVARAR PÅ DEN HÄR FRÅGAN 
 
 

LÄS: Här kommer först några övningsfrågor. Intervjuaren kommer att hjälpa 

dig förstå vad du ska göra. 
 
 
 

101. Har du någonsin spelat spel på internet? 

MARKERA BARA EN RUTA 

A Ja  Se fråga nedan 

B Nej   

C Vet ej  Svara på frågan på 

nästa sida D Vill inte svara 
  

 
 

102. Om du svarade ja, hur ofta har du spelat 

internetspel under det SENASTE ÅRET? 

MARKERA BARA EN RUTA  

 

A Varje dag eller nästan varje dag   

B En eller två gånger i veckan   

C En eller två gånger i månaden   

D Mer sällan   

E Vet ej    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLA SVARAR PÅ DEN HÄR FRÅGAN 
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103. Hur väl stämmer dessa för dig? 
 

MARKERA EN RUTA PÅ VARJE RAD 

  Stämme

r inte 

Stämme

r delvis 

Stämmer 

helt 

A Jag tycker att det är lättare att vara mig själv 

på internet än när jag träffar folk öga mot öga 

(”på riktigt”)  ....................................................... 

  

B Jag pratar om andra saker på internet än när 

jag pratar med folk öga mot öga........................ 
  

C På Internet pratar jag om privata saker som 

jag inte berättar för människor öga mot öga 
  

 

Slut på övningsfrågorna  
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AVSNITT A 
Om dig 

 

ALLA SVARAR PÅ DESSA FRÅGOR 
 

LÄS: Nu kommer några frågor som handlar om dig som person 

 

104.. Hur väl stämmer detta för dig? 

MARKERA EN RUTA PÅ VARJE RAD  

  Stämme

r inte 

Stämme

r delvis 

Stämmer 

helt 

A 
Jag är säker på att jag kan klara av oväntade 

problem   

C 
Jag får ofta huvudvärk, ont i magen eller blir 
sjuk   

D Jag blir väldigt arg och tappar ofta humöret   

E 

Jag är för det mesta ensam, jag roar mig 

oftast på egen hand eller håller mig för mig 

själv 
  

F Jag gör oftast som jag blir tillsagd   

G Jag oroar mig mycket   

H 
Det är lätt för mig att göra vad jag bestämt mig 

att göra och nå mina mål   
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105. Hur väl stämmer detta för dig?  

MARKERA EN RUTA PÅ VARJE RAD  

 
 Stämmer 

inte 

Stämmer 

delvis 

Stämmer 

helt 

 

A Jag har minst en bra vän     

B 
Jag slåss mycket, och kan få 
andra att göra vad jag vill   

 

C 
Jag är ofta olycklig, ledsen eller 
gråtfärdig   

 

D 
Andra människor i min ålder 

tycker oftast om mig 
  

 

F 
Jag är nervös i nya situationer, jag 

tappar lätt självförtroendet   
 

G 
Jag anklagas ofta för att ljuga eller 

fuska   
 

H 
Andra barn eller ungdomar hackar 
på mig   

 

 
106. Hur väl stämmer detta för dig?  

MARKERA EN RUTA PÅ VARJE RAD  

  Stämmer inte Stämmer 

delvis 

Stämmer 

helt 

A 
Jag blir lätt tankspridd och har svårt att 

koncentrera mig 
  

B 
Andra barn i min ålder ignorerar mig ofta, 

behandlar mig som att jag inte var där  
  

C 
Om jag är i knipa kan jag of tast komma 

på något att göra 
  

D 
Jag tar saker som inte är mina, hemifrån, 

från skolan eller från andra ställen   

E 
Jag kommer bättre överens med vuxna 
än med människor i min ålder   

F 
Vanligtvis kan jag komma på hur jag ska 
klara av nya situationer   

G 
Jag är rädd för många saker och är 

lättskrämd 
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107. Hur väl stämmer detta för dig?   

MARKERA EN RUTA PÅ VARJE RAD  

  Stämme

r inte 

Stämme

r delvis 

Stämmer 

helt 

A Jag gör farliga saker för skojs skull    

B 
Jag gör spännande saker, även om de är 

farliga    
 

108. Under det SENASTE ÅRET, har du gjort någon av de här sakerna? 

MARKERA SÅ MÅNGA RUTOR DU BEHÖVER  

 A Druckit så mycket alkohol att jag blev väldigt full    

B 
Hoppat över lektioner utan att mina föräldrar vet om det 

(skolkat)   

C Haft samlag   

D 
Hamnat i konflikt med mina lärare på grund av att jag 

betett mig illa   

E Haft problem med polisen   

F Inget av dessa   

G Vill inte svara   

     

109. När jag är oroad över något pratar jag med …  

MARKERA SÅ MÅNGA RUTOR DU BEHÖVER  

A Min mamma eller pappa   

B Min bror eller syster    

C En vän   

D En lärare   

E 
Någon som har det som sitt jobb att hjälpa barn (t.ex. 

“polis”, “socialarbetare”, “kurator”)   

F En annan vuxen jag litar på     

G Någon annan   

H Ingen   

I Vet ej   

  
 

 



 

Sid nr.     8  
 

 

110. Under det SENASTE ÅRET, har du sett eller varit med om något på 

internet som har oroat dig på något sätt? Till exempel något som gjorde 

att du kände dig besvärad, upprörd eller som fick dig att känna att du inte 

borde ha sett det.   

