
BILAGA 1. LIV OCH HÄLSA UNG 2015 – ENKÄT  

 

 
 
 
Fråga Svarsalternativ        

           

1 Hur mår du?         

   Mycket bra        

   Bra        

   Varken bra eller dåligt        

   Dåligt        

   Mycket dåligt        

Styrkor och svårigheter (SDQ-Sve)          

ny Jag försöker vara vänlig mot andra. Jag bryr mig om deras känslor      

ny Jag är rastlös. Jag kan inte vara stilla länge       

ny Jag har ofta huvudvärk, ont i magen eller illamående      

ny Jag delar ofta med mig till andra (t ex godis, spel, pennor)      

ny Jag blir mycket arg och tappar ofta humöret       

ny Jag är ofta för mig själv. Jag gör oftast saker ensam       

ny Jag gör oftast som jag blir tillsagd        

ny Jag oroar mig mycket        

ny Jag är hjälpsam om någon är ledsen, upprörd eller känner sig dålig       

ny Jag har svårt att sitta stilla, jag vill jämt röra och vrida på mig      

ny Jag har en eller flera kompisar        

ny Jag slåss eller bråkar mycket. Jag kan tvinga andra att göra som jag vill      

ny Jag är ofta ledsen, nedstämd eller gråtfärdig       

ny Jämnåriga verkar gilla mig för det mesta       

ny Jag har svårt att koncentrera mig, jag är lättstörd       

ny Jag blir nervös i nya situationer. Jag blir lätt osäker      

ny Jag är snäll mot yngre barn        

ny Jag blir ofta anklagad för att ljuga eller fuska       

ny Andra barn eller ungdomar retar eller mobbar mig       

ny Jag ställer ofta upp och hjälper andra (föräldrar, lärare, andra barn)      

ny Jag tänker mig för innan jäg gör olika saker       

ny Jag tar saker som inte tillhör mig, t ex från skolan eller andra ställen      

ny Jag kommer bättre överens med vuxna än med jämnåriga      

ny Jag är rädd för mycket, jag är lättskrämd       

ny Jag kan koncentrera mig, göra klart det jag arbetar med      

   Stämmer inte        

   Stämmer delvis        

   

Stämmer helt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        



Här kommer några frågor om dig och din familj          

12 I vilken kommun bor du? Om du bor i flera kommuner, välj det ställe där du oftast bor     

   Enköping        

   Heby        

   Håbo        

   Knivsta        

   Tierp        

   Uppsala        

   Älvkarleby        

   Östhammar        

ny I vilken stadsdel/ bygd bor du?        

   Välja i rullista        

7.10 I vilken kommun går du i skolan?        

   Enköping        

   Heby        

   Håbo        

   Knivsta        

   Tierp        

   Uppsala        

   Älvkarleby        

   Östhammar        

8.9.11 Vad heter din skola?        

   Välja i rullista        

3 Är du..?         

   Tjej        

   Kille        

   Annan könstillhörighet (personer som inte är eller inte känner sig tillhöra könen pojke eller flicka)   
 
67 Med vilken sexuell läggning identifierar du dig?       

   Bisexuell        

   Heterosexuell        

   Homosexuell        

   Osäker        

   Vill inte uppge        

4 Hur lång är du?         

5 Hur mycket väger du?        

 
 
Har du någon av följande funktionsnedsättningar eller sjukdomar/besvär?     

22a  Hörselnedsättning        

22b  Synnedsättning där glasögon eller linser inte hjälper      

22c  Rörelsehinder        

22d  Lässvårigheter, skrivsvårigheter, dyslexi       

22e  ADHD, Asberger, Tourettes eller liknande       

21a-d  Astma, allergi, diabetes eller epilepsi       

   Nej        

   Ja, lätt        

   Ja, svår        

 

 
 
        



Var är du och dina föräldrar födda? 

