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Metodbilaga  

I den här bilagan beskrivs metoden för den undersökning om allmänhetens attityder till barnet som 
rättighetsbärare som Barnombudsmannens årsrapport 2020 delvis baseras på. I bilagan redovisas 
samtliga resultat av enkäten uppdelade efter respondenternas kön. Sist i bilagan återfinns 
frågeformuläret i sin helhet. 

Studiedesign, urval och datainsamling 
För att avgränsa undersökningen utgick Barnombudsmannen från barnkonventionens fyra 
grundprinciper. Undersökningens frågeställningar har därmed sin grund i grundprinciperna och de 
observationer och slutsatser som bland andra FN:s barnrättskommitté och Barnombudsmannen tidigare 
har kommit fram till i tillämpningen av grundprinciperna. 
Undersökningsföretaget Kantar Sifo fick i uppdrag att genomföra enkätundersökningen. Kantar Sifo 
drog ett slumpmässigt, åldersstratifierat nettourval om 8 257 respondenter från deras egen 
slumpmässigt rekryterade webbpanel. Datainsamlingen skedde med hjälp av en webbaserad enkät 
under perioden 7 oktober 2019 till 15 oktober 2019. Åtkomst till den digitala enkäten gavs via en unik länk 
som skickades till respondentens e-postadress. Målgruppen för undersökningen var allmänheten 18-79 
år. Det är denna population som undersökningen gör anspråk på att uttala sig om.  
Den slutgiltiga enkäten kom att innehålla ca 30 frågor exklusive bakgrundsfrågor. Majoriteten av 
frågorna besvarades med hjälp av fasta svarsalternativ eller svarsskalor, även om fritextfrågor också 
förekom. Totalt svarade 2004 personer på enkäten vilket innebär att den genomsnittliga 
deltagarfrekvensen skattades till 24,3 procent. 

Statistisk bearbetning och tillförlitlighet 
Skillnader mellan grupper diskuteras endast i löptext om skillnaderna är statistiskt signifikanta på 95-
procentsnivån.1 I figurer förekommer dock både statistiskt signifikanta och icke statistiskt signifikanta 
skillnader. I syfte att beakta jämställdhetsperspektivet har huvudfokus varit att jämföra svarsandelar 
mellan gruppen män och gruppen kvinnor.2 Inställning till påståendena har mätts med en femgradig 
skala där respondenter som instämmer till stor del eller helt och hållet i ett påstående har kategoriserats 
som att de har en positiv inställning. 
All statistik som baseras på urvalsundersökningar är förenad med viss osäkerhet. I denna undersökning 
är det främst eventuella mätfel och bortfall som riskerar att påverka resultaten. Om bortfallet är ojämnt 
fördelat mellan olika sociala grupper finns en risk att resultaten från beräkningarna blir missvisande och 
inte återspeglar befolkningens attityder på ett korrekt sätt. Det finns emellertid ingenting som tyder på 
ett systematiskt bortfall i denna studie. Det största bortfallet i undersökningen beror på att de inbjudna 
inte har öppnat länken och besvarat undersökningen. För att korrigera mindre kända avvikelser mellan 
målpopulationen och urvalet vägdes resultaten i efterhand. Vägningen baserades på kön, ålder och 
region. 
En del av bortfallet utgörs av de svarande som valt att avbryta sitt deltagande i undersökningen. Ett högt 
bortfall av denna typ kan indikera problem med frågorna och är vanligare för känsliga frågor om 
exempelvis politiska åsikter. I denna studie valde 217 respondenter att avbryta enkäten, av okänd 
anledning. 

                                                                    
 
1 En statistiskt signifikant skillnad på 95-procentsnivån innebär att det är mindre än 5 procents risk att den observerade skillnaden kan 
förklaras enbart av slumpen. Signifikanstestning har genomförts med så kallat Chi-2 test om inget annat anges. 
2 Enligt de jämställdhetspolitiska målen ska all statistik som relaterar till individer vara insamlad, analyserad och presenterad efter kön. 
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Konstruktion av index 
10 attitydfrågor som ses som nyckelfrågor i förhållande till barnkonventionen valdes ut till ett 
sammansatt index.3 Svarsskalan i frågorna gick från 1 = Instämmer inte alls, till 5 = Instämmer helt och 
hållet och samtliga 10 variabler vändes och normerades så att de fick minvärde 0 och maxvärde 1. 
Därefter adderades frågorna ihop till ett index. Ett indexvärde på 0 betyder därmed att respondenten i 
fråga har en mycket negativ attityd, medan ett indexvärde på 10 betyder att respondenten har en 
mycket positiv attityd. Alla frågor har samma vikt i indexet. De frågor som ingick i indexet var följande: 