MARKERA BARA EN RUTA 

A Ja  Se fråga nedan 

B Nej   

C Vet ej 
Gå direkt till avsnitt 

B  

D Vill inte svara   

  
  

111. Om du svarade ja, hur ofta har du 

sett eller varit med om något på 

internet som har gjort dig oroad under 

det SENASTE ÅRET? 

MARKERA BARA EN RUTA 

  

A Varje dag eller nästan varje dag   

B En eller två gånger i veckan   

C En eller två gånger i månaden   

D Mer sällan   

E Vet ej    
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AVSNITT B 
 

 

ALLA SVARAR PÅ DESSA FRÅGOR 
 

LÄS: Ibland säger barn eller tonåringar sårande eller elaka saker till någon. Det 

kan hända ganska många gånger vissa dagar under en tid. Man kan till 
exempel: 

 retas med någon på ett sätt som den personen inte gillar  

 slå, sparka eller knuffa någon 

 göra så att någon känner sig utanför 

 

När någon sårar eller är elak mot någon annan på det här sättet kan det vara:  

 öga mot öga (Med ”öga mot öga” menar vi personligen och på 
samma plats, och inte på internet, i telefon eller via en webbkamera)  

 via mobiltelefonen (sms, samtal, videoklipp)  

 på internet (e-post, snabbmeddelanden, sociala nätverk, chattrum) 

 
 

112. Har någon uppträtt på det här sårande eller elaka sättet mot dig under det 

SENASTE ÅRET? 

MARKERA BARA EN RUTA   

A Ja  Svara på frågan på nästa sida 

B Nej   

C Vet ej  Gå direkt till avsnitt C  

D Vill inte svara   

  
 

 
 

Nej, vet inte eller vill inte svara, 

GÅ TILL Avsnitt D 
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Hur gick det till … 

 

SVARA BARA PÅ FRÅGORNA PÅ DEN HÄR SIDAN OM NÅGON HAR 

GJORT NÅGOT SÅRANDE ELLER ELAKT MOT DIG UNDER DET 

SENASTE ÅRET 

 

ALLA ANDRA GÅR DIREKT TILL AVSNITT C 
 

113. Hur ofta har någon gjort så mot dig under det SENASTE ÅRET? 

TÄNK PÅ ATT MARKERA BARA EN RUTA 

A Varje dag eller nästan varje dag   

B En eller två gånger i veckan   

C En eller två gånger i månaden   

D Mer sällan   

E Vet ej    

  
 

 
 

114. Har det någon gång under det senaste året hänt …? 

BOCKA FÖR SÅ MÅNGA RUTOR DU BEHÖVER  

A Personligen, öga mot öga   

B 
Genom mobilsamtal, sms eller 

bild/video-sms   

C På något annat sätt   

D Vet ej   

  
 

 
 

115. Har det någon gång under det senaste året hänt på internet? 

MARKERA BARA EN RUTA  

A Ja  Svara på frågorna på nästa 

sida 
B Nej   

Gå direkt till avsnitt C  

C Vet ej 
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Vad hände på internet när … 

 

SVARA BARA PÅ FRÅGORNA PÅ DEN HÄR SIDAN OM NÅGON HAR 

GJORT NÅGOT SÅRANDE ELLER ELAKT MOT DIG på internet 

UNDER DET SENASTE ÅRET 

 

ALLA ANDRA GÅR DIREKT TILL AVSNITT C 

 
116. Och på vilka sätt har det här hänt dig under det SENASTE ÅRET? 

MARKERA SÅ MÅNGA RUTOR DU BEHÖVER    

A På en social nätverkssajt   

B Genom snabbmeddelanden, instant messaging    

C I ett chattrum   

D Genom e-mail, i ett e-postmeddelande   

E På en spelsajt   

F På något annat sätt på internet   

G Vet ej   
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117. Får jag fråga: Vilka av dessa saker har hänt under DET SENASTE 

ÅRET? 

MARKERA SÅ MÅNGA RUTOR DU BEHÖVER    

A 
Elaka eller sårande meddelanden ( t.ex. ord, bilder eller 

videofilmer) skickades till mig via internet   

B 

Elaka eller sårande meddelanden (t.ex. ord, bilder eller 

videofilmer) om mig skickades runt eller lades upp på 

internet där andra kunde se 
  

C 
Jag blev lämnad utanför eller blev utesluten från en 

grupp eller aktivitet på internet   

D Jag blev hotad på internet    

E Andra elaka eller sårande saker på internet   

F Något annat   

G Vet ej   

H Vill inte svara   

  
 

 
 

118. Om du tänker på den SENASTE GÅNGEN det här hände dig, hur 

upprörd blev du över det som hände (om du nu blev upprörd)? 

MARKERA BARA EN RUTA    

A Mycket upprörd    

B Ganska upprörd   

C Inte så upprörd   

D Inte alls upprörd   

E Vet ej   
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119. 

 

Hur länge kände du dig så? 

MARKERA BARA EN RUTA  

A Det gick över direkt   

B Jag kände mig så i några dagar    

C Jag kände mig så i några veckor    

D Jag kände mig så i ett par månader eller mer    

E Vet ej   

  
 

 
 

 
120. 

 

Gjorde du någon av de här sakerna efteråt? 

MARKERA SÅ MÅNGA RUTOR DU BEHÖVER    

A Hoppades att problemet skulle försvinna av sig självt    

B Försökte lösa problemet   

C Kände mig skyldig för vad som hade gått fel   

D Försökte få den andra personen att låta mig vara ifred   

E Försökte hämnas/ge igen på den andra personen    

F Inget av dessa   

G Vet ej   
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121. Pratade du med någon om det som hade hänt? 

