
Dynamiskt enkätsystem v1.0 Logga ut

Vald enkät: SOI 2008 ungdom

Formulär/Frågor 
Här visas alla frågor i denna enkät.  
 
FRÅGOR | | Dölj / Visa alla frågor och inställningar |  
 
VILLKOR | Dölj / Visa Villkor

 

 # Sida Fråga Variabel Typ
Flytta 
Fråga  Kopiera    

 1 1 Först några frågor som riktar sig till förälder för 
barne...   [Villkor]

t5     

Fråga 1 : Först några frågor som riktar sig till förälder för barnet i åldern 12-15 år. har inga villkor 

Frågor till förälder

Först några frågor som riktar sig till förälder för barnet i åldern 12-15 år. 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : t5

 2 1 Hur många personer, inklusive dig själv, finns det i 
hush...   [Villkor]

fv224     

Fråga 2 : Hur många personer, inklusive dig själv, finns det i hushållet? har inga villkor 

Hur många personer, inklusive dig själv, finns det i hushållet?
 personer 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Min värde är: 0

Max värde är: 20

Svaret ska anges i enheten: personer 

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : fv224

 3 1 Vilken är din nuvarande sysselsättning?   [Villkor] fv217a     

Fråga 3 : Vilken är din nuvarande sysselsättning? har inga villkor 

Vilken är din nuvarande sysselsättning?
Här avses din huvudsakliga sysselsättning.

 : Arbete 

 : Studerande 

 : Hemmafru/Hemmaman 

 : Hemma med barn 

 : Arbetslös 

 : Sjukskriven/Förtidspensionär 

 : Pensionär 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

 : Annat    

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Ja

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : fv217a

 4 1 Prenumererar ni på någon dagstidning i ert hushåll? 
  [Villkor]

v2a     

Fråga 4 : Prenumererar ni på någon dagstidning i ert hushåll? har inga villkor 

Prenumererar ni på någon dagstidning i ert hushåll?

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej
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Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v2a

 5 1 Brukar du använda dig av Internet någon gång 
någonstans?   [Villkor]

fv46h     

Fråga 5 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? har inga villkor 

Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans?
Exempelvis i hemmet, på arbetet, i skolan, hos vänner, på biblioteket eller på någon annan plats. 

 : Ja 

 : Nej 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : fv46h

 6 2 Har du tidigare använt Internet?   [Villkor] fv46i     

Dölj fråga 6 : Har du tidigare använt Internet? om  
 
( Fråga5 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? lika med Ja   ) 

Har du tidigare använt Internet? 

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : fv46i

 7 2 Vilket är ditt främsta skäl till att du inte använder 
Int...   [Villkor]

fQ3     

Dölj fråga 7 : Vilket är ditt främsta skäl till att du inte använder Internet? om  
 
( Fråga5 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Nej   ) 

Vilket är ditt främsta skäl till att du inte använder Internet? 

 : Inget intresse/inte användbart 

 : Krånglig teknik/kan inte 

 : Ingen dator/internetuppkoppling 

 : För dyrt 

 : Inte tid/ allför upptagen  

 : Internet på jobbet  

 : Vet ej 

 : Ej svar 

 : Annat    

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Ja

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : fQ3

 8 2 Har ni tillgång till Internet i hemmet?   [Villkor] fv43a     

Fråga 8 : Har ni tillgång till Internet i hemmet? har inga villkor 

Har ni tillgång till Internet i hemmet? 

 : Nej 

 : Ja 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : fv43a
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 9 3 Är du intresserad av att skaffa dig Internet till 
hemmet?   [Villkor]

fv47a     

Dölj fråga 9 : Är du intresserad av att skaffa dig Internet till hemmet? om  
 
( Fråga8 : Har ni tillgång till Internet i hemmet? lika med Ja   ) 

Är du intresserad av att skaffa dig Internet till hemmet?

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : fv47a

 10 3 Har ni tillgång till dator i hemmet?   [Villkor] fv28a     

Dölj fråga 10 : Har ni tillgång till dator i hemmet? om  
 
( Fråga8 : Har ni tillgång till Internet i hemmet? lika med Ja   ) 

Har ni tillgång till dator i hemmet?

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : fv28a

 11 3 Har du tidigare haft Internet hemma?   [Villkor] fv29c     

Dölj fråga 11 : Har du tidigare haft Internet hemma? om  
 
( Fråga8 : Har ni tillgång till Internet i hemmet? lika med Ja   ) 

Har du tidigare haft Internet hemma?

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 
 

FÄLT FÖR KOMMENTARER :

 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : fv29c

 12 4 Vad är främsta skälet till att du inte har dator eller 
In...   [Villkor]

fv31b     

Dölj fråga 12 : Vad är främsta skälet till att du inte har dator eller Internet hemma? om  
 
( Fråga8 : Har ni tillgång till Internet i hemmet? lika med Ja   ) 

Vad är främsta skälet till att du inte har dator eller Internet hemma? 

 : För dyrt 

 : Inget intresse 

 : Krånglig teknik 

 : Har dator på jobbet 

 : vet ej 

 : ej svar 

 : Annat    

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Ja

Alternativ måste väljas: Ja
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Frågans variabelnamn : fv31b

 13 4 Vilket år skaffade/fick ditt hushåll den senaste 
datorn?   [Villkor]

fv37     

Fråga 13 : Vilket år skaffade/fick ditt hushåll den senaste datorn? har inga villkor 

Vilket år skaffade/fick ditt hushåll den senaste datorn?
 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Min värde är: 1970

Max värde är: 2008

Svaret ska anges i enheten: 

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : fv37

 14 4 Hur är ni huvudsakligen uppkopplad till Internet i 
hemmet?   [Villkor]

fv43b1     

Dölj fråga 14 : Hur är ni huvudsakligen uppkopplad till Internet i hemmet? om  
 
( Fråga8 : Har ni tillgång till Internet i hemmet? lika med Nej   ) 

Hur är ni huvudsakligen uppkopplad till Internet i hemmet?
Om flera alternativ, ange den typ som används mest.

 : Telefonmodem 

 : ISDN 

 : ADSL eller annan DSL-teknik 

 : Kabelmodem (tex Comhem) 

 : LAN-Fiber (T1-T3) (t ex Bredbandsbolaget) 

 : Satellit-parabol 

 : Mobiltelefon,3G  

 : Mobiltelefon, GSM/GPRS 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

 : Annat    

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Ja

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : fv43b1

 15 5 Vad är främsta skälet till att du inte har bredband? 
  [Villkor]

fv43e     

Dölj fråga 15 : Vad är främsta skälet till att du inte har bredband? om  
 
( Fråga14 : Hur är ni huvudsakligen uppkopplad till Internet i hemmet? ej lika med Telefonmodem   ) 
 
och  
 
( Fråga14 : Hur är ni huvudsakligen uppkopplad till Internet i hemmet? ej lika med ISDN   ) 
 
och  
 
( Fråga14 : Hur är ni huvudsakligen uppkopplad till Internet i hemmet? ej lika med Mobiltelefon,3G   ) 
 
och  
 
( Fråga14 : Hur är ni huvudsakligen uppkopplad till Internet i hemmet? ej lika med Mobiltelefon, GSM/GPRS   ) 

Vad är främsta skälet till att du inte har bredband? 

 : För dyrt 

 : Finns inte där jag bor 

 : För krångligt 

 : Inte intresserad 

 : Har på jobbet 

 : Har inte haft tid 

 : Annat 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : fv43e
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 16 5 Har ni någon dator eller mediespelare kopplad till er 
TV ...   [Villkor]

fv38b     

Fråga 16 : Har ni någon dator eller mediespelare kopplad till er TV och/eller ljudanläggning, med syftet att tex 
spela upp film, musik och/eller titta på bilder? har inga villkor 

Har ni någon dator eller mediespelare kopplad till er TV och/eller ljudanläggning, 
med syftet att tex spela upp film, musik och/eller titta på bilder? 

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : fv38b

 17 5 Hur många datorer har ni i ert hushåll?   [Villkor] fv38     

Fråga 17 : Hur många datorer har ni i ert hushåll? har inga villkor 

Hur många datorer har ni i ert hushåll?

