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Information: As we use CAPI, we have incorporated the changes 
in relation to the 9-10 and 11-16 yrs. in the same 
questionnaire.  

 
EU Kids Online II 

2/3/2010 
 

CAPI QUESTIONNAIRE 9-16 år 
 
 

SÅDAN UDFYLDES SKEMAET I DENNE DEL AF UNDERSØGELSEN 
 
 
 

? Læs hvert spørgsmål grundigt og tag dig god tid til at svare.   
? Sørg også for at læse det, der af og til står med kursiv, da det 

hjælper dig til bedre at forstå spørgsmålene. 

? Hvis der er et spørgsmål, du ikke kan besvare, eller som du ikke 
bryder dig om at svare på, skal du bare vælge "ved ikke" eller 
”ønsker ikke at oplyse” og gå til det næste spørgsmål.   

? Spørg intervieweren, hvis du kommer i tvivl om noget, mens du 
udfylder skemaet. 

 

Denne undersøgelse handler kun om dig, så det er vigtigt at du er så 
ærlig som muligt.  Du skal ikke være bekymret for, at nogle du kender 
ser dine svar - det vil ikke ske.  
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ØVESPØRGSMÅL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
0 
 

ALLE SVARER PÅ DISSE SPØRGSMÅL 
 
Her er nogle spørgsmål til at øve dig på. Intervieweren vil hjælpe dig med, hvad 
du skal gøre.  
 
 
Hvor gammel er du? 
 

AFKRYDS KUN ÉT FELT 
 

A 9-10 år  ?   

B 11-16 år  ?  

 
 

101. Har du nogensinde spillet spil på internettet (for dig selv eller mod 
computeren)?)  
AFKRYDS KUN ÉT FELT 

 
A Ja ? CAPI?  102 

B Nej ?  

C Ved ikke ? CAPI ?  103 
D Ønsker ikke at oplyse ? 
   

 
102. Hvor ofte har du spillet på internettet indenfor 

de seneste 12 måneder? 
AFKRYDS KUN ÉT FELT  

A Hver dag/næsten hver dag ?  

B 1-2 gange om ugen ?  

C 1-2 gange om måneden ?  

D Sjældnere ?  

E Ved ikke  ?  
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CAPI info: 103a kun for 9-10 årige. 
 

103a Hvor godt passer disse udsagn på dig? 
 

AFKRYDS ET FELT PÅ HVER LINJE  
  Passer 

ikke 
Passer 

lidt 
Passer 

godt 
A Jeg ved mere om computere og internettet 

end mine forældre ? ? ? 
 
B 

 
Jeg ved en meget om, hvordan man bruger 
internettet  

? ? ? 

 
C 

 
Der er mange ting på internettet som passer 
godt til børn på min alder ................................... 

? ? ? 

 
CAPI info: 103b kun for 11-16 årige 
. 

103b Hvor godt passer disse udsagn på dig? 
 

AFKRYDS ET FELT PÅ HVER LINJE  
  Passer 

ikke 
Passer 

lidt 
Passer 

godt 
A Jeg synes det er lettere at være mig selv på 

internettet end ansigt til ansigt med andre......... ? ? ? 
 
B 

 
Jeg taler om de samme ting på internettet som 
jeg gør ansigt til ansigt med andre  

? ? ? 

 
C 

 
Jeg kan bedre tale om private ting på inter-
nettet end jeg kan ansigt til ansigt med andre.  

? ? ? 
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AFSNIT A 

ALLE FÅR DISSE SPØRGSMÅL 
Her er nogle spørgsmål om, hvilken type person du er.  

 
 
 

104. Hvor godt passer de følgende udsagn på dig?  
AFKRYDS ET FELT PÅ HVER LINJE  

  Passer 
ikke 

Passer 
lidt 

Passer  
godt 

A 
Jeg er sikker på, at jeg kan klare uventede 
problemer ? ? ? 

B Jeg har tit hovedpine, ondt i maven eller kvalme  ? ? ? 