MARKERA BARA EN RUTA  

A Ja   
 

B Nej   
 

C Vill inte svara   
 

  
 

  

122. Om du svarade ja, med vem pratade du om det? 

MARKERA SÅ MÅNGA RUTOR DU BEHÖVER      

 

A Min mamma eller pappa   
 

B Min bror eller syster    
 

C En vän   
 

D En lärare   
 

E 
Någon som har det som sitt jobb att hjälpa barn ( t.ex. 

“polis”, “socialarbetare”, “kurator”)   
 

F En annan vuxen jag litar på   
 

G Någon annan   
 

H Vet ej   
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123. Om du fortsätter att tänka på den 

gången, gjorde du något av 

följande? 

 

MARKERA SÅ MÅNGA RUTOR DU 

BEHÖVER    

 

124. Och vilka, om någon, av de 

saker du gjorde hjälpte dig?  

 
MARKERA SÅ MÅNGA RUTOR DU 

BEHÖVER  

 

A 
Jag slutade att använda 

internet ett tag  

B 

Jag raderade alla 

meddelanden från den andra 

personen 
 

C 

 Jag ändrade mina 
personliga-

/kontaktinställningar  
 

D 

Jag blockerade personen så 

han/hon inte kunde kontakta 

mig 
 

E 

Jag anmälde problemet. 
(Man kan t.ex. klicka på 

knappen “Anmäl missbruk”, 

kontakta en internetrådgivare 

eller ”internetleverantör”) 

 

F Inget av dessa  

G Vet ej  

     

*Gå tillbaka till frågan här ovanför och kontrollera att du har skrivit 

svar på nr 124 i kolumnen till höger* 
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AVSNITT C 
 

ALLA SVARAR PÅ DESSA FRÅGOR 
 

125. Har du gjort något som någon annan kanske kan ha tyckt var sårande 

eller elakt under det SENASTE ÅRET?  

MARKERA BARA EN RUTA  

A Ja 
Svara på frågorna på nästa 

sida 

B Nej   

C Vet ej  Gå direkt till avsnitt D  

D Vill inte svara   
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Hur gick det till … 

 

SVARA BARA PÅ FRÅGORNA I DET HÄR AVSNITTET OM DU 

KANSKE HAR GJORT NÅGOT SÅRANDE ELLER ELAKT MOT NÅGON 

UNDER DET SENASTE ÅRET 

 

ALLA ANDRA GÅR DIREKT TILL AVSNITT D 
 

126. Om du svarade ja, hur ofta har du gjort på det här sättet under det 

SENASTE ÅRET?    

MARKERA BARA EN RUTA  

A Varje dag eller nästan varje dag   

B En eller två gånger i veckan   

C En eller två gånger i månaden   

D Mer sällan   

E Vet ej    

  
 

  

127. På vilket sätt har du gjort så här under det SENASTE ÅRET? …  

MARKERA SÅ MÅNGA RUTOR DU BEHÖVER    

A Personligen, öga mot öga   

B 
Genom mobilsamtal, sms eller bild/video-

sms   

C På internet   

D Annat/andra sätt   

E Vet ej   
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AVSNITT D 
ALLA SVARAR PÅ DESSA FRÅGOR 

 

LÄS: Under det senaste året har du nog sett många olika bilder – foton, 

videofilmer o.s.v.  Ibland kan dessa vara tydligt sexuella – de kan till exempel 
visa nakna människor eller människor som har sex.  

 

Du kanske aldrig har sett något sådant eller så kanske du har sett det i en 
mobiltelefon, i en tidning, på tv, på en DVD eller på internet.  

 
 

128. Har du sett NÅGONTING sånt här under det SENASTE ÅRET? 

MARKERA BARA EN RUTA  

A Ja 
Svara på frågorna på nästa 

sida 

B Nej   

C Vet ej  Gå direkt till avsnitt E  

D Vill inte svara   
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Hur gick det till … 

 

SVARA BARA PÅ FRÅGORNA PÅ DEN HÄR SIDAN OM DU HAR 

SETT NÅGON TYP AV SEXUELL BILD UNDER DET SENASTE ÅRET 

 

ALLA ANDRA GÅR DIREKT TILL AVSNITT E 
 

129. Hur ofta har du sett de här sakerna under det SENASTE ÅRET?  

MARKERA BARA EN RUTA  

A Varje dag eller nästan varje dag   

B En eller två gånger i veckan   

C En eller två gånger i månaden   

D Mer sällan   

E Vet ej    

  
 

 
 

130. På vilka av följande platser har du sett den här typen av saker under det 

SENASTE ÅRET, om du nu har sett något? 

MARKERA SÅ MÅNGA RUTOR DU BEHÖVER    

A  I en tidning eller bok   

B  På tv, film eller video/dvd    

C 
Via sms, eller mms eller på något 

annat sätt i mobiltelefonen 
  

D Genom Bluetooth   

E Annat   

F Vet ej   
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131. Har du sett den här typen av saker på någon webbplats under det 

SENASTE ÅRET? 

MARKERA BARA EN RUTA  

A Ja  Svara på frågorna på nästa 

sida 

B Nej 
 

C Vet ej  Gå direkt till avsnitt E  

D Vill inte svara   
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Vad hände på internet när … 

 

SVARA BARA PÅ FRÅGORNA PÅ DEN HÄR SIDAN OM DU HAR 

SETT NÅGON TYP AV SEXUELL BILD PÅ EN WEBBPLATS DET 

SENASTE ÅRET  

 

ALLA ANDRA GÅR DIREKT TILL AVSNITT E 
 

132. Vilken typ av webbplatser har du sett sådana här saker på under det 

SENASTE ÅRET? 