 : 1 st 

 : 2 st 

 : 3 st 

 : 4 st 

 : 5 st 

 : 6 st eller fler 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : fv38

 18 5 Har ni ett trådlöst nätverk hemma?   [Villkor] fv42b     

Fråga 18 : Har ni ett trådlöst nätverk hemma? har inga villkor 

Har ni ett trådlöst nätverk hemma?

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : fv42b

 19 5 Hur ofta använder du Internet hemma?   [Villkor] fv43a2     

Dölj fråga 19 : Hur ofta använder du Internet hemma? om  
 
( Fråga8 : Har ni tillgång till Internet i hemmet? lika med Nej   ) 
 
eller  
 
( Fråga5 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Hur ofta använder du Internet hemma?

 : Aldrig 

 : Någon gång 

 : Någon/några gånger i månaden 

 : Någon/några gånger i veckan 

 : Dagligen 

 : Flera gånger dagligen 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja
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Frågans variabelnamn : fv43a2

 20 5 Kön?   [Villkor] fv228     

Fråga 20 : Kön? har inga villkor 

Kön?
Fyll i

 : Man 

 : Kvinna 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : fv228

 21 5 Vilket år är du född?   [Villkor] fv212     

Fråga 21 : Vilket år är du född? har inga villkor 

Vilket år är du född?
 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Min värde är: -999

Max värde är: 2007

Svaret ska anges i enheten: 

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : fv212

 22 5 Civilstånd?   [Villkor] fv222     

Fråga 22 : Civilstånd? har inga villkor 

Civilstånd?

 : Ensamstående 

 : Sammanboende 

 : Gift 

 : Bor hemma med förälder/föräldrar 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : fv222

 23 7 Hur gamla är barnen är barnen som finns i 
hushållet?   [Villkor]

fv231d     

Fråga 23 : Hur gamla är barnen är barnen som finns i hushållet? har inga villkor 

Hur gamla är barnen är barnen som finns i hushållet? 
Kryssa i för alla åldrar det finns barn i hushållet. 

 : 0 år 

 : 1 år 

 : 2 år 

 : 3 år 

 : 4 år 

 : 5 år 

 : 6 år 

 : 7 år 

 : 8 år 

 : 9 år 

 : 10 år 

 : 11 år 

 : 12 år 

 : 13 år 

 : 14 år 

 : 15 år 

 : 16 år 

 : 17 år 
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 : 18 år 

 : 19 år 

 : 20 år 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Måste besvaras: Ja, ett alternativ måste väljas

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Frågans variabelnamn : fv231d

 24 8 Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet som är 3 
år anvä...   [Villkor]

fv232e1     

Dölj fråga 24 : Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet som är 3 år använder sig av Internet? om  
 
( Fråga23_ : Hur gamla är barnen är barnen som finns i hushållet? - lika med   ) 

Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet som är 3 år använder sig av Internet? 
Om det finns flera barn i den ålder så ange för det barn som står näst på tur att fylla år av dem. 

 : aldrig 

 : någon gång 

 : någon-några gånger i månaden 

 : någon-några gånger i veckan 

 : dagligen 

 : flera gånger dagligen 

 : vet ej 

 : ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : fv232e1

 25 8 Kan du uppsaktta ungefär hur ofta barnet som är 4 
år anvä...   [Villkor]

fv232e2     

Dölj fråga 25 : Kan du uppsaktta ungefär hur ofta barnet som är 4 år använder sig av Internet? om  
 
( Fråga23_ : Hur gamla är barnen är barnen som finns i hushållet? - lika med   ) 

Kan du uppsaktta ungefär hur ofta barnet som är 4 år använder sig av Internet? 
Om det finns flera barn i den ålder, så ange för det barn som står näst på tur att fylla år. 

 : aldrig 

 : någon gång 

 : någon-några gånger i månaden 

 : någon-några gånger i veckan 

 : dagligen 

 : flera gånger dagligen 

 : vet ej 

 : ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : fv232e2

 26 8 Kan du uppsaktta ungefär hur ofta barnet som är 5 
år anvä...   [Villkor]

fv232e3     

Dölj fråga 26 : Kan du uppsaktta ungefär hur ofta barnet som är 5 år använder sig av Internet? om  
 
( Fråga23_ : Hur gamla är barnen är barnen som finns i hushållet? - lika med   ) 

Kan du uppsaktta ungefär hur ofta barnet som är 5 år använder sig av Internet? 
Om det finns flera barn i den ålder, så ange för det barn som står näst på tur att fylla år. 

 : aldrig 

 : någon gång 

 : någon-några gånger i månaden 

 : någon-några gånger i veckan 

 : dagligen 

 : flera gånger dagligen 

 : vet ej 

 : ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej
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Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : fv232e3

 27 8 Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet som är 6 
år anvä...   [Villkor]

fv232e4     

Dölj fråga 27 : Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet som är 6 år använder sig av Internet? om  
 
( Fråga23_ : Hur gamla är barnen är barnen som finns i hushållet? - lika med   ) 

Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet som är 6 år använder sig av Internet? 
Om det finns flera barn i den ålder, så ange för det barn som står näst på tur att fylla år. 

 : aldrig 

 : någon gång 

 : någon-några gånger i månaden 

 : någon-några gånger i veckan 

 : dagligen 

 : flera gånger dagligen 

 : vet ej 

 : ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : fv232e4

 28 8 Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet som är 7 
år anvä...   [Villkor]

fv232e5     

Dölj fråga 28 : Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet som är 7 år använder sig av Internet? om  
 
( Fråga23_ : Hur gamla är barnen är barnen som finns i hushållet? - lika med   ) 

Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet som är 7 år använder sig av Internet? 
Om det finns flera barn i den ålder, så ange för det barn som står näst på tur att fylla år. 

 : aldrig 

 : någon gång 

 : någon-några gånger i månaden 

 : någon-några gånger i veckan 

 : dagligen 

 : flera gånger dagligen 

 : vet ej 

 : ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : fv232e5

 29 8 Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet som är 8 
år anvä...   [Villkor]

fv232e6     

Dölj fråga 29 : Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet som är 8 år använder sig av Internet? om  
 
( Fråga23_ : Hur gamla är barnen är barnen som finns i hushållet? - lika med   ) 

Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet som är 8 år använder sig av Internet? 
Om det finns flera barn i den ålder, så ange för det barn som står näst på tur att fylla år. 

 : aldrig 

 : någon gång 

 : någon-några gånger i månaden 

 : någon-några gånger i veckan 

 : dagligen 

 : flera gånger dagligen 

 : vet ej 

 : ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : fv232e6

 30 8 Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet som är 9 
år anvä...   [Villkor]

fv232e7     
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Dölj fråga 30 : Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet som är 9 år använder sig av Internet? om  
 
( Fråga23_ : Hur gamla är barnen är barnen som finns i hushållet? - lika med   ) 

Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet som är 9 år använder sig av Internet? 
Om det finns flera barn i den ålder, så ange för det barn som står näst på tur att fylla år. 

 : aldrig 

 : någon gång 

 : någon-några gånger i månaden 

 : någon-några gånger i veckan 

 : dagligen 

 : flera gånger dagligen 

 : vet ej 

 : ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : fv232e7

 31 8 Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet som är 
10 år anv...   [Villkor]

fv232e8     

Dölj fråga 31 : Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet som är 10 år använder sig av Internet? om  
 
( Fråga23_ : Hur gamla är barnen är barnen som finns i hushållet? - lika med   ) 

Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet som är 10 år använder sig av Internet? 
Om det finns flera barn i den ålder, så ange för det barn som står näst på tur att fylla år. 

 : aldrig 

 : någon gång 

 : någon-några gånger i månaden 

 : någon-några gånger i veckan 

 : dagligen 

 : flera gånger dagligen 

 : vet ej 

 : ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : fv232e8

 32 8 Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet som är 
11 år anv...   [Villkor]

fv232e9     

Dölj fråga 32 : Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet som är 11 år använder sig av Internet? om  
 
( Fråga23_ : Hur gamla är barnen är barnen som finns i hushållet? - lika med   ) 

Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet som är 11 år använder sig av Internet? 
Om det finns flera barn i den ålder, så ange för det barn som står näst på tur att fylla år. 

 : aldrig 

 : någon gång 

 : någon-några gånger i månaden 

 : någon-några gånger i veckan 

 : dagligen 

 : flera gånger dagligen 

 : vet ej 

 : ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : fv232e9

 33 8 Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet som är 
12 år anv...   [Villkor]

fv232e10     

Dölj fråga 33 : Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet som är 12 år använder sig av Internet? om  
 
( Fråga23_ : Hur gamla är barnen är barnen som finns i hushållet? - lika med   ) 

Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet som är 12 år använder sig av Internet? 
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Om det finns flera barn i den ålder, så ange för det barn som står näst på tur att fylla år. 