C Jeg kan blive meget vred og bliver tit hidsig ? ? ? 

D 
Jeg holder mig mest for mig selv. Jeg gør mange 
ting alene eller passer mig selv.  ? ? ? 

E Jeg gør som regel det, jeg får besked på ? ? ? 

F 
Jeg er tit bekymret ? ? ? 

G 
Det er let for mig at holde fast i og nå mine mål ? ? ? 

     

 
105 Hvor godt passer de følgende udsagn på dig?  

AFKRYDS ET FELT PÅ HVER LINJE  
  Passer 

ikke 
Passer 

lidt 
Passer godt 

A Jeg har mindst én god ven ? ? ? 

B 
Jeg slås meget. Jeg kan få andre til at gøre det 
jeg siger, de skal.  
 

? ? ? 

C Jeg er tit ked af det, trist eller lige ved at græde ? ? ? 

D 
Andre på min alder synes for det meste godt om 
mig.  ? ? ? 

E 
Jeg bliver utryg i nye situationer. Jeg bliver let 
usikker på mig selv.  ? ? ? 

F Jeg bliver tit beskyldt for at lyve eller snyde ? ? ? 

G Jeg bliver tit drillet af andre børn eller unge ? ? ? 
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106 Hvor godt passer de følgende udsagn på dig?  
AFKRYDS ET FELT PÅ HVER LINJE  

  Passer 
ikke 

Passer 
lidt 

Passer godt 

A 
Jeg bliver nemt distraheret. Jeg har svært at 
koncentrere mig ? ? ? 

B 
Andre på min alder behandler mig ofte som 
om jeg ikke var der ? ? ? 

C 
Hvis jeg har problemer, kan jeg som regel 
finde ud af, hvad jeg skal gøre ? ? ? 

D 
Jeg tager ting, som ikke er mine (derhjemme, i 
skolen eller andre steder) ? ? ? 

E 
Jeg kommer bedre ud af det med voksne end 
med nogle på min egen alder ? ? ? 

F 
Jeg kan som regel finde ud af, hvordan jeg 
skal klare nye situationer ? ? ? 

G 
Jeg er bange for mange ting. Jeg er nem at 
forskrække. ? ? ? 

 
    

 
107 Hvor godt passer de følgende udsagn på dig?  

AFKRYDS ET FELT PÅ HVER LINJE  
  Passer 

ikke 
Passer 

lidt 
Passer godt 

A Jeg gør farlige ting bare for sjov  ......................  ? ? ? 
B 

Jeg gør ting, der er spændende, også selv om 
de er farlige  ......................................................  ? ? ? 

 



Side  7

CAPI: 108a is only for 9-10 yrs. 
108a Har du i DET SENESTE ÅR gjort nogle af disse ting?   AFKRYDS ALLE 

DE SVAR, DER ER BRUG FOR.   
A Pjækket fra skole  ?  

B Opført dig så dårligt, at du har haft problemer med læreren ?  

C Haft problemer med politiet ?  

D Ingen af delene  ?  

E Ønsker ikke at svare ?  
 

    CAPI: 108b  is only for 11-16 yrs. 
108b Har du i DET SENESTE ÅR gjort nogle af disse ting?    

AFKRYDS ALLE DE SVAR, DER ER BRUG FOR.   
A Drukket så meget alkohol, at du blev rigtig fuld  ?  

B Pjækket fra skole  ?  

C Dyrket sex ?  

D Opført dig så dårligt, at du har haft problemer med læreren ?  

E Haft problemer med politiet ?  

F Ingen af delene  ?  

G Ønsker ikke at svare ?  
 

    109 Når jeg er bekymret over noget, taler jeg med ... 
 AFKRYDS ALLE DE SVAR, DER ER BRUG FOR. 

A Min mor eller far ?  

B Min bror eller søster ?  

C En ven ?  

D En lærer ?  

E En, hvis job det er at hjælpe børn (politiet, socialrådgivere 
eller ligenende ?  

F En anden voksen, som jeg stoler på ?  

