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Survey: SEXUS 1 

Created on: Aug 16, 2017 8:31 AM 

Last modified on: Nov 15, 2017 1:42 PM 

 

 

A – Køn og alder 

Kære deltager! 

Tak fordi du vil være med i Projekt SEXUS. Som nævnt tager det cirka en halv time at udfylde 

spørgeskemaet. Det er muligt at holde pauser undervejs, og du kan sagtens logge ud og ind, som du har 

lyst til. Hvis du er i tvivl om en besvarelse, så giv det svar, der passer bedst. Ved nogle af spørgsmålene 

finder du mere information ved at klikke på det lille orange "i".   

Nu går vi i gang! 

Question: Hvor gammel er du?  

Scroll-down: 15 år, 16 år, 17 år, …, 88 år, 89 år, 90 år 

 

Question: Hvilket køn blev du tildelt ved fødslen? 

Hankøn (dreng) 

Hunkøn (pige) 

Ved ikke 

 

Question: Hvilket køn opfatter du dig som i dag? 

Hankøn (dreng/mand) 

Hunkøn (pige/kvinde) 

Både hankøn og hunkøn 

Hverken hankøn eller hunkøn 

Ved ikke 

 

A – Trans-identitet, juridisk kønsskifte 

Question: Opfatter du dig som transperson? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 
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Question: Har du skiftet juridisk køn? 

Nej 

Ja, fra mand til kvinde 

Ja, fra kvinde til mand 

Ved ikke 

 

A – Uddannelse, beskæftigelse 

Question: Hvad er den højeste uddannelse, du har færdiggjort? 

Jeg er aktuelt ved at færdiggøre min skolegang (går i 7. til 10. klasse) 

Jeg har færdiggjort 7-8 års grundskole, og går ikke i skole længere 

Jeg har færdiggjort 9 -10 års grundskole 

Jeg har færdiggjort en ungdomsuddannelse 

Jeg har færdiggjort en kort videregående uddannelse (over 1 år, men under 3 år) 

Jeg har færdiggjort en mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) 

Jeg har færdiggjort en lang videregående uddannelse (5 år eller mere) 

Jeg har aldrig færdiggjort nogen uddannelse 

Ved ikke 

 

Question: Er du aktuelt på arbejdsmarkedet? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvad er din aktuelle beskæftigelse? Sæt eventuelt flere krydser 

Under uddannelse 

Lønmodtager på fuld tid 

Lønmodtager på deltid 

Selvstændig 

Medhjælpende ægtefælle 

Under aktivering eller i arbejdsprøvning 

På orlov (fx barsel eller forældreorlov) 

Langtidssygemeldt (mindst tre måneder) 

Andet 

Ved ikke 
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Question: Er du aktuelt...? 

Under uddannelse 

Hjemmegående 

Arbejdsløs 

Førtidspensionist 

Efterlønsmodtager 

Folkepensionist 

På orlov (fx barsel eller forældreorlov) 

Langtidssygemeldt (mindst 3 måneder) 

Andet 

Ved ikke 

 

Question: Hvad er normalt din beskæftigelse (når du ikke er sygemeldt eller på orlov)? Sæt eventuelt 

flere krydser 

Under uddannelse 

Lønmodtager på fuld tid 

Lønmodtager på deltid 

Selvstændig 

Medhjælpende ægtefælle 

Andet 

Ved ikke 

 

Question: Har du inden for det seneste år haft svært ved at betale dine faste udgifter? 

Nej, slet ikke 

Ja, ind i mellem 

Ja, ofte 

Ved ikke 

 

A – Civilstand, samboforhold 

Question: Hvad er din aktuelle ægteskabelige stilling? 

Ugift 

Gift/i registreret partnerskab 

Separeret/skilt/ophævet partnerskab 

Enke/enkemand efter ægteskab/registreret partnerskab 
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Question: Har du en fast partner eller kæreste? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Bor du alene eller sammen med andre? Jeg bor... 

Alene 

Sammen med et eller flere andre mennesker 

 

Question: Jeg bor sammen med... Sæt eventuelt flere krydser 

Min ægtefælle/faste partner/kæreste 

Den ene af/begge mine forældre 

En eller flere andre voksne over 18 år (fx hjemmeboende børn, søskende, venner/veninder eller 
logerende) 

En eller flere unge på 13-17 år (fx hjemmeboende børn/delebørn eller søskende) 

Et eller flere børn på 5-12 år (fx hjemmeboende børn/delebørn eller søskende) 

Et eller flere børn under 5 år (fx hjemmeboende børn/delebørn eller søskende) 

 

A – Partner, partnerforhold 

Question: Hvilket køn har din nuværende ægtefælle/faste partner/kæreste? 

Hankøn (mand) 

Hunkøn (kvinde) 

Både hankøn og hunkøn 

Hverken hankøn eller hunkøn 

Ved ikke 

 

Question: Opfatter din partner sig selv som transperson? 

Nej 

Ja, som transkvinde 

Ja, som transmand 

Ved ikke 
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Question: Hvor gammel er din nuværende ægtefælle/faste partner/kæreste? 

Scroll-down: Under 15 år, 15 år, 16 år, 17 år, …, 87 år, 88 år, 89 år, 90 år eller ældre 

 

Question: Hvor længe har du været i forhold med din nuværende ægtefælle/faste partner/kæreste? 

Scroll-down: Mindre end et år, 1 år, 2 år, 3 år, …, 68 år, 69 år, 70 år, mere end 70 år, Ved ikke 

 

Question: Hvordan opfatter du kvaliteten af dit nuværende ægteskab/faste 

parforhold/kæresteforhold? 

Særdeles god 

God 

Hverken god eller dårlig 

Dårlig 

Særdeles dårlig 

Ved ikke 

 

Question: Hvor mange faste forhold af mindst 12 måneders varighed har du haft i dit liv? 

Scroll-down: 0, 1, 2, …, 17, 18, 19, 20 eller flere, Ved ikke 

 

A – Forældre, søskende 

Question: Hvor gammel var din mor, da du blev født? 

Scroll-down: Under 12 år, 12 år, 13 år, 14 år, …, 57 år, 58 år, 59 år, 60 år eller derover, Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var din far, da du blev født? 

Scroll-down: Under 12 år, 12 år, 13 år, 14 år, …, 57 år, 58 år, 59 år, 60 år eller derover, Ved ikke 

 

Question: Har du (eller har du tidligere haft) nogen søskende? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 
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Question: Er du tvilling eller trilling? 

Nej 

Ja, jeg er tvilling 

Ja, jeg er trilling 

 

Question: Har du og din tvilling samme køn? 

Ja 

Nej 

 

Question: Har du og begge dine trilling-søskende samme køn? 

Ja 

Nej 

 

Question: Er I enæggede eller tveæggede tvillinger? 

Enæggede tvillinger 

Tveæggede tvillinger 

Ved ikke 

 

Question: Er I enæggede eller fleræggede trillinger? 

Enæggede trillinger 

Fleræggede trillinger 

Ved ikke 

 

Question: Ligner du og din tvilling hinanden... 

Som to almindelige søskende 

Som to dråber vand 

Ikke særligt meget 

 

Question: I skolen, har det da været svært for lærere og venner at kende dig og din tvilling fra 

hinanden? 

Ja 

Nej 
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Question: Har det været svært for din familie at kende dig og din tvilling fra hinanden? 

Ja 

Nej 

 

Question: I barndommen havde du og din tvilling da samme øjenfarve og samme hårfarve? 

Ja 

Nej 

 

Question: Ligner du og dine trillinge-søskende hinanden... 

Som almindelige søskende 

Som tre dråber vand 

Ikke særligt meget 

 

Question: I skolen, har det da været svært for lærere og venner at kende dig og dine trillinge-søskende 

fra hinanden? 

Ja 

Nej 

 

Question: Har det været svært for din familie at kende dig og dine trillinge-søskende fra hinanden? 

Ja 

Nej 

 

Question: I barndommen havde du og dine trillinge-søskende da samme øjenfarve og samme 

hårfarve? 

Ja 

Nej 

 

Question: Har du (eller har du tidligere haft) andre søskende end din tvilling? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 
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Question: Har du (eller har du tidligere haft) andre søskende end dine trillinge-søskende? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvilke typer ældre eller yngre søskende har du (eller har du haft)? 

Helsøskende 

Halvsøskende - samme biologiske mor 

Halvsøskende - samme biologiske far 

Adoptivsøskende - hvis du eller dine søskende er adopteret 

Papsøskende - fælles opvækst, ingen fælles biologiske forældre 

 

Question: Jeg har (eller havde) disse helsøskende: (samme biologiske mor og far) 

Ældre bror/brødre 

Ældre søster/søstre 

Yngre bror/brødre 

Yngre søster/søstre 

 

Question: Jeg har (eller havde) disse halvsøskende: (fælles biologisk mor) 

Ældre bror/brødre 

Ældre søster/søstre 

Yngre bror/brødre 

Yngre søster/søstre 

 

Question: Jeg har (eller havde) disse halvsøskende: (fælles biologisk far) 

Ældre bror/brødre 

Ældre søster/søstre 

Yngre bror/brødre 

Yngre søster/søstre 

 

Question: Jeg har (eller havde) disse adoptivsøskende: (ingen fælles biologiske forældre) 

Ældre bror/brødre 

Ældre søster/søstre 

Yngre bror/brødre 

Yngre søster/søstre 
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Question: Jeg har (eller havde) disse papsøskende: (fælles opvækst, ingen fælles biologiske forældre) 

Ældre bror/brødre 

Ældre søster/søstre 

Yngre bror/brødre 

Yngre søster/søstre 

 

Question: Hvor mange ældre helbrødre har (eller havde) du? 

1 bror 

2 brødre 

3 brødre 

4 brødre 

5 brødre 

6 brødre eller flere 

 

Question: Hvor mange ældre helsøstre har (eller havde) du? 

1 søster 

2 søstre 

3 søstre 

4 søstre 

5 søstre 

6 søstre eller flere 

 

Question: Hvor mange yngre helbrødre har (eller havde) du? 

1 bror 

2 brødre 

3 brødre 

4 brødre 

5 brødre 

6 brødre eller flere 

 

Question: Hvor mange yngre helsøstre har (eller havde) du? 

1 søster 

2 søstre 

3 søstre 

4 søstre 

5 søstre 

6 søstre eller flere 
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Question: Hvor mange ældre halvbrødre med samme biologiske mor har (eller havde) du? 

1 halvbror 

2 halvbrødre 

3 halvbrødre 

4 halvbrødre 

5 halvbrødre 

6 halvbrødre eller flere 

 

Question: Hvor mange ældre halvsøstre med samme biologiske mor har (eller havde) du? 

1 halvsøster 

2 halvsøstre 

3 halvsøstre 

4 halvsøstre 

5 halvsøstre 

6 halvsøstre eller flere 

 

Question: Hvor mange yngre halvbrødre med samme biologiske mor har (eller havde) du? 

1 halvbror 

2 halvbrødre 

3 halvbrødre 

4 halvbrødre 

5 halvbrødre 

6 halvbrødre eller flere 

 

Question: Hvor mange yngre halvsøstre med samme biologiske mor har (eller havde) du? 

1 halvsøster 

2 halvsøstre 

3 halvsøstre 

4 halvsøstre 

5 halvsøstre 

6 halvsøstre eller flere 
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Question: Hvor mange ældre halvbrødre med samme biologiske far har (eller havde) du? 

1 halvbror 

2 halvbrødre 

3 halvbrødre 

4 halvbrødre 

5 halvbrødre 

6 halvbrødre eller flere 

 

Question: Hvor mange ældre halvsøstre med samme biologiske far har (eller havde) du? 

1 halvsøster 

2 halvsøstre 

3 halvsøstre 

4 halvsøstre 

5 halvsøstre 

6 halvsøstre eller flere 

 

Question: Hvor mange yngre halvbrødre med samme biologiske far har (eller havde) du? 

1 halvbror 

2 halvbrødre 

3 halvbrødre 

4 halvbrødre 

5 halvbrødre 

6 halvbrødre eller flere 

 

Question: Hvor mange yngre halvsøstre med samme biologiske far har (eller havde) du? 

1 halvsøster 

2 halvsøstre 

3 halvsøstre 

4 halvsøstre 

5 halvsøstre 

6 halvsøstre eller flere 
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Question: Hvor mange ældre adoptivbrødre har (eller havde) du? 

1 bror 

2 brødre 

3 brødre 

4 brødre 

5 brødre 

6 brødre eller flere 

 

Question: Hvor mange ældre adoptivsøstre har (eller havde) du? 

1 søster 

2 søstre 

3 søstre 

4 søstre 

5 søstre 

6 søstre eller flere 

 

Question: Hvor mange yngre adoptivbrødre har (eller havde) du? 

1 bror 

2 brødre 

3 brødre 

4 brødre 

5 brødre 

6 brødre eller flere 

 

Question: Hvor mange yngre adoptivsøstre har (eller havde) du? 

1 søster 

2 søstre 

3 søstre 

4 søstre 

5 søstre 

6 søstre eller flere 
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Question: Hvor mange ældre papbrødre har (eller havde) du? 

1 bror 

2 brødre 

3 brødre 

4 brødre 

5 brødre 

6 brødre eller flere 

 

Question: Hvor mange ældre papsøstre har (eller havde) du? 

1 søster 

2 søstre 

3 søstre 

4 søstre 

5 søstre 

6 søstre eller flere 

 

Question: Hvor mange yngre papbrødre har (eller havde) du? 

1 bror 

2 brødre 

3 brødre 

4 brødre 

5 brødre 

6 brødre eller flere 

 

Question: Hvor mange yngre papsøstre har (eller havde) du? 

1 søster 

2 søstre 

3 søstre 

4 søstre 

5 søstre 

6 søstre eller flere 

 

A – Adopteret, forældres fødeland 

Question:  Er du adopteret/adoptivbarn? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 
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Question: Hvor gammel var du, da du blev adopteret? 

Scroll-down. Under 6 måneder, 6-11 måneder, 1 år, 2 år, 3 år, …, 15 år, 16 år, 17 år, 18 år eller ældre, 
Ved ikke 

 

Question: Er du adopteret fra et andet land end Danmark? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvilket land blev du adopteret fra? 

Afghanistan 

Albanien 

Algeriet 

Andorra 

Angola 

Antigua og Barbuda 

Argentina 

Armenien 

Aserbajdsjan 

Australien 

Bahama-øerne 

Bahrain 

Bangladesh 

Barbados 

Belgien 

Belize 

Benin 

Bhutan 

Bolivia 

Bosnien-Hercegovina 

Botswana 

Brasilien 

Brunei Darussalam 

Bulgarien 

Burkina Faso 

Burundi 

Cambodia 

Cameroun 

Canada 

Centralafrikanske Republik 

Chile 

Colombia 
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Comorerne 

Congo (tidligere Zaire) 

Costa Rica 

Cuba 

Cypern 

Djibouti 

Dominica 

Dominikanske Republik 

Ecuador 

Egypten 

Elfenbenskysten 

El Salvador 

Eritrea 

Estland 

Etiopien 

Fiji 

Filippinerne 

Finland 

Forenede arabiske Emirater 

Frankrig 

Færøerne 

Gabon 

Gambia 

Georgien 

Ghana 

Grenada 

Grækenland 

Grønland 

Guatemala 

Guinea 

Guinea-Bissau 

Guyana 

Haiti 

Holland 

Honduras 

Hviderusland (Belarus) 

Indien 

Indonesien 

Irak 

Iran 

Irland 

Island 

Israel 

Italien 

Jamaica 

Japan 
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Jordan 

Kap Verde 

Kasakhstan 

Kenya 

Kina 

Kirgisistan 

Kiribati 

Kosovo 

Kroatien 

Kuwait 

Laos 

Lesotho 

Letland 

Libanon 

Liberia 

Libyen 

Liechtenstein 

Litauen 

Luxembourg 

Madagascar 

Makedonien, (tidligere jugoslaviske republik) 

Malawi 

Malaysia 

Maldiverne 

Mali 

Malta 

Marokko 

Marshall-øerne 

Mauretanien 

Mauritius 

Mexico 

Mikronesien 

Moldova 

Monaco 

Mongoliet 

Montenegro 

Mozambique 

Myanmar (tidligere Burma) 

Namibia 

Nauru 

Nepal 

New Zealand 

Nicaragua 

Niger 

Nigeria 

Nordkorea 
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Norge 

Oman 

Pakistan 

Palau 

Panama 

Papua Ny Guinea 

Paraguay 

Peru 

Polen 

Portugal 

Qatar 

Rumænien 

Rusland 

Rwanda 

Salomon-øerne 

Samoa 

San Marino 

Sao Tomé og Principe 

Saudi Arabien 

Schweiz 

Senegal 

Serbien 

Seychellerne 

Sierra Leone 

Singapore 

Slovakiet 

Slovenien 

Somalia 

Spanien 

Sri Lanka 

St. Kitts og Nevis 

St. Lucia 

St. Vincent og Grenadinerne 

Storbritannien 

Sudan 

Surinam 

Sverige 

Swaziland 

Sydafrika 

Sydkorea 

Sydsudan 

Syrien 

Tadsjikistan 

Tanzania 

Tchad 

Thailand 
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Tjekkiet 

Togo 

Tonga 

Trinidad og Tobago 

Tunesien 

Turkmenistan 

Tuvalu 

Tyrkiet 

Tyskland 

Uganda 

Ukraine 

Ungarn 

Uruguay 

Usbekistan 

USA 

Vanuatu 

Venezuela 

Vietnam 

Yemen 

Zambia 

Zimbabwe 

Ækvatorial Guinea 

Østrig 

Østtimor 

Ved ikke 

 

Question: Er én eller flere af dine biologiske forældre eller bedsteforældre født og opvokset i et andet 

land end Danmark? Sæt eventuelt flere krydser 

Nej, de er alle født og opvokset i Danmark 

Ja, de er alle født og opvokset i samme land uden for Danmark 

Ja, min mor 

Ja, min far 

Ja, min mormor 

Ja, min morfar 

Ja, min farmor 

Ja, min farfar 

Ved ikke 
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Question: Hvilket land voksede alle dine forældre og bedsteforældre op i? 