MARKERA SÅ MÅNGA RUTOR DU BEHÖVER    

 

A På en social nätverkssajt (t. ex. Facebook)    

B Popupbilder som öppnas av sig själva   

C På en videosajt (t.ex. YouTube)    

D  På en vuxensajt/porrsajt   

E På en spelsajt   

F På en fildelningssajt (t.ex. Torrent, Pirate Bay, Spotify)    

G Någon annan typ av webbplats   

H Vet ej   
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133. Vilka, om någon, av dessa saker har du sett på en webbplats under 

det SENASTE ÅRET 

MARKERA SÅ MÅNGA RUTOR DU BEHÖVER    

 

A Bilder eller video av någon som är naken   

B Bilder eller videor med någons könsdelar   

C Bilder eller video av människor som har sex   

D 
Bilder eller video från filmer som visar sex på ett 

våldsamt sätt   

E Något annat   

F Vet ej   

G Vill inte svara   
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134. Ibland kan det vara okej att titta på sexuella bilder och ibland är det inte 

okej. 

Har du under det SENASTE ÅRET sett någonting sånt här som gjorde dig 

oroad på nåt sätt? Till exempel något som gjorde att du kände dig 

besvärad, upprörd eller som fick dig att känna att du inte borde ha sett 

det? 

MARKERA BARA EN RUTA  

A Ja  Svara på frågan på nästa sida 

B Nej   

C Vet ej  Gå direkt till avsnitt E  

D Vill inte svara   
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Vad hände när du blev orolig över de saker du såg … 

 

SVARA BARA PÅ FRÅGORNA PÅ DEN HÄR SIDAN OM DU HAR 

SETT NÅGON TYP AV SEXUELL BILD SOM OROADE DIG UNDER 

DET SENASTE ÅRET 

 

ALLA ANDRA, GÅ DIREKT TILL AVSNITT E 
 

135. Om du tänker på den senaste gången som du blev oroad över något 

sånt här, hur upprörd kände du dig över det (om du nu kände dig 

upprörd)?   

MARKERA BARA EN  RUTA 

A Mycket upprörd   

B Ganska upprörd   

C Inte så upprörd   

D Inte alls upprörd   

E Vet ej   
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136. 

 

Om du tänker på den gången, hur länge kände du så? 

MARKERA BARA EN RUTA 

A Det gick över direkt   

B Ett par dagar   

C Ett par veckor   

D Ett par månader eller mer   

E Vet ej   

  
 

 
 

 137. 

 

Gjorde du någon av dessa saker efteråt? 

MARKERA SÅ MÅNGA RUTOR DU BEHÖVER    

A Hoppades att problemet skulle försvinna av sig självt    

B Försökte lösa problemet   

C Kände mig skyldig för vad som hade gått fel   

F Inget av dessa   

G Vet ej   
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138. Om du fortsätter att tänka på den gången, pratade du med någon om vad 

som hände? 

MARKERA BARA EN RUTA 

 

 

A Ja   

B Nej   

C Vet ej   

  
 

 
139. Om du svarade ja, med vem pratade du om det? 

MARKERA SÅ MÅNGA RUTOR DU BEHÖVER      

A Min mamma eller pappa   

B Min bror eller syster    

C En vän   

D En lärare   

E 
Någon som har det som sitt jobb att hjälpa barn (t.ex. 

“polis”, “socialarbetare”, “kurator”)   

F En annan vuxen jag litar på   

G Inget av dessa   

H Vet ej   
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140. Igen, om du fortsätter att tänka 

på den gången, gjorde du någon 

av de här sakerna? 

 

MARKERA SÅ MÅNGA RUTOR 

DU BEHÖVER    

 

141. Och vilka, om någon, av de saker 

du gjorde hjälpte dig?  

 
MARKERA SÅ MÅNGA RUTOR DU 

BEHÖVER    

 

A 
Jag slutade att använda 

internet ett tag  

B 

Jag raderade alla 

meddelanden från den 

person som skickat det till 

mig 

 

C 
  Jag ändrade mina filter-

/kontaktinställningar   

D 

Jag blockerade personen 

som hade skickat dem till 

mig 
 

E 

Jag anmälde problemet. 
(Man kan t.ex. klicka på 

knappen “Anmäl missbruk”, 

kontakta en 

internetrådgivare eller 

”internetleverantör”) 

 

F Inget av dessa  

G Vet ej  

     

*Gå tillbaka till frågan här ovanför och kontrollera att du har skrivit svar på 

141. i kolumnen till höger* 
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AVSNITT E 
 

 

ALLA SVARAR PÅ DESSA FRÅGOR 

 
 

LÄS: På vissa webbplatser diskuterar folk saker som kanske inte är så bra för 
dig. Nu kommer några frågor om den här typen av saker. 

 

 

142.  Har du UNDER DET SENASTE ÅRET sett webbplatser där folk diskuterar 

… 

MARKERA EN RUTA PÅ VARJE RAD    

 

 

Ja Nej Vet ej 

Vill 

inte 

svara 

A Olika sätt att göra sig illa fysiskt eller skada sig 
själv 

   

B Olika sätt att begå självmord    

C Olika sätt att bli mycket smal (som att vara 

anorektisk eller bulimisk)  
   

D Hatmeddelanden som angriper särskilda 
grupper eller individer  

   

E Pratar om eller delar med sig av sina 

erfarenheter av att ta droger 
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143.  Har någon av de här sakerna hänt dig på internet under det SENASTE 

ÅRET?  