 : aldrig 

 : någon gång 

 : någon-några gånger i månaden 

 : någon-några gånger i veckan 

 : dagligen 

 : flera gånger dagligen 

 : vet ej 

 : ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : fv232e10

 34 8 Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet som är 
13 år anv...   [Villkor]

fv232e11     

Dölj fråga 34 : Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet som är 13 år använder sig av Internet? om  
 
( Fråga23_ : Hur gamla är barnen är barnen som finns i hushållet? - lika med   ) 

Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet som är 13 år använder sig av Internet? 
Om det finns flera barn i den ålder, så ange för det barn som står näst på tur att fylla år. 

 : aldrig 

 : någon gång 

 : någon-några gånger i månaden 

 : någon-några gånger i veckan 

 : dagligen 

 : flera gånger dagligen 

 : vet ej 

 : ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : fv232e11

 35 8 Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet som är 
14 år anv...   [Villkor]

fv232e12     

Dölj fråga 35 : Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet som är 14 år använder sig av Internet? om  
 
( Fråga23_ : Hur gamla är barnen är barnen som finns i hushållet? - lika med   ) 

Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet som är 14 år använder sig av Internet? 
Om det finns flera barn i den ålder, så ange för det barn som står näst på tur att fylla år. 

 : aldrig 

 : någon gång 

 : någon-några gånger i månaden 

 : någon-några gånger i veckan 

 : dagligen 

 : flera gånger dagligen 

 : vet ej 

 : ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : fv232e12

 36 8 Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet som är 
15 år anv...   [Villkor]

fv232e13     

Dölj fråga 36 : Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet som är 15 år använder sig av Internet? om  
 
( Fråga23_ : Hur gamla är barnen är barnen som finns i hushållet? - lika med   ) 

Kan du uppskatta ungefär hur ofta barnet som är 15 år använder sig av Internet? 
Om det finns flera barn i den ålder, så ange för det barn som står näst på tur att fylla år. 

 : aldrig 

 : någon gång 

 : någon-några gånger i månaden 

 : någon-några gånger i veckan 

 : dagligen 
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 : flera gånger dagligen 

 : vet ej 

 : ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : fv232e13

 37 8 Kan du uppskatta ungefär hur ofta din partner 
använder si...   [Villkor]

fv232x     

Dölj fråga 37 : Kan du uppskatta ungefär hur ofta din partner använder sig av Internet? om  
 
( Fråga22 : Civilstånd? lika med Ensamstående   ) 

Kan du uppskatta ungefär hur ofta din partner använder sig av Internet?

 : aldrig 

 : någon gång 

 : någon-några gånger i månaden 

 : någon-några gånger i veckan 

 : dagligen 

 : flera gånger dagligen 

 : vet ej 

 : ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : fv232x

 38 8 Vem i hushållet använder Internet mest hemma? 
  [Villkor]

fv225b     

Dölj fråga 38 : Vem i hushållet använder Internet mest hemma? om  
 
( Fråga8 : Har ni tillgång till Internet i hemmet? ej lika med Ja   ) 

Vem i hushållet använder Internet mest hemma?

 : Jag själv 

 : Annan vuxen (person över 18 år) 

 : Barn tom 18 år  

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : fv225b

 39 9 Ange er hushållsinkomst per år före skatt.   [Villkor] fv227     

Fråga 39 : Ange er hushållsinkomst per år före skatt. har inga villkor 

Ange er hushållsinkomst per år före skatt.
Med hushållsinkomst avses summan av alla personer i hushållets totala inkomst före skatt. 

 : upp till 50 000 kr om året 

 : 50- 100 000 kr 

 : 100-200 000 kr 

 : 200-300 000 kr 

 : 300-400 000 kr 

 : 400-500 000 kr 

 : 500-600 000 kr 

 : mer än 600 000 kr 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

 : Vill ej svara 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : fv227

 40 9 Det var alla frågor som var till dig som målsman. Nu 
önsk...   [Villkor]

t6     
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Fråga 40 : Det var alla frågor som var till dig som målsman. Nu önskar jag prata med barnet i åldern 12-15 år. har 
inga villkor 

Frågor till ungdomar

Det var alla frågor som var till dig som målsman. Nu önskar jag prata med barnet i åldern 12-15 år. 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : t6

 41 10 Ange ungefär hur många timmar och/eller minuter i 
veckan ...   [Villkor]

v1     

Fråga 41 : Ange ungefär hur många timmar och/eller minuter i veckan du i genomsnitt använder följande 
mediaaktiviteter. Om det är någon du inte använder, uppger du 0 minuter. har inga villkor 

Ange ungefär hur många timmar och/eller minuter i veckan du i genomsnitt 
använder följande mediaaktiviteter. Om det är någon du inte använder, uppger du 
0 minuter. 
För ej svar skriv -99 i fältet minuter. Inled med att fråga om personen använder respektive aktivitet först och sedan uppge 
antalet tim/min. 

 
 TIMMAR MINUTER 

Läsa dagstidningar i pappersformat
Läsa kvällstidningar i pappersformat
Lyssna på radio via traditionell sändning, ej via Internet
Läsa böcker i pappersformat
Läsa tidskrifter i pappersformat
Lyssna på inspelad musik från kassett, CD eller MP3
Se eller lyssna på TV

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : v1

 42 11 Vilken eller vilka TV-kanaler ser du mest på? 
  [Villkor]

v13b     

Fråga 42 : Vilken eller vilka TV-kanaler ser du mest på? har inga villkor 

Vilken eller vilka TV-kanaler ser du mest på? 
Uppge max två kanaler, de två som det tittas mest på. 

SVARSRUTA :
 

Antal tecken kvar: 200

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Måste besvaras: Nej

Frågans variabelnamn : v13b

 43 11 Hur ofta köper du inspelad musik på CD, kasett, LP 
eller ...   [Villkor]

v12d     

Fråga 43 : Hur ofta köper du inspelad musik på CD, kasett, LP eller i digitalt format som tex MP3? har inga villkor 

Hur ofta köper du inspelad musik på CD, kasett, LP eller i digitalt format som tex 
MP3?

 : Aldrig 

 : Mer sällan än 1 gång per år 

 : 1 gång per halvår/år 

 : 1 gång per kvartal 

 : 1-4 gånger i månaden 

 : 1 gång i veckan eller fler 

 : Vej ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v12d

 44 11 Har du en MP3-spelare?   [Villkor] v22f1     

Fråga 44 : Har du en MP3-spelare? har inga villkor 

Har du en MP3-spelare? 
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En bärbar spelare som primärt är avsedd för att spela upp musik, ej tex mobiltelefon

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v22f1

 45 12 Nu kommer några fråogor som rör huruvida man 
använder Int...   [Villkor]

t1     

Fråga 45 : Nu kommer några fråogor som rör huruvida man använder Internet eller inte och varför man valt att inte 
använda det. har inga villkor 

Internetanvändare

Nu kommer några fråogor som rör huruvida man använder Internet eller inte och varför man valt att inte använda det. 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : t1

 46 12 Hur kunnig anser du dig vara när det gäller 
användning av...   [Villkor]

v40a     

Fråga 46 : Hur kunnig anser du dig vara när det gäller användning av datorer? Inte alls kunnig, inte särskilt kunnig, 
ganska kunnig eller mycket kunnig? har inga villkor 

Hur kunnig anser du dig vara när det gäller användning av datorer? Inte alls 
kunnig, inte särskilt kunnig, ganska kunnig eller mycket kunnig?

 : Inte alls kunnig 

 : Inte särskilt kunnig 

 : Ganska kunnig 

 : Mycket kunnig 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v40a

 47 12 Brukar du använda dig av Internet någon gång 
någonstans?   [Villkor]

v46h     

Fråga 47 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? har inga villkor 

Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans?
Exempelvis i hemmet, på arbetet, i skolan, hos vänner, på biblioteket eller på någon annan plats. 

 : Ja 

 : Nej 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v46h

 48 13 Har du blivit uppmuntrad av andra att börja 
använda inter...   [Villkor]

v46j     

Dölj fråga 48 : Har du blivit uppmuntrad av andra att börja använda internet? om  
 
( Fråga47 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? lika med Ja   ) 

Har du blivit uppmuntrad av andra att börja använda internet?