Question: Hvilket land voksede din mor op i? 

Question: Hvilket land voksede din far op i? 

Question: Hvilket land voksede din mormor op i? 

Question: Hvilket land voksede din morfar op i? 

Question: Hvilket land voksede din farmor op i? 

Question: Hvilket land voksede din farfar op i? 

Afghanistan 

Albanien 

Algeriet 

Andorra 

Angola 

Antigua og Barbuda 

Argentina 

Armenien 

Aserbajdsjan 

Australien 

Bahama-øerne 

Bahrain 

Bangladesh 

Barbados 

Belgien 

Belize 

Benin 

Bhutan 

Bolivia 

Bosnien-Hercegovina 

Botswana 

Brasilien 

Brunei Darussalam 

Bulgarien 

Burkina Faso 

Burundi 

Cambodia 

Cameroun 

Canada 

Centralafrikanske Republik 

Chile 

Colombia 

Comorerne 
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Congo (tidligere Zaire) 

Costa Rica 

Cuba 

Cypern 

Djibouti 

Dominica 

Dominikanske Republik 

Ecuador 

Egypten 

Elfenbenskysten 

El Salvador 

Eritrea 

Estland 

Etiopien 

Fiji 

Filippinerne 

Finland 

Forenede arabiske Emirater 

Frankrig 

Færøerne 

Gabon 

Gambia 

Georgien 

Ghana 

Grenada 

Grækenland 

Grønland 

Guatemala 

Guinea 

Guinea-Bissau 

Guyana 

Haiti 

Holland 

Honduras 

Hviderusland (Belarus) 

Indien 

Indonesien 

Irak 

Iran 

Irland 

Island 

Israel 

Italien 

Jamaica 

Japan 

Jordan 
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Kap Verde 

Kasakhstan 

Kenya 

Kina 

Kirgisistan 

Kiribati 

Kosovo 

Kroatien 

Kuwait 

Laos 

Lesotho 

Letland 

Libanon 

Liberia 

Libyen 

Liechtenstein 

Litauen 

Luxembourg 

Madagascar 

Makedonien, (tidligere jugoslaviske republik) 

Malawi 

Malaysia 

Maldiverne 

Mali 

Malta 

Marokko 

Marshall-øerne 

Mauretanien 

Mauritius 

Mexico 

Mikronesien 

Moldova 

Monaco 

Mongoliet 

Montenegro 

Mozambique 

Myanmar (tidligere Burma) 

Namibia 

Nauru 

Nepal 

New Zealand 

Nicaragua 

Niger 

Nigeria 

Nordkorea 

Norge 
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Oman 

Pakistan 

Palau 

Panama 

Papua Ny Guinea 

Paraguay 

Peru 

Polen 

Portugal 

Qatar 

Rumænien 

Rusland 

Rwanda 

Salomon-øerne 

Samoa 

San Marino 

Sao Tomé og Principe 

Saudi Arabien 

Schweiz 

Senegal 

Serbien 

Seychellerne 

Sierra Leone 

Singapore 

Slovakiet 

Slovenien 

Somalia 

Spanien 

Sri Lanka 

St. Kitts og Nevis 

St. Lucia 

St. Vincent og Grenadinerne 

Storbritannien 

Sudan 

Surinam 

Sverige 

Swaziland 

Sydafrika 

Sydkorea 

Sydsudan 

Syrien 

Tadsjikistan 

Tanzania 

Tchad 

Thailand 

Tjekkiet 
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Togo 

Tonga 

Trinidad og Tobago 

Tunesien 

Turkmenistan 

Tuvalu 

Tyrkiet 

Tyskland 

Uganda 

Ukraine 

Ungarn 

Uruguay 

Usbekistan 

USA 

Vanuatu 

Venezuela 

Vietnam 

Yemen 

Zambia 

Zimbabwe 

Ækvatorial Guinea 

Østrig 

Østtimor 

Ved ikke 
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A – Religion 

Question: Hvor stor betydning havde religion i dit barndomshjem? 

Stor betydning 

Nogen betydning 

Lille betydning 

Slet ingen betydning 

Ved ikke 

 

Question: Hvilken religion var der tale om? Sæt eventuelt flere krydser 

Luthersk-evangelisk kristendom (Folkekirken) 

Katolsk kristendom 

Ortodoks kristendom (fx græsk, russisk eller serbisk) 

Indre Mission 

Luthersk Mission 

Adventisme 

Pinsebevægelsen 

Kristen valgmenighed 

Islam 

Jødedom 

Hindusime 

Buddhisme 

Sikhisme 

Jehovas Vidner 

Scientology 

Anden religion 

Ved ikke 

 

Question: Hvor stor betydning har religion for dig i dag? 

Stor betydning 

Nogen betydning 

Lille betydning 

Slet ingen betydning 

Ved ikke 
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Question: Hvilken religion er der tale om? Sæt eventuelt flere krydser 

Luthersk-evangelisk kristendom (Folkekirken) 

Katolsk kristendom 

Ortodoks kristendom (fx græsk, russisk eller serbisk) 

Indre Mission 

Luthersk Mission 

Adventisme 

Pinsebevægelsen 

Kristen valgmenighed 

Islam 

Jødedom 

Hindusime 

Buddhisme 

Sikhisme 

Jehovas Vidner 

Scientology 

Anden religion 

Ved ikke 

 

A – Adverse Childhood Events 

BEGIN Table 

Question: Før du fyldte 18 år, i hvor høj grad oplevede du da… Sæt ét kryds i hver linje 

Table Sub-Question: At din opvækst var præget af tryghed, nærhed og omsorg? 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I ringe grad 

Slet ikke 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: At din opvækst var belastet af fysisk vold? 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I ringe grad 

Slet ikke 

Ved ikke 
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Table Sub-Question: At din opvækst var belastet af psykisk vold (fx ydmygelser, frygt eller voldsomme 

skænderier)? 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I ringe grad 

Slet ikke 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: At nogen i dit hjem havde et alkoholproblem eller var stofmisbruger? 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I ringe grad 

Slet ikke 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: At nogen i dit hjem var psykisk syg eller forsøgte at begå selvmord? 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I ringe grad 

Slet ikke 

Ved ikke 

 

END Table of Før du fyldte 18 år, i hvor høj grad oplevede du da… Sæt ét kryds i hver linje 

 

BEGIN Table 

Question: Før du fyldte 18 år, oplevede du da… Sæt ét kryds i hver linje 

Table Sub-Question: At dine forældre blev skilt/gik fra hinanden? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 
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Table Sub-Question: At din mor døde? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: At din far døde? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

END Table of Før du fyldte 18 år, oplevede du da...Sæt ét kryds i hver linje 

 

Question: Hvor gammel var du, da dine forældre blev skilt/gik fra hinanden? 

Scroll-down: 0 år, 1 år, 2 år, …, 15 år, 16 år, 17 år, Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, da din mor døde? 

Scroll-down: 0 år, 1 år, 2 år, …, 15 år, 16 år, 17 år, Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, da din far døde? 

Scroll-down: 0 år, 1 år, 2 år, …, 15 år, 16 år, 17 år, Ved ikke 

 

B – Selvrapporteret helbred, venner, ensomhed 

De næste spørgsmål handler om trivsel, sundhed og sygdom 

Question: Hvordan vil du alt i alt vurdere dit helbred? 

Særdeles godt 

Godt 

Hverken godt eller dårligt 

Dårligt 

Særdeles dårligt 
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Question: Hvor mange nære venner har du? Med nære venner mener vi andre personer end din 

eventuelle ægtefælle/faste partner/kæreste, som du kan stole på og betro dig til 

Ingen 

1 

2 

3-4 

5-9 

10 eller flere 

Ved ikke 

 

Question: Hvor ofte føler du dig ensom? 

Aldrig 

Sjældent 

Af og til 

Ofte 

Altid 

Ved ikke 

 

B – Handicap 

Question: Har du en varig fysisk funktionsnedsættelse (et handicap), der begrænser dig væsentligt i 

din hverdag? Sæt eventuelt flere krydser 

Nej 

Ja, jeg har et væsentligt bevægelseshandicap (fx lammelser, spasticitet eller amputation) 

Ja, jeg har et væsentligt hørehandicap (døvhed eller svært nedsat hørelse) 

Ja, jeg har et væsentligt synshandicap (blindhed eller svært nedsat syn) 

Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, da dit bevægelseshandicap opstod? 

Scroll-down: Medfødt, Under 1 år, 1 år, 2 år, 3 år, …, 87 år, 88 år, 89 år, Ved ikke 
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Question: Har du i din hverdag behov for...? Sæt eventuelt flere krydser 

Stok eller krykker 

Rollator 

Hånddreven kørestol 

Elektrisk kørestol 

Hospitalseng/elevationsseng 

Hjælp til personlig pleje 

Andet hjælpemiddel 

Nej 

 

Question: Hvor gammel var du, da dit hørehandicap opstod? 

Scroll-down: Medfødt, Under 1 år, 1 år, 2 år, 3 år, …, 87 år, 88 år, 89 år, Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, da dit synshandicap opstod? 

Scroll-down: Medfødt, Under 1 år, 1 år, 2 år, 3 år, …, 87 år, 88 år, 89 år, Ved ikke 

 

B – Fysisk sygdom 

Question: Har du nogensinde været under lægebehandling for en længerevarende eller alvorlig fysisk 

sygdom? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 
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Question: Hvilke af følgende sygdomme er/var der tale om?  Sæt eventuelt flere krydser 

Allergi (ikke astma) 

Astma 

Lungesygdom - undtagen astma (fx kronisk bronkitis, emfysem, KOL eller cystisk fibrose) 

Sukkersyge (diabetes) 

Forhøjet blodtryk 

Åreforkalkning (fx blodprop i hjertet eller hjertekrampe) 

Hjerneblødning eller blodprop i hjernen 

Hjerterytmeforstyrrelse (fx hjerteflimren) 

Anden hjertesygdom (fx klaplidelse eller medfødt misdannelse) 

For højt eller for lavt stofskifte 

Mave-tarm-sygdom (fx mavesår, irritabel tyktarm, cøliaki, colitis ulcerosa eller Crohns sygdom) 

Sygdomme i lever og/eller galdeveje (fx kronisk leverbetændelse eller skrumpelever/fedtlever) 

Rygsygdomme (fx diskusprolaps, slidgigt i ryggen, skoliose eller kroniske lændesmerter) 

Slidgigt (undtagen slidgigt i ryggen) 

Leddegigt 

Bindevævssygdom (fx Sjögrens sygdom, sklerodermi, Wegeners sygdom eller lupus-sygdom) 

Knogleskørhed (osteoporose) 

Kroniske smerter 

Kræft 

Migræne eller hyppig hovedpine 

Sygdomme i nervesystemet (fx epilepsi, dissemineret sklerose/MS eller Parkinsons sygdom) 

Hudsygdom (fx psoriasis eller svær eksem) 

Funktionel lidelse (fx fibromyalgi eller kronisk træthedssyndrom) 

Gynækologisk sygdom (fx endometriose, fibromer eller polycystisk ovariesyndrom) 

Godartet forstørrelse af prostata/blærehalskirtlen 

Nyresygdom (fx nyresten, cystenyrer eller kronisk nyrebetændelse) 

Anden længerevarende eller alvorlig sygdom 

 

Question: Hvornår har du sidst fået behandling af en læge for allergi? 

Inden for det seneste år 

For mere end ét år siden 

Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, da du fik konstateret allergi? 

Under 15 år 

15 år eller ældre 

Ved ikke 
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Question: Hvornår har du sidst fået behandling af en læge for astma? 

Inden for det seneste år 

For mere end ét år siden 

Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, da du fik konstateret astma? 

Under 15 år 

15 år eller ældre 

Ved ikke 

 

Question: Hvornår har du sidst fået behandling af en læge for en lungesygdom (undtagen astma)? 

Inden for det seneste år 

For mere end ét år siden 

Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, da du fik konstateret en lungesygdom (undtagen astma)? 

Under 15 år 

15 år eller ældre 

Ved ikke 

 

Question: Hvornår har du sidst fået behandling af en læge for sukkersyge (diabetes)? 

Inden for det seneste år 

For mere end ét år siden 

Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, da du fik konstateret sukkersyge (diabetes)? 

Under 15 år 

15 år eller ældre 

Ved ikke 

 

Question: Hvornår har du sidst fået behandling af en læge for forhøjet blodtryk? 

Inden for det seneste år 

For mere end ét år siden 

Ved ikke 
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Question: Hvornår har du sidst fået behandling af en læge for åreforkalkning? 

Inden for det seneste år 

For mere end ét år siden 

Ved ikke 

 

Question: Hvornår har du sidst fået behandling af en læge for hjerneblødning eller blodprop i 

hjernen? 

Inden for det seneste år 

For mere end ét år siden 

Ved ikke 

 

Question: Hvornår har du sidst fået behandling af en læge for hjerterytmeforstyrrelse? 

Inden for det seneste år 

For mere end ét år siden 

Ved ikke 

 

Question: Har du pacemaker eller ICD (defibrillator)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvornår har du sidst fået behandling af en læge for en anden hjertesygdom? 

Inden for det seneste år 

For mere end ét år siden 

Ved ikke 

 

Question: Hvornår har du sidst fået behandling af en læge for for højt eller for lavt stofskifte? 

Inden for det seneste år 

For mere end ét år siden 

Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, da du fik konstateret for højt eller for lavt stofskifte? 

Under 15 år 

15 år eller ældre 

Ved ikke 
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Question: Hvornår har du sidst fået behandling af en læge for en mave-tarm-sygdom? 

Inden for det seneste år 

For mere end ét år siden 

Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, da du fik konstateret en mave-tarm-sygdom? 

Under 15 år 

15 år eller ældre 

Ved ikke 

 

Question: Har du stomi? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvornår har du sidst fået behandling af en læge for sygdom i lever og/eller galdeveje? 

Inden for det seneste år 

For mere end ét år siden 

Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, da du fik konstateret sygdom i lever og/eller galdeveje? 

Under 15 år 

15 år eller ældre 

Ved ikke 

 

Question: Hvornår har du sidst fået behandling af en læge for en rygsygdom? 

Inden for det seneste år 

For mere end ét år siden 

Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, da du fik konstateret en rygsygdom? 

Under 15 år 

15 år eller ældre 

Ved ikke 
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Question: Hvornår har du sidst fået behandling af en læge for slidgigt (undtagen slidgigt i ryggen)? 

Inden for det seneste år 

For mere end ét år siden 

Ved ikke 

 

Question: Hvornår har du sidst fået behandling af en læge for leddegigt? 

Inden for det seneste år 

For mere end ét år siden 

Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, da du fik konstateret leddegigt? 

Under 15 år 

15 år eller ældre 

Ved ikke 

 

Question: Hvornår har du sidst fået behandling af en læge for en bindevævssygdom? 

Inden for det seneste år 

For mere end ét år siden 

Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, da du fik konstateret en bindevævssygdom? 

Under 15 år 

15 år eller ældre 

Ved ikke 

 

Question: Hvornår har du sidst fået behandling af en læge for knogleskørhed (osteoporose)? 

Inden for det seneste år 

For mere end ét år siden 

Ved ikke 

 

Question: Hvornår har du sidst fået behandling af en læge for kroniske smerter? 

Inden for det seneste år 

For mere end ét år siden 

Ved ikke 
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Question: Hvor gammel var du, da dine kroniske smerter begyndte? 

Under 15 år 

15 år eller ældre 

Ved ikke 

 

Question: Hvornår har du sidst fået behandling af en læge for kræft? 