MARKERA EN RUTA PÅ VARJE RAD   

  Ja Nej Vet ej 

A Någon använde mina personliga uppgifter på ett sätt 
som jag inte tyckte om 

  

B Datorn fick ett virus   

C 
Jag förlorade pengar genom att bli lurad på internet 
(vi menar riktiga pengar snarare än pengar i t.ex. ett 

dataspel) 
  

D Någon använde mitt lösenord för att komma åt min 
information eller för låtsas vara jag  

  
  

 
  

 

 

144.  Under det SENASTE ÅRET, hur ofta har de här sakerna hänt dig?  
 

MARKERA EN RUTA PÅ VARJE RAD    

  

Väldigt 

ofta 

Ganska 

ofta 

Inte 

särskilt 

ofta 

Aldrig/näs

tan aldrig 

A 
Jag har inte kunnat sova eller äta 
på grund av internet ........................................     

B 
Jag har känt mig oroad när jag 

inte kan vara på internet  ................................     

C 

Jag har kommit på mig själv med 
att surfa när det inte riktigt 

intresserar mig................................................  
   

D 

Jag har tillbringat mindre tid än 

jag borde tillsammans med 

antingen min familj, mina vänner 
eller åt skolarbetet på grund av 

den tid jag varit på internet ..............................  

   

E 
Jag har försökt men inte lyckats 

att lägga mindre tid på internet ........................     
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KOPIERA ID-
NUMMER FRÅN 
KONTAKTBLADET 

LANDSKO
D 

 STICKPROVSN
UMMER 

 

ADRESSNUMMER  INTERVJUARENS 
NUMMER 

            

 
 

AVSNITT F 
ALLA SVARAR PÅ DESSA FRÅGOR 

 

LÄS: Nu kommer några frågor om hur du använder internet. Barn och 

ungdomar använder internet på många olika sätt. 

Tänk på alla olika sätt hur du använder internet och på alla de ställen där du 
kan använda det. 

 
 

145. Har du gjort någon av de här sakerna det SENASTE ÅRET? om Ja, hur 

ofta har du gjort var och en av de här sakerna? 
 

MARKERA EN RUTA PÅ VARJE RAD  

  Ja Nej 
  

  Varje 
dag 

eller 
nästan 

varje 
dag 

En eller 
två 

gånger i 

veckan 

En eller 
två 

gånger i 
månade

n 

Mer 
sälla

n 

Aldrig/   
inte under 

det  
senaste 

året 

Vet ej Vill 

inte 

svara 

A 
Letat efter nya 
vänner på internet ....................................       

B 

Skickat personlig 
information (t.ex. 

mitt fullständiga 
namn, adress eller 
telefonnummer) till 

någon som jag 
aldrig träffat öga 

mot öga...................................................... 

      

C 

Lagt till personer i 
min kompislista 
eller adressbok 

som jag aldrig har 
träffat öga mot öga................................... 
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146 Har du gjort någon av de här sakerna under det SENASTE ÅRET? om Ja, 

hur ofta har du gjort var och en av de här sakerna?  

MARKERA EN RUTA PÅ VARJE RAD  

  Ja Nej   

  Varje 
dag 

eller 

nästan 

varje 

dag 

En eller 

två 

gånger 

i 

veckan 

En eller 

två 

gånger i 

månaden 

Mer 

sälla

n 

Aldrig/  

inte 

under det  

senaste 

året 

Vet ej Vill 

inte 

svara 

A 

Låtsats vara en 

annan slags 

person på 

internet än vad 

jag egentligen är ............................  

      

B 

Skickat ett foto 
eller en video av 

mig själv till 

någon som jag 

aldrig träffat öga 

mot öga .........................................  
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ALLA SVARAR PÅ DESSA FRÅGOR 
 

LÄS: Nu kommer några frågor om kontakt som du kan ha haft med personer 
som du har träffat på internet. 

Kom ihåg att du ska tänka på ALLA OLIKA SÄTT som du använder internet 

(t.ex. i en dator eller mobiltelefon) och ALLA OLIKA PLATSER där du använder 
internet (t.ex. hemma eller i skolan eller någon annanstans).  

 

147. Får jag fråga: Har du någonsin haft kontakt på internet med någon som du 

inte tidigare har träffat öga mot öga?  

 

(Det kan ha skett via e-post, chattrum, webbplatser för socialt 

nätverkande, snabbmeddelanden eller spelsajter)  

MARKERA BARA EN RUTA  

A Ja  Svar 148 

B Nej   

Gå direkt till avsnitt G 
C Vet ej  

 
148. Om du svarade ja 

Och har du någonsin fortsatt och träffat någon öga mot öga, som du först 

lärde känna på internet på det här sättet? 

MARKERA BARA EN RUTA  

A Ja  Svar 149 

B Nej   

C 
Vet ej  Gå direkt till avsnitt G 

D Vill inte svara   
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Hur gick det till … 

 

SVARA BARA PÅ FRÅGORNA PÅ DEN HÄR SIDAN OM DU HAR 

TRÄFFAT NÅGON ÖGA MOT ÖGA, SOM DU FÖRST LÄRT KÄNNA 

PÅ INTERNET UNDER DET SENASTE ÅRET 

 

ALLA ANDRA GÅR DIREKT TILL AVSNITT G 
 

149. Hur många nya människor har du träffat på det här sättet under det 

SENASTE ÅRET? (om du har träffat några)? 