 : nej 

 : ja, någon gång 

 : ja, många gånger 

 : vet ej 

 : ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:
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Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v46j

 49 13 Vilket är ditt främsta skäl till att du inte använder 
Int...   [Villkor]

Q3     

Dölj fråga 49 : Vilket är ditt främsta skäl till att du inte använder Internet? om  
 
( Fråga47 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Nej   ) 

Vilket är ditt främsta skäl till att du inte använder Internet? 

 : Inget intresse/inte användbart 

 : Krånglig teknik/kan inte 

 : Ingen dator/internetuppkoppling 

 : För dyrt 

 : Inte tid/ allför upptagen  

 : Internet på jobbet  

 : Vet ej 

 : Ej svar 

 : Annat    

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Ja

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : Q3

 50 13 Har du en mobiltelefon?   [Villkor] v25a1     

Fråga 50 : Har du en mobiltelefon? har inga villkor 

Har du en mobiltelefon?

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v25a1

 51 14 Hur gammal var du när du köpte eller fick din första 
mobi...   [Villkor]

uv25b1     

Dölj fråga 51 : Hur gammal var du när du köpte eller fick din första mobiltelefon? om  
 
( Fråga50 : Har du en mobiltelefon? ej lika med Ja   ) 

Hur gammal var du när du köpte eller fick din första mobiltelefon?
 år 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Min värde är: 0

Max värde är: 16

Svaret ska anges i enheten: år 

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : uv25b1

 52 14 Hur ofta ...   [Villkor] v25e     

Dölj fråga 52 : Hur ofta ... om  
 
( Fråga50 : Har du en mobiltelefon? ej lika med Ja   ) 

Hur ofta ...
 
 Aldrig

  Någon gång

   Någon/några gånger i månaden

    Någon/några gånger i veckan

     Dagligen

      Flera gånger dagligen

       Vet ej

        Ej svar
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... skickar du SMS-
meddelanden? *

... skickar du MMS? *

* = Alternativ måste väljas 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : v25e

 53 14 Hur ofta ...   [Villkor] v25f     

Dölj fråga 53 : Hur ofta ... om  
 
( Fråga50 : Har du en mobiltelefon? ej lika med Ja   ) 

Hur ofta ...
 
 Aldrig

  Någon gång

   Någon/några gånger i månaden

    Någon/några gånger i veckan

     Dagligen

      Flera gånger dagligen

       Vet ej

        Ej svar

kopplar du upp dig på 
Internet med din 
mobiltelefon? *

läser/skickar du e-post 
med din mobiltelefon? *

* = Alternativ måste väljas 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : v25f

 54 15 Till vad använder Internet i din mobiltelefon? 
  [Villkor]

v25a5     

Fråga 54 : Till vad använder Internet i din mobiltelefon? har inga villkor 

Till vad använder Internet i din mobiltelefon? 
Läs ej svarsalternativen. endast som exempel vid behov. Kryssa alla som anges. Om en specifik sida anges, tex. hitta.se eller 
eniro, fråga efter vad man gör där. Tex. söker telefonnummer eller söker kartor mm. 

 : Läsa e-post 

 : Skicka e-post 

 : Söka telefonnummer 

 : Läsa nyheter 

 : Sportresultat 

 : Adresser, kartor, vägbeskrivningar 

 : Tidtabeller 

 : Väder 

 : Kolla aktiekurser, finansiell information 

 : Banktjänster 

 : Hämta ringsignaler 

 : Lyssna på/ladda ner musik 

 : Lyssna på Internetradio 

 : Titta på TV- eller videoklipp 

 : Besöka community 

 : Annat    

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Måste besvaras: Nej

Annat fält sist bland alternativen: Ja

Frågans variabelnamn : v25a5

 55 15 Hur ofta använder du kameran på din mobiltelefon? 
  [Villkor]

v25i     

Dölj fråga 55 : Hur ofta använder du kameran på din mobiltelefon? om  
 
( Fråga50 : Har du en mobiltelefon? ej lika med Ja   ) 

Hur ofta använder du kameran på din mobiltelefon?

 : Aldrig 

 : Någon gång 

 : Någon/några gånger i månaden 

 : Någon/några gånger i veckan 

 : Dagligen 

 : Flera gånger dagligen 
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 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v25i

 56 15 Hur ofta använder du din mobiltelefon till att lyssna 
på ...   [Villkor]

v25k1     

Dölj fråga 56 : Hur ofta använder du din mobiltelefon till att lyssna på musik? om  
 
( Fråga50 : Har du en mobiltelefon? ej lika med Ja   ) 

Hur ofta använder du din mobiltelefon till att lyssna på musik?

 : Aldrig 

 : Någon gång 

 : Någon/några gånger i mån 

 : Någon/några gånger i veckan 

 : Dagligen 

 : Flera gånger dagligen 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v25k1

 57 15 Har du tillgång till Internet i skolan?   [Villkor] v45b     

Fråga 57 : Har du tillgång till Internet i skolan? har inga villkor 

Har du tillgång till Internet i skolan?

 : Nej 

 : Ja 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v45b

 58 15 Har du tillgång till Internet på annan plats, såsom 
tex b...   [Villkor]

v45e     

Fråga 58 : Har du tillgång till Internet på annan plats, såsom tex bibliotek, Internetcafé, hos vänner och släktingar 
mm? har inga villkor 

Har du tillgång till Internet på annan plats, såsom tex bibliotek, Internetcafé, hos 
vänner och släktingar mm? 

 : Nej 

 : Ja 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v45e

 59 16 Har du en ...   [Villkor] v39     

Fråga 59 : Har du en ... har inga villkor 

Har du en ...
 
 Nej

  Ja

   Vet ej

    Ej svar

... egen personlig dator 
hemma? *

... bärbar dator? *

* = Alternativ måste väljas 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:
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Frågans variabelnamn : v39

 60 16 Hur ofta använder du Internet hemma?   [Villkor] v43a2     

Dölj fråga 60 : Hur ofta använder du Internet hemma? om  
 
( Fråga8 : Har ni tillgång till Internet i hemmet? lika med Nej   ) 
 
eller  
 
( Fråga47 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Hur ofta använder du Internet hemma?

 : Aldrig 

 : Någon gång 

 : Någon/några gånger i månaden 

 : Någon/några gånger i veckan 

 : Dagligen 

 : Flera gånger dagligen 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v43a2

 61 16 Hur gammal var du när du började använda 
Internet i hemmet?   [Villkor]

uv56a     

Dölj fråga 61 : Hur gammal var du när du började använda Internet i hemmet? om  
 
( Fråga60 : Hur ofta använder du Internet hemma? ej lika med Någon gång   ) 
 
och  
 
( Fråga60 : Hur ofta använder du Internet hemma? ej lika med Någon/några gånger i månaden   ) 
 
och  
 
( Fråga60 : Hur ofta använder du Internet hemma? ej lika med Någon/några gånger i veckan   ) 
 
och  
 
( Fråga60 : Hur ofta använder du Internet hemma? ej lika med Dagligen   ) 
 
och  
 
( Fråga60 : Hur ofta använder du Internet hemma? ej lika med Flera gånger dagligen   ) 

Hur gammal var du när du började använda Internet i hemmet?
 år 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Min värde är: 0

Max värde är: 16

Svaret ska anges i enheten: år 

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : uv56a

 62 16 Hur ofta använder du Internet i skolan?   [Villkor] v45b2     

Dölj fråga 62 : Hur ofta använder du Internet i skolan? om  
 
( Fråga57 : Har du tillgång till Internet i skolan? ej lika med Ja   ) 

Hur ofta använder du Internet i skolan?

 : Aldrig 

 : Någon gång 

 : Någon/några gånger i månaden 

 : Någon/några gånger i veckan 

 : Dagligen 

 : Flera gånger dagligen 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v45b2
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 63 16 Hur gammal var du när du började använda 
internet i skolan?   [Villkor]

uv56c     

Dölj fråga 63 : Hur gammal var du när du började använda internet i skolan? om  
 
( Fråga62 : Hur ofta använder du Internet i skolan? ej lika med Någon gång   ) 
 
och  
 
( Fråga62 : Hur ofta använder du Internet i skolan? ej lika med Någon/några gånger i månaden   ) 
 
och  
 
( Fråga62 : Hur ofta använder du Internet i skolan? ej lika med Någon/några gånger i veckan   ) 
 
och  
 
( Fråga62 : Hur ofta använder du Internet i skolan? ej lika med Dagligen   ) 
 
och  
 
( Fråga62 : Hur ofta använder du Internet i skolan? ej lika med Flera gånger dagligen   ) 

Hur gammal var du när du började använda internet i skolan?
Tips till intervjuaren: om respondenten har svårt att svara använd årskurs som hjälp och sedan omvandla till hur gammal 
respondenten var.