Inden for det seneste år 

For mere end ét år siden 

Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, da du fik konstateret kræft? 

Under 15 år 

15 år eller ældre 

Ved ikke 

 

Question: Hvornår har du sidst fået behandling af en læge for migræne eller hyppig hovedpine? 

Inden for det seneste år 

For mere end ét år siden 

Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, da du fik konstateret migræne eller hyppig hovedpine? 

Under 15 år 

15 år eller ældre 

Ved ikke 

 

Question: Hvornår har du sidst fået behandling af en læge for en sygdom i nervesystemet? 

Inden for det seneste år 

For mere end ét år siden 

Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, da du fik konstateret en sygdom i nervesystemet? 

Under 15 år 

15 år eller ældre 

Ved ikke 
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Question: Hvornår har du sidst fået behandling af en læge for en hudsygdom? 

Inden for det seneste år 

For mere end ét år siden 

Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, da du fik konstateret en hudsygdom? 

Under 15 år 

15 år eller ældre 

Ved ikke 

 

Question: Hvornår har du sidst fået behandling af en læge for en funktionel lidelse? 

Inden for det seneste år 

For mere end ét år siden 

Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, da du fik konstateret en funktionel lidelse? 

Under 15 år 

15 år eller ældre 

Ved ikke 

 

Question: Hvornår har du sidst fået behandling af en læge for en gynækologisk sygdom? 

Inden for det seneste år 

For mere end ét år siden 

Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, da du fik konstateret en gynækologisk sygdom? 

Under 15 år 

15 år eller ældre 

Ved ikke 

 

Question: Hvornår har du sidst fået behandling af en læge for godartet forstørrelse af 

prostata/blærehalskirtlen? 

Inden for det seneste år 

For mere end ét år siden 

Ved ikke 
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Question: Hvor gammel var du, da du fik konstateret godartet forstørrelse af prostata? 

Scroll-down: Under 40 år, 40, år 41 år, 42 år, …, 87 år, 88 år, 89 år, Ved ikke  

 

Question: Er du blevet opereret for godartet forstørrelse af prostata? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, da du blev opereret for godartet forstørrelse af prostata? 

Scroll-down: Under 40 år, 40, år 41 år, 42 år, …, 87 år, 88 år, 89 år, Ved ikke 

 

Question: Hvornår har du sidst fået behandling af en læge for en nyresygdom? 

Inden for det seneste år 

For mere end ét år siden 

Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, da du fik konstateret en nyresygdom? 

Under 15 år 

15 år eller ældre 

Ved ikke 

 

Question: Er du aktuelt i dialyse? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvornår har du sidst fået behandling af en læge for anden længerevarende eller alvorlig 

sygdom? 

Inden for det seneste år 

For mere end ét år siden 

Ved ikke 
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B – Kommunikation om sex med sundhedsprofessionelle 

Question: Har du inden for de seneste 5 år talt om seksuelle spørgsmål eller problemer med en 

fagperson i sundhedsvæsenet (fx læge, psykolog, sygeplejerske eller jordemoder)? 

Ja, og jeg tog initiativet til samtalen 

Ja, og fagpersonen tog initiativet til samtalen 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Har du inden for de seneste 5 år talt om spørgsmål eller problemer vedrørende din 

kønsidentitet med en fagperson i sundhedsvæsenet (fx læge, psykolog, sygeplejerske eller 

jordemoder)? 

Ja, og jeg tog initiativet til samtalen 

Ja, og fagpersonen tog initiativet til samtalen 

Nej 

Ved ikke 

 

B – Psykiske problemer (GAD7/PHQ2) 

De næste spørgsmål handler om psykiske problemer eller udfordringer 

BEGIN Table 

Question: Hvor ofte inden for de seneste 14 dage har du være generet af følgende problemer? Sæt ét 

kryds i hver linje 

Table Sub-Question: Følt dig nervøs, ængstelig eller anspændt? 

Slet ikke 

Flere dage 

Mere end halvdelen af dagene 

Næsten hver dag 

 

Table Sub-Question: Ikke kunnet holde op med at bekymre dig eller ikke kunnet styre din bekymring? 

Slet ikke 

Flere dage 

Mere end halvdelen af dagene 

Næsten hver dag 
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Table Sub-Question: Bekymret dig for meget om alt muligt? 

Slet ikke 

Flere dage 

Mere end halvdelen af dagene 

Næsten hver dag 

 

Table Sub-Question: Haft svært ved at slappe af? 

Slet ikke 

Flere dage 

Mere end halvdelen af dagene 

Næsten hver dag 

 

Table Sub-Question: Været så rastløs, at du har haft svært ved at sidde stille? 

Slet ikke 

Flere dage 

Mere end halvdelen af dagene 

Næsten hver dag 

 

Table Sub-Question: Haft let ved at blive sur eller irritabel? 

Slet ikke 

Flere dage 

Mere end halvdelen af dagene 

Næsten hver dag 

 

Table Sub-Question: Været bange, som om noget frygteligt kunne ske? 

Slet ikke 

Flere dage 

Mere end halvdelen af dagene 

Næsten hver dag 

 

Table Sub-Question: Følt lille interesse i eller glæde ved at gøre ting 

Slet ikke 

Flere dage 

Mere end halvdelen af dagene 

Næsten hver dag 
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Table Sub-Question: Følt dig nedtrykt, håbløs eller været deprimeret? 

Slet ikke 

Flere dage 

Mere end halvdelen af dagene 

Næsten hver dag 

 

END Table of Hvor ofte inden for de seneste 14 dage har du være generet af følgende problemer? Sæt ét 

kryds i hver linje 

 

B – Cutting 

Question: Har du nogensinde skadet dig selv med vilje uden at ville tage dit eget liv (fx ved at skære, 

slå eller brænde dig selv)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvor mange gange inden for det seneste år er det sket? 

0 gange 

1 gang 

2 gange 

3-4 gange 

5-9 gange 

10 eller flere gange 

Ved ikke 

 

B – Selvmordstanker, selvmordsforsøg 

Question: Har du nogensinde overvejet at tage dit eget liv (også selvom du ikke ville gøre det)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Er det noget du har overvejet inden for det seneste år? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 
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Question: Har du nogensinde forsøgt at tage dit eget liv? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

B – Psykiske problemer 

Question: Har du nogensinde fået behandling hos en læge, psykolog eller lignende for et psykisk 

problem? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

BEGIN Table 

Question: Hvornår har du sidst fået behandling af en læge, psykolog eller lignende for ét eller flere af 

følgende psykiske problemer? Sæt ét kryds i hver linje 

Table Sub-Question: Angst 

Indenfor det seneste år 

For mere end ét år siden 

Aldrig 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Depression i forbindelse med en fødsel 

Indenfor det seneste år 

For mere end ét år siden 

Aldrig 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Psykose i forbindelse med en fødsel 

Indenfor det seneste år 

For mere end ét år siden 

Aldrig 

Ved ikke 
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Table Sub-Question: Depression uden forbindelse til en fødsel 

Indenfor det seneste år 

For mere end ét år siden 

Aldrig 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Psykose uden forbindelse til en fødsel (fx skizofreni eller hashpsykose) 

Indenfor det seneste år 

For mere end ét år siden 

Aldrig 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Post-traumatisk stress syndrom (PTSD) 

Indenfor det seneste år 

For mere end ét år siden 

Aldrig 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Mani 

Indenfor det seneste år 

For mere end ét år siden 

Aldrig 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Spiseforstyrrelse (fx anoreksi eller bulimi) 

Indenfor det seneste år 

For mere end ét år siden 

Aldrig 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Tvangslidelse (OCD) 

Indenfor det seneste år 

For mere end ét år siden 

Aldrig 

Ved ikke 
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Table Sub-Question: ADHD (DAMP, hyperaktivitet, hyperkinetisk forstyrrelse) 

Indenfor det seneste år 

For mere end ét år siden 

Aldrig 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Autisme-spektrum-forstyrrelse (fx Asperger) 

Indenfor det seneste år 

For mere end ét år siden 

Aldrig 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Stress 

Indenfor det seneste år 

For mere end ét år siden 

Aldrig 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Personlighedsforstyrrelse (fx "borderline") 

Indenfor det seneste år 

For mere end ét år siden 

Aldrig 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Selvskade uden selvmordsønske (fx ved at skære, slå eller brænde dig selv) 

Indenfor det seneste år 

For mere end ét år siden 

Aldrig 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Selvmordstanker/selvmordsforsøg 

Indenfor det seneste år 

For mere end ét år siden 

Aldrig 

Ved ikke 
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Table Sub-Question: Andet psykisk problem 

Indenfor det seneste år 

For mere end ét år siden 

Aldrig 

Ved ikke 

 

END Table of Hvornår har du sidst fået behandling af en læge, psykolog eller lignende for ét eller flere af 

følgende psykiske problemer? Sæt ét kryds i hver linje 

 

B – Tobak 

Question: Ryger du tobak dagligt? 

Ja 

Nej, ikke længere, men jeg har tidligere røget dagligt 

Nej, jeg har aldrig røget dagligt 

Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, da du begyndte at ryge dagligt? 

Scroll-down: 10 år eller yngre, 11 år, 12 år, 13 år, …, 87 år, 88 år, 89 år, Ved ikke 

 

Hvor meget ryger du i gennemsnit om dagen? Angiv ét svar for hver tobakstype 

Question: Antal cigaretter per dag: 

Scroll-down: 0 cigaretter, 1 cigaret, 2 cigaretter, …, 57 cigaretter, 58 cigaretter, 59 cigaretter, 60 
cigaretter eller derover, Ved ikke 

 

Question: Antal cerutter per dag: 

Scroll-down: 0 cerutter, 1 cerut, 2 cerutter, …, 47 cerutter, 48 cerutter, 49 cerutter, 50 cerutter eller 
derover, Ved ikke 

 

Question: Antal cigarer per dag: 

Scroll-down: 0 cigarer, 1 cigar, 2 cigarer, …, 47 cigarer, 48 cigarer, 49 cigarer, 50 cigarer eller derover, 
Ved ikke 
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Question: Antal pibestop per dag: 

Scroll-down: 0 pibestop, 1 pibestop, 2 pibestop, …, 47 pibestop, 48 pibestop, 49 pibestop, 50 pibestop 
eller derover, Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde holdt en rygepause på mindst ét år, hvor du slet ikke røg? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvor mange år, alt i alt, har du holdt rygepause, hvor du slet ikke røg? 

Scroll-down: 1 år, 2 år, 3 år, …, 67 år, 68 år, 69 år, 70 år eller derover, Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, da du holdt op med at ryge dagligt? 

Scroll-down: 10 år eller yngre, 11 år, 12 år, 13 år, …, 87 år, 88 år, 89 år, Ved ikke 

 

Hvor meget røg du i gennemsnit om dagen, i den periode hvor du røg dagligt? Angiv ét svar for hver 

tobakstype 

Question: Antal cigaretter per dag: 

Scroll-down: 0 cigaretter, 1 cigaret, 2 cigaretter, …, 57 cigaretter, 58 cigaretter, 59 cigaretter, 60 
cigaretter eller derover, Ved ikke 

 

Question: Antal cerutter per dag: 

Scroll-down: 0 cerutter, 1 cerut, 2 cerutter, …, 47 cerutter, 48 cerutter, 49 cerutter, 50 cerutter eller 
derover, Ved ikke 

 

Question: Antal cigarer per dag: 

Scroll-down: 0 cigarer, 1 cigar, 2 cigarer, …, 47 cigarer, 48 cigarer, 49 cigarer, 50 cigarer eller derover, 
Ved ikke 

 

Question: Antal pibestop per dag: 

Scroll-down: 0 pibestop, 1 pibestop, 2 pibestop, …, 47 pibestop, 48 pibestop, 49 pibestop, 50 pibestop 
eller derover, Ved ikke 
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Question: Inden du holdt op med at ryge dagligt, holdt du da nogensinde en rygepause på mindst ét 

år, hvor du slet ikke røg? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvor mange år, alt i alt, holdt du rygepause, hvor du slet ikke røg? 

Scroll-down: 1 år, 2 år, 3 år, 67 år, 68 år, 69 år, 70 år eller derover, Ved ikke 

 

B – Alkohol 

Question: Hvis du tænker tilbage på det seneste år, hvor mange genstande alkohol har du da i 

gennemsnit drukket om ugen? 

0 genstande om ugen 

1-2 genstande om ugen 

3-7 genstande om ugen 

8-14 genstande om ugen 

15-21 genstande om ugen 

22-35 genstande om ugen 

36-70 genstande om ugen 

71 eller flere genstande om ugen 

Ved ikke 

 

Question:  I løbet af det seneste år, hvor ofte har du da drukket 5 genstande alkohol eller flere ved 

samme lejlighed? 

Dagligt eller næsten dagligt 

Ugentligt 

Månedligt 

Sjældnere end månedligt 

Aldrig 

Ved ikke 

 

B – Hash, euforiserende/hallucinerende stoffer 

  



48 
 

Question: Har du nogensinde indtaget hash (fx røget eller spist det)? 

Nej, aldrig 

Ja, inden for det seneste år 

Ja, men ikke inden for det seneste år 

Ved ikke 

 

Question: I løbet af det seneste år, hvor ofte har du da indtaget hash? 

Dagligt eller næsten dagligt 

Ugentligt 

Månedligt 

Sjældnere end månedligt 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde indtaget euforiserende eller hallucinerende stoffer (fx speed, kokain, 

ice, ecstasy, svampe, LSD eller khat)? 

Nej, aldrig 

Ja, inden for det seneste år 

Ja, men ikke inden for det seneste år 

Ved ikke 

 

Question: I løbet af det seneste år, hvor ofte har du da indtaget euforiserende eller hallucinerende 

stoffer? 

Dagligt eller næsten dagligt 

Ugentligt 

Månedligt 

Sjældnere end månedligt 

Ved ikke 
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B – Fysisk aktivitet, håndethed 

Question: På en typisk uge, hvor meget tid bruger du i alt på moderat og hård fysisk aktivitet, hvor du 

kan mærke pulsen og vejrtrækningen øges? (det kan fx være rask gang, cykling som transport eller 

motion, tungt havearbejde, løb eller motionsidræt). Medtag kun aktiviteter, der varer i mindst 10 

minutter 

Mindre end ½ time (mindre end 30 minutter) 

½ -1 ½ time (30-90 minutter) 

1 ½ - 2 ½ time (90-150 minutter) 

2 ½ - 5 timer (150-300 minutter) 

Mere end 5 timer (mere end 300 minutter) 

 

Question: Hvilken hånd foretrækker du at skrive med? 

Altid højre 

Som regel højre 

Lige ofte højre og venstre 

Som regel venstre 

Altid venstre 

 

Question: Hvilken hånd foretrækker du at kaste med? 

Altid højre 

Som regel højre 

Lige ofte højre og venstre 

Som regel venstre 

Altid venstre 

 

C – Højde, vægt 

De næste spørgsmål handler om køn, krop og seksualitet. 

Question: Hvor høj er du (uden sko)? 

Scroll-down: 120 cm eller lavere, 121 cm, 122 cm, 123 cm, …, 217 cm, 218 cm, 219 cm, 220 cm eller 
derover, Ved ikke 

 

Question: Hvor meget vejer du aktuelt (uden tøj)? 

Scroll-down: 40 kg eller mindre, 41 kg, 42 kg, 43 kg, …, 197 kg, 198 kg, 199 kg, 200 kg eller derover, 
Ved ikke 
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C – Kønskonformitet som barn 

Question: Hvor godt eller dårligt passer følgende udsagn på dig: Som barn eller ung havde jeg svært 

ved at leve op til andres forestilling om "en rigtig dreng". Udsagnet passer... 

Særdeles godt 

Godt 

Hverken godt eller dårligt 

Dårligt 

Særdeles dårligt 

Ved ikke 

 

Question: Hvor godt eller dårligt passer følgende udsagn på dig: Som barn eller ung havde jeg svært 

ved at leve op til andres forestilling om "en rigtig pige". Udsagnet passer... 

Særdeles godt 

Godt 

Hverken godt eller dårligt 

Dårligt 

Særdeles dårligt 

Ved ikke 

 

C – Kønshormoner, kirurgi (blandt transpersoner) 

Question: Har du nogensinde taget kønshormoner med det formål at ændre på dit køn eller dit 

kønsudtryk? 

Ja 

Nej, men det har jeg overvejet 

Nej, og det har jeg heller aldrig overvejet 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde fået foretaget kirurgi med det formål at ændre på dit køn eller dit 

kønsudtryk? 