G Andre ?  

H Ikke nogen ?  

I Ved ikke ?  
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110. I DET SENESTE ÅR, har du da set eller oplevet noget på internettet, som på den 

ene eller anden made har bekymret eller chokeret dig? For eksempel, fået dig til 
at føle dig utilpas, bange eller følt, at du ikke burde have set det? 

AFKRYDS KUN ÉT FELT 

A Ja ? CAPI?  111 

B Nej ?  

C Ved ikke ? Gå til afsnit B  

D Ønsker ikke at oplyse ?  

    

111. Hvor ofte har du set eller oplevet noget 
på internettet, som har chokeret dig 
indenfor det SENESTE ÅR? 
 
AFKRYDS KUN ÉT FELT 

  

A Hver dag/næsten hver dag ?  

B 1-2 gange om ugen ?  

C 1-2 gange om måneden ?  

D Sjældnere ?  

E Ved ikke  ?  

 
 
 
FOR 9-10 ÅRIGE:FØLGENDE INSTRUKS SKAL ALTID KOMME FREM 
INDEN MAN FORLADER ET AFSNIT/ INSTRUKTION PÅ SKÆRMEN (nyt 
skærmbillede): 
”Flot klaret. Du er nu færdig med dette afsnit. Fortæl det til 
intervieweren”.  
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AFSNIT B 
CAPI: FOR DE 11-16 ÅRIGE 
LÆS DETTE: Sommetider siger eller gør børn eller teenagere noget, der  
der er ondskabsfuldt eller grimt, imod en anden.  Det kan for eksempel være 
ved at: 
* Drille på en måde, som personen ikke kan lide 
* Slå, sparke eller skubbe en anden 
* Holde én udenfor 
  
Når folk er ondskabsfulde overfor andre kan det ske… 
* Ansigt til ansigt (personligt) 
* Over mobiltelefonen (SMS, opkald eller video) 
* På internettet (email, MSM, sociale netværk eller chatrum) 

 
 
CAPI: FOR 9-10 ÅRIGE 
LÆS DETTE: Sommetider siger eller gør børn eller teenagere noget, der  
der er ondskabsfuldt eller grimt, imod en anden..  
  
* Når folk er ondskabsfulde overfor andre kan det ske… 
* Ansigt til ansigt (personligt) 
* Over mobiltelefonen (SMS, opkald eller video) 
* På internettet (email, MSM, sociale netværk eller chatrum) 
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ALLE BESVARER DETTE SPØRGSMÅL 
112. Er der nogen, der har opført sig grimt eller ondskabsfuldt over for dig på denne 

måde i DET SENESTE ÅR? 
AFKRYDS KUN ÉT FELT 
 

A Ja ? CAPI FORTSÆT 

B Nej ?  CAPI gå til AFSNIT C 

C Ved ikke  ?  CAPI gå til AFSNIT C 

D Ønsker ikke at svare  ? CAPI gå til AFSNIT C 
 

 
113. 

   

 

Hvor ofte er der nogen, der har opført sig 
grimt eller ondskabsfuldt på denne måde 
over for dig i DET SENESTE ÅR?  
AFKRYDS KUN ÉT FELT 
 

  

 Hver dag / næsten hver dag ?  

 1-2 gange om ugen ?  

 1-2 gange om måneden ?  

 Sjældnere ?  

 Ved ikke  ?  

   
  

114   

 

Da nogle opførte sig grimt eller ondskabsfuldt overfor 
dig DET SENESTE ÅR, skete det så…? 
AFKRYDS KUN ÉT FELT 
 

 

A Personligt, ansigt til ansigt  ? 
B Med opkald på mobiltelefonen, SMS, MMS ? 
C På en anden måde ? 
D Ved ikke  ? 
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115   

 

Er det indenfor det seneste år, at nogle har opført sig grimt eller 
ondskabsfuldt overfor dig på internettet? 
AFKRYDS KUN ÉT FELT 
 

 

A Ja ? ?CAPI Fortsæt 

B Nej ? ?CAPI gå til AFSNIT C 

C Ved ikke ? ?CAPI gå til AFSNIT C 

 
 

116 Og på hvilken måde skete det?  
AFKRYDS SÅ MANGE SVAR SOM DER ER BRUG FOR. 
 

A På et socialt netværkssted ?  