- Barn till utsatta EU-medborgare (t.ex. romer) ska ha samma rätt till skolundervisning som andra 
barn som bor i Sverige 

- Så kallade papperslösa barn ska ha samma rätt till socialbidrag (försörjningsstöd) som andra 
barn som bor i Sverige 

- Asylsökande barn ska ha samma rätt till hälso- och sjukvård som andra barn som bor i Sverige 
- Samiska barn ska ha rätt att använda sitt minoritetsspråk i kontakt med myndigheter i hela 

landet 
- Ett barn ska kunna göra en utredning hos BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) utan föräldrarnas 

vetskap 
- Asylsökande barns behov av skydd i Sverige ska alltid bedömas separat från föräldrarnas behov 
- En förälder har alltid rätt att kolla i sitt barns mobiltelefon 
- En förälder har rätt att låsa in sitt barn i dennes rum i en timme om barnet har betett sig illa 
- En brottsmisstänkt 17-åring i häkte och arrest ska kunna isoleras 
- Barn som inte kan svenska ska alltid ha rätt till tolk i beslut som rör dem 

                                                                    
 
3 Indexets reliabilitet testades med Cronbachs Alfa, som är ett mått på hur väl frågorna i ett index mäter samma bakomliggande koncept. 
Gränsvärdet för ett bra alfa-värde sätts ofta till 0,7 (Peterson 1994) och uppgick i detta index till 0,81. 
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Tabellredovisning av frågor 

 Samtliga Män Kvinnor 
Kännedom om barnkonventionen 
Har du hört talas om FN:s konvention 
om barnets rättigheter, 
barnkonventionen? (Andel Ja) 

95  92- 97+ 

Hur väl känner du till innehållet i FN:s 
barnkonvention?  

   

- Känner ej till 2  3+ 1- 
- Känner bara till namnet 41  47+ 36- 
- Ganska väl 50  45- 54+ 
- Mycket väl 6  5- 7+ 

Känner du till att FN:s 
barnkonvention blir svensk lag den 1 
januari 2020? (Andel Ja) 

48  45- 51+ 

I vilken utsträckning känner du till 
vilka rättigheter barn har i Sverige 
idag? (Andel Ganska – Mycket hög 
utsträckning) 

48  41- 56+ 

Artikel 2 
Barn till utsatta EU-medborgare (t.ex. 
romer) ska ha samma rätt till 
skolundervisning som andra barn som 
bor i Sverige 

51 42- 60+ 

Så kallade papperslösa barn ska ha 
samma rätt till försörjningsstöd 
(socialbidrag) som andra barn som 
bor i Sverige 

37  32- 43+ 

Asylsökande barn ska ha samma rätt 
till hälso- och sjukvård som andra 
barn som bor i Sverige 

64  55- 73+ 

Samiska barn ska ha rätt att använda 
sitt minoritetsspråk i kontakt med 
myndigheter i hela landet 

43  38- 47+ 

Barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (s.k. osynliga 
funktionsnedsättningar, t.ex. autism 
eller adhd) ska få förtur till 
förskoleplats 

31  28- 34+ 

Inget barn ska utsättas för orättvis 
behandling. Vilket av följande 
alternativ är mest rättvist enligt dig? 

   

- Att alla elever i en skolklass 
behandlas lika 

19  26+ 12- 

- Att varje enskild elev i en 
skolklass behandlas utifrån 
sina förutsättningar 

79  71- 87+ 
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Artikel 3 
Om föräldrarna till ett barn i 10-
årsåldern separerar eller skiljer sig, 
hur mycket eller lite anser du att 
nedanstående ska ha att säga till om 
var barnet ska bo? (Andel Väldigt 
mycket) 

   

- Föräldrarna 55  58+ 51- 
- Barnet själv 42  36- 48+ 
- Släkten 0  1+ 0- 
- Socialtjänsten 5  5 5 
- Domstolen 16  17 15 

Generellt sett, vid vilken ålder anser 
du att barnet själv ska få vara med 
och bestämma var det ska bo vid en 
separation eller skilsmässa mellan 
föräldrarna? 