Ja 

Nej, men det har jeg overvejet 

Nej, og det har jeg heller aldrig overvejet 

Ved ikke 
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Question: Har du fået foretaget kirurgi på dine kønsorganer (nedre kirurgi)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Har du fået fjernet dine bryster (øvre kirurgi)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Har du fået fjernet dine æggestokke (kastration)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Har du fået foretaget andre former for maskuliniserende kirurgi? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Har du fået foretaget kirurgi på dine kønsorganer (nedre kirurgi)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Har du fået indsat brystimplantater (øvre kirurgi)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Har du fået foretaget kirurgi på dit strubehoved? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 
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Question: Har du fået fjernet dine testikler (kastration)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Har du fået foretaget andre former for feminiserende kirurgi? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

C – Variationer i kønskarakteristika, interkøn 

Question: Har du som barn, ung eller voksen fået konstateret variationer i dine kønsorganer, 

kromosomer eller hormoner, så de ikke svarer til det typiske for hankøn eller hunkøn? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Har du i denne forbindelse fået foretaget kirurgi på dine indre eller ydre kønsorganer? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Opfatter du dig som interkønnet? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

C – Tilfredshed med udseende 

Question: Hvor tilfreds er du generelt med dit udseende? 

Særdeles tilfreds 

Tilfreds 

Hverken tilfreds eller utilfreds 

Utilfreds 

Særdeles utilfreds 

Ved ikke 
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Question: Har du nogensinde som voksen fået foretaget kosmetisk kirurgi på dine kønsdele 

(penis/pung, klitoris/kønslæber)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvor tilfreds er du generelt med udseendet af dine kønsdele (penis/pung, 

klitoris/kønslæber)? 

Særdeles tilfreds 

Tilfreds 

Hverken tilfreds eller utilfreds 

Utilfreds 

Særdeles utilfreds 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde fået foretaget kirurgi på dine bryster på grund af sygdom? 

Ja, på grund af brystkræft eller forstadier til brystkræft 

Ja, på grund af anden sygdom i brysterne 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde fået foretaget kosmetisk kirurgi på dine bryster? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvor tilfreds er du generelt med udseendet af dine bryster? Svar også hvis du har 

gennemgået en brystoperation 

Særdeles tilfreds 

Tilfreds 

Hverken tilfreds eller utilfreds 

Utilfreds 

Særdeles utilfreds 

Ved ikke 
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C – Sterilisering 

Question: Er du steriliseret? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, da du blev steriliseret? 

Scroll-down: Under 18 år, 18 år, 19 år, 20 år, …, 57 år, 58 år, 59 år, 60 år eller derover, Ved ikke 

 

Question: Er din nuværende ægtefælle/faste partner/kæreste steriliseret? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

C – Krummerik 

Question: En "krummerik" er en penis, der ved rejsning slår et knæk eller har en udtalt krumning. Har 

du (eller har du haft) en "krummerik"? 

Nej, jeg har aldrig haft en ”krummerik” 

Ja, jeg har en ”krummerik” 

Ja, jeg har tidligere haft en ”krummerik” og er blevet opereret for det 

Ved ikke 

 

Question: Er (eller var) din "krummerik" medfødt, eller opstod den først senere i livet? 

Medfødt 

Opstod senere i livet 

Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, da din "krummerik" opstod? 

Scroll-down: Under 15 år, 15 år, 16 år, 17 år, …, 87 år, 88 år, 89 år, Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, da du fik din "krummerik" opereret? 

Scroll-down: Under 15 år, 15 år, 16 år, 17 år, …, 87 år, 88 år, 89 år, Ved ikke 
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C – Seksualundervisning, kommunikation med forældre om sex 

Question: Modtog du seksualundervisning, da du gik i grundskolen? Med grundskolen mener vi 1. til 9. 

klasse 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question:  I hvor høj grad har denne undervisning været brugbar for dig? 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I ringe grad 

Slet ikke 

Ved ikke 

 

BEGIN Table 

Question: I hvor høj grad talte du med dine forældre (eller stedforældre) om seksuelle emner, da du 

var barn/ung? Sæt ét kryds i hver linje 

Table Sub-Question: Mor (eller stedmor) 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I ringe grad 

Slet ikke 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Far (eller stedfar) 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I ringe grad 

Slet ikke 

Ved ikke 

 

END Table of I hvor høj grad talte du med dine forældre (eller stedforældre) om seksuelle emner, da du 

var barn/ung? Sæt ét kryds i hver linje 
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C – Singlers partnerønske 

Question: Ville du ønske, at du havde en fast partner eller kæreste? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

C – Vigtighed af sexliv, vurdering af sexliv, behovsdækning 

Question: Hvor vigtigt er det for dig at have et godt sexliv? Med sexliv mener vi fx onani eller seksuelt 

samvær med et andet menneske 

Særdeles vigtigt 

Meget vigtigt 

Vigtigt 

Ikke særlig vigtigt 

Slet ikke vigtigt 

Ved ikke 

 

Question: Hvordan vil du samlet set vurdere dit sexliv inden for det seneste år? 

Særdeles godt 

Godt 

Hverken godt eller dårligt 

Dårligt 

Særdeles dårligt 

Har ikke haft noget sexliv i det seneste år 

Ved ikke 

 

Question: I hvor høj grad har du inden for det seneste år oplevet dit sexliv som en meningsfuld og 

berigende del af livet? 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I ringe grad 

Slet ikke 

Ved ikke 
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Question: I hvor høj grad har du inden for det seneste år fået dækket dine seksuelle behov? 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I ringe grad 

Slet ikke 

Har ikke haft nogen seksuelle behov inden for det seneste år 

Ved ikke 

 

C – Seksuel orientering (tiltrækning, erfaring, identitet) 

BEGIN Table 

Question: Siden du fyldte 15 år, i hvor høj grad har du da følt dig seksuelt tiltrukket af…? Sæt ét kryds i 

hver linje 

Table Sub-Question: Kvinder 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I ringe grad 

Slet ikke 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Mænd 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I ringe grad 

Slet ikke 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Personer med et flertydigt eller uklart kønsudtryk 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I ringe grad 

Slet ikke 

Ved ikke 
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END Table of Siden du fyldte 15 år, i hvor høj grad har du da følt dig seksuelt tiltrukket af…? Sæt ét kryds 

i hver linje 

Question: Siden du fyldte 15 år, hvilke seksuelle erfaringer med kvinder eller mænd har du da haft? 

Med sex mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex 

Jeg har udelukkende haft kvindelige sexpartnere 

Jeg har haft flest kvindelige sexpartnere og mindst én mandlig sexpartner 

Jeg har haft nogenlunde lige mange kvindelige og mandlige sexpartnere 

Jeg har haft flest mandlige sexpartnere og mindst én kvindelig sexpartner 

Jeg har udelukkende haft mandlige sexpartnere 

Jeg har hverken haft sex med kvinder eller mænd 

Ved ikke 

 

Question: Hvordan vil du beskrive din seksuelle identitet? 

Jeg er heteroseksuel 

Jeg er homoseksuel (bøsse eller lesbisk) 

Jeg er biseksuel 

Jeg er aseksuel 

Jeg kan ikke placere mig i de nævnte kategorier 

Ved ikke/uafklaret 

 

C – Åbenhed om ikke-heteroseksualitet, åbenhed om ikke-ciskønnethed 

Question: I hvor høj grad kan du være så åben, som du egentlig gerne vil være, om at være 

homoseksuel? 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I ringe grad 

Slet ikke 

Ved ikke 

 

Question: I hvor høj grad kan du være så åben, som du egentlig gerne vil, om at være biseksuel? 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I ringe grad 

Slet ikke 

Ved ikke 
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Question: I hvor høj grad kan du være så åben, som du egentlig gerne vil, om at være aseksuel? 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I ringe grad 

Slet ikke 

Ved ikke 

 

Question: I hvor høj grad kan du være så åben, som du egentlig gerne vil, om at være transperson? 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I ringe grad 

Slet ikke 

Ved ikke 

 

Question: I hvor høj grad kan du være så åben, som du egentlig gerne vil, om at være interkønnet? 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I ringe grad 

Slet ikke 

Ved ikke 

 

Question: I hvor høj grad kan du være så åben, som du egentlig gerne vil, om at du både opfatter dig 

som mand og kvinde? 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I ringe grad 

Slet ikke 

Ved ikke 
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Question: I hvor høj grad kan du være så åben, som du egentlig gerne vil, om at du hverken opfatter 

dig som mand og kvinde? 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I ringe grad 

Slet ikke 

Ved ikke 

 

C – Mænds seksuelle erfaringer med kvinder 

Question: Hvor gammel var du, første gang du havde sex med en pige/kvinde? Med sex mener vi 

vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex 

Scroll-down: Under 12 år, 12 år, 13 år, 14 år, …, 86 år, 87 år, 88 år, 89 år eller derover, Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var den første pige/kvinde, du havde sex med? Hun var… 

Scroll-down: Under 12 år, 12 år, 13 år, 14 år, …, 86 år, 87 år, 88 år, 89 år eller derover, Ved ikke 

 

Question: Hvor mange piger/kvinder har du haft sex med i løbet af det seneste år? 

0 

1 

2 

3-4 

5-9 

10-19 

20-49 

50-99 

100 eller flere 

Ved ikke 

 

Question: Hvor mange gange inden for de seneste 4 uger har du haft sex med en pige/kvinde? Sex 

med både faste og ikke-faste partnere medregnes 

Scroll-down: 0 gange, 1 gang, 2 gange, …, 25 gange, 26 gange, 27 gange, 28 gange eller derover, Ved 
ikke 
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Question: Hvor mange piger/kvinder har du haft sex med i løbet af hele dit liv? 

1 

2 

3-4 

5-9 

10-19 

20-49 

50-99 

100 eller flere 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde haft vaginalt samleje med en pige/kvinde (din penis i hendes skede)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, første gang det skete? 

Scroll-down: Under 12 år, 12 år, 13 år, 14 år, …, 86 år, 87 år, 88 år, 89 år eller derover, Ved ikke 

 

Question: Hvornår skete det sidst? 

Inden for de seneste 7 dage 

Mellem 7 dage og 4 uger siden 

Mellem 4 uger og 12 måneder siden 

Mellem 1 år og 5 år siden 

Mellem 5 år og 10 år siden 

Mellem 10 år og 20 år siden 

Mere end 20 år siden 

Ved ikke 

 

Question: Har du inden for det seneste år haft ubeskyttet vaginalt samleje (uden kondom eller 

femidom) med en pige/kvinde, som ikke var din faste partner? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 
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Question: Har du nogensinde givet en pige/kvinde oralsex (din mund/tunge ved hendes kønsdele)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvornår skete det sidst? 

Inden for de seneste 7 dage 

Mellem 7 dage og 4 uger siden 

Mellem 4 uger og 12 måneder siden 

Mellem 1 år og 5 år siden 

Mellem 5 år og 10 år siden 

Mellem 10 år og 20 år siden 

Mere end 20 år siden 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde modtaget oralsex af en pige/kvinde (hendes mund/tunge ved dine 

kønsdele)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvornår skete det sidst? 

Inden for de seneste 7 dage 

Mellem 7 dage og 4 uger siden 

Mellem 4 uger og 12 måneder siden 

Mellem 1 år og 5 år siden 

Mellem 5 år og 10 år siden 

Mellem 10 år og 20 år siden 

Mere end 20 år siden 

Ved ikke 

 

Question: Har du inden for det seneste år haft ubeskyttet oralsex (uden kondom eller "slikkelap") 

med en pige/kvinde, som ikke var din faste partner? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 
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Question: Har du nogensinde haft analsex med en pige/kvinde (din penis i hendes endetarm)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, første gang det skete? 

Scroll-down: Under 12 år, 12 år, 13 år, 14 år, …, 86 år, 87 år, 88 år, 89 år eller derover, Ved ikke 

 

Question: Hvornår skete det sidst? 

Inden for de seneste 7 dage 

Mellem 7 dage og 4 uger siden 

Mellem 4 uger og 12 måneder siden 

Mellem 1 år og 5 år siden 

Mellem 5 år og 10 år siden 

Mellem 10 år og 20 år siden 

Mere end 20 år siden 

Ved ikke 

 

Question: Har du inden for det seneste år haft ubeskyttet analsex (uden kondom) med en 

pige/kvinde, som ikke var din faste partner? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde givet en pige/kvinde håndsex med det formål at give hende orgasme 

(din hånd ved hendes kønsdele)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 
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Question: Hvornår skete det sidst? 

Inden for de seneste 7 dage 

Mellem 7 dage og 4 uger siden 

Mellem 4 uger og 12 måneder siden 

Mellem 1 år og 5 år siden 

Mellem 5 år og 10 år siden 

Mellem 10 år og 20 år siden 

Mere end 20 år siden 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde modtaget håndsex af en pige/kvinde med det formål at give dig orgasme 

(hendes hånd ved dine kønsdele)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvornår skete det sidst? 

Inden for de seneste 7 dage 

Mellem 7 dage og 4 uger siden 

Mellem 4 uger og 12 måneder siden 

Mellem 1 år og 5 år siden 

Mellem 5 år og 10 år siden 

Mellem 10 år og 20 år siden 

Mere end 20 år siden 

Ved ikke 

 

C – Kvinders seksuelle erfaringer med mænd 

Question: Hvor gammel var du, første gang du havde sex med en dreng/mand? Med sex mener vi 

vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex 

Scroll-down: Under 12 år, 12 år, 13 år, 14 år, …, 86 år, 87 år, 88 år, 89 år eller derover, Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var den første dreng/mand, du havde sex med? Han var… 

Scroll-down: Under 12 år, 12 år, 13 år, 14 år, …, 86 år, 87 år, 88 år, 89 år eller derover, Ved ikke 
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Question: Hvor mange drenge/mænd har du haft sex med i løbet af det seneste år? 

0 

1 

2 

3-4 

5-9 

10-19 

20-49 

50-99 

100 eller flere 

Ved ikke 

 

Question: Hvor mange gange inden for de seneste 4 uger har du haft sex med en dreng/mand? Sex 

med både faste og ikke-faste partnere medregnes 

Scroll-down: 0 gange, 1 gang, 2 gange, …, 25 gange, 26 gange, 27 gange, 28 gange eller derover, Ved 
ikke 

 

Question: Hvor mange drenge/mænd har du haft sex med i løbet af hele dit liv? 

1 

2 

3-4 

5-9 

10-19 

20-49 

50-99 

100 eller flere 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde haft vaginalt samleje med en dreng/mand (hans penis i din skede)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, første gang det skete? 

Scroll-down: Under 12 år, 12 år, 13 år, 14 år, …, 86 år, 87 år, 88 år, 89 år eller derover, Ved ikke 
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Question: Hvornår skete det sidst? 

Inden for de seneste 7 dage 

Mellem 7 dage og 4 uger siden 

Mellem 4 uger og 12 måneder siden 

Mellem 1 år og 5 år siden 

Mellem 5 år og 10 år siden 

Mellem 10 år og 20 år siden 

Mere end 20 år siden 

Ved ikke 

 

Question: Har du inden for det seneste år haft ubeskyttet vaginalt samleje (uden kondom eller 

femidom) med en dreng/mand, som ikke var din faste partner? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde givet en dreng/mand oralsex (din mund/tunge ved hans kønsdele)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvornår skete det sidst? 

Inden for de seneste 7 dage 

Mellem 7 dage og 4 uger siden 

Mellem 4 uger og 12 måneder siden 

Mellem 1 år og 5 år siden 

Mellem 5 år og 10 år siden 

Mellem 10 år og 20 år siden 

Mere end 20 år siden 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde modtaget oralsex af en dreng/mand (hans mund/tunge ved dine 

kønsdele)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 
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Question: Hvornår skete det sidst? 

Inden for de seneste 7 dage 

Mellem 7 dage og 4 uger siden 

Mellem 4 uger og 12 måneder siden 

Mellem 1 år og 5 år siden 

Mellem 5 år og 10 år siden 

Mellem 10 år og 20 år siden 

Mere end 20 år siden 

Ved ikke 

 

Question: Har du inden for det seneste år haft ubeskyttet oralsex (uden kondom eller "slikkelap") 

med en dreng/mand, som ikke var din faste partner? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde haft analsex med en dreng/mand (hans penis i din endetarm)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, første gang det skete? 

Scroll-down: Under 12 år, 12 år, 13 år, 14 år, …, 86 år, 87 år, 88 år, 89 år eller derover, Ved ikke 

 

Question: Hvornår skete det sidst? 

Inden for de seneste 7 dage 

Mellem 7 dage og 4 uger siden 

Mellem 4 uger og 12 måneder siden 

Mellem 1 år og 5 år siden 

Mellem 5 år og 10 år siden 

Mellem 10 år og 20 år siden 

Mere end 20 år siden 

Ved ikke 
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Question: Har du inden for det seneste år haft ubeskyttet analsex (uden kondom) med en 

dreng/mand, som ikke var din faste partner? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde givet en dreng/mand håndsex med det formål at give ham orgasme (din 

hånd ved hans kønsdele)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvornår skete det sidst? 