6a  Du själv         

6b  Förälder 1   Frågar om föräldrar istället för 'mamma' 'pappa'   

6c  Förälder 2         

   I Sverige        

   I ett land i övriga Norden       

   I ett land i övriga Europa       

   I ett land i övriga världen       

 

 
 
Ta ställning till följande påståenden:        

31a  Jag kan prata med någon av mina föräldrar om nästan allt      
 
 
31 rev Jag kan alltid lita på någon av mina föräldrar när det verkligen gäller     

   Stämmer helt och hållet       

   Stämmer ganska bra        

   Stämmer varken bra eller dåligt       

   Stämmer ganska dåligt        

   Stämmer inte alls        

86 Finns det något som du skulle vilja göra på din fritid, som många andra i din ålder gör,…    

  men som du inte kan vara med på för att du/din familj inte har råd?      

   Nej        

   Ja        

…och nu till några frågor om din skola          

76 Hur trivs du i skolan?        

   Mycket bra        

   Ganska bra        

   Varken bra eller dåligt        

   Ganska dåligt        

   Mycket dåligt        

 
 
Här följer några påståenden om skolan. Hur tycker du att det är i din skola?     

77a  Mobbning är ett problem i skolan        

77b  Främlingsfientlighet är ett problem i skolan       

77c  Sexuella trakasserier är ett problem i skolan       

77d  Våld är ett problem i skolan        

77e  Pojkar får bättre möjligheter än flickor       

77f  Flickor får bättre möjligheter än pojkar       

78a  Det är bra stämning i skolan        

78b  Skolan agerar om en elev mobbar en annan elev      

78c  Elever och lärare bemöter varandra med respekt i skolan      

78d  Skolan agerar om en lärare kränker en annan elev      

78e  Skolan uppmuntrar mig att aktivt medverka i klassråd och elevråd      

   Stämmer mycket bra        

   Stämmer ganska bra        

   Stämmer varken bra eller dåligt       

   Stämmer ganska dåligt        

   Stämmer mycket dåligt        

   Vet inte        



 
82 

 
 
Brukar du skolka?        

   Nej, aldrig        

   Ja, någon gång under terminen       

   Ja, en gång i månaden        

   Ja, 2-3 gånger i månaden       

   Ja, en gång i veckan        

   Ja, flera gånger i veckan       
 
83 Har du icke godkänt betyg (F eller -) i något eller några ämnen/kurser?      

   Nej, inte i något ämne        

   Ja, i 1-2 ämnen        

   Ja, i 3-4 ämnen        

   Ja, i 5 eller fler ämnen        

84 Vilket typ av program går du?        

   Yrkesförberedande program       

   Studieförberedande program       

   Introduktionsprogram         

ny  Tycker du att skolan är viktig för att klara sig bra senare i livet?       

   Ja, mycket viktig        

   Ja, ganska viktig        

   Nej         

Här kommer nu ett avsnitt med frågor om …           

43 Röker du?         

   Nej, jag har aldrig rökt        

   Nej, men jag har provat        

   Nej, jag har slutat röka        

   Ja, jag röker någon gång ibland       

   Ja, jag röker dagligen        
 
44 Hur får/fick du tag i din röktobak (cigaretter, pipa eller liknande) Flera alternativ kan anges    

   Från äldre syskon        

   Från kompisar        

   Från förälder        

   Från annan vuxen        

   Köper själv i affär/kiosk       

45 Snusar du?         

   Nej, jag har aldrig snusat       

   Nej, men jag har provat        

   Nej, jag har slutat snusa       

   Ja, jag snusar någon gång ibland       

   Ja, jag snusar dagligen        
 
46 Hur får/fick du tag på ditt snus? Flera alternativ kan anges      

   Från äldre syskon        

   Från kompisar        

   Från förälder        

   Från annan vuxen        

   Köper själv i affär/kiosk       

       



 
48 

 
Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit alkohol? 