 MARKERA BARA EN  RUTA 

A 1-2   

B 3-4   

C 5-10   

D Mer än 10   

E Vet ej   

  
 

 
 

150. Under DET SENASTE ÅRET, vilka av följande sorters människor har du 

träffat öga mot öga som du först har lärt känna på internet?  

MARKERA SÅ MÅNGA RUTOR DU BEHÖVER  

A 
Någon som är en vän eller familjemedlem till 

en annan jag känner personligen    

B 

Någon som inte har någon anknytning till 

mitt liv innan jag lärde känna dem på 
internet 

   

C Ingen av dem    
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Hur gick det till … 

 

SVARA BARA PÅ FRÅGORNA PÅ DEN HÄR SIDAN OM DU HAR 

TRÄFFAT NÅGON ÖGA MOT ÖGA, SOM DU FÖRST LÄRT KÄNNA 

PÅ INTERNET UNDER DET SENASTE ÅRET 

 

ALLA ANDRA GÅR DIREKT TILL AVSNITT G 
 

151. Om du nu tänker på de personer som du har träffat personligen under det 

SENASTE ÅRET, som du först lärde känna på internet, på vilka sätt fick du 

först kontakt med dem? 

MARKERA SÅ MÅNGA RUTOR DU BEHÖVER  

A På en social nätverkssajt   

B Genom snabbmeddelanden, instant messaging   

C I ett chattrum   

D Via e-mail   

E På en spelsajt   

F På något annat sätt på internet   

G Vet ej   

     

 

152. Ibland kan möten öga mot öga med personer som du först träffat på 

internet vara helt okej. Har du under det SENASTE ÅRET gått till ett möte 

med någon som du lärt känna på det här sättet som gjort dig oroad dig? 

Till exempel, något som gjorde att du kände dig besvärad, upprörd eller 

som fick dig att känna att du inte borde ha varit där?  

MARKERA BARA EN RUTA  

 

A Ja  Svara på frågan på nästa sida 

B Nej   

C Vet ej  Gå direkt till avsnitt G  

D 
Vill inte svara   
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Vad hände när du blev orolig … 

 

SVARA BARA PÅ FRÅGORNA I DET HÄR AVSNITTET OM DU HAR 

TRÄFFAT NÅGON FRÅN INTERNET SOM GJORDE ATT DU BLEV 

OROAD PÅ NÅGOT SÄTT UNDER DET SENASTE ÅRET 

 

ALLA ANDRA, GÅ DIREKT TILL AVSNITT G 
 

153. Om du nu tänker på den SENASTE GÅNGEN du blev oroad av att 

träffa någon på det här sättet, hur gammal var personen som du 

träffade? 

MARKERA BARA EN RUTA 

A Jag träffade någon i ungefär samma ålder som jag   

B Jag träffade någon som är yngre än jag   

C Jag träffade en äldre tonåring (yngre än 20 år)    

D Jag träffade en vuxen (20 år eller äldre)    

E Vet ej    

     

154. Var det en man eller en kvinna?  

MARERA BARA EN RUTA  

A Man – pojke eller man   

B Kvinna – flicka eller kvinna   
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155. Och om du fortsätter att tänka på den SENASTE GÅNGEN, berättade du 

för någon vart du skulle gå? 

MARKERA BARA EN RUTA    

A Ja   
 

B Nej   
 

C Vet ej   
 

   
  

156. Om du svarade ja, med vem pratade du om det?  

MARKERA BARA EN RUTA   
  

 

A Jag berättade för någon i min ålder    
 

B Jag berättade för en äldre tonåring (yngre än 18 år)   
 

C 
Jag berättade för en vuxen jag litar på (18 år 

eller äldre)   
 

D Jag berättade det för någon annan   
 

E Vet ej   
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157. Tog du med dig någon när du gick till det mötet? 

MARKERA BARA EN RUTA  

A Ja   

B Nej   

C Vet ej   

   
 

158. Om du svarade ja, vem tog du med dig? 

MARKERA BARA EN RUTA  
  

A Jag gick dit med någon i ungefär samma ålder som jag   

B Jag gick dit med en äldre tonåring (yngre än 18 år)   

C Jag gick dit med en vuxen jag litar på (18 år eller äldre)    

D Vet ej   

 

 

159. Om du fortsätter att tänka på den gången, vilka, om någon, av dessa 

saker hände?  

MARKERA SÅ MÅNGA RUTOR DU BEHÖVER    

A Den andra personen sa sårande saker till mig   

B Den andra personen gjorde mig illa fysiskt   

C Den andra personen gjorde något sexuellt mot mig   

D Något annat obehagligt hände   

E Vet ej   

F Vill inte svara   
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160. Hur upprörd kände du dig över det som hände (om du nu kände dig 

upprörd)?   

MARKERA BARA EN RUTA  

A Mycket upprörd   

B Ganska upprörd   

C Inte så upprörd   

D Inte alls upprörd   

E Vet ej   

  
 

 
 

 

161. 

 

Hur länge kände du så?  

MARKERA BARA EN RUTA  

A Det gick över direkt   

B Det kändes så i några dagar    

C Det kändes så i några veckor    

D Vet ej   

  
 

 
 

162. 

 

Gjorde du någon av de här sakerna efteråt?  

MARKERA BARA EN RUTA  

A Hoppades att problemet skulle försvinna av sig självt   

B Försökte lösa problemet   

C Kände mig skyldig för vad som hade gått fel   

D Försökte få den andra personen att låta mig vara ifred    

E Jag försökte hämnas/ge igen på den andra personen   

F Inget av dessa   

G Vet ej   
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163. Berättade du för någon om det som hände den gången? 