Inden for de seneste 7 dage 

Mellem 7 dage og 4 uger siden 

Mellem 4 uger og 12 måneder siden 

Mellem 1 år og 5 år siden 

Mellem 5 år og 10 år siden 

Mellem 10 år og 20 år siden 

Mere end 20 år siden 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde modtaget håndsex af en dreng/mand med det formål at give dig 

orgasme (hans hånd ved dine kønsdele)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvornår skete det sidst? 

Inden for de seneste 7 dage 

Mellem 7 dage og 4 uger siden 

Mellem 4 uger og 12 måneder siden 

Mellem 1 år og 5 år siden 

Mellem 5 år og 10 år siden 

Mellem 10 år og 20 år siden 

Mere end 20 år siden 

Ved ikke 
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C – Transkønnedes og nonbinæres seksuelle erfaringer 

Question: Har du nogensinde haft vaginalt samleje (penis i skeden)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, første gang det skete? 

Scroll-down: Under 12 år, 12 år, 13 år, 14 år, …, 86 år, 87 år, 88 år, 89 år eller derover, Ved ikke 

 

Question: Hvornår skete det sidst? 

Inden for de seneste 7 dage 

Mellem 7 dage og 4 uger siden 

Mellem 4 uger og 12 måneder siden 

Mellem 1 år og 5 år siden 

Mellem 5 år og 10 år siden 

Mellem 10 år og 20 år siden 

Mere end 20 år siden 

Ved ikke 

 

Question: Har du inden for det seneste år haft ubeskyttet vaginalt samleje (uden kondom eller 

femidom) med en person, som ikke var din faste partner? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde haft analsex (penis i endetarmen)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, første gang det skete? 

Scroll-down: Under 12 år, 12 år, 13 år, 14 år, …, 86 år, 87 år, 88 år, 89 år eller derover, Ved ikke 
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Question: Hvornår skete det sidst? 

Inden for de seneste 7 dage 

Mellem 7 dage og 4 uger siden 

Mellem 4 uger og 12 måneder siden 

Mellem 1 år og 5 år siden 

Mellem 5 år og 10 år siden 

Mellem 10 år og 20 år siden 

Mere end 20 år siden 

Ved ikke 

 

Question: Har du inden for det seneste år haft ubeskyttet analsex (uden kondom) med en person, som 

ikke var din faste partner? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, første gang du havde sex med en pige/kvinde? Med sex mener vi 

vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex 

Scroll-down: Under 12 år, 12 år, 13 år, 14 år, …, 86 år, 87 år, 88 år, 89 år eller derover, Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var den første pige/kvinde, du havde sex med? Hun var… 

Scroll-down: Under 12 år, 12 år, 13 år, 14 år, …, 86 år, 87 år, 88 år, 89 år eller derover, Ved ikke 

 

Question: Hvor mange piger/kvinder har du haft sex med i løbet af det seneste år? 

0 

1 

2 

3-4 

5-9 

10-19 

20-49 

50-99 

100 eller flere 

Ved ikke 
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Question: Hvor mange gange inden for de seneste 4 uger har du haft sex med en pige/kvinde? Sex 

med både faste og ikke-faste partnere medregnes 

Scroll-down: 0 gange, 1 gang, 2 gange, …, 25 gange, 26 gange, 27 gange, 28 gange eller derover, Ved 
ikke 

 

Question: Hvor mange piger/kvinder har du haft sex med i løbet af hele dit liv? 

1 

2 

3-4 

5-9 

10-19 

20-49 

50-99 

100 eller flere 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde givet en pige/kvinde oralsex (din mund/tunge ved hendes kønsdele)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvornår skete det sidst? 

Inden for de seneste 7 dage 

Mellem 7 dage og 4 uger siden 

Mellem 4 uger og 12 måneder siden 

Mellem 1 år og 5 år siden 

Mellem 5 år og 10 år siden 

Mellem 10 år og 20 år siden 

Mere end 20 år siden 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde modtaget oralsex af en pige/kvinde (hendes mund/tunge ved dine 

kønsdele)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 
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Question: Hvornår skete det sidst? 

Inden for de seneste 7 dage 

Mellem 7 dage og 4 uger siden 

Mellem 4 uger og 12 måneder siden 

Mellem 1 år og 5 år siden 

Mellem 5 år og 10 år siden 

Mellem 10 år og 20 år siden 

Mere end 20 år siden 

Ved ikke 

 

Question: Har du inden for det seneste år haft ubeskyttet oralsex (uden kondom eller "slikkelap") 

med en pige/kvinde, som ikke var din faste partner? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde givet en pige/kvinde håndsex med det formål at give hende orgasme  

(din hånd ved hendes kønsdele)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvornår skete det sidst? 

Inden for de seneste 7 dage 

Mellem 7 dage og 4 uger siden 

Mellem 4 uger og 12 måneder siden 

Mellem 1 år og 5 år siden 

Mellem 5 år og 10 år siden 

Mellem 10 år og 20 år siden 

Mere end 20 år siden 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde modtaget håndsex af en pige/kvinde med det formål at give dig orgasme 

(hendes hånd ved dine kønsdele)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 
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Question: Hvornår skete det sidst? 

Inden for de seneste 7 dage 

Mellem 7 dage og 1 måned4 uger siden 

Mellem 4 uger og 12 måneder siden 

Mellem 1 år og 5 år siden 

Mellem 5 år og 10 år siden 

Mellem 10 år og 20 år siden 

Mere end 20 år siden 

Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, første gang du havde sex med en dreng/mand? Med sex mener vi 

vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex 

Scroll-down: Under 12 år, 12 år, 13 år, 14 år, …, 86 år, 87 år, 88 år, 89 år eller derover, Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var den første dreng/mand, du havde sex med? Han var… 

Scroll-down: Under 12 år, 12 år, 13 år, 14 år, …, 86 år, 87 år, 88 år, 89 år eller derover, Ved ikke 

 

Question: Hvor mange drenge/mænd har du haft sex med i løbet af det seneste år? 

0 

1 

2 

3-4 

5-9 

10-19 

20-49 

50-99 

100 eller flere 

Ved ikke 

 

Question: Hvor mange gange inden for de seneste 4 uger har du haft sex med en dreng/mand? Sex 

med både faste og ikke-faste partnere medregnes 

Scroll-down: 0 gange, 1 gang, 2 gange, …, 25 gange, 26 gange, 27 gange, 28 gange eller derover, Ved 
ikke 

 

  



74 
 

Question: Hvor mange drenge/mænd har du haft sex med i løbet af hele dit liv? 

1 

2 

3-4 

5-9 

10-19 

20-49 

50-99 

100 eller flere 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde givet en dreng/mand oralsex (din mund/tunge ved hans kønsdele)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvornår skete det sidst? 

Inden for de seneste 7 dage 

Mellem 7 dage og 4 uger siden 

Mellem 4 uger og 12 måneder siden 

Mellem 1 år og 5 år siden 

Mellem 5 år og 10 år siden 

Mellem 10 år og 20 år siden 

Mere end 20 år siden 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde modtaget oralsex af en dreng/mand (hans mund/tunge ved dine 

kønsdele)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

  



75 
 

Question: Hvornår skete det sidst? 

Inden for de seneste 7 dage 

Mellem 7 dage og 4 uger siden 

Mellem 4 uger og 12 måneder siden 

Mellem 1 år og 5 år siden 

Mellem 5 år og 10 år siden 

Mellem 10 år og 20 år siden 

Mere end 20 år siden 

Ved ikke 

 

Question: Har du inden for det seneste år haft ubeskyttet oralsex (uden kondom eller "slikkelap") 

med en dreng/mand, som ikke var din faste partner? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde givet en dreng/mand håndsex med det formål at give ham orgasme (din 

hånd ved hans kønsdele)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvornår skete det sidst? 

Inden for de seneste 7 dage 

Mellem 7 dage og 4 uger siden 

Mellem 4 uger og 12 måneder siden 

Mellem 1 år og 5 år siden 

Mellem 5 år og 10 år siden 

Mellem 10 år og 20 år siden 

Mere end 20 år siden 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde modtaget håndsex af en dreng/mand med det formål at give dig 

orgasme (hans hånd ved dine kønsdele)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 



76 
 

Question: Hvornår skete det sidst? 

Inden for de seneste 7 dage 

Mellem 7 dage og 4 uger siden 

Mellem 4 uger og 12 måneder siden 

Mellem 1 år og 5 år siden 

Mellem 5 år og 10 år siden 

Mellem 10 år og 20 år siden 

Mere end 20 år siden 

Ved ikke 

 

C – Mænds seksuelle erfaringer med mænd 

Question: Hvor gammel var du, første gang du havde sex med en dreng/mand? Med sex mener vi 

oralsex, analsex eller håndsex 

Scroll-down: Under 12 år, 12 år, 13 år, 14 år, …, 86 år, 87 år, 88 år, 89 år eller derover, Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var den første dreng/mand, du havde sex med? Han var… 

Scroll-down: Under 12 år, 12 år, 13 år, 14 år, …, 86 år, 87 år, 88 år, 89 år eller derover, Ved ikke 

 

Question: Hvor mange drenge/mænd har du haft sex med i løbet af det seneste år? 

0 

1 

2 

3-4 

5-9 

10-19 

20-49 

50-99 

100 eller flere 

Ved ikke 

 

Question: Hvor mange gange inden for de seneste 4 uger har du haft sex med en dreng/mand? Sex 

med både faste og ikke-faste partnere medregnes 

Scroll-down: 0 gange, 1 gang, 2 gange, …, 25 gange, 26 gange, 27 gange, 28 gange eller derover, Ved 
ikke 
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Question: Hvor mange drenge/mænd har du haft sex med i løbet af hele dit liv? 

1 

2 

3-4 

5-9 

10-19 

20-49 

50-99 

100-499 

500-999 

1000 eller flere 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde givet en dreng/mand oralsex (din mund/tunge ved hans kønsdele)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvornår skete det sidst? 

Inden for de seneste 7 dage 

Mellem 7 dage og 4 uger siden 

Mellem 4 uger og 12 måneder siden 

Mellem 1 år og 5 år siden 

Mellem 5 år og 10 år siden 

Mellem 10 år og 20 år siden 

Mere end 20 år siden 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde modtaget oralsex af en dreng/mand (hans mund/tunge ved dine 

kønsdele)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 
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Question: Hvornår skete det sidst? 

Inden for de seneste 7 dage 

Mellem 7 dage og 4 uger siden 

Mellem 4 uger og 12 måneder siden 

Mellem 1 år og 5 år siden 

Mellem 5 år og 10 år siden 

Mellem 10 år og 20 år siden 

Mere end 20 år siden 

Ved ikke 

 

Question: Har du inden for det seneste år haft ubeskyttet oralsex (uden kondom) med en 

dreng/mand, som ikke var din faste partner? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde haft analsex med en dreng/mand, hvor du var den udførende ("aktive") 

partner (din penis i hans endetarm)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, første gang det skete? 

Scroll-down: Under 12 år, 12 år, 13 år, 14 år, …, 86 år, 87 år, 88 år, 89 år eller derover, Ved ikke 

 

Question: Hvornår skete det sidst? 

Inden for de seneste 7 dage 

Mellem 7 dage og 4 uger siden 

Mellem 4 uger og 12 måneder siden 

Mellem 1 år og 5 år siden 

Mellem 5 år og 10 år siden 

Mellem 10 år og 20 år siden 

Mere end 20 år siden 

Ved ikke 
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Question: Har du nogensinde haft analsex med en dreng/mand, hvor du var den modtagende 

("passive") partner (hans penis i din endetarm)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, første gang det skete? 

Scroll-down: Under 12 år, 12 år, 13 år, 14 år, …, 86 år, 87 år, 88 år, 89 år eller derover, Ved ikke 

 

Question: Hvornår skete det sidst? 

Inden for de seneste 7 dage 

Mellem 7 dage og 4 uger siden 

Mellem 4 uger og 12 måneder siden 

Mellem 1 år og 5 år siden 

Mellem 5 år og 10 år siden 

Mellem 10 år og 20 år siden 

Mere end 20 år siden 

Ved ikke 

 

Question: Har du inden for det seneste år haft ubeskyttet analsex (uden kondom) med en 

dreng/mand, som ikke var din faste partner? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde givet en dreng/mand håndsex med det formål at give ham orgasme (din 

hånd ved hans kønsdele)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 
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Question: Hvornår skete det sidst? 

Inden for de seneste 7 dage 

Mellem 7 dage og 4 uger siden 

Mellem 4 uger og 12 måneder siden 

Mellem 1 år og 5 år siden 

Mellem 5 år og 10 år siden 

Mellem 10 år og 20 år siden 

Mere end 20 år siden 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde modtaget håndsex af en dreng/mand med det formål at give dig 

orgasme (hans hånd ved dine kønsdele)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvornår skete det sidst? 

Inden for de seneste 7 dage 

Mellem 7 dage og 4 uger siden 

Mellem 4 uger og 12 måneder siden 

Mellem 1 år og 5 år siden 

Mellem 5 år og 10 år siden 

Mellem 10 år og 20 år siden 

Mere end 20 år siden 

Ved ikke 

 

C – Kvinders seksuelle erfaringer med kvinder 

Question: Hvor gammel var du, første gang du havde sex med en pige/kvinde? Med sex mener vi 

vaginalsex, oralsex, analsex eller håndsex 

Scroll-down: Under 12 år, 12 år, 13 år, 14 år, …, 86 år, 87 år, 88 år, 89 år eller derover, Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var den første pige/kvinde, du havde sex med? Hun var… 

Scroll-down: Under 12 år, 12 år, 13 år, 14 år, …, 86 år, 87 år, 88 år, 89 år eller derover, Ved ikke 
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Question: Hvor mange piger/kvinder har du haft sex med i løbet af det seneste år? 

0 

1 

2 

3-4 

5-9 

10-19 

20-49 

50-99 

100 eller flere 

Ved ikke 

 

Question: Hvor mange gange inden for de seneste 4 uger har du haft sex med en pige/kvinde? Sex 

med både faste og ikke-faste partnere medregnes 

Scroll-down: 0 gange, 1 gang, 2 gange, …, 25 gange, 26 gange, 27 gange, 28 gange eller derover, Ved 
ikke 

 

Question: Hvor mange piger/kvinder har du haft sex med i løbet af hele dit liv? 

1 

2 

3-4 

5-9 

10-19 

20-49 

50-99 

100 eller flere 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde givet en pige/kvinde oralsex (din mund/tunge ved hendes kønsdele)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 
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Question: Hvornår skete det sidst? 

Inden for de seneste 7 dage 

Mellem 7 dage og 4 uger siden 

Mellem 4 uger og 12 måneder siden 

Mellem 1 år og 5 år siden 

Mellem 5 år og 10 år siden 

Mellem 10 år og 20 år siden 

Mere end 20 år siden 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde modtaget oralsex af en pige/kvinde (hendes mund/tunge ved dine 

kønsdele)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvornår skete det sidst? 

Inden for de seneste 7 dage 

Mellem 7 dage og 4 uger siden 

Mellem 4 uger og 12 måneder siden 

Mellem 1 år og 5 år siden 

Mellem 5 år og 10 år siden 

Mellem 10 år og 20 år siden 

Mere end 20 år siden 

Ved ikke 

 

Question: Har du inden for det seneste år haft ubeskyttet oralsex (uden "slikkelap") med en 

pige/kvinde, som ikke var din faste partner? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde givet en pige/kvinde håndsex med det formål at give hende orgasme 

(din hånd ved hendes kønsdele)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 
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Question: Hvornår skete det sidst? 

Inden for de seneste 7 dage 

Mellem 7 dage og 4 uger siden 

Mellem 4 uger og 12 måneder siden 

Mellem 1 år og 5 år siden 

Mellem 5 år og 10 år siden 

Mellem 10 år og 20 år siden 

Mere end 20 år siden 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde modtaget håndsex af en pige/kvinde med det formål at give dig orgasme 

(hendes hånd ved dine kønsdele)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvornår skete det sidst? 

Inden for de seneste 7 dage 

Mellem 7 dage og 4 uger siden 

Mellem 4 uger og 12 måneder siden 

Mellem 1 år og 5 år siden 

Mellem 5 år og 10 år siden 

Mellem 10 år og 20 år siden 

Mere end 20 år siden 

Ved ikke 

 

C – Sex med transpersoner, sex med interkønnede 

Question: Har du nogensinde haft sex med en transperson? Med sex mener vi vaginalt samleje, 

oralsex, analsex eller håndsex 

Ja 

Nej 

Ved ikke 
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Question: Hvor mange transpersoner har du haft sex med i løbet af hele dit liv? 

1 

2 

3-4 

5-9 

10-19 

20-49 

50-99 

100 eller flere 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde haft sex med en interkønnet person? Med sex mener vi vaginalt samleje, 

oralsex, analsex eller håndsex 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvor mange interkønnede personer har du haft sex med i løbet af hele dit liv? 