 år 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Min värde är: 0

Max värde är: 16

Svaret ska anges i enheten: år 

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : uv56c

 64 16 Kan du göra följande saker med Internet?   [Villkor] v40b     

Dölj fråga 64 : Kan du göra följande saker med Internet? om  
 
( Fråga47 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Kan du göra följande saker med Internet?
 
 nej

  ja

   vet ej

    ej svar

Skicka e-post *

Bifoga dokument till e-
posten *

Ladda ner musik *

Ringa via Internet *

Sätta upp en server *

* = Alternativ måste väljas 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : v40b

 65 16 Hur många timmar och/eller minuter per vecka 
brukar du an...   [Villkor]

v50     

Dölj fråga 65 : Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet i hemmet? om  
 
( Fråga8 : Har ni tillgång till Internet i hemmet? lika med Nej   ) 
 
eller  
 
( Fråga47 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 
 
eller  
 
( Fråga60 : Hur ofta använder du Internet hemma? lika med Aldrig   ) 

Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet i 
hemmet?
Om aldrig, ange 0

TIMMAR MINUTER 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : v50

 66 16 Hur många timmar och/eller minuter per vecka 
brukar du an...   [Villkor]

v52     
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Dölj fråga 66 : Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet i skolan? om  
 
( Fråga62 : Hur ofta använder du Internet i skolan? ej lika med Någon gång   ) 
 
och  
 
( Fråga62 : Hur ofta använder du Internet i skolan? ej lika med Någon/några gånger i månaden   ) 
 
och  
 
( Fråga62 : Hur ofta använder du Internet i skolan? ej lika med Någon/några gånger i veckan   ) 
 
och  
 
( Fråga62 : Hur ofta använder du Internet i skolan? ej lika med Dagligen   ) 
 
och  
 
( Fråga62 : Hur ofta använder du Internet i skolan? ej lika med Flera gånger dagligen   ) 

Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet i 
skolan?
Om aldrig, ange 0

TIMMAR MINUTER 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : v52

 67 16 Hur många timmar och/eller minuter per vecka 
brukar du an...   [Villkor]

q4a     

Dölj fråga 67 : Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet hos vänner och 
släktingar mm? om  
 
( Fråga47 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet hos 
vänner och släktingar mm?
Om aldrig, ange 0. 

TIMMAR MINUTER 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : q4a

 68 16 Hur många timmar eller minuter i veckan brukar du 
använda...   [Villkor]

uv53     

Dölj fråga 68 : Hur många timmar eller minuter i veckan brukar du använda Internet på internetcafé, bibliotek eller 
annan allmän plats? om  
 
( Fråga47 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Hur många timmar eller minuter i veckan brukar du använda Internet på 
internetcafé, bibliotek eller annan allmän plats? 
om aldrig, ange 0

TIMMAR MINUTER 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : uv53

 69 16 Använder du Internet via en trådlös uppkoppling. 
Tex. i m...   [Villkor]

q4     

Dölj fråga 69 : Använder du Internet via en trådlös uppkoppling. Tex. i mobiltelefonen eller på en bärbar dator. om  
 
( Fråga47 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Använder du Internet via en trådlös uppkoppling. Tex. i mobiltelefonen eller på en 
bärbar dator. 

 : nej 

 : ja 

 : vet ej 

 : ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja
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Frågans variabelnamn : q4

 70 16 Hur många timmar och/eller minuter per vecka 
brukar du an...   [Villkor]

q4b     

Fråga 70 : Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet från en mobiltelefon eller 
handdator? har inga villkor 

Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet från 
en mobiltelefon eller handdator?
Om aldrig, ange 0

TIMMAR MINUTER 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : q4b

 71 16 Hur många timmar och/eller minuter per vecka 
brukar du an...   [Villkor]

q4c     

Fråga 71 : Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet från en bärbar dator? har 
inga villkor 

Hur många timmar och/eller minuter per vecka brukar du använda Internet från 
en bärbar dator?
Här avses både för privat bruk och arbete. Om aldrig, ange 0. 

TIMMAR MINUTER 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : q4c

 72 16 Brukar du göra andra saker samtidigt som du 
använder Inte...   [Villkor]

q18     

Dölj fråga 72 : Brukar du göra andra saker samtidigt som du använder Internet, såsom lyssna på musik, titta på TV 
eller prata i telefonen? om  
 
( Fråga47 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Brukar du göra andra saker samtidigt som du använder Internet, såsom lyssna på 
musik, titta på TV eller prata i telefonen?

 : Ja, ibland 

 : Ja, oftast 

 : Nej 

 : vet ej 

 : ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : q18

 73 16 Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för ... 
  [Villkor]

q20     

Dölj fråga 73 : Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för ... om  
 
( Fråga47 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Nu vill jag att du tänker på hur människor håller kontakt och kommunicerar med varandra i vardagen. 

Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för ...
 
 Aldrig

  Någon gång

   Någon/några gånger i månaden

    Någon/några gånger i veckan

     Dagligen

      Flera gånger dagligen

       Vet ej

        Ej svar

... Instant Messaging (ICQ, 
MSN messenger odyl)? *

... att delta i ett chattrum? 
*

... att ringa upp eller ta 
mot telefonsamtal via 
Internet? *
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* = Alternativ måste väljas 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : q20

 74 16 Hur ofta brukar du använda e-post? Kontrollera, 
läsa elle...   [Villkor]

v116e     

Dölj fråga 74 : Hur ofta brukar du använda e-post? Kontrollera, läsa eller skriva. om  
 
( Fråga47 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Hur ofta brukar du använda e-post? Kontrollera, läsa eller skriva.

 : Aldrig 

 : Någon gång 

 : Någon/några gånger i månaden 

 : Någon/några gånger i veckan 

 : Dagligen 

 : Flera gånger dagligen 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v116e

 75 16 På tidningars webbplatser finns ibland möjligheten 
att ti...   [Villkor]

v76a2     

Dölj fråga 75 : På tidningars webbplatser finns ibland möjligheten att titta på videoklipp, små TV-inslag. Hur ofta 
brukar du titta på sådana videoklipp? om  
 
( Fråga47 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

På tidningars webbplatser finns ibland möjligheten att titta på videoklipp, små TV-
inslag. Hur ofta brukar du titta på sådana videoklipp? 

 : aldrig 

 : någon gång 

 : någon/några gånger i månaden 

 : någon/några gånger i veckan 

 : dagligen 

 : flera gånger dagligen 

 : vet ej 

 : ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v76a2

 76 16 Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för ... 
  [Villkor]

q22     

Dölj fråga 76 : Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för ... om  
 
( Fråga47 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Internet kan också användas för nöjen. En del gör det, andra gör det inte. 

Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för ...
 
 Aldrig

  Någon gång

   Någon/några gånger i månaden

    Någon/några gånger i veckan

     Dagligen

      Flera gånger dagligen

       Vet ej

        Ej svar

... att lyssna på eller ladda 
ner musik? *

... att spela spel (nöjesspel, 
ej gambling)? *

... att titta på eller ladda 
ner video, ej långfilmer? *

... att titta på TV? *

... att lyssna på radio? *

... att spela spel där man 
satsar pengar? *
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* = Alternativ måste väljas 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : q22

 77 16 Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för 
att ...   [Villkor]

q24     

Dölj fråga 77 : Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för att ... om  
 
( Fråga47 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

En del människor använder internet för skolarbete eller för att lära sig saker, andra gör det inte.

Hur ofta, om någonsin, använder du Internet för att ...
 