B Messenger/MSN ?  

C I et chatrum  ?  

D Via e-mail ?  

E På en spil-hjemmeside  ?  

F På en anden måde ?  

G Ved ikke ?  
   

  
CAPI: 117 only for 11-16 yrs 

117 Hvilke af følgende ting er der sket indenfor DET SENESTE ÅR? 
AFKRYDS SÅ MANGE SVAR SOM DER ER BRUG FOR. 
 

A Der blev sendt ondskabsfulde beskeder (f.eks. ord, 
billeder eller videoer) til mig på Internettet ?  

B 
Grimme eller ondskabsfulde beskeder (f.eks. ord, 

billeder eller videoer) om mig blev videresendt eller lagt 
på Internettet, hvor andre kunne se dem 

?  

C Jeg blev lukket ude fra en gruppe eller en aktivitet på 
Internettet ?  

D Jeg blev truet på Internettet  ?  
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E Der skete noget andet grimt eller ondskabsfuldt ?  

F Noget andet ?  

G Ved ikke ?  

H Ønsker ikke at svare ?  

   
  

118 Hvor chokeret blev du over det, der skete? 
AFKRYDS KUN ÉT FELT 
 

A Jeg blev meget chokeret ?  

B Jeg blev rimelig chokeret ?  

C Jeg blev lidt chokeret ?  

D Jeg blev overhovedet ikke chokeret ?  

E Ved ikke  ?  

     
CAPI 
119 

119 ONLY FOR 11-16 YRS 
Hvor lang tid havde du det sådan? 
AFKRYDS KUN ÉT FELT 
 

A Jeg kom over det med det samme ?  

B Jeg havde det sådan et par dage ?  

C Jeg havde det sådan i et par uger ?  

D Jeg havde det sådan i et par måneder eller mere ?  

 Ved ikke ?  
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    CAPI 
 
120 

120 ONLY FOR 11-16 YRS 
 
Gjorde du bagefter noget af disse ting? 
AFKRYDS SÅ MANGE SVAR, DER ER BRUG FOR 
 

A Jeg håbede, at problemet ville forsvinde af sig selv ?  

B Jeg prøvede selv at løse problemet ?  

C Jeg bebrejdede mig selv for det, der gik galt  ?  

D Jeg prøvede på at få den anden person til at lade mig 
være i fred ?  

E Jeg forsøgte at hævne mig på den anden person ?  

F Ingen af delene ?  

G Ved ikke ?  

     
 

121 Har du tale med nogle om det, der skete? 
AFKRYDS KUN ÉT FELT 

A Ja ? CAPI 122 

B Nej ? CAPI 123 

C Ønsker ikke at svare ? CAPI 123 

   
 

122 
Hvem fortalte du det til? 
AFKRYDS SÅ MANGE SVAR, DER ER BRUG FOR   

A Min mor eller far ?  

B Min bror eller søster ?  

C En ven ?  

D En lærer ?  

E En, hvis job det er at hjælpe børn (f.eks. politi, 
socialrådgiver eller lignende) ?  

F En anden voksen, som jeg stoler på ?  

G Inge af disse ?  

H Ved ikke ?  
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123 Gjorde du noget af følgende ting? 
AFKRYDS SÅ MANGE SVAR, DER ER BRUG 
FOR 
 

 124 Og hvilke af disse 
ting hjalp dig – 
hvis nogle? 

A Jeg holdt op med at bruge Internettet i et 
stykke tid ? ? 

B Jeg slettede alle beskeder fra den anden 
person ? ? 

C  Jeg ændrede mine personlige 
indstillinger/mine kontaktoplysninger ? ? 