   

- Oavsett ålder 11  10 11 
- I förskoleåldern (1-6 år) 3  4 3 
- I lågstadieåldern (7-9 år) 20  18 21 
- I mellanstadieåldern (10-12 

år) 
34  30- 38+ 

- I högstadieåldern (13-15 år) 23  27+ 19- 
- I gymnasieåldern (16-17 år) 5  7+ 3- 
- Aldrig 1  1 1 

Ett barn vars förälder sitter i fängelse 
ska alltid ha rätt att träffa föräldern, 
oavsett vilket brott som föräldern är 
dömd för 

53  54 52 

Ett barn ska kunna göra en utredning 
hos BUP (barn- och 
ungdomspsykiatrin) utan föräldrarnas 
vetskap 

43  45 42 

Asylsökande barns behov av skydd i 
Sverige ska alltid bedömas separat 
från föräldrarnas behov 

44  42 46 

Artikel 6 
Hur viktigt anser du att följande är 
för lågstadiebarns (7-9 år) 
utveckling? (Andel Mycket viktigt) 

   

- Lek på egen hand 57  49- 65+ 
- Lek med kompisar 72  65- 78+ 
- Skola och utbildning 82  76- 89+ 
- Organiserad idrott 28  28 29 
- Oorganiserad idrott 48  40- 56+ 
- Kultur 49  37- 61+ 
- Umgänge med familjen och 

andra nära vuxna 
75  65- 86+ 

- Digitala medier 5  5 6 
Hur viktigt anser du att följande är 
för mellanstadiebarns (10-12 år) 
utveckling? (Andel Mycket viktigt) 

   

- Lek på egen hand 55  47- 62+ 
- Lek med kompisar 73  67- 79+ 



Barnombudsmannen Enkät metodbilaga     20200320 
 
 

 
7 

 

- Skola och utbildning 83  78- 87+ 
- Organiserad idrott 31  32 30 
- Oorganiserad idrott 46  40- 51+ 
- Kultur 44  34- 54+ 
- Umgänge med familjen och 

andra nära vuxna 
74  65- 82+ 

- Digitala medier 8  10 6- 
Vid vilken ålder anser du att barn 
själva ska få bestämma om de vill gå 
med i eller lämna en religiös 
församling? 

   

- Oavsett ålder 26  26 26 
- I förskoleåldern (1-6 år) 2  2 1 
- I lågstadieåldern (7-9 år) 6  5 6 
- I mellanstadieåldern (10-12 

år) 
13  11- 15+ 

- I högstadieåldern (13-15 år) 24  25 23 
- I gymnasieåldern (16-17 år) 17  19+ 15- 
- Aldrig 4  5+ 2- 

Alla barn har rätt till egen, fri tid som 
de själva förfogar över 

72  74 71 

En 12-åring ska själv kunna 
bestämma om denne ska vaccineras 
mot allvarliga sjukdomar eller inte 

9  10 8 

En 15-åring ska kunna få 
preventivmedel (som p-piller, spiral 
eller kondom) utan att berätta för en 
förälder 

68  67 69 

En 16-åring ska kunna göra abort 
utan att berätta för en förälder 

42  38- 47+ 

En förälder har alltid rätt att kolla i 
sitt barns mobiltelefon 

35  38+ 32- 

En förälder ska kunna lägga upp en 
bild på sitt barn på sociala medier 
utan barnets tillåtelse 

14  20+ 9- 

En förälder ska kunna spåra sitt barn 
med GPS via mobilen utan barnets 
vetskap 

22  23 20 

Det är okej med en örfil (klappa till 
på kinden eller örat) om ett barn gör 
en förälder arg 

3  4+ 1- 

En förälder har rätt att låsa in sitt 
barn i dennes rum i en timme om 
barnet har betett sig illa 

16  23+ 9- 

Lärare har rätt att fysiskt lyfta bort 
elever som missköter sig i skolan 

68  77+ 59- 

En brottsmisstänkt 17-åring i häkte 
och arrest ska kunna isoleras 

48  60+ 35- 
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Kommentar: Ett plustecken (+) innebär en statistiskt signifikant högre siffra jämfört med 
komplementgruppen, medan ett minustecken innebär en statistiskt signifikant lägre siffra jämfört med 
den andra gruppen. 
  