 Aldrig

  Någon gång

   Någon/några gånger i månaden

    Någon/några gånger i veckan

     Dagligen

      Flera gånger dagligen

       Vet ej

        Ej svar

... slå upp ett ords 
betydelse, stavning eller 
översättning? *

... söka efter fakta eller 
kontrollera fakta? *

... skaffa information 
relaterat till skolarbete? *

* = Alternativ måste väljas 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : q24

 78 16 Hur snabbt tycker du att man skall svara på ett e-
postmed...   [Villkor]

v116c     

Fråga 78 : Hur snabbt tycker du att man skall svara på ett e-postmeddelande? har inga villkor 

Hur snabbt tycker du att man skall svara på ett e-postmeddelande?

 : Inte alls 

 : Inom några veckor 

 : Inom en vecka 

 : Inom några dagar 

 : Samma dag 

 : Inom några timmar 

 : Omedelbart 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v116c

 79 16 Har du en egen webbplats?   [Villkor] v43g1     

Dölj fråga 79 : Har du en egen webbplats? om  
 
( Fråga47 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Har du en egen webbplats?

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v43g1

 80 16 Har du en egen blogg?   [Villkor] v43g3     

Dölj fråga 80 : Har du en egen blogg? om  
 
( Fråga47 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 
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Har du en egen blogg? 
En blogg är en dagbok, en tidning, en sida där du delar dina tankar och åsikter med andra.

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v43g3

 81 16 Hur ofta, om någonsin, arbetar du med din blogg? 
  [Villkor]

q20f     

Fråga 81 : Hur ofta, om någonsin, arbetar du med din blogg? har inga villkor 

Hur ofta, om någonsin, arbetar du med din blogg?

 : Aldrig 

 : Någon gång 

 : Någon/några gånger i månaden 

 : Någon/några gånger i veckan 

 : Dagligen 

 : Flera gånger dagligen 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : q20f

 82 16 Brukar du någon gång använda dig av 
fildelningstjänster s...   [Villkor]

v73l     

Dölj fråga 82 : Brukar du någon gång använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? om  
 
( Fråga47 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Brukar du någon gång använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa 
eller DC++?
Jag vill påminna att dina svar kommer att hanteras helt anonymt efter det att vi avslutat intervjun. 

 : Aldrig 

 : Någon gång 

 : Någon/några gånger i månaden 

 : Någon/några gånger i veckan 

 : Dagligen 

 : Flera gånger dagligen 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v73l

 83 25 Har du någon gång prövat en fildelningstjänst, som 
tex bi...   [Villkor]

v73l9     

Dölj fråga 83 : Har du någon gång prövat en fildelningstjänst, som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? om  
 
( Fråga82 : Brukar du någon gång använda dig av fildelningstjänster som tex bitTorrent, Kazaa eller DC++? ej lika 
med Aldrig   ) 

Har du någon gång prövat en fildelningstjänst, som tex bitTorrent, Kazaa eller 
DC++?

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja
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Frågans variabelnamn : v73l9

 84 25 Är du medlem i en community på Internet?   [Villkor] uv216c     

Dölj fråga 84 : Är du medlem i en community på Internet? om  
 
( Fråga47 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Är du medlem i en community på Internet?
Tex. Facebook, MSN Spaces, Lunarstorm, MySpace mfl. 

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : uv216c

 85 26 Vilken eller vilka communities är du medlem i? 
  [Villkor]

uv216i     

Fråga 85 : Vilken eller vilka communities är du medlem i? har inga villkor 

Vilken eller vilka communities är du medlem i?

SVARSRUTA :
 

Antal tecken kvar: 100

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : uv216i

 86 26 Hur ofta besöker du denna/dessa communities? 
  [Villkor]

v216c1     

Fråga 86 : Hur ofta besöker du denna/dessa communities? har inga villkor 

Hur ofta besöker du denna/dessa communities?

 : Aldrig 

 : Någon gång 

 : Någon/några gånger i månaden 

 : Någon/några gånger i veckan 

 : Dagligen 

 : Flera gånger dagligen 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v216c1

 87 26 Hur ofta om någonsin använder du den/dem 
Communities som ...   [Villkor]

uv216j     

Fråga 87 : Hur ofta om någonsin använder du den/dem Communities som du är medlem i för... har inga villkor 

Hur ofta om någonsin använder du den/dem Communities som du är medlem i 
för...
 
 Aldrig

  Någon gång

   Någon/några gånger i månaden

    Någon/några gånger i veckan

     Dagligen

      Flera gånger dagligen

       Vet ej

        Ej svar

…att lära känna nya 
kompisar? *

…att hålla kontakten med 
de kompisar som du träffar 
ofta? *
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…att hålla kontakten med 
de kompisar som du sällan 
träffar? *

…att flirta med någon? *

* = Alternativ måste väljas 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : uv216j

 88 26 Ange hur användbart och/eller viktigt det 
community du är...   [Villkor]

uv216f     

Fråga 88 : Ange hur användbart och/eller viktigt det community du är medlem i är för dig? Du kan svara med en 
siffra från 1 till 5. Om det inte alls är viktigt svarar du 1 och om det är mycket viktigt svarar du 5, och är det 
någonstans däremellan kan du svara 2,3 eller 4. har inga villkor 

Ange hur användbart och/eller viktigt det community du är medlem i är för dig? Du 
kan svara med en siffra från 1 till 5. Om det inte alls är viktigt svarar du 1 och om 
det är mycket viktigt svarar du 5, och är det någonstans däremellan kan du svara 
2,3 eller 4.

 : 1 (inte alls viktigt) 

 : 2 

 : 3 

 : 4 

 : 5 (mycket viktigt) 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : uv216f

 89 26 Hur ofta om någonson brukar du...   [Villkor] v216g     

Dölj fråga 89 : Hur ofta om någonson brukar du... om  
 
( Fråga47 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Hur ofta om någonson brukar du...
 
 aldrig

  någon gång

   någon-några gånger i månaden

    någon-några gånger i veckan

     dagligen

      flera gånger dagligen

       Vet ej

        ej svar

lägga upp digitala 
fotografier på Internet? 
Tex. på blogg, hemsida 
eller community. *
brukar du lägga upp 
videoklipp på Internet? 
Tex. på sidor som Youtube 
och liknande. *

* = Alternativ måste väljas 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : v216g

 90 26 Har du någonsin lagt ut information om dig själv på 
Inter...   [Villkor]

uv216k     

Dölj fråga 90 : Har du någonsin lagt ut information om dig själv på Internet på t.ex. en community eller blogg? om  
 
( Fråga47 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Har du någonsin lagt ut information om dig själv på Internet på t.ex. en community 
eller blogg? 

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : uv216k
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 91 27 Hur ofta om någonsin begränsar du vilka som ska få 
se den...   [Villkor]

uv216l     

Dölj fråga 91 : Hur ofta om någonsin begränsar du vilka som ska få se den informationen? om  
 
( Fråga90 : Har du någonsin lagt ut information om dig själv på Internet på t.ex. en community eller blogg? ej lika 
med Ja   ) 

Hur ofta om någonsin begränsar du vilka som ska få se den informationen?

 : Aldig 

 : Ibland 

 : Ofta 

 : Alltid 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : uv216l

 92 27 Vad är det för information du har om dig själv? Är 
det…   [Villkor]

uv216m     

Dölj fråga 92 : Vad är det för information du har om dig själv? Är det… om  
 
( Fråga90 : Har du någonsin lagt ut information om dig själv på Internet på t.ex. en community eller blogg? ej lika 
med Ja   ) 

Vad är det för information du har om dig själv? Är det…

 : Fotografier på dig själv? 

 : Ditt namn? 

 : Ditt hem- eller mobiltelefonnummer? 

 : Namn på staden du bor i? 

 : Ditt användarnamn på t.ex. MSN, ICQ, Yahoo eller e-postadress? 

 : Annat    

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Måste besvaras: Ja, ett alternativ måste väljas

Annat fält sist bland alternativen: Ja

Frågans variabelnamn : uv216m

 93 27 Hur mycket av informationen om dig själv är 
påhittad?   [Villkor]

uv216n     

Dölj fråga 93 : Hur mycket av informationen om dig själv är påhittad? om  
 
( Fråga90 : Har du någonsin lagt ut information om dig själv på Internet på t.ex. en community eller blogg? ej lika 
med Ja   ) 

En del människor gillar inte att använda äkta information om sig själva, så istället hittar de på den informationen. Nu vill vi veta 
hur det är med dig. 

Hur mycket av informationen om dig själv är påhittad?