D Jeg blokerede den anden person, så han 
eller hun ikke kunne kontakte mig ? ? 

E 
Jeg meldte problemet (brugte ”angive et 

problem-knappen”, kontaktede 
internetudbyderen eller lignende) 

? ? 

F Ingen af disse ting  ? ? 
G Ved ikke ? ? 
     

 
FOR 9-10 ÅRIGE:FØLGENDE INSTRUKS SKAL ALTID KOMME FREM 
INDEN MAN FORLADER ET AFSNIT/ INSTRUKTION PÅ SKÆRMEN (NYT 
SKÆRMBILLEDE): 
”Flot klaret. Du er nu færdig med dette afsnit. Fortæl det til 
intervieweren”.  
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AFSNIT C 
 
125 

 
Har du selv opført dig på en måde, som en anden kan have oplevet som grimt 
eller ondskabsfuldt, indenfor DET SENESTE ÅR?        
AFKRYDS KUN ÉT FELT 

A Ja ? CAPI fortsæt 

B Nej ?  

C Ved ikke  ?          CAPI gå til afsnit D 

D Ønsker ikke at svare  ?  

    
126 

Hvor ofte har du så opført dig på denne 
måde i DET SENESTE ÅR?                      
AFKRYDS KUN ÉT FELT 

  

A Hver dag eller næsten hver dag ?  

B 1-2 gange om ugen ?  

C 1-2 gange om måneden ?  

D Sjældnere  ?  

E Ved ikke  ?  

 
127 På hvilke af de følgende måder har du opført dig sådan indenfor det 

SIDSTE ÅR? 
AFKRYDS ALLE DE SVAR, DER ER BRUG FOR 
 

A Personligt, ansigt til ansigt  ?  

B Med opkald på mobiltelefonen, SMS, MMS ?  

C På Internettet ?  

D På en anden måde ?  

E Ved ikke ?  
   

  
FOR 9-10 ÅRIGE:FØLGENDE INSTRUKS SKAL ALTID KOMME FREM 
INDEN MAN FORLADER ET AFSNIT/ INSTRUKTION PÅ SKÆRMEN (PÅ EN 
NY SKÆRMSIDE): 
”Flot klaret. Du er nu færdig med dette afsnit. Fortæl det til 
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intervieweren”.  
 
 

AFSNIT D 
 LÆS DETTE.  I det seneste år har du sikkert set en masse forskellige 

billeder, foto og videoer. Nogle gange kan de være seksuelle – f.eks. 
viser mennesker, der er nøgne eller har sex med hinanden.  
 
Du har måske aldrig set noget af den slags, eller måske har du set det 
på din mobil, i et blad, på TV, DVD eller på internettet. 

     
128 Har du set noget af den slags i løbet af det DET SENESTE ÅR? 

 AFKRYDS KUN ÉT FELT 

A Ja ? CAPI FORTSÆT 

B Nej ?  

C Ved ikke  ?          CAPI gå til  AFSNIT E

D Vil ikke svare  ?  

   
 

129 

 
 
Hvor ofte har du set sådanne ting indenfor DET 
SENESTE ÅR? 
AFKRYDS KUN ÉT FELT 

 

A Hver dag eller næsten hver dag ?  

B 1-2 gange om ugen ?  

C 1-2 gange om måneden ?  

D Sjældnere ?  

E Ved ikke  ?  
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130 Hvor så du disse ting det SENESTE ÅR?  

AFKRYDS SÅ MANGE SVAR, SOM DER ER BRUG FOR 
 

A I et blad eller en bog ?  

B I fjernsynet, film eller video/DVD ?  

C SMS eller billeder/MMS på min 
mobiltelefon 

?  

D Bluetooth ?  

E Andet ?  

F Ved ikke ?  
     
131. Har du set noget af den slags på internettet indenfor det SENESTE ÅR? 

AFKRYDS KUN ÉT FELT 

A Ja ? CAPI fortsæt 

B Nej ? 
 

C Ved ikke ? CAPI gå til  AFSNIT E 

D Ønsker ikke at svare ?  