Artikel 12 
Hur viktigt anser du det är att barn 
får komma till tals vid följande 
situationer? (Andel Mycket viktigt) 

   

- När det byggs en ny skola i 
kommunen 

7  6 9 

- När kommunen beslutar om 
sin budget 

4  3 4 

- Vid en vårdnadstvist mellan 
barnets föräldrar 

45  39- 51+ 

- Om familjen ska flytta till en 
annan stad 

20  18- 22+ 

- Vid beslut som rör behandling 
av allvarliga sjukdomar hos 
barnet 

27  24- 31+ 

- Vilken skola barnet ska gå i 24  21- 26+ 
- Vilket idrottsutbud det ska 

finnas i kommunen 
11  9- 14+ 

- Vilken mat familjen ska äta 
hemma 

9  8 9 

- När man ska avgöra om 
barnet ska få särskilt stöd i 
skolan 

27  23- 31+ 

- Vid övergripande frågor kring 
stadsplanering 

5  3- 6+ 

Barn ska ha rätt att strejka från 
skolan en dag om det är för en bra 
sak 

27  22- 32+ 

Yngre barn ska inte behöva fatta 
större beslut som rör deras framtid 

61  58- 64+ 

Barn som inte kan svenska ska alltid 
ha rätt till tolk i beslut som rör dem 

69  60- 79+ 

Det är viktigt att barn själva kan föra 
fram klagomål till en myndighet när 
deras rättigheter kränks 

68  66- 70+ 

Rösträttsåldern bör sänkas från 18 år 
till 16 år vid allmänna val 

7  8 6 

En 6-åring ska själv få bestämma sitt 
utseende (t.ex. kläder och frisyr) 

29  26- 33+ 

Antal svarande (viktat) 2004 1015 989 
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Frågeformulär 
 

1. Följande frågor handlar om barn. Med barn avser vi varje människa under 18 års ålder om 
inget annat framgår av frågan. 

 

 

2. I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden?  
 

 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
till viss del 

Varken 
eller 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Tveksam, 
vet ej 

Barn till utsatta EU-
medborgare (t.ex. romer) ska 
ha samma rätt till 
skolundervisning som andra 
barn som bor i Sverige 

      

Så kallade papperslösa barn 
ska ha samma rätt till 
försörjningsstöd 
(socialbidrag) som andra barn 
som bor i Sverige 

      

Asylsökande barn ska ha 
samma rätt till hälso- och 
sjukvård som andra barn som 
bor i Sverige 

      

Samiska barn ska ha rätt att 
använda sitt minoritetsspråk i 
kontakt med myndigheter i 
hela landet 

      

Barn med psykiska 
funktionsnedsättningar (sk. 
osynliga 
funktionsnedsättningar, t.ex. 
autism eller adhd) ska få 
förtur till förskoleplats 

      

 

 

3. Inget barn ska utsättas för orättvis behandling. Vilket av följande alternativ är mest rättvist 
enligt dig?  

 

1 Att alla elever i en skolklass behandlas lika 
2 Att varje enskild elev i en skolklass behandlas utifrån sina förutsättningar 
3 Tveksam, vet ej 

 

 

4. Om föräldrarna till ett barn i 10-årsåldern separerar eller skiljer sig, hur mycket anser du att 
dessa ska ha att säga till om var barnet ska bo? 

 

 Inget alls Litegrann Ganska 
mycket 

Väldigt 
mycket 

Tveksam, 
vet ej 

Föräldrarna      

Barnet själv      

Släkten      

Socialtjänsten      

Domstolen      
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5. Finns det någon annan som borde ha något att säga till om var barnet ska bo om föräldrarna 
separerar eller skiljer sig? 

Förutom föräldrarna, barnet själv, släkten, socialtjänsten eller domstolen 
 

1 Ja, nämligen: 
2 Nej 
3 Tveksam, vet ej 

 

 

6. Generellt sett, vid vilken ålder anser du att barnet själv ska få vara med och bestämma var det 
ska bo vid en separation eller skilsmässa mellan föräldrarna? 

 

1 Oavsett ålder 
2 I förskoleåldern (1-6 år) 
3 I lågstadieåldern (7-9 år) 
4 I mellanstadieåldern (10-12 år) 
5 I högstadieåldern (13-15 år) 
6 I gymnasieåldern (16-17) 
7 Aldrig 
8 Tveksam, vet ej  

 

 

7. I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden? 
 

 Instämmer 
inte alls  

Instämmer 
till viss del 

Varken eller Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Tveksam, 
vet ej 

Ett barn vars förälder sitter i 
fängelse ska alltid ha rätt att 
träffa föräldern, oavsett vilket 
brott som föräldern är dömd 
för 

      

Ett barn ska kunna göra en 
utredning hos BUP (barn- och 
ungdomspsykiatrin) utan 
föräldrarnas vetskap 

      

Asylsökande barns behov av 
skydd i Sverige ska alltid 
bedömas separat från 
föräldrarnas behov 
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8. Hur viktigt anser du att följande är för [50%: lågstadiebarns (7-9 år) / 50%: mellanstadiebarns 
(10-12 år)] utveckling? 