MARKERA BARA EN RUTA  

A Ja   

B Nej   

C Vet ej   

  
 

 
164. Om du svarade ja, vem berättade du för?  

MARKERA SÅ MÅNGA RUTOR DU BEHÖVER      

A Min mamma eller pappa   

B Min bror eller syster    

C En vän   

D En lärare   

E 
Någon som har det som sitt jobb att hjälpa barn ( t.ex. 

“polis”, “socialarbetare”, “kurator”)   

F En annan vuxen jag litar på   

G Någon annan   

H Vet ej   
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165. Igen, om du fortsätter att tänka på 

den gången, gjorde du någon av de 

här sakerna? 

 

MARKERA SÅ MÅNGA RUTOR DU 

BEHÖVER    

166. Och vilka, om någon, av de saker 

du gjorde hjälpte dig?  

 
MARKERA SÅ MÅNGA RUTOR DU 

BEHÖVER    

 

A 
Jag slutade att använda 

internet ett tag  

B 

Jag raderade alla 

meddelanden från den andra 

personen 
 

C 
  Jag ändrade mina 

personliga/kontaktinställningar   

D 

Jag blockerade personen så 

han/hon inte kunde kontakta 

mig 
 

E 

Jag anmälde problemet. (Man 
kan t.ex. klicka på knappen 

“Anmäl missbruk”, kontakta en 

internetrådgivare eller 

”internetleverantör”) 

 

F Inget av dessa  

G Vet ej  

     

*Gå tillbaka till frågan här ovanför och kontrollera att du har skrivit svar på 

166. i kolumnen till höger* 
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AVSNITT G 
 

 

ALLA SVARAR PÅ DESSA FRÅGOR 
 
 

LÄS: Människor gör alla möjliga olika saker på internet. Ibland kanske de 
skickar sexuella meddelanden eller bilder. Det kan röra sig om prat om 

att ha sex eller bilder på nakna människor eller människor som har sex.   

Nu kommer några frågor om det här. Tänk på ALLA DE SÄTT som du 

använder internet (inte sms via mobilen). 

 

 
167. Under det SENASTE ÅRET, har du sett eller tagit emot sexuella 

meddelanden av något slag på internet?  Det kan vara ord, bilder eller 

video.  

MARKERA BARA EN RUTA  

A Ja  Se frågan på nästa sida 

B Nej, aldrig/inte det senaste året   

C Vet ej  Gå direkt till avsnitt H  

D Vill inte svara   
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Hur gick det till … 

 

SVARA BARA PÅ FRÅGORNA PÅ DEN HÄR SIDAN OM DU HAR 

SETT ELLER TAGIT EMOT ETT SEXUELLT MEDDELANDE PÅ 

INTERNET UNDER DET SENASTE ÅRET  

 

ALLA ANDRA GÅR DIREKT TILL AVSNITT H 
 

168. Hur ofta har du sett eller tagit emot sexuella meddelanden av något slag 

på internet under det SENASTE ÅRET?  Det kan vara ord, bilder eller 

video. 

MARKERA BARA EN RUTA  

A Varje dag eller nästan varje dag   

B En eller två gånger i veckan   

C En eller två gånger i månaden   

D Mer sällan   

E Vet ej    

  
 

  

169. Under det SENASTE ÅRET, har någon av de här sakerna hänt dig på 

internet?  

MARKERA SÅ MÅNGA RUTOR DU BEHÖVER    

 

A Jag har tagit emot ett sexuellt meddelande på internet    

B 
Jag har sett ett sexuellt meddelande upplagt där andra 

människor kunde se det på internet    

C 
Jag har blivit ombedd att prata om sexuella handlingar med 

någon på internet   

D 
Någon på internet har bett mig om att få se ett foto eller en 

video som visar mina könsdelar   

E 
Jag har sett andra människor utföra sexuella handlingar på 

internet   

F Inget av dessa   

G Vet ej   

H Vill inte svara   
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170. Om du tänker på den gången eller de gångerna under det SENASTE 

ÅRET som du såg eller tog emot ett sexuellt meddelande på internet, 

hur gick det till? 

MARKERA SÅ MÅNGA RUTOR DU BEHÖVER    

 

A 
På en social nätverkssajt (t.ex. 

Facebook) 
  

B Genom snabbmeddelanden   

C I ett chattrum    

D Via e-mail   

E På en spelsajt   

F I popup-fönster (som bara råkar dyka 
upp)  

  

G På något annat sätt på internet   

H Vet ej   
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171. Och har något sexuellt meddelande som du har sett eller tagit emot under 

det SENASTE ÅRET oroat dig på något sätt? Till exempel något som gjorde 

att du kände dig besvärad, upprörd eller som fick dig att känna att du inte 

borde ha sett det? 

MARKERA BARA EN RUTA  

A Ja  Svara på frågan på nästa sida 

B Nej   

C Vet ej  Gå direkt till avsnitt H  

D Vill inte svara   
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Vad hände när du blev orolig … 

 

SVARA BARA PÅ FRÅGORNA PÅ DEN HÄR SIDAN OM DU HAR 

KÄNT DIG OROAD EFTER ATT HA SETT ELLER TAGIT EMOT ETT 

SEXUELLT MEDDELANDE PÅ INTERNET UNDER DET SENASTE 

ÅRET 

 

ALLA ANDRA GÅR DIREKT TILL AVSNITT H 
 

172. Om du tänker på den senaste gången som du blev oroad över något 

sånt här, hur upprörd kände du dig över det (om du nu kände dig 

upprörd)?   