 
 
 

132 Hvilke typer af internetsider så du det på indenfor det SENESTE ÅR? 
AFKRYDS SÅ MANGE SVAR, SOM DER ER BRUG FOR 
 

A På et socialt netværkssted  

B I et pop-up vindue (noget, der vises tilfældigt)  

C En hjemmeside, hvor man kan lægge videoer ud, f.eks. 
YouTube 

 

D  På en hjemmeside for voksne  

E På en spil-hjemmeside  

F På en ven-til-ven fildelingshjemmeside som f.eks. limewire 

G Andre steder på internettet 

H Ved ikke 
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CAPI 133 only for 11-16 yrs. 
 
133 

 
Hvilke af disse ting så du?  

AFKRYDS SÅ MANGE SVAR, SOM DER ER BRUG FOR 
 

A Billeder eller video af personer, der var nøgne ?  

B Billeder eller video af nogle personers kønsdele ?  

C Billeder eller video af personer, der har sex ?  

D Billeder, video eller film, der viser sex på en voldsom og 
ubehagelig måde ?  

E Noget andet ?  

F Ved ikke ?  

G Ønsker ikke at svare ?  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
134 

 
At se seksuelle billeder på internettet kan være i orden eller det kan ikke 
være i orden. Hvis du igen tænker på den sidste gang, du så denne type 
billeder på internettet, blev du da rystet over noget? Følte du dig f.eks. 
chokeret, eller følte du, at du ikke burde have set det? 
AFKRYDS KUN ÉT FELT 

A Ja ? CAPI fortsæt 

B Nej ?  

C Ved ikke ? CAPI gå til  AFSNIT E 

D Ønsker ikke at svare ?  
   

  
135 

 
Hvis du tænker på den sidste gang, du blev chokeret over noget du 
så, hvor chokeret blev du så?  
AFKRYDS KUN ÉT FELT 

A Meget chokeret ?  

B Ret chokeret ?  

C Lidt chokeret ?  

D Overhovedet ikke chokeret  ?  

E Ved ikke  ?  
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CAPI 
136 

136 ONLY FOR 11-16 YRS. 
Hvor lang tid havde du det sådan? 
AFKRYDS KUN ÉT FELT 

A Jeg kom over det med det samme ?  

B Et par dage ?  

C Et par uger ?  

D Et par måneder eller mere ?  

E Ved ikke ?  

         
     
CAPI 
137 

 
137  ONLY FOR 11-16 YRS 
Gjorde du bagefter noget af følgende ting? 

AFKRYDS SÅ MANGE SVAR, SOM DER ER BRUG FOR 
 

A Jeg håbede, at problemet ville forsvinde af sig selv ?  

B Jeg prøvede selv at løse problemet ?  

C Jeg følte mig lidt skyldig i det, der skete ?  

D Ingen af disse ting  ?  

E Ved ikke ?  

     
138 Hvis du igen tænker på denne sidste gang, har du så fortalt  

nogle om det, der skete?  
AFKRYDS KUN ÉT FELT 

A Ja ? CAPI 139 

B Nej ? CAPI 140 

C Ved ikke 
 
? CAPI 140 
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139 

 
 
 
 
Hvem fortalte du det til? 

AFKRYDS SÅ MANGE SVAR, SOM DER ER BRUG 
FOR 
 

  

A Min mor eller far ?  

B Min bror eller søster ?  

C En ven ?  

D En lærer ?  

E En, hvis job det er at hjælpe børn (f.eks. politi, 
socialrådgiver eller lignende) ?  

F En anden voksen, som jeg stoler på ?  

G Ingen af disse ?  

H Ved ikke ?  
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140 Gjorde du noget af følgende ting? 

AFKRYDS SÅ MANGE SVAR, SOM DER ER 
BRUG FOR 
 

 141    Og hvilke, hvis 
nogen, af de ting 
du gjorde, hjalp 
dig? 

A Jeg holdt op med at bruge Internettet i et 
stykke tid ? ? 