 

Ange ditt svar på en skala 1-5, där 1 = Inte alls viktigt och 5 = Mycket viktigt 
 

 1 = Inte 
alls 

viktigt 

2 3 4 5 = 
Mycket 
viktigt 

Tveksam, 
vet ej 

Lek på egen hand       

Lek med kompisar       

Skola och utbildning       

Organiserad idrott (via 
idrottsförening) 

      

Oorganiserad idrott (ej via 
idrottsförening, t.ex. spontant på 
skolgården) 

      

Kultur (t.ex. teater, bokläsning, 
musik) 

      

Umgänge med familjen och andra 
nära vuxna  

      

Digitala medier       
 

 

9. Finns det något annat som du anser är mycket viktigt för [50%: lågstadiebarns (7-9 år) / 
50%: mellanstadiebarns (10-12 år)] utveckling som du inte uppgav i frågan innan? 

 

1 Ja, nämligen: 
2 Nej 
3 Tveksam, vet ej 

 

 

10. Vid vilken ålder anser du att barn själva ska få bestämma om de vill gå med i eller lämna en 
religiös församling? 

 

1 Oavsett ålder 
2 I förskoleåldern (1-6 år) 
3 I lågstadieåldern (7-9 år) 
4 I mellanstadieåldern (10-12 år) 
5 I högstadieåldern (13-15 år) 
6 I gymnasieåldern (16-17) 
7 Aldrig 
8 Tveksam, vet ej  
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11. I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden? 
 

 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
till viss del 

Varken 
eller 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Tveksam, 
vet ej 

Alla barn har rätt till egen, fri 
tid som de själva förfogar 
över 

      

En 12-åring ska själv kunna 
bestämma om denne ska 
vaccineras mot allvarliga 
sjukdomar eller inte 

      

En 15-åring ska kunna skaffa 
preventivmedel (som p-piller, 
spiral eller kondom) utan att 
berätta för en förälder 

      

En 16-åring ska kunna göra 
abort utan att berätta för en 
förälder 

      

En förälder har alltid rätt att 
kolla i sitt barns mobiltelefon 

      

En förälder ska kunna lägga 
upp en bild på sitt barn på 
sociala medier utan barnets 
tillåtelse 

      

En förälder ska kunna spåra 
sitt barn med GPS via 
mobilen utan barnets vetskap 

      

Det är okej med en örfil 
(klappa till på kinden eller 
örat) om ett barn gör en 
förälder arg 

      

En förälder har rätt att låsa in 
sitt barn i dennes rum i en 
timme om barnet har betett 
sig illa   

      

Lärare har rätt att fysiskt 
lyfta bort elever som 
missköter sig i skolan 

      

En brottsmisstänkt 17-åring i 
häkte och arrest ska kunna 
isoleras 
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12. Hur viktigt anser du det är att barn får komma till tals vid följande situationer? 

Ange ditt svar på en skala 1-5, där 1 = Inte alls viktigt och 5 = Mycket viktigt 
 

 1 = Inte 
alls 

viktigt 

2 3 4 5 = 
Mycket 
viktigt 

Tveksam, 
vet ej 

När det byggs en ny skola i 
kommunen 

      

När kommunen beslutar om sin 
budget 

      

Vid en vårdnadstvist mellan barnets 
föräldrar 

      

Om familjen ska flytta till en ny 
bostad 

      

Vid beslut som rör behandling av 
allvarliga sjukdomar hos barnet 

      

Vilken skola barnet ska gå i       

Vilket idrottsutbud det ska finnas i 
kommunen 

      

Vilken mat familjen ska äta hemma       

När man ska avgöra om barnet ska få 
särskilt stöd i skolan 

      

Vid övergripande frågor kring 
stadsplanering (t.ex. planering av 
park-, centrum- eller 
bostadsområden) 

      

 

 

13. I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden? 
 

 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
till viss del 

Varken 
eller 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Tveksam, 
vet ej 

Barn ska ha rätt att strejka 
från skolan en dag om det är 
för en bra sak 

      

Yngre barn ska inte behöva 
fatta beslut som rör deras 
framtid 

      

Barn som inte kan svenska 
ska alltid ha rätt till tolk i 
beslut som rör dem 

      

Det är viktigt att barn själva 
kan föra fram klagomål till en 
myndighet när deras 
rättigheter kränks 

      

Rösträttsåldern bör sänkas 
från 18 år till 16 år vid 
allmänna val 

      

En 6-åring ska själv få 
bestämma sitt utseende 
(t.ex. kläder och frisyr) 
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14. Har du hört talas om FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen? 
 