   Aldrig        

   En gång         

   Någon eller några gånger / halvår       

   1-3 gånger / månad        

   1-2 gånger / vecka         

   Mer än 2 gånger / vecka       
 
 
49 

 
 
Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit så mycket alkohol att du känt dig berusad?   

   Aldrig        

   En gång         

   Någon eller några gånger / halvår       

   1-3 gånger / månad        

   1-2 gånger / vecka         

   Mer än 2 gånger / vecka       
 
50 Var får du vanligtvis alkohol ifrån? Markera max tre rutor!      

   Från syskon        

   Från kompisar        

   Från kompisars syskon       

   Från mina föräldrar, med lov (blir bjuden)      

   Från mina föräldrar, med lov (de köper ut      

   Tar hemma, utan lov        

   Från annan vuxen (20 år eller äldre) som bjuder eller köper ut     

   Köper folköl själv        

   Köper själv av langare eller liknande       

   Beställer över internet        

   Köper själv på restaurang/pub       

   Annat        
 
59+ Har du någon gång använt narkotika? (både gamla drogerna och nätdroger i samma?      

   Nej        

   Ja        
 
60 Vilken slags narkotika har nu någon gång prövat/använt? Markera den/de som gäller     

   Hasch/marijuana (cannabis)       

   Amfetamin        

   Kokain        

   med flera följer här…         

61 Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du använt hasch/marijuana (cannabis) 
61 
omgjord    

   Aldrig         

   En gång         

   Någon eller några gånger / halvår       

   1-3 gånger / månad        

   1-2 gånger / vecka         

   Mer än 2 gånger / vecka       

                 
 
 

 
      



 
rev/ny 

 
När brukar du gå och lägga dig på kvällarna innan skoldag? 

rev/ny När brukar du vakna under skoldagar?        

rev/ny När brukar du gå och lägga dig på fredag- och lördagskvällarna?      

rev/ny När brukar du vakna under lördag och söndag?       
 
85 Har du varit aktiv i någon förening, klubb, sällskap eller organisation…?     

   Ja, en idrottsförening/klubb       

   Ja, annan typ av förening/klubb/sällskap/organisation      

   Nej         

 

 
 
 
Hur ofta brukar du göra följande på din fritid?        

ny  Vara hemma med familj/kompisar        

ny  Vara på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande      

ny  Delta i församlings-, förenings- eller idrottsaktiviteter      

ny  Vara ute på stan/byn         

   Varje dag eller nästan varje dag       

   Några ggr i veckan        

   Några ggr i månaden         

   Mer sällan        

   Aldrig        
 
87 Har du möjlighet att delta i de fritidsaktiviteter du vill?       

   Ja        

   Nej, det jag vill göra finns inte i min kommun/närhet      

   Nej, jag har inte möjlighet att ta mig dit      

   Nej, jag har inte råd        

   Nej, för att jag inte får       

   Nej, pga _ _ _ _ _         

 
 
Känner du dig trygg på följande ställen?       

29a  I hemmet          

29b  I mitt bostadsområde på kvällen/natten       

29c  I mitt bostadsområde på dagen        

29d  På väg till eller från skolan        

29e  I klassrummet        

29f  På rasterna i skolan        

29g  På ungdomens hus, fritidsgård eller liknande       

29i  Ute på stan eller i centrum        

ny  I församlings-, förenings-, eller idrottslokaler       

29h  På nätet         

   Ja, alltid        

   Ja, oftast        

   

Nej 
 
 
 
 
 
 
 
 
        



 
100 Hur stor möjlighet tycker du att du själv har att föra fram dina åsikter till de som bestämmer i kommunen?   

   Mycket stora möjligheter        

   Stora möjligheter         

   Ganska små möjligheter       

   Mycket små möjligheter/inga möjligheter alls      

   Vet inte        
 
101 Vill du vara med och påverka i frågor som rör din kommun?      

   Ja        

   Nej        
 
99 [om ja:] Till vem eller var vänder du dig om du vill påverka något i din kommun?     

   någon jag känner        

   politiskt parti eller politiskt ungdomsförbund      

   förening eller organisation       

   internet/sociala medier, till exempel Facebook      

   tjänstemän eller politiker       

   någon organiserad ungdomsgrupp som jobbar med inflytande      

   annat         

   vet inte        
 
103 [om nej] Vilken är anledningen till att du inte vill vara med att påverka?     