B Jeg slettede alle beskeder fra den anden 
person ? ? 

C  Jeg ændrede mine personlige 
indstillinger/mine kontaktoplysninger ? ? 

D Jeg blokerede den anden person, så han 
eller hun ikke kunne kontakte mig ? ? 

E 
Jeg meldte problemet (brugte ”angive et 

problem-knappen, kontaktede 
internetudbyderen eller lignende) 

? ? 

F Ingen af disse ting  ? ? 
G Ved ikke  ? ? 

 
 
FOR 9-10 ÅRIGE:FØLGENDE INSTRUKS SKAL ALTID KOMME FREM 
INDEN MAN FORLADER ET AFSNIT/ INSTRUKTION PÅ SKÆRMEN: 
”Flot klaret. Du er nu færdig med dette afsnit. Fortæl det til 
intervieweren”.  
 
 
CAPI: 9-10 ÅRIGE GÅR TIL AFSNIT F  (SPRINGER OVER AFSNIT E) 

 AFSNIT E 
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CATI: SEKTION E ONLY FOR 11-16 YRS!! 
 

AFSNIT E 
 LÆS DETTE.  På nogle hjemmesider omtales der ting, som måske ikke 

er velegnet for dig. Her er nogle spørgsmål om den slags ting.  
 

 
 

142  Har du I DET SENESTE ÅR set hjemmesider, hvor nogle mennesker 
omtaler… 
AFKRYDS ET FELT PÅ HVER LINJE 

 
 

Ja Nej Ved 
ikke 

Ønsker 
ikke at 
svare 

A måder at skade eller såre sig selv på ? ? ? ? 
B måder at begå selvmord på ? ? ? ? 
C måder at blive meget tynd på (f.eks. anoreksi eller 

bulimi) 
? ? ? ? 

D hadebeskeder for at angribe visse grupper eller 
personer ? ? ? ? 

E deres erfaringer med at tage stoffer ? ? ? ? 
     

     
 

143 INDENFOR DET SIDSTE ÅR, er nogle af følgende ting sket for dig på 
internettet?  
AFKRYDS ET FELT PÅ HVER LINJE  

 
Ja Nej Ved 

ikke 

Nogen har brugt mine personlige oplysninger på en 
måde jeg ikke kunne lide 

? ? ? 
Computeren fik virus  ? ? ? 

Jeg tabte penge ved at blive snydt på Internettet (vi 
mener rigtige penge, ikke legepenge i f.eks. et 

computerspil)  
? ? ? 

Nogen har brugt min adgangskode til at få adgang til 
mine oplysninger eller til at lade som om de var mig 

? ? ? 
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144 Hvor ofte er disse ting sket for dig indenfor DET SENESTE ÅR? 

 

AFKRYDS ET FELT PÅ HVER LINJE  
 

  Meget tit Ret tit Ikke 
særlig tit 

Aldrig/
næste
n aldrig 

A Jeg har ladet være med at spise 
eller sove på grund af internettet ......................? ? ? ? 

B Jeg har haft det skidt, når jeg ikke 
kunne komme på internettet .............................? ? ? ? 

C Jeg har taget mig selv i at surfe 
uden egentlig at være interesseret ...................? ? ? ? 

D 

Jeg har tilbragt mindre tid end jeg 
burde med familie, venner, 
skolearbejde eller fritidsinteresser 
på grund af den tid, jeg bruger på 
Internettet .........................................................

? ? ? ? 

E Jeg har forsøgt at bruge mindre tid 
på Internettet, men uden held...........................? ? ? ? 
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AFSNIT F 
 
9-10 ÅRIGE 
CAPI: INTRO OG 145a og 145b ONLY FOR 9-10 YRS 
 

Intro: LÆS DETTE. Her er nogle spørgsmål om den måde, man kan bruge 
internettet på.  

 
145a   Har du gjort nogle af de følgende ting indenfor 

DET SENESTE ÅR? Hvis ja, hvor