
T. E. C. 
 
Människor kan uppleva många olika traumatiska upplevelser under sitt liv. Vi skulle vilja veta 
tre saker: 1) om du har upplevt någon av de 29 följande händelserna, 2) hur gammal du var 
när de inträffade, och 3) hur stor påverkan dessa upplevelser hade på dig. 
 

A) I den första kolumnen (dvs., Hände detta dig?), ange ifall du har varit med om var och 
en av de 29 upplevelserna genom att ringa in JA eller NEJ. 

 
B) För varje upplevelse där du har ringat in JA, skriv i den andra kolumnen (dvs., Ålder) 

hur gammal du var när det hände. 
Om det hände mer än en gång skriv hur gammal du var ALLA gånger när detta hände dig. 
[lista alla åldrar då det hände] 
Om det hände under flera års tid (till exempel, från 7-12), skriv åldersspannet (det vill 
säga, 7-12). 
 
C) I den sista kolumnen (det vill säga, hur stor påverkan hade detta på dig?), ange 

PÅVERKAN (genom att ringa in passande siffra): 1, 2, 3, 4 eller 5. 
 
1= ingen 
2= lite grann 
3= medelstor 
4= ganska stor 
5= väldigt stor 
 
Exempel: 

Hände detta dig? Ålder Hur stor påverkan hade 
   detta på dig? 

 
 
Du blev retad nej  ja  …….. 1  2  3  4  5 
 
 
Tack för din medhjälp. 
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Hände detta dig? Ålder Hur stor påverkan hade 
   detta på dig? 

 
1. Vara tvungen att 
ta hand om dina 
föräldrar och/eller 
syskon när du var barn.      nej  ja  …….. 1  2  3  4  5 
 
2. Familjeproblem (tex 
förälder med alkohol- 
problem eller psykiska  
problem, fattigdom). nej  ja  …….. 1  2  3  4  5 
 
3. Förlust av familje- 
medlem (bror, syster, 
förälder) när du var 
BARN.  nej  ja  …….. 1  2  3  4  5 
 
4. Förlust av familje- 
medlem (barn eller 
partner) när du var 
VUXEN.  nej  ja  …….. 1  2  3  4  5 
 
5. Allvarlig kropps- 
skada (t. ex. förlust 
av kroppsdel, lem- 
lästning, brännsår). nej  ja  …….. 1  2  3  4  5 
 
6. Livshotande 
sjukdom, operation 
eller olycka.  nej  ja  …….. 1  2  3  4  5 
 
7. Dina föräldrars 
skilsmässa.  nej  ja  …….. 1  2  3  4  5 
 
8. Din egen 
skilsmässa.  nej  ja  …….. 1  2  3  4  5 
 
9. Hot mot livet 
från en annan person 
(t. ex. i samband med 
ett brott).  nej  ja  …….. 1  2  3  4  5 
 
10. Stark smärta 
(t. ex. i samband med 
skada eller operation.) nej  ja  …….. 1  2  3  4  5 
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Hände detta dig? Ålder Hur stor påverkan hade 
   detta på dig? 

 
 
11. Krigsupplevelser 
(t. ex. att vara fängslad, 
att förlora släktingar, 
bli berövad allt,  
skada.  nej  ja  …….. 1  2  3  4  5 
 
12. Andra generationens 
krigsoffer (föräldrar 
eller nära släktingar  
med krigsupplevelser). nej  ja  …….. 1  2  3  4  5 
 
13. Att vara vittne till 
när andra genomlider 
något traumatiskt. nej  ja  …….. 1  2  3  4  5 
 
14. Att bli känslomässigt 
försummad (t ex. att bli 
lämnad ensam, otillräcklig 
omsorg) av föräldrar eller 
syskon.  nej  ja  …….. 1  2  3  4  5 
 
15. Att bli känslomässigt 
försummad av mer 
avlägsna familje- 
medlemmar (t. ex. 
farbröder, morbröder 
mostrar, fastrar, 
brorsbarn och systerbarn, 
mor-eller farföräldrar.)  nej  ja  …….. 1  2  3  4  5 
 
16. Att bli känslomässigt 
försummad av personer 
utanför familjen (t. ex. 
grannar, vänner, 
styvföräldrar, lärare). nej  ja  …….. 1  2  3  4  5 
 
17. Känslomässig 
misshandel (t. ex. att 
bli illa behandlad, bli  
retad, bli kallad öknamn,  
bli verbalt hotad, eller  
orättvist bestraffad) 
av föräldrar eller  
syskon.  nej  ja  …….. 1  2  3  4  5 
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Hände detta dig? Ålder Hur stor påverkan hade 
   detta på dig? 