1 

2 

3-4 

5-9 

10-19 

20-49 

50-99 

100 eller flere 

Ved ikke 

 

C – Omskæring 

Question: Er du omskåret? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 
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Question: Blev du omskåret i Danmark eller i udlandet? 

I Danmark 

I udlandet 

Ved ikke 

 

Question: Hvor blev du omskåret? 

På et hospital 

På en lægeklinik 

Hjemme hvor jeg boede 

Hjemme hos familie 

I en synagoge 

I en moske 

Andet sted 

Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, da du blev omskåret? 

Scroll-down: Under 1 måned, Mellem 1 og 11 måneder, 1 år, 2 år, 3 år, …, 87 år, 88 år, 89 år, Ved ikke 

 

Question: Hvorfor blev du omskåret? Sæt eventuelt flere krydser 

Fordi jeg havde forhudsforsnævring 

Fordi jeg havde betændelse i forhuden eller på penishovedet 

Fordi jeg havde et problem med at få forhuden på plads over penishovedet, efter at den var trukket 
tilbage ("spansk krave") 

Fordi drenge i min familie plejer at blive omskåret på grund af religion/tradition 

For at opnå bedre hygiejne 

For at forebygge sygdomme 

Fordi jeg syntes, det var pænere 

Fordi jeg konverterede til islam eller jødedom 

Fordi min ægtefælle/partner ønskede det 

Af andre årsager 

Ved ikke 
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Question: Hvor tilfreds er du med, at du er omskåret? 

Særdeles tilfreds 

Tilfreds 

Hverken tilfreds eller utilfreds 

Utilfreds 

Særdeles utilfreds 

Ved ikke 

 

Question: Ville du ønske, at du ikke var blevet omskåret som barn/ung? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde haft et problem med forhuden, som krævede lægebehandling? 

Nej 

Ja, jeg har fået behandling for et problem med forhuden, men jeg er aldrig blevet opereret for det 

Ja, jeg er blevet opereret for et problem med forhuden, men jeg har ikke fået fjernet noget af 
forhuden 

Ved ikke 

 

Question: Hvilket problem var der tale om? Sæt eventuelt flere krydser 

Jeg havde forhudsforsnævring 

Jeg havde betændelse i forhuden eller på penishovedet 

Jeg havde et problem med at få forhuden på plads over penishovedet, efter at den var trukket tilbage 
("spansk krave") 

Andet 

Ved ikke 

 

Question: Hvor tilfreds er du med, at du ikke er omskåret? 

Særdeles tilfreds 

Tilfreds 

Hverken tilfreds eller utilfreds 

Utilfreds 

Særdeles utilfreds 

Ved ikke 
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Question: Ville du ønske, at du var blevet omskåret, da du var barn/ung? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Er din mandlige ægtefælle/faste partner/kæreste omskåret? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

C – Vigtighed af intimitet 

BEGIN Table 

Question: Hvis du tænker tilbage på det seneste år, hvor vigtige har følgende typer af intimitet 

mellem dig og din ægtefælle/faste partner/kæreste så været for dig? Sæt ét kryds i hver linje 

Table Sub-Question: At give eller få et kram 

Særdeles vigtigt 

Meget vigtigt 

Vigtigt 

Ikke særlig vigtigt 

Slet ikke vigtigt 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: At holde i hånd 

Særdeles vigtigt 

Meget vigtigt 

Vigtigt 

Ikke særlig vigtigt 

Slet ikke vigtigt 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: At kysse 

Særdeles vigtigt 

Meget vigtigt 

Vigtigt 

Ikke særlig vigtigt 

Slet ikke vigtigt 

Ved ikke 
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Table Sub-Question: At sidde tæt sammen 

Særdeles vigtigt 

Meget vigtigt 

Vigtigt 

Ikke særlig vigtigt 

Slet ikke vigtigt 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: At ligge tæt sammen 

Særdeles vigtigt 

Meget vigtigt 

Vigtigt 

Ikke særlig vigtigt 

Slet ikke vigtigt 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: At give eller få kærtegn med tøj på 

Særdeles vigtigt 

Meget vigtigt 

Vigtigt 

Ikke særlig vigtigt 

Slet ikke vigtigt 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: At give eller få kærtegn uden tøj på 

Særdeles vigtigt 

Meget vigtigt 

Vigtigt 

Ikke særlig vigtigt 

Slet ikke vigtigt 

Ved ikke 

 

END Table of Hvis du tænker tilbage på det seneste år, hvor vigtige har følgende typer af intimitet 

mellem dig og din ægtefælle/faste partner/kæreste så været for dig? Sæt ét kryds i hver linje 
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C – Grunde til sex 

BEGIN Table 

Question: Hvor ofte inden for det seneste år har du haft følgende grunde til at have sex? Med sex 

mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex. Sæt ét kryds i hver linje 

Table Sub-Question: Fordi jeg har lyst og er i humør til det 

Hver gang 

Ofte 

Ind imellem 

Sjældent 

Slet ikke 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: For at glæde min partner uden at jeg selv har lyst 

Hver gang 

Ofte 

Ind imellem 

Sjældent 

Slet ikke 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: For at opnå orgasme 

Hver gang 

Ofte 

Ind imellem 

Sjældent 

Slet ikke 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: For at opnå afspænding og velvære 

Hver gang 

Ofte 

Ind imellem 

Sjældent 

Slet ikke 

Ved ikke 
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Table Sub-Question: For at opnå følelsesmæssig nærhed med min partner 

Hver gang 

Ofte 

Ind imellem 

Sjældent 

Slet ikke 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: For at styrke, udvikle eller forbedre forholdet til min partner 

Hver gang 

Ofte 

Ind imellem 

Sjældent 

Slet ikke 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: For at give og modtage kærlighed og omsorg 

Hver gang 

Ofte 

Ind imellem 

Sjældent 

Slet ikke 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: For at blive bekræftet 

Hver gang 

Ofte 

Ind imellem 

Sjældent 

Slet ikke 

Ved ikke 
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Table Sub-Question: For at føle mig begæret 

Hver gang 

Ofte 

Ind imellem 

Sjældent 

Slet ikke 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: For at eksperimentere eller afprøve grænser 

Hver gang 

Ofte 

Ind imellem 

Sjældent 

Slet ikke 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Fordi min partner presser mig til det 

Hver gang 

Ofte 

Ind imellem 

Sjældent 

Slet ikke 

Ved ikke 

 

END Table of Hvor ofte inden for det seneste år har du haft følgende grunde til at have sex?Med sex 

mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex.Sæt ét kryds i hver linje 
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C – Seksuelle fantasier 

BEGIN Table 

Question: Seksuelle erfaringer og fantasier varierer meget fra person til person. Hvilke af følgende 

erfaringer og fantasier har du haft inden for det seneste år? Sæt ét kryds i hver linje 

Table Sub-Question: At bruge sexlegetøj (fx dildo eller vibrator) 

Det har jeg prøvet inden for det seneste år 

Det har jeg fantaseret om inden for det seneste år uden at prøve det 

Det har jeg hverken fantaseret om eller prøvet inden for det seneste år 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: At deltage i seksuelle rollespil eller lege med særlig beklædning (fx blonder, 

læder eller latex) 

Det har jeg prøvet inden for det seneste år 

Det har jeg fantaseret om inden for det seneste år uden at prøve det 

Det har jeg hverken fantaseret om eller prøvet inden for det seneste år 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: At deltage i seksuelle bindelege eller lege med dominans og underkastelse 

Det har jeg prøvet inden for det seneste år 

Det har jeg fantaseret om inden for det seneste år uden at prøve det 

Det har jeg hverken fantaseret om eller prøvet inden for det seneste år 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: At have sex med flere personer samtidig 

Det har jeg prøvet inden for det seneste år 

Det har jeg fantaseret om inden for det seneste år uden at prøve det 

Det har jeg hverken fantaseret om eller prøvet inden for det seneste år 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: At have sex i en swingerklub/sexklub 

Det har jeg prøvet inden for det seneste år 

Det har jeg fantaseret om inden for det seneste år uden at prøve det 

Det har jeg hverken fantaseret om eller prøvet inden for det seneste år 

Ved ikke 
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Table Sub-Question: At blive stimuleret seksuelt i eller ved anus (endetarmen) 

Det har jeg prøvet inden for det seneste år 

Det har jeg fantaseret om inden for det seneste år uden at prøve det 

Det har jeg hverken fantaseret om eller prøvet inden for det seneste år 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: At have sex med en person under 15 år 

Det har jeg prøvet inden for det seneste år 

Det har jeg fantaseret om inden for det seneste år uden at prøve det 

Det har jeg hverken fantaseret om eller prøvet inden for det seneste år 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: At have sex med dyr 

Det har jeg prøvet inden for det seneste år 

Det har jeg fantaseret om inden for det seneste år uden at prøve det 

Det har jeg hverken fantaseret om eller prøvet inden for det seneste år 

Ved ikke 

 

END Table of Seksuelle erfaringer og fantasier varierer meget fra person til person. Hvilke af følgende 

erfaringer og fantasier har du haft inden for det seneste år? Sæt ét kryds i hver linje 

 

C – Søgning efter sexpartner på internettet 

Question: Har du nogensinde søgt efter en sexpartner på internettet? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvornår har du sidst søgt efter en sexpartner på internettet? 

Inden for de seneste 7 dage 

Mellem 7 dage og 4 uger siden 

Mellem 4 uger og 12 måneder siden 

Mellem 1 år og 5 år siden 

Mere end 5 år siden 

Ved ikke 
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Question: Har du nogensinde oplevet, at nøgenbilleder af dig er blevet spredt på de sociale medier 

uden din tilladelse? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvor mange gange er det sket? 

1 gang 

2-4 gange 

5-9 gange 

10 eller flere gange 

Ved ikke 

 

C – Rejsningsfunktion (IIEF-5) 

De næste spørgsmål drejer sig om den indvirkning, dine eventuelle rejsningsproblemer har haft på dit 

sexliv inden for de seneste 4 uger. 

Question: Hvordan vil du vurdere din tiltro til, at du kunne opnå og bevare en rejsning? 

Meget høj 

Høj 

Moderat 

Lav 

Meget lav 

 

Question: Når du fik rejsning ved seksuel stimulation, var dine rejsninger så hårde nok til indtrængen? 

Med seksuel stimulation mener vi kærlighedslege med partner, at se på erotiske billeder etc 

Ingen seksuel aktivitet 

Næsten altid eller altid 

Det meste af tiden (langt over halvdelen) 

Somme tider (omkring halvdelen af gangene) 

Nogle få gange (langt under halvdelen) 

Næsten aldrig eller aldrig 
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Question: Hvor ofte var du under samleje i stand til at bevare din rejsning, efter du var trængt ind i din 

partner? Med samleje mener vi indtrængen i din partners skede 

Forsøgte ikke at have samleje 

Næsten altid eller altid 

Det meste af tiden (langt over halvdelen) 

Somme tider (omkring halvdelen af gangene) 

Nogle få gange (langt under halvdelen) 

Næsten aldrig eller aldrig 

 

Question: Hvor vanskeligt var det under samleje at bevare din rejsning, indtil samlejet var fuldført? 

Med samleje mener vi indtrængen i din partners skede 

Yderst vanskeligt 

Meget vanskeligt 

Vanskeligt 

Lidt vanskeligt 

Ikke vanskeligt 

 

Question: Når du forsøgte at have samleje, hvor ofte var det så tilfredsstillende for dig? Med samleje 

mener vi indtrængen i din partners skede 

Næsten altid eller altid 

Det meste af tiden (langt over halvdelen) 

Somme tider (omkring halvdelen af gangene) 

Nogle få gange (langt under halvdelen) 

Næsten aldrig eller aldrig 

 

Question: Hvor ofte var du (som den "aktive partner" ved analsex) i stand til at bevare din rejsning, 

efter du var trængt ind i din partner? 

Forsøgte ikke at have analsex med mig som den "aktive partner" 

Næsten altid eller altid 

Det meste af tiden (langt over halvdelen) 

Somme tider (omkring halvdelen af gangene) 

Nogle få gange (langt under halvdelen) 

Næsten aldrig eller aldrig 
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Question: Hvor vanskeligt var det for dig (som den "aktive partner" ved analsex) at bevare din 

rejsning, indtil samlejet var fuldført? 

Yderst vanskeligt 

Meget vanskeligt 

Vanskeligt 

Lidt vanskeligt 

Ikke vanskeligt 

 

Question: Når du forsøgte at have analsex, hvor du var den "aktive partner", hvor ofte var det så 

tilfredsstillende for dig? 

Næsten altid eller altid 

Det meste af tiden (langt over halvdelen) 

Somme tider (omkring halvdelen af gangene) 

Nogle få gange (langt under halvdelen) 

Næsten aldrig eller aldrig 

 

Question: Hvordan vil du vurdere dit niveau af seksuel lyst eller interesse gennem de seneste 4 uger? 

Meget højt 

Højt 

Middel 

Lavt 

Meget lavt eller slet ingen 

 

Question: Har dit niveau af seksuel lyst eller interesse inden for de seneste 4 uger været et problem 

for dig? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 
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C – Seksuel dysfunktion (mænd) 

BEGIN Table 

Question: Hvor ofte inden for det seneste år har du oplevet nedenstående situationer ved seksuelt 

samvær? Sæt ét kryds i hver linje 

Table Sub-Question: Min rejsning har ikke været kraftig nok til indtrængning 

Slet ikke oplevet 

Oplevet sjældent 

Oplevet ind imellem 

Oplevet ofte 

Oplevet hver gang 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Min rejsning er forsvundet ret hurtigt efter indtrængning 

Slet ikke oplevet 

Oplevet sjældent 

Oplevet ind imellem 

Oplevet ofte 

Oplevet hver gang 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Jeg har haft for tidlig sædafgang 

Slet ikke oplevet 

Oplevet sjældent 

Oplevet ind imellem 

Oplevet ofte 

Oplevet hver gang 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Jeg har ikke - eller med stort besvær - opnået orgasme 

Slet ikke oplevet 

Oplevet sjældent 

Oplevet ind imellem 

Oplevet ofte 

Oplevet hver gang 

Ved ikke 
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Table Sub-Question: Jeg har haft smerter i kønsorganerne ved seksuelt samvær 

Slet ikke oplevet 

Oplevet sjældent 

Oplevet ind imellem 

Oplevet ofte 

Oplevet hver gang 

Ved ikke 

 

END Table of Hvor ofte inden for det seneste år har du oplevet nedenstående situationer ved seksuelt 

samvær? Sæt ét kryds i hver linje 

 

Question: Har du oplevet det, at din rejsning ikke har været kraftig nok til indtrængning, som et 

problem? 

Ja 

Nej 

 

Question: Har du oplevet det, at din rejsning er forsvundet ret hurtigt efter indtrængning, som et 

problem? 

Ja 

Nej 

 

Question: Har du oplevet det, at du har haft for tidlig sædafgang, som et problem? 

Ja 

Nej 

 

Question: Har du oplevet det, at du ikke - eller med stort besvær - har opnået orgasme, som et 

problem? 

Ja 

Nej 

 

Question: Har du oplevet det, at du har haft smerter i kønsorganerne ved seksuelt samvær, som et 

problem? 

Ja 

Nej 
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C – Kvindelig seksualfunktion (FSFI-6) 

De næste spørgsmål drejer sig om dine seksuelle følelser og reaktioner inden for de seneste 4 uger. 

Question: Hvordan vil du vurdere dit niveau af seksuel lyst eller interesse gennem de seneste 4 uger? 

Meget højt 

Højt 

Middel 

Lavt 

Meget lavt eller slet ingen 

 

Question: Hvordan vil du vurdere dit niveau af seksuel ophidselse (’tændthed’) under seksuel aktivitet 

eller samleje inden for de senest 4 uger? Med seksuel aktivitet mener vi fx kæleri, forspil, onani og 

samleje i skeden 

Ingen seksuel aktivitet 

Meget højt 

Højt 

Middel 

Lavt 

Meget lavt eller slet ingen 

 

Question: Hvor ofte er du blevet fugtig (”våd”) under seksuel aktivitet inden for de seneste 4 uger? 

Med seksuel aktivitet mener vi fx kæleri, forspil, onani og samleje i skeden 

Ingen seksuel aktivitet 

Næsten altid eller altid 

De fleste gange (over halvdelen af tiden) 

Nogle gange (cirka halvdelen af tiden) 

Nogle få gange (mindre end halvdelen af tiden) 

Næsten aldrig eller aldrig 

 

Question: Hvor ofte har du opnået orgasme (klimaks), når du er blevet seksuelt stimuleret eller har 

haft samleje inden for de seneste 4 uger? Med seksuel stimulation mener vi situationer som forspil 

med en partner, selvstimulation (onani) eller seksuelle fantasier 

Ingen seksuel aktivitet 

Næsten altid eller altid 

De fleste gange (over halvdelen af tiden) 

Nogle gange (cirka halvdelen af tiden) 

Nogle få gange (mindre end halvdelen af tiden) 

Næsten aldrig eller aldrig 
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Question: Hvor tilfreds har du været med dit sexliv alt i alt inden for de seneste 4 uger? 