1 Ja 
2 Nej 
3 Ej svar 

 

 

Endast om ”Ja” i fråga 14 
 

15. Hur väl känner du till innehållet i FN:s barnkonvention? 
 

1 Känner ej till 
2 Känner bara till namnet 
3 Ganska väl 
4 Mycket väl 
5 Ej svar 

 

 

Endast om ”Ja” i fråga 14 
 

16. Känner du till att FN:s barnkonvention blir svensk lag 2020? 
 

1 Ja 
2 Nej 
3 Ej svar 

 

 

17. I vilken utsträckning känner du till vilka rättigheter barn har i Sverige idag? 
 

1 I mycket låg utsträckning 
2 I ganska låg utsträckning 
3 Varken eller 
4 I ganska hög utsträckning 
5 I mycket hög utsträckning 
6 Tveksam, vet ej 

 

 

18. Har du barn? 
 

1 Ja, under 18 år 
2 Ja, 18 år eller äldre 
3 Nej 
4 Ej, svar 

 

 

Endast om ”Ja, under 18 år” i fråga 18 
 

19. Hur många barn under 18 år har du?  
 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 eller fler 
6 Ej svar 
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Endast om ”1”, ”2”, ”3”, ”4”, ”5 eller fler” i fråga 19 
 

20. I vilka åldersgrupper är dina barn? 
 

1 [Droplist: alternativ 0-6 år/7-9 år/10-12 år/13-15 år/16-17 år] 
2 Ej svar 

 

 

21. Vilken är din högst avslutade utbildning? 
 

1 Har inte avslutat grundskoleutbildning 
2 Grundskola  
3 2-årigt gymnasium 
4 3-årigt gymnasium  
5 Eftergymnasial utbildning, ej högskola 
6 Högskola, universitet upp till två år 
7 Högskola, universitet mer än två år 
8 Ej svar 

 

 

22. Hur stor är din personliga månadsinkomst?  
 

Med inkomst menar vi inkomst före skatt. Studiemedel, hyresbidrag, pensioner mm räknas också 
som inkomst. 

 

1 Har ingen inkomst  
2 Mindre än 8 000 kronor/månad  
3 8 000-13 999 kronor/månad  
4 14 000-18 999 kronor/månad  
5 19 000-24 999 kronor/månad  
6 25 000-29 999 kronor/månad  
7 30 000-34 999 kronor/månad  
8 35 000-41 999 kronor/månad  
9 42 000-49 999 kronor/månad  
10 50 000-64 999 kronor/månad  
11 65 000-83 999 kronor/månad  
12 84 000-99 999 kronor/månad  
13 100 000 kronor/månad eller mer 
14 Ej svar 
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23. Är du… 
 

1 Heltidsarbetande  
2 Deltidsarbetande  
3 Egen företagare  
4 Hemmafru/hemmaman  
5 Studerande  
6 Föräldraledig  
7 Pensionär  
8 Sjukpensionär  
9 Långtidssjukskriven  
10 Arbetssökande  
11 Tjänstledig  
12 Annan sysselsättning 
13 Ej svar 

 

 

24. Var är du själv, din mor och din far födda? I Sverige eller i något annat land? 
 

 Född i Sverige Född i annat 
europeiskt 

land 

Född i 
utomeuropeiskt 

land 

Ej svar 

Du själv     

Din mor     

Din far     
 

 

25. Tack för att du svarar och är med och formar framtiden! Undersökningen genomförs av 
Barnombudsmannen och syftar till att ta reda på allmänhetens attityder till barns rättigheter. Om 
du har några kommentarer till undersökningen är du välkommen att lämna dem här: 
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Barnombudsmannen 
Box 22106 
104 22 Stockholm 
Telefon: 08-692 29 50 
info@barnombudsmannen.se 
www.barnombudsmannen.se 
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