 
18. Känslomässig 
misshandel av mer 
avlägsna  
familjemedlemmar. nej  ja  …….. 1  2  3  4  5 
 
19. Känslomässig 
misshandel av  
personer utanför 
familjen.  nej  ja  …….. 1  2  3  4  5 
 
20. Fysisk misshandel 
(t. ex. att bli slagen,  
torterad eller skadad) 
av föräldrar eller 
syskon.  nej  ja  …….. 1  2  3  4  5 
 
21. Fysisk misshandel 
av mer avlägsna 
medlemmar av 
familjen.  nej  ja  …….. 1  2  3  4  5 
 
22. Fysisk misshandel 
av personer utanför 
familjen.  nej  ja  …….. 1  2  3  4  5 
 
23. Bisarr bestraffning, 
om detta stämmer in,  
var vänlig beskriv: nej  ja  …….. 1  2  3  4  5 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
 
24. Sexuella trakasserier 
(handlingar av sexuell  
natur som INTE  
involverar kroppskontakt)  
av föräldrar eller  
syskon.  nej  ja  …….. 1  2  3  4  5 
   
 
25. Sexuella trakasserier 
av mer avlägsna  
familjemedlemmar. nej  ja  …….. 1  2  3  4  5 
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Hände detta dig? Ålder Hur stor påverkan hade 
   detta på dig? 

 
26. Sexuella trakasserier 
av personer 
utanför familjen. nej  ja  …….. 1  2  3  4  5 
 
27. Sexuella övergrepp  
(oönskade sexuella  
handlingar som inkluderar 
kroppskontakt) av  
föräldrar eller syskon. nej  ja  …….. 1  2  3  4  5 
 
28. Sexuella övergrepp 
av mer avlägsna 
familjemedlemmar. nej  ja  …….. 1  2  3  4  5 
 
29. Sexuella övergrepp 
av personer 
utanför familjen. nej  ja  …….. 1  2  3  4  5 
 
30. Om du blev felbehandlad eller utnyttjad, hur många människor utsatte dig för detta? 
 

A) Känslomässig försummelse (om du svarade JA på någon av frågorna 14-19). 
Antal personer:…….. 
 

B) Fysisk misshandel (om du svarade JA på någon av frågorna 20-23). 
Antal personer:……. 
 

C) Sexuella trakasserier (om du svarade JA på någon av frågorna 24-26). 
Antal personer:……. 
 

D) Sexuella övergrepp (om du svarade JA på någon av frågorna 27-29). 
Antal personer:……. 
 
31. Var vänlig beskriv din relation till alla personer du nämnt i svaret på fråga 30 (till 
exempel, pappa, bror, vän, lärare, främling, osv.), och lägg till om personen (personerna) var 
minst fyra år äldre än du vid den tidpunkt då du hade upplevelsen (upplevelserna). Till 
exempel, skriv ”vän (– )” om den här vännen var mindre än fyra år äldre än du. Skriv 
”farbror/morbror (+)” om den här farbrodern eller morbrodern var mer än 4 år äldre än du. 
 
A) Känslomässig försummelse……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
B) Känslomässig misshandel…………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
C) Fysisk misshandel………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
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D) Sexuella trakasserier………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
E) Sexuella övergrepp………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
32. Var vänlig beskriv eventuella ANDRA traumatiska upplevelser som har haft inflytande på 
dig. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..   
 
33. Om du har svarat JA på någon av frågorna 1-29, hur mycket stöd fick du efteråt? (ange 
numret på frågan och graden av stöd) 
 
Numret på frågan Grad av stöd (0= ingen, 1= liten, 2= stor) 
………..  ………… 
………..  ………… 
………..  ………… 
………..  ………… 
………..  ………… 
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Var vänlig och fyll i och sätt ett kryss bredvid det som stämmer in på dig.  
 
34. Ålder:   ….  år 
 
35. Kön:   ….   kvinna 
    ….  man 
 
36. Civilstånd  …. singel 

…. gift 
…. bor ihop 
…. skiljd 
…. änkling/änka 

 
37. Utbildning  …. antal år 
 
38. Datum   ……… ……. ……. 
 
39. Namn:   ………………………… 
 
 
Tack så mycket för ditt samarbete! 
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