 : Ingenting 

 : Lite 

 : Ganska mycket 

 : Allt 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : uv216n

 94 27 Har du fått kontakt med nya människor via 
Internet?   [Villkor]

v130     

Dölj fråga 94 : Har du fått kontakt med nya människor via Internet? om  
 
( Fråga47 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Har du fått kontakt med nya människor via Internet?

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej
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Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v130

 95 28 Hur många av dem har du senare träffat utanför 
Internet?   [Villkor]

uv130a     

Fråga 95 : Hur många av dem har du senare träffat utanför Internet? har inga villkor 

Hur många av dem har du senare träffat utanför Internet?
 st 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Min värde är: 0

Max värde är: 1000

Svaret ska anges i enheten: st 

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : uv130a

 96 28 Med tanke på de kompisar som du aldrig har träffat 
utanfö...   [Villkor]

uv130b     

Fråga 96 : Med tanke på de kompisar som du aldrig har träffat utanför internet. Är någon utav dem... har inga villkor 

Med tanke på de kompisar som du aldrig har träffat utanför internet. Är någon utav 
dem...
 
 Nej

  Ja

   Vet ej

    Ej svar

...bekant för de kompisar 
som du träffar utanför 
internet? *

...helt okänd för alla dina 
kompisar både på och 
utanför Internet? *

* = Alternativ måste väljas 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : uv130b

 97 28 nu några frågor om att handla via Internet. 
  [Villkor]

t2     

Fråga 97 : nu några frågor om att handla via Internet. har inga villkor 

E-handel

nu några frågor om att handla via Internet. 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : t2

 98 28 Har du ett kreditkort och/eller bankkort?   [Villkor] v85d     

Fråga 98 : Har du ett kreditkort och/eller bankkort? har inga villkor 

Har du ett kreditkort och/eller bankkort?

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v85d

 99 28 Har du någon gång köpt varor och/eller tjänster via 
Inter...   [Villkor]

v85     

Dölj fråga 99 : Har du någon gång köpt varor och/eller tjänster via Internet? Om ja, hur ofta? om  
 
( Fråga47 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Har du någon gång köpt varor och/eller tjänster via Internet? Om ja, hur ofta?
Tex köpt eller bokat biljetter till resor eller nöjen, beställt varor, betalt för olika former av Internettjänster osv
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 : Nej, aldrig 

 : Det har hänt någon gång  

 : Några gånger om året 

 : En gång i månaden eller oftare  

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v85

 100 29 Ungefär hur många gånger per månad handlar du 
varor eller...   [Villkor]

q6     

Fråga 100 : Ungefär hur många gånger per månad handlar du varor eller tjänster via Internet? har inga villkor 

Ungefär hur många gånger per månad handlar du varor eller tjänster via Internet?
 ggr 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Min värde är: -999

Max värde är: 1000

Svaret ska anges i enheten: ggr 

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : q6

 101 29 Vad handlar du via Internet?   [Villkor] v86c1     

Fråga 101 : Vad handlar du via Internet? har inga villkor 

Vad handlar du via Internet? 
Läs ej alternativen. Flera svarsalternativ möjliga

 : Hemelektronik (datorer, datautrustning, program, spel, stereo,kamera etc) 

 : Böcker / tidskrifter (beställer, inleder prenumerationer etc) 

 : Film (video, DVD) 

 : Hobby (sport, hobby, leksaker och fritidsartiklar) 

 : Aktier och fonder 

 : Resor (tåg, flyg, hyrbil, hotell, charter etc) 

 : Fordonsköp (Bilar, reservdelar, mopeder, cyklar husvagnar etc) 

 : Kläder (kläder, postorder, skor etc typ postorder ellos mm) 

 : Biljetter (film, teater, musikal, konserter etc) 

 : Hus och hem (bostäder, vitvaror, trädgårdsartiklar, fröer, byggvaror, möbler etc) 

 : Budservice (blombud, DHL etc) 

 : Hygienartiklar (smink, hygien, kosmetika, linser etc) 

 : Husdjursartiklar (leksaker och tillbehör för husdjur, ridspön, lekasaker till hund och katt, burar e 

 : Matvaror (matvaror, snus, tobak, alkohol etc) 

 : Medlemskap på webbtjänster (tex Viktklubben, Match.com etc) 

 : Musik (CD, MP3 etc) 

 : Annat    

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Måste besvaras: Ja, ett alternativ måste väljas

Annat fält sist bland alternativen: Ja

Frågans variabelnamn : v86c1

 102 29 Har du någon gång handlat saker på Internet som 
bara anvä...   [Villkor]

uv86d     

Fråga 102 : Har du någon gång handlat saker på Internet som bara används på Internet? T.ex. föremål, kläder eller 
egenskaper och utrustning i spel? har inga villkor 

Har du någon gång handlat saker på Internet som bara används på Internet? T.ex. 
föremål, kläder eller egenskaper och utrustning i spel? 

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : uv86d
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 103 30 nu några frågor om internet på din skola   [Villkor] t4     

Fråga 103 : nu några frågor om internet på din skola har inga villkor 

Internet i skolan

nu några frågor om internet på din skola

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : t4

 104 30 Hur viktigt är Internet för dig i skolan? Du kan svara 
me...   [Villkor]

uv186b     

Dölj fråga 104 : Hur viktigt är Internet för dig i skolan? Du kan svara med en siffra från 1 till 5. Om det inte alls är 
viktigt svarar du 1 och om det är mycket viktigt svarar du 5, och är det någonstans däremellan kan du svara 2,3 
eller 4. om  
 
( Fråga57 : Har du tillgång till Internet i skolan? ej lika med Ja   ) 

Hur viktigt är Internet för dig i skolan? Du kan svara med en siffra från 1 till 5. Om 
det inte alls är viktigt svarar du 1 och om det är mycket viktigt svarar du 5, och är 
det någonstans däremellan kan du svara 2,3 eller 4. 

 : 1 (Inte alls viktigt) 

 : 2 

 : 3 

 : 4 

 : 5 (mycket viktigt) 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : uv186b

 105 30 När du tänker på internet i din skola, hur lätt är det 
at...   [Villkor]

uv186x     

Dölj fråga 105 : När du tänker på internet i din skola, hur lätt är det att få tag på en dator om du vill ut på internet? 
Är det mycket svårt, ganska svårt, ganska lätt eller mycket lätt? om  
 
( Fråga57 : Har du tillgång till Internet i skolan? ej lika med Ja   ) 

När du tänker på internet i din skola, hur lätt är det att få tag på en dator om du 
vill ut på internet? Är det mycket svårt, ganska svårt, ganska lätt eller mycket lätt? 

 : Mycket svårt 

 : Ganska svårt 

 : Ganska lätt 

 : Mycket lätt 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : uv186x

 106 30 Nu kommer det några frågor om 
internetanvändning på din s...   [Villkor]

uv186y     

Dölj fråga 106 : Nu kommer det några frågor om internetanvändning på din skola. Svara bara ja eller nej.. om  
 
( Fråga57 : Har du tillgång till Internet i skolan? ej lika med Ja   ) 

Nu kommer det några frågor om internetanvändning på din skola. Svara bara ja 
eller nej..
 
 Nej

  Ja

   Vet ej

    Ej svar

Använder ni internet för 
skolarbete? *

Får ni använda internet på 
rasterna? *

Lär ni er hur ni ska bedöma 
om någonting är sant eller 
falskt på internet? *

Har ni regler kring vad ni 
får göra på internet i 
skolan? *
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* = Alternativ måste väljas 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : uv186y

 107 30 Hur ofta brukar ni få i uppgift att använda internet 
för ...   [Villkor]

uv186z     

Fråga 107 : Hur ofta brukar ni få i uppgift att använda internet för att göra skolarbete? har inga villkor 

Hur ofta brukar ni få i uppgift att använda internet för att göra skolarbete? 

 : Aldrig 

 : Någon gång 

 : Någon/några gånger i månaden 

 : Någon/några gånger i veckan 

 : Dagligen 

 : Flera gånger dagligen 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : uv186z

 108 30 Hur kunniga tycker du att dina lärare är när det 
gäller a...   [Villkor]

uv186z1     

Fråga 108 : Hur kunniga tycker du att dina lärare är när det gäller användning av internet? har inga villkor 

Hur kunniga tycker du att dina lärare är när det gäller användning av internet? 