   Jag kan för lite om hur jag ska göra       

   Jag är inte tillräckligt intresserad       

   Jag har inte tid        

   Jag tror inte att det spelar någon roll, …      

   Jag är på väg att flytta från kommunen      

   Annat, _ _ _ _         
 
105a Hur ser du på framtiden för din personliga del?       
 
105b Hur ser du på framtiden för världen i stort?       

   Mycket ljust        

   Ganska ljust        

   Varken ljust eller mörkt        

   Ganska mörkt        

   Mycket mörkt        

 
 
Vilken tror du är den viktigaste framtidsfrågan       

106a  för dig personligen?        
 
106b  för världen i stort?        

   FRITEXT        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             



TEMAENKÄT 2015 

                  

 Fråga Delfråga Svarsalternativ        

 
 
Hur noga är det hemma hos dig med följande saker?      

32a  Att du sköter skolarbetet        

32b  När du ska gå och lägga dig        

32c  Att du inte skolkar        

32d  Att du inte dricker alkohol        

32e  Att du inte röker/snusar        

32f  Att du inte använder narkotika        

   Mycket noga        

   Ganska noga         

   Inte så noga        

   Inte noga alls        
 
47 Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du rökt vattenpipa?      

   Aldrig        

   1 gång        

   2-6 gånger        

   7-12 gånger        

   Mer än 12 gånger        
 
 
 
 
 
ny 

 
 
 
 
 
Har du använt e-cigaretter någon gång (elektronisk cigarett som omvandlar nikotinhaltig vätska till vattenånga)?  

   Nej  (kommer från CAN)      

   Ja, under de senaste 30 dagarna       

   Ja, under de senaste 12 månaderna       

   Ja, för mer än 12 månader sedan       
 
51 Har du sniffat eller boffat någon gång?        

   Nej        

   Ja, inom de senaste 12 månaderna       

   Ja, men för längre än 12 månader sen      
 
58 Känner du till någon person som skulle kunna sälja eller ge dig narkotika? Med narkotika avses ..   

   Nej        

   Ja, det tror jag        

   Ja, det vet jag säkert        
 
65 Använder dina kamrater narkotika?        

   Nej        

   Ja, någon enstaka av dem       

   Ja, ungefär hälften av dem       

   Ja, de flesta        

   Jag vet inte        

 

 
 
 
       



Har du under de senaste 6 månaderna sett… 

ny  …någon lärare röka på skolgården?       

ny  …någon elev röka på skolgården?        

ny  …någon sälja narkotika på skolan?        

                

och allra sist några frågor om din sömn som forskare på Uppsala universitet vill använda i forskning      

 
 
Hur ofta brukar du använda tablet/mobil/laptop i din säng …      

ny  På kvällar före skoldagar        
 
ny  På kvällar före lördag /söndag        

   Ofta         

   Ibland        

   Aldrig        

 
 
Hur ofta under de senaste tre månaderna har du haft följande besvär?      

ny  Svårt att somna efter att du har lagt dig på kvällen och släckt ljuset     

ny  Svårta att somna igen om du vaknar mitt i natten      

ny  Mardrömmar        

ny  Inte varit utsövd på morgonen        

   Aldrig        

   Sällan        

   Ibland        

   Ofta         

   Alltid        
 
ny Har du någon gång sovmorgon i skolan+       

   Ja, på …        

   Nej.         

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 