Meget tilfreds 

Nogenlunde tilfreds 

Omtrent lige så tilfreds som utilfreds 

Moderat utilfreds 

Meget utilfreds 

 

Question: Hvor ofte har du oplevet ubehag eller smerte under indtrængen i skeden inden for de 

seneste 4 uger? 

Har ikke forsøgt samleje 

Næsten altid eller altid 

De fleste gange (over halvdelen af tiden) 

Nogle gange (cirka halvdelen af tiden) 

Nogle få gange (mindre end halvdelen af tiden) 

Næsten aldrig eller aldrig 

 

Question: Har dit niveau af seksuel lyst eller interesse inden for de seneste 4 uger været et problem 

for dig? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

C – Seksuel dysfunction (kvinder) 

BEGIN Table 

Question: Hvor ofte inden for det seneste år har du oplevet nedenstående situationer ved seksuelt 

samvær? Sæt ét kryds i hver linje 

Table Sub-Question: Jeg er ikke blevet tilstrækkeligt fugtig i skeden 

Slet ikke oplevet 

Oplevet sjældent 

Oplevet ind imellem 

Oplevet ofte 

Oplevet hver gang 

Ved ikke 
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Table Sub-Question: Jeg har ikke – eller med stort besvær – opnået orgasme 

Slet ikke oplevet 

Oplevet sjældent 

Oplevet ind imellem 

Oplevet ofte 

Oplevet hver gang 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Jeg har haft skedekrampe, som forhindrede indtrængning 

Slet ikke oplevet 

Oplevet sjældent 

Oplevet ind imellem 

Oplevet ofte 

Oplevet hver gang 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Jeg har haft smerter i kønsorganerne ved samleje 

Slet ikke oplevet 

Oplevet sjældent 

Oplevet ind imellem 

Oplevet ofte 

Oplevet hver gang 

Ved ikke 

 

END Table of Hvor ofte inden for det seneste år har du oplevet nedenstående situationer ved seksuelt 

samvær? Sæt ét kryds i hver linje 

 

Question: Har du oplevet det, at du ikke er blevet tilstrækkelig fugtig i skeden, som et problem? 

Ja 

Nej 

 

Question: Har du oplevet det, at du ikke - eller med stort besvær - har opnået orgasme, som et 

problem? 

Ja 

Nej 
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Question:  Har du oplevet det, at du har haft skedekrampe, som et problem? 

Ja 

Nej 

 

Question: Har du oplevet det, at du har haft smerter i kønsorganerne ved samleje, som et problem? 

Ja 

Nej 

 

C – Lyst til sex 

Question: Hvor ofte har du haft lyst til sex (med eller uden en partner) inden for det seneste år? 

Flere gange om dagen 

1 gang om dagen 

4-6 gange om ugen 

2-3 gange om ugen 

1 gang om ugen 

1-3 gange om måneden 

Mindre end 1 gang om måneden 

Slet ikke inden for det seneste år 

Ved ikke 

 

Question: Hvis du tænker på det seneste år, hvordan vil du så karakterisere lysten til sex hos dig og 

din ægtefælle/faste partner/kæreste? 

Vi har cirka lige ofte/sjældent lyst til sex 

Jeg har oftere lyst til sex end min partner 

Min partner har oftere lyst til sex end jeg 

Ved ikke 

 

C – Utroskab 

Question: Har du nogensinde været din nuværende ægtefælle/faste partner/kæreste utro? Med utro 

mener vi, om du har haft sex med et andet menneske uden din ægtefælles/faste partners/kærestes 

accept 

Nej, aldrig 

Ja, 1 gang 

Ja, 2-4 gange 

Ja, 5 eller flere gange 

Ved ikke 
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Question: Har din nuværende ægtefælle/faste partner/kæreste nogensinde været dig utro? Med utro 

mener vi, om din ægtefælle/faste partner/kæreste har haft sex med et andet menneske uden din 

accept 

Ja, helt sikkert 

Ja, det tror jeg 

Nej, det tror jeg ikke 

Nej, helt sikkert ikke 

Ved ikke 

 

C – Brug af medicin/stoffer i forbindelse med sex 

Question: Har du nogensinde brugt medicin til behandling af rejsningsproblemer? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Har du brugt medicin mod rejsningsproblemer inden for det seneste år? Sæt eventuelt flere 

krydser 

Ja, og jeg har fået recept på denne medicin hos en læge 

Ja, og jeg har selv skaffet det på internettet eller hos venner og bekendte 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Har din ægtefælle/faste partner/kæreste brugt medicin mod seksuelle lystproblemer inden 

for det seneste år? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde brugt medicin mod seksuelle lystproblemer? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 
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Question: Har du brugt medicin mod seksuelle lystproblemer inden for det seneste år (fx tabletter 

eller plastre)? Sæt eventuelt flere krydser 

Ja, og jeg har fået recept på denne medicin hos en læge 

Ja, og jeg har selv skaffet det på internettet eller hos venner og bekendte 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Har din ægtefælle/faste partner/kæreste brugt medicin mod rejsningsproblemer inden for 

det seneste år (fx tabletter eller midler til indsprøjtning i penis)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde brugt amylnitrit ("poppers") for at forbedre dit sexliv? (t.o.m. 14/11-

2017) 

Ja, inden for det seneste år 

Ja, men ikke inden for det seneste år 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde indtaget stoffer for at fremme lysten, intensiteten eller præstationen i 

forbindelse med sex? Der tænkes ikke på alkohol eller receptpligtig medicin. (f.o.m. 15/11-2017) 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

BEGIN Table 

Question: Hvilke stoffer var der tale om? Sæt ét kryds i hver linje 

Table Sub-Question: Hash 

Det har jeg indtaget inden for det seneste år 

Det har jeg indtaget tidligere, men ikke inden for det seneste år 

Det har jeg aldrig indtaget 

Ved ikke 
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Table Sub-Question: Poppers/Amylnitrit 

Det har jeg indtaget inden for det seneste år 

Det har jeg indtaget tidligere, men ikke inden for det seneste år 

Det har jeg aldrig indtaget 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Kokain 

Det har jeg indtaget inden for det seneste år 

Det har jeg indtaget tidligere, men ikke inden for det seneste år 

Det har jeg aldrig indtaget 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: MDMA/Ecstasy 

Det har jeg indtaget inden for det seneste år 

Det har jeg indtaget tidligere, men ikke inden for det seneste år 

Det har jeg aldrig indtaget 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: GHB/GBL/Fantasy 

Det har jeg indtaget inden for det seneste år 

Det har jeg indtaget tidligere, men ikke inden for det seneste år 

Det har jeg aldrig indtaget 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Amfetamin/Speed 

Det har jeg indtaget inden for det seneste år 

Det har jeg indtaget tidligere, men ikke inden for det seneste år 

Det har jeg aldrig indtaget 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Meth/Tina/Crystal 

Det har jeg indtaget inden for det seneste år 

Det har jeg indtaget tidligere, men ikke inden for det seneste år 

Det har jeg aldrig indtaget 

Ved ikke 
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Table Sub-Question: Ketamin 

Det har jeg indtaget inden for det seneste år 

Det har jeg indtaget tidligere, men ikke inden for det seneste år 

Det har jeg aldrig indtaget 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Mcat/Mephedrone 

Det har jeg indtaget inden for det seneste år 

Det har jeg indtaget tidligere, men ikke inden for det seneste år 

Det har jeg aldrig indtaget 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Andet 

Det har jeg indtaget inden for det seneste år 

Det har jeg indtaget tidligere, men ikke inden for det seneste år 

Det har jeg aldrig indtaget 

Ved ikke 

 

END Table of Hvilke stoffer var der tale om? Sæt ét kryds i hver linje 

 

Question: Har du nogensinde brugt urtemedicin, kosttilskud eller andre håndkøbsmidler for at 

forbedre dit sexliv? 

Ja, inden for det seneste år 

Ja, men ikke inden for det seneste år 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde brugt seksuelle hjælpemidler for at afhjælpe et seksuelt problem (fx 

vibrator, penispumpe eller pubisring)? 

Ja, inden for det seneste år 

Ja, men ikke inden for det seneste år 

Nej 

Ved ikke 
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C – Onani 

De næste spørgsmål handler om onani, altså om at røre ved sine egne kønsdele med det formål at opnå 

seksuel nydelse og eventuelt orgasme. 

Question: Har du nogensinde onaneret (uanset om du fik orgasme eller ej)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvor ofte har du onaneret det seneste år? 

2 eller flere gange om dagen 

1 gang om dagen 

4-6 gange om ugen 

2-3 gange om ugen 

1 gang om ugen 

1-3 gange om måneden 

Mindre end 1 gang om måneden 

Slet ikke i det seneste år 

Ved ikke 

 

BEGIN Table 

Question: Er du enig eller uenig i følgende udsagn om onani? Sæt ét kryds i hver linje 

Table Sub-Question: Jeg onanerer, fordi det føles dejligt 

Enig 

Uenig 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Jeg onanerer, når jeg ikke har nogen partner, eller min partner er fraværende i 

længere tid 

Enig 

Uenig 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Jeg onanerer, når min partner har mindre behov for sex end jeg 

Enig 

Uenig 

Ved ikke 
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Table Sub-Question: Jeg har let ved at få orgasme, når jeg onanerer 

Enig 

Uenig 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Jeg onanerer før samleje for at kunne holde længere 

Enig 

Uenig 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Jeg onanerer, fordi det giver mig noget, som et seksuelt forhold ikke kan give mig 

Enig 

Uenig 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Mine orgasmer er mere intense ved onani end ved samleje 

Enig 

Uenig 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Jeg onanerer for at mindske spændinger og stress 

Enig 

Uenig 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Jeg onanerer, fordi jeg har svært ved at koncentrere mig, hvis ikke jeg gør det 

Enig 

Uenig 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Min partner må ikke vide, at jeg onanerer 

Enig 

Uenig 

Ved ikke 
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Table Sub-Question: Jeg onanerer mere, end jeg egentlig ønsker, fordi jeg har svært ved at lade være 

Enig 

Uenig 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Jeg skammer mig over at onanere 

Enig 

Uenig 

Ved ikke 

 

END Table of Er du enig eller uenig i følgende udsagn om onani? Sæt ét kryds i hver linje 

 

C – Orgasmer nydelsesfulde eller ubehagelige 

Question: Hvor nydelsesfulde eller ubehagelige har dine orgasmer alt i alt været i det seneste år?  

Mine orgasmer har været … 

Særdeles nydelsesfulde 

Nydelsesfulde 

Hverken nydelsesfulde eller ubehagelige 

Nogle gange nydelsesfulde og andre gange ubehagelige 

Ubehagelige 

Særdeles ubehagelige 

Jeg har ikke haft orgasme i det seneste år 

Ved ikke 

 

C – Holdninger til forskellige seksuelle aktiviteter og seksualpolitiske spørgsmål 

De næste spørgsmål handler om dit syn på andre menneskers seksuelle aktiviteter. 

BEGIN Table 

Question: I hvor høj grad finder du det moralsk i orden…? Sæt ét kryds i hver linje  

Table Sub-Question: At nogle mennesker er deres ægtefælle/faste partner/kæreste utro 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I ringe grad 

Slet ikke 

Ved ikke 
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Table Sub-Question: At nogle mennesker har sex uden at være gift med hinanden 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I ringe grad 

Slet ikke 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: At nogle mennesker har sex med en person, de lige har mødt 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I ringe grad 

Slet ikke 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: At nogle mennesker har mange skiftende sexpartnere 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I ringe grad 

Slet ikke 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: At nogle mennesker har sex med flere personer på én gang 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I ringe grad 

Slet ikke 

Ved ikke 
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Table Sub-Question: At to mænd har sex med hinanden 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I ringe grad 

Slet ikke 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: At to kvinder har sex med hinanden 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I ringe grad 

Slet ikke 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: At nogle mennesker ser porno 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I ringe grad 

Slet ikke 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: At nogle mennesker betaler andre for sex 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I ringe grad 

Slet ikke 

Ved ikke 
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Table Sub-Question: At nogle mennesker modtager betaling for sex 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I ringe grad 

Slet ikke 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: At nogle mennesker har sex med dyr 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I ringe grad 

Slet ikke 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: At nogle voksne har sex med personer under 15 år 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I ringe grad 

Slet ikke 

Ved ikke 

 

END Table of I hvor høj grad finder du det moralsk i orden…? Sæt ét kryds i hver linje  

 

BEGIN Table 

Question: Mener du, at det i Danmark skal være (eller forblive) tilladt…? Sæt ét kryds i hver linje  

Table Sub-Question: At to mennesker af samme køn kan gifte sig med hinanden 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: At forældre kan få omskåret deres døtre under 18 år 

Ja 

Nej 

Ved ikke 
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Table Sub-Question: At voksne kvinder kan blive omskåret, hvis de selv ønsker det 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: At forældre kan få omskåret deres sønner under 18 år uden medicinsk 

begrundelse 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: At kvinder kan få foretaget en abort på grund af uønsket graviditet (inden 

udgangen af 12. graviditetsuge) 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

END Table of Mener du, at det i Danmark skal være (eller forblive) tilladt…? Sæt ét kryds i hver linje  

 

C – Tvangspræget seksuel adfærd 

BEGIN Table 

Question: Nogle mennesker oplever, at deres seksuelle aktiviteter (fx onani, pornobrug, chat på 

erotiske hjemmesider eller samleje) fylder mere, end de bryder sig om.Hvor ofte inden for det seneste 

år har du oplevet...? Sæt ét kryds i hver linje 

Table Sub-Question: At du følte dig alvorligt plaget af, at du ikke kunne kontrollere dine seksuelle 

aktiviteter 

Aldrig 

Sjældent 

Af og til 

Ofte 

Altid 

Ved ikke 
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Table Sub-Question: At du brugte mere tid og energi på seksuelle aktiviteter, end du egentlig havde 

lyst til 

Aldrig 

Sjældent 

Af og til 

Ofte 

Altid 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: At du havde seksuelle aktiviteter, selvom de ikke gav dig nogen særlig glæde eller 

nydelse 

Aldrig 

Sjældent 

Af og til 

Ofte 

Altid 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: At seksuelle aktiviteter fyldte så meget, at det hæmmede dig i din hverdag (fx på 

arbejdet, blandt venner eller i familielivet) 

Aldrig 

Sjældent 

Af og til 

Ofte 

Altid 

Ved ikke 

 

END Table of Nogle mennesker oplever, at deres seksuelle aktiviteter (fx onani, pornobrug, chat på 

erotiske hjemmesider eller samleje) fylder mere, end de bryder sig om.Hvor ofte inden for det seneste 

år har du oplevet...? Sæt ét kryds i hver linje 
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D – Prævention, graviditeter, børn 

De næste spørgsmål handler om prævention, graviditeter og børn. 

Question: Har du eller din partner/dine partnere inden for det seneste år benyttet nogen former for 

beskyttelse mod sexsygdomme eller uønsket graviditet, når I har været sammen seksuelt? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvilke af følgende former for beskyttelse var der tale om? Sæt eventuelt flere krydser 

Kondom 

P-piller 

Minipiller 

P-ring 

P-stav 

P-plaster 

Kobberspiral 

Hormonspiral 

Pessar 

Sæddræbende skum, gelé eller spray 

Femidom 

"Slikkelap" 

Nødprævention ("fortrydelsespille" eller "dagen derpå-pille") 

Afbrudt samleje 

Sikre perioder ("kalendermetoden") 

Andet 

 

D – Menstruation, menopause 

Question: Hvor gammel var du, da du fik din første menstruation? 

Scroll-down: Har aldrig haft menstruation, Under 10 år, 10 år, 11 år, 12 år, …, 22 år, 23 år, 24 år, 25 år 
eller derover, Ved ikke 

 

Question: Er du holdt helt op med at have menstruationer nu? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 
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Question: Hvor gammel var du, da du holdt helt op med at have menstruationer? 

Scroll-down: Under 40 år, 40 år, 41 år, 42 år, …, 62 år, 63 år, 64 år, 65 år eller derover, Ved ikke 

 

Question: Har en læge nogensinde givet dig behandling med kønshormoner for at afhjælpe gener i 

forbindelse med overgangsalderen? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, da du påbegyndte denne behandling? 

Scroll-down: Under 40 år, 40 år, 41 år, 42 år, …, 62 år, 63 år, 64 år, 65 år eller derover, Ved ikke 

 

Question: Er du aktuelt i denne behandling? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

D – Graviditeter, børn (kvinder) 

Question: Har du nogensinde været gravid? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Er du aktuelt gravid? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvilken uge er du i? 