 : Inte alls kunniga 

 : Inte särskilt kunniga 

 : Ganska kunniga 

 : Mycket kunniga 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : uv186z1

 109 31 Hur viktigt är Internet för dig på din fritid utanför 
sko...   [Villkor]

uv186a     

Fråga 109 : Hur viktigt är Internet för dig på din fritid utanför skolan? Du kan svara med en siffra från 1 till 5. Om 
det inte alls är viktigt svarar du 1 och om det är mycket viktigt svarar du 5, och är det någonstans däremellan kan 
du svara 2,3 eller 4. har inga villkor 

Hur viktigt är Internet för dig på din fritid utanför skolan? Du kan svara med en 
siffra från 1 till 5. Om det inte alls är viktigt svarar du 1 och om det är mycket 
viktigt svarar du 5, och är det någonstans däremellan kan du svara 2,3 eller 4. 

 : 1 (Inte alls viktigt) 

 : 2 

 : 3 

 : 4 

 : 5 (mycket viktigt) 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : uv186a

 110 31 Hur ofta, om någonsin, inträffar följande för dig? 
Ange o...   [Villkor]

v232     

Dölj fråga 110 : Hur ofta, om någonsin, inträffar följande för dig? Ange om det är aldrig, någon gång, ofta eller 
mycket ofta. om  
 
( Fråga47 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Hur ofta, om någonsin, inträffar följande för dig? Ange om det är aldrig, någon 
gång, ofta eller mycket ofta. 
 
 aldrig
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  någon gång

   ofta

    mycket ofta

     vet ej

      ej svar

Du tillbringar alltför mycket 
tid med internet. *
Kommer du någon gång i 
diskussion med din familj 
om att du ägnar för mycket 
tid åt internet? *

Du känner dig orolig, 
deppig eller irriterad när du 
inte kan vara online? *

* = Alternativ måste väljas 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : v232

 111 31 Hur mycket av informationen på Internet tror du 
man kan l...   [Villkor]

v210     

Fråga 111 : Hur mycket av informationen på Internet tror du man kan lita på? Inget, en del, hälften, det mesta eller 
allt? har inga villkor 

Hur mycket av informationen på Internet tror du man kan lita på? Inget, en del, 
hälften, det mesta eller allt?

 : Inget 

 : En del 

 : Hälften 

 : Det mesta 

 : Allt 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v210

 112 31 Brukar du någonsin prata med din familj om vad du 
gör på ...   [Villkor]

u100     

Dölj fråga 112 : Brukar du någonsin prata med din familj om vad du gör på internet? om  
 
( Fråga47 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Brukar du någonsin prata med din familj om vad du gör på internet?

 : Nej, aldrig 

 : Ja, ibland 

 : Ja, ofta 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : u100

 113 31 Brukar du någonsin prata med dina kompisar om 
vad du gör ...   [Villkor]

u101     

Dölj fråga 113 : Brukar du någonsin prata med dina kompisar om vad du gör på Internet? om  
 
( Fråga47 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Brukar du någonsin prata med dina kompisar om vad du gör på Internet?

 : Nej, aldrig 

 : Ja, ibland 

 : Ja, ofta 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : u101
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 114 32 Frågor som beskriver hushållet och den svaranden. 
  [Villkor]

t3     

Fråga 114 : Frågor som beskriver hushållet och den svaranden. har inga villkor 

Bakgrundsvariabler

Frågor som beskriver hushållet och den svaranden. 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : t3

 115 32 Kön?   [Villkor] v228     

Fråga 115 : Kön? har inga villkor 

Kön?
Fyll i

 : Man 

 : Kvinna 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v228

 116 32 Vilket år är du född?   [Villkor] v212     

Fråga 116 : Vilket år är du född? har inga villkor 

Vilket år är du född?
 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Min värde är: -999

Max värde är: 2007

Svaret ska anges i enheten: 

Måste besvaras: Ja

Frågans variabelnamn : v212

 117 32 Har du några hobbies eller särskilda intressen? 
  [Villkor]

v215     

Fråga 117 : Har du några hobbies eller särskilda intressen? har inga villkor 

Har du några hobbies eller särskilda intressen?
Om ja, ange vilken/vilka i kommentarsfältet (max 2 st)

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 
 

FÄLT FÖR KOMMENTARER :

 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v215

 118 32 Är du med i någon förening?   [Villkor] v216     

Fråga 118 : Är du med i någon förening? har inga villkor 

Är du med i någon förening?
Om ja, ange vilken/vilka sorts föreningar i kommentarsfältet (max 2 st)

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 
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FÄLT FÖR KOMMENTARER :

 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v216

 119 33 Var är du född?   [Villkor] v229     

Fråga 119 : Var är du född? har inga villkor 

Var är du född?

 : Sverige 

 : Norden, utom Sverige 

 : Utanför Norden 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v229

 120 33 Hur många av dina släktingar och vänner använder 
sig av I...   [Villkor]

v225d     

Fråga 120 : Hur många av dina släktingar och vänner använder sig av Internet? har inga villkor 

Hur många av dina släktingar och vänner använder sig av Internet? 

 : inga 

 : några  

 : de flesta 

 : alla 

 : vet ej 

 : ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v225d

 121 33 Vem i hushållet använder Internet mest hemma? 
  [Villkor]

v225b     

Dölj fråga 121 : Vem i hushållet använder Internet mest hemma? om  
 
( Fråga8 : Har ni tillgång till Internet i hemmet? ej lika med Ja   ) 

Vem i hushållet använder Internet mest hemma?

 : Jag själv 

 : Annan vuxen (person över 18 år) 

 : Barn tom 18 år  

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v225b

 122 33 Skulle du vilja använda Internet mer om det fanns 
möjlighet?   [Villkor]

v225c     

Dölj fråga 122 : Skulle du vilja använda Internet mer om det fanns möjlighet? om  
 
( Fråga47 : Brukar du använda dig av Internet någon gång någonstans? ej lika med Ja   ) 

Skulle du vilja använda Internet mer om det fanns möjlighet?

 : Nej 

 : Ja 

 : Vet ej 

 : Ej svar 
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ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v225c

 123 33 Vad gör du på din fritid utanför skolan? Ägnar du 
dig åt...   [Villkor]

u102     

Fråga 123 : Vad gör du på din fritid utanför skolan? Ägnar du dig åt... har inga villkor 

Vad gör du på din fritid utanför skolan? Ägnar du dig åt...

 : Sportaktiviteter (fotboll, ridning, dans, innebandy) 

 : andra utomhusaktiviteter (aktiviteter utomhus som inte hör till den sporten som du utövar) 

 : estetisk verksamhet som t.ex. sjunger, målar, syr, spelar musik 

 : spel (ej online) 

 : Annat    

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Måste besvaras: Nej

Annat fält sist bland alternativen: Ja

Frågans variabelnamn : u102

 124 1 Var är din mor född?   [Villkor] v230a     

Fråga 124 : Var är din mor född? har inga villkor 

Var är din mor född?

 : Sverige 

 : Norden, utom Sverige 

 : Utanför Norden 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v230a

 125 1 Var är din far född?   [Villkor] v230b     

Fråga 125 : Var är din far född? har inga villkor 

Var är din far född?

 : Sverige 

 : Norden, utom Sverige 

 : Utanför Norden 

 : Vet ej 

 : Ej svar 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Annat fält sist bland alternativen: Nej

Alternativ måste väljas: Ja

Frågans variabelnamn : v230b

 126 1 Detta var sista frågan i enkäten. Ett stort tack för 
din ...   [Villkor]

t7     

Fråga 126 : Detta var sista frågan i enkäten. Ett stort tack för din tid och dina svar. Är du intresserad av att läsa 
mera om undersökningen kan du besöka www.wii.se. Har du inte Internet skickar vi gärna en pappersrapport av 
Svenskarna och Internet 2007 till dig. har inga villkor 

Tack! 

Detta var sista frågan i enkäten. Ett stort tack för din tid och dina svar. Är du intresserad av att läsa mera om undersökningen 
kan du besöka www.wii.se. Har du inte Internet skickar vi gärna en pappersrapport av Svenskarna och Internet 2007 till dig. 

ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR:

Frågans variabelnamn : t7

Kopiera frågor 
      

 = Ändra/visa villkor 

 = Lägga till villkor  
 = Ändra texter på fråga  

 = ta bort fråga  
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 = ta bort underfråga 
 = Flytta fråga upp/ner i enkäten 
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