MARKERA BARA EN RUTA    

A Mycket upprörd   

B Ganska upprörd   

C Inte så upprörd   

D Inte alls upprörd   

E Vet ej   

  
 

 
 

 

173. 

 

Hur länge kände du dig på det viset? 

MARKERA BARA EN RUTA    

A Det gick över direkt   

B Jag tänkte på det några dagar   

C Jag tänkte på det några veckor    

D Jag tänkte på det ett par månader eller mer     

E Vet ej   
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174. 

 

Gjorde du någon av de här sakerna efteråt?  

MARKERA BARA EN RUTA  

A Hoppades att problemet skulle försvinna av sig självt    

B Försökte lösa problemet   

C Kände mig skyldig för vad som hade gått fel   

D Försökte få den andra personen att låta mig vara ifred   

E Försökte hämnas/ge igen på den andra personen    

F Inget av dessa   

G Vet ej   
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175. Pratade du med någon om det som hade hänt? 

MARKERA BARA EN RUTA  

A Ja   
 

B Nej   
 

C Vet ej   
 

  
 

  

176. Om du svarade ja, med vem pratade du om det?  

 

MARKERA SÅ MÅNGA RUTOR DU BEHÖVER    

  

 

A Min mamma eller pappa   
 

B Min bror eller syster    
 

C En vän   
 

D En lärare   
 

E En annan vuxen jag litar på   
 

F 
Någon som har det som sitt jobb att hjälpa barn (t.ex. 

“polis”, “socialarbetare”, “kurator”)   
 

G Någon annan   
 

H Vet ej   
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177. Om du fortsätter att tänka på den 

gången, gjorde du någon av de här 

sakerna? 

 

MARKERA SÅ MÅNGA RUTOR DU 

BEHÖVER    

178. Och vilka, om någon, av de 

saker du gjorde hjälpte dig?  

 
MARKERA SÅ MÅNGA RUTOR DU 

BEHÖVER    

 

A 
Jag slutade att använda internet 

ett tag  

B 
Jag raderade alla meddelanden 

från den andra personen  

C 
 Jag ändrade mina personliga-

/kontaktinställningar   

D 

Jag blockerade personen så 

han/hon inte kunde kontakta 

mig 
 

E 

Jag anmälde problemet. (Man 

kan t.ex. klicka på knappen 
“Anmäl missbruk”, kontakta en 

internetrådgivare eller 

”internetleverantör”) 

 

F Inget av dessa  

G Vet ej  

     

*Gå tillbaka till frågan här ovanför och kontrollera att du har skrivit svar på 

178. i kolumnen till höger* 
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AVSNITT H 
 

ALLA SVARAR PÅ DESSA FRÅGOR  

Människor gör alla möjliga olika saker på internet. Ibland kanske de skickar 
sexuella meddelanden eller bilder. Det kan röra sig om prat om att ha sex eller 
bilder på nakna människor eller människor som har sex. 

 
 

179. Under det SENASTE ÅRET, har du sett eller lagt upp ett sexuellt 
meddelande (exempel: ord, bilder eller video) av något slag på internet? 

Det kan handla om dig eller om någon annan.  

MARKERA BARA EN RUTA   

A Ja  Se frågan på nästa sida 

B Nej   

C Vet ej  Gå direkt till sista sidan 

D Vill inte svara   
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Hur gick det till … 

 

SVARA BARA PÅ FRÅGORNA PÅ DEN HÄR SIDAN OM DU HAR LAGT 

UPP ELLER SKICKAT ETT SEXUELLT MEDDELANDE PÅ INTERNET 

UNDER DET SENASTE ÅRET 

 

ALLA ANDRA GÅR DIREKT TILL SISTA SIDAN 
 

180. Om du svarade ja, hur ofta har du gjort så under det SENASTE ÅRET? 

MARKERA BARA EN RUTA  

A Varje dag eller nästan varje dag   

B En eller två gånger i veckan   

C En eller två gånger i månaden   

D Mer sällan   

E Vet ej    
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181. Under det SENASTE ÅRET, har du gjort någon av de här sakerna på 

internet …? 

MARKERA SÅ MÅNGA RUTOR DU BEHÖVER    

A 
Jag har skickat ett sexuellt meddelande till någon (t.ex. 

ord, bilder eller video) på internet   

B 
Jag har lagt upp ett sexuellt meddelande (t.ex. ord, 

bilder eller video) där andra kunde se det på internet    

C 
Jag har pratat om sexuella handlingar med någon på 

internet   

D 
Jag har bett någon på internet att skicka mig ett foto 

eller en video som visar hans eller hennes könsdelar   

E 
Jag har skickat någon foto eller video som visar mina 

könsdelar   

F Inget av dessa   

G Vet ej   

H Vill inte svara   
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INSTRUKTION PÅ SKÄRMEN/PÅ SISTA SIDAN:   

BRA, NU HAR DU GJORT FÄRDIGT DEN HÄR DELEN AV 

UNDERSÖKNINGEN.  DET FINNS INGA FLER FRÅGOR SOM DU 

SKA FYLLA I PÅ EGEN HAND.   

BERÄTTA FÖR INTERVJUAREN ATT DU ÄR FÄRDIG SÅ KOMMER 

DU ATT FÅ SVARA PÅ NÅGRA FÅ FRÅGOR TILL.  