Scroll-down: Uge 1, Uge 2, Uge 3, …, Uge 40, Uge 41, Uge 42, Ved ikke 

 

  



117 
 

Question: Hvor mange gange har du været gravid? Medregn alle graviditeter, både tidligere 

gennemførte gravidteter, eventuel aktuel graviditet og eventuelle aborter 

Scroll-down: 1 gang, 2 gange, 3 gange, …, 12 gange, 13 gange, 14 gange, 15 gange eller flere, Ved ikke 

 

Question: Hvor mange børn har du født? 

Scroll-down: 0 børn, 1 barn, 2 børn, 3 børn, …, 7 børn, 8 børn, 9 børn, 10 børn eller flere, Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, da du fødte dit første barn? 

Scroll-down: Under 12 år, 12 år, 13 år, 14 år, …, 66 år, 67 år, 68 år, 69 år eller ældre, Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, da du fødte dit seneste barn? 

Scroll-down: Under 12 år, 12 år, 13 år, 14 år, …, 66 år, 67 år, 68 år, 69 år eller ældre, Ved ikke 

 

BEGIN Table 

Question: Har du nogensinde oplevet...? Sæt ét kryds i hver linje 

Table Sub-Question: At have en ufrivillig (spontan) abort 

Ja, 1 gang 

Ja, 2 eller flere gange 

Nej, aldrig 

 

Table Sub-Question: At få foretaget en abort af medicinske grunde 

Ja, 1 gang 

Ja, 2 eller flere gange 

Nej, aldrig 

 

Table Sub-Question: At få foretaget en abort på grund af uønsket graviditet 

Ja, 1 gang 

Ja, 2 eller flere gange 

Nej, aldrig 
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Table Sub-Question: At føde to eller flere børn på samme tid (tvillinger eller trillinger) 

Ja, 1 gang 

Ja, 2 eller flere gange 

Nej, aldrig 

 

Table Sub-Question: At være gravid uden for livmoderen 

Ja, 1 gang 

Ja, 2 eller flere gange 

Nej, aldrig 

 

Table Sub-Question: At føde et dødt barn 

Ja, 1 gang 

Ja, 2 eller flere gange 

Nej, aldrig 

 

END Table of Har du nogensinde oplevet...? Sæt ét kryds i hver linje 

 

D – Børn (mænd) 

Question: Er du nogensinde blevet biologisk far til et eller flere børn? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvor mange børn er du blevet biologisk far til? 

Scroll-down: 1 barn, 2 børn, 3 børn, …, 7 børn, 8 børn, 9 børn, 10 børn eller flere, Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, da du fik dit første biologiske barn? 

Scroll-down: Under 12 år, 12 år, 13 år, 14 år, …, 66 år, 67 år, 68 år, 69 år eller ældre, Ved ikke 
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Question: Hvor gammel var du, da du fik dit seneste biologiske barn? 

Scroll-down: Under 12 år, 12 år, 13 år, 14 år, …, 66 år, 67 år, 68 år, 69 år eller ældre, Ved ikke 

 

Question: Har du adopteret et eller flere børn? 

Nej 

Ja, et barn 

Ja, to børn 

Ja, tre børn 

Ja, fire eller flere børn 

 

D – Infertilitet 

Question: Har du og din nuværende ægtefælle/faste partner/kæreste nogensinde oplevet en periode 

på mindst ét år, hvor I prøvede at opnå graviditet uden held? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Har du og din nuværende ægtefælle/faste partner/kæreste nogensinde søgt professionel 

hjælp, fordi I ikke kunne opnå graviditet (fx på en fertilitetsklinik)? 

Ja, inden for det seneste år 

Ja, men ikke inden for det seneste år 

Nej 

Ved ikke 

 

E – Hiv, PEP, PrEP 

De næste spørgsmål handler blandt andet om hiv, sexsygdomme og seksuelle grænseoverskridelser 

Question: Er du nogensinde blevet testet for hiv? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 
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Question: Er du nogensinde blevet testet positiv for hiv? 

Ja, jeg er hiv-smittet 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde taget medicin mod hiv umiddelbart efter ubeskyttet sex med en muligt 

hiv-smittet person (PEP)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde taget medicin mod hiv, inden du havde sex med en muligt hiv-smittet 

person (PrEP)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

E – Sexsygdomme 

BEGIN Table 

Question: Har en læge nogensinde konstateret, at du var smittet med én eller flere af følgende 

sexsygdomme: Sæt ét kryds i hver linje 

Table Sub-Question: Klamydia 

Ja, inden for det seneste år 

Ja, men ikke inden for det seneste år 

Nej, aldrig 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Kønsvorter (kondylomer) 

Ja, inden for det seneste år 

Ja, men ikke inden for det seneste år 

Nej, aldrig 

Ved ikke 
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Table Sub-Question: Herpes ved kønsdelene 

Ja, inden for det seneste år 

Ja, men ikke inden for det seneste år 

Nej, aldrig 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Gonoré 

Ja, inden for det seneste år 

Ja, men ikke inden for det seneste år 

Nej, aldrig 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Syfilis 

Ja, inden for det seneste år 

Ja, men ikke inden for det seneste år 

Nej, aldrig 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Leverbetændelse type B (hepatitis B) 

Ja, inden for det seneste år 

Ja, men ikke inden for det seneste år 

Nej, aldrig 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Fladlus 

Ja, inden for det seneste år 

Ja, men ikke inden for det seneste år 

Nej, aldrig 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Trichomonas 

Ja, inden for det seneste år 

Ja, men ikke inden for det seneste år 

Nej, aldrig 

Ved ikke 
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Table Sub-Question: Anden sexsygdom 

Ja, inden for det seneste år 

Ja, men ikke inden for det seneste år 

Nej, aldrig 

Ved ikke 

 

END Table of Har en læge nogensinde konstateret, at du var smittet med én eller flere af følgende 

sexsygdomme: Sæt ét kryds i hver linje 

 

E – Livmoderhalskræft, HPV-vaccination 

Question: Hvornår har du sidst fået taget en celleprøve for livmoderhalskræft? 

Aldrig 

Mindre end 3 år siden 

Mellem 3 og 5 år siden 

Mellem 5 og 10 år siden 

Mere end 10 år siden 

Ved ikke 

 

Question: Er du blevet vaccineret mod HPV (humant papillomavirus)? 

Nej 

Ja, én gang 

Ja, to gange 

Ja, tre gange 

Ja, men jeg ved ikke hvor mange gange 

Ved ikke 

 

E – Betaling for sex 

Question: Har du nogensinde betalt for at have sex med en kvinde (fx i form af penge eller gaver)? 

Nej, aldrig 

Ja, 1 gang 

Ja, 2-4 gange 

Ja, 5-9 gange 

Ja, 10 gange eller flere 

Ved ikke 
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Question: Har du nogensinde betalt for at have sex med en mand (fx i form af penge eller gaver)? 

Nej, aldrig 

Ja, 1 gang 

Ja, 2-4 gange 

Ja, 5-9 gange 

Ja, 10 gange eller flere 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde selv modtaget betaling for sex (fx i form af penge eller gaver)? 

Nej, aldrig 

Ja, 1 gang 

Ja, 2-4 gange 

Ja, 5-9 gange 

Ja, 10 gange eller flere 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde betalt for sex i et andet land end Danmark? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

E – Pornografi 

Question: Har du nogensinde set porno alene eller sammen med ét eller flere andre mennesker (fx 

pornofilm, pornoblade eller porno på internettet)? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 
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Question: Hvor ofte har du set porno inden for det seneste år? 

2 eller flere gange om dagen 

1 gang om dagen 

4-6 gange om ugen 

2-3 gange om ugen 

1 gang om ugen 

1-3 gange om måneden 

Mindre end 1 gang om måneden 

Slet ikke i det seneste år 

Ved ikke 

 

BEGIN Table 

Question: Er du enig eller uenig i følgende udsagn om porno? Sæt ét kryds i hver linje 

Table Sub-Question: Jeg ser porno for at blive seksuelt ophidset 

Enig 

Uenig 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Jeg ser porno, fordi jeg er seksuelt nysgerrig 

Enig 

Uenig 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Jeg ser porno, når jeg ikke har nogen partner, eller min partner er fraværende i 

længere tid 

Enig 

Uenig 

Ved ikke 
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Table Sub-Question: Jeg ser porno, når min partner har mindre behov for sex end jeg 

Enig 

Uenig 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Porno giver mig noget, som et seksuelt forhold ikke kan give mig 

Enig 

Uenig 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Jeg får gode ideér til mit sexliv, når jeg ser porno 

Enig 

Uenig 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Jeg ser ind i mellem porno sammen med min partner 

Enig 

Uenig 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Min partner må ikke vide, at jeg ser porno 

Enig 

Uenig 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: Jeg ser mere porno, end jeg egentlig ønsker, fordi jeg har svært ved at lade være 

Enig 

Uenig 

Ved ikke 

 

END Table of Er du enig eller uenig i følgende udsagn om porno? Sæt ét kryds i hver linje 
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E – Seksuelle krænkelser 

Question: Har du nogensinde oplevet, at nogen med trusler, tvang eller vold har involveret dig i 

seksuelle handlinger, du ikke havde lyst til? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Hvor mange gange har du haft den slags oplevelser? 

1 gang 

2-4 gange 

5 gange eller flere 

 

Question: Hvor gammel var du, da det skete første gang? 

Scroll-down: Under 1 år, 1 år, 2 år, 3 år, …, 87 år, 88 år, 89 år, Ved ikke 

 

Question: Hvor gammel var du, sidste gang det skete? 

Scroll-down: Under 1 år, 1 år, 2 år, 3 år, …, 87 år, 88 år, 89 år, Ved ikke 

 

Question: Hvilke handlinger var der tale om? Sæt eventuelt flere krydser 

Gennemført samleje (indtrængen i skede, endetarm eller mund) 

Forsøg på samleje 

At du blev berørt på din krop eller dine kønsorganer 

At du skulle berøre en anden (eller flere andre) på krop eller kønsorganer 

At du skulle se en anden (eller flere andre) blotte sig, onanere eller have samleje 

At du skulle se porno 

Andet 
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Question: Hvem var den person (eller de personer), som involverede dig i seksuelle handlinger med 

vold eller trusler? Det var... Sæt eventuelt flere krydser 

En person jeg ikke kendte 

Min ven, klassekammerat eller kollega 

Min lærer, vejleder, læge, træner, spejderleder, chef eller en anden fagperson/autoritet 

Min ægtefælle/faste partner/kæreste 

Min tidligere ægtefælle/faste partner/kæreste 

Min bror eller stedbror 

Min søster eller stedsøster 

Min far eller stedfar 

Min mor eller stedmor 

En af mine bedsteforældre 

Et andet familiemedlem (fx en onkel, fætter, tante eller kusine) 

En ven af familien 

Andet (personer som ikke er nævnt i ovenstående kategorier) 

 

Question: Har du nogensinde fortalt et andet menneske om dine oplevelser? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde anmeldt dine oplevelser til politiet? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

E – Voldelige parforhold 

Question: Har du nogensinde været i et parforhold, hvor din partner jævnligt ydmygede, truede eller 

slog dig? 

Nej, aldrig 

Ja, 1 gang 

Ja, 2-4 gange 

Ja, 5 eller flere gange 

Ved ikke 
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Question: Hvilket køn havde den pågældende partner? 

Mand 

Kvinde 

Ved ikke 

 

Question: Hvilket køn havde de pågældende partnere? 

Mænd 

Kvinder 

Både mænd og kvinder 

Ved ikke 

 

Question: Er du aktuelt i et parforhold, hvor din partner jævnligt ydmyger, truer eller slår dig? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

E – Mobning, chikane, diskrimination, forulempelse på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet 

BEGIN Table 

Question: Siden du fyldte 15 år, hvor mange gange har du på grund af din seksuelle orientering 

oplevet…? Sæt ét kryds i hver linje 

Table Sub-Question: At blive mobbet eller chikaneret 

Aldrig 

1 gang 

2-4 gange 

5-9 gange 

10 eller flere gange 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: At blive råbt efter på gaden 

Aldrig 

1 gang 

2-4 gange 

5-9 gange 

10 eller flere gange 

Ved ikke 
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Table Sub-Question: At blive diskrimineret (fx fravalgt eller forbigået i sociale eller arbejdsmæssige 

sammenhænge) 

Aldrig 

1 gang 

2-4 gange 

5-9 gange 

10 eller flere gange 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: At blive fysisk forulempet (fx skubbet, slået eller sparket) 

Aldrig 

1 gang 

2-4 gange 

5-9 gange 

10 eller flere gange 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: At blive seksuelt forulempet (fx begramset eller tvunget til sex) 

Aldrig 

1 gang 

2-4 gange 

5-9 gange 

10 eller flere gange 

Ved ikke 

 

END Table of Siden du fyldte 15 år, hvor mange gange har du på grund af din seksuelle orientering 

oplevet…? Sæt ét kryds i hver linje 

 

Question: Har du nogensinde anmeldt til politiet, at du blev fysisk forulempet på grund af din 

seksuelle orientering? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 
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Question: Har du nogensinde anmeldt til politiet, at du blev seksuelt forulempet på grund af din 

seksuelle orientering? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

BEGIN Table 

Question: Siden du fyldte 15 år, hvor mange gange har du på grund af din kønsidentitet oplevet…? 

Sæt ét kryds i hver linje 

Table Sub-Question: At blive mobbet eller chikaneret 

Aldrig 

1 gang 

2-4 gange 

5-9 gange 

10 eller flere gange 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: At blive råbt efter på gaden 

Aldrig 

1 gang 

2-4 gange 

5-9 gange 

10 eller flere gange 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: At blive diskrimineret (fx fravalgt eller forbigået i sociale eller arbejdsmæssige 

sammenhænge) 

Aldrig 

1 gang 

2-4 gange 

5-9 gange 

10 eller flere gange 

Ved ikke 
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Table Sub-Question: At blive fysisk forulempet (fx skubbet, slået eller sparket) 

Aldrig 

1 gang 

2-4 gange 

5-9 gange 

10 eller flere gange 

Ved ikke 

 

Table Sub-Question: At blive seksuelt forulempet (fx begramset eller tvunget til sex) 

Aldrig 

1 gang 

2-4 gange 

5-9 gange 

10 eller flere gange 

Ved ikke 

 

END Table of Siden du fyldte 15 år, hvor mange gange har du på grund af din kønsidentitet oplevet…? 

Sæt ét kryds i hver linje 

 

Question: Har du nogensinde anmeldt til politiet, at du blev fysisk forulempet på grund af din 

kønsidentitet? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

 

Question: Har du nogensinde anmeldt til politiet, at du blev seksuelt forulempet på grund af din 

kønsidentitet? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 
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Question: Har du nogensinde oplevet, at nogen på din arbejdsplads var seksuelt nærgående på en 

ubehagelig måde? 

Nej, aldrig 

Ja, 1 gang 

Ja, 2-4 gange 

Ja, 5-9 gange 

Ja, 10 eller flere gange 

Ved ikke 

 

E – Afrunding 

Question: Hvordan var det at udfylde dette spørgeskema? Det var … 

En særdeles god oplevelse 

En god oplevelse 

En neutral oplevelse (hverken god eller dårlig) 

En dårlig oplevelse 

En særdeles dårlig oplevelse 

Ved ikke 

 

Question: Hvor ærlig synes du, at du har været med dine svar? 

Helt ærlig 

Ærlig på de fleste spørgsmål 

Ærlig på nogle, men ikke alle spørgsmål 

Kun ærlig på enkelte spørgsmål 

Slet ikke ærlig 

 

Question: Læste du om Projekt SEXUS på vores hjemmeside (www.projektsexus.dk), inden du gik i 

gang med at besvare spørgsmålene? 

Ja, jeg læste om projektet først 

Nej, jeg gik direkte i gang med spørgsmålene uden at læse om projektet først 

Ved ikke 

 

Question: Projekt SEXUS skal følges op med et par års mellemrum. Er det sandsynligt, at du vil være 

med igen på et senere tidspunkt? 

Ja, det er sandsynligt 

Nej, det er ikke sandsynligt 

Ved ikke 
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Question: Har du holdt én eller flere pauser, mens du udfyldte spørgeskemaet? 

Ja 

Nej, jeg har ikke holdt nogen pauser undervejs 

 

Question: Har du yderligere kommentarer til spørgeskemaet eller Projekt SEXUS? Hvis du har direkte 

spørgsmål til undersøgelsen, kan du måske finde svar her: www.projektsexus.dk, og ellers er du 

velkommen til at skrive til mail sexus@ssi.dk. 

Ja 

Nej 

 

Question: Kommentarer: 

Fritekst 

 

Du er nu færdig med spørgeskemaet. Husk at trykke på knappen "Send besvarelse". Du kan læse mere 

om Projekt SEXUS og de resultater, undersøgelsen fører med sig, på www.projektsexus.dk.  

Tusind tak for din tid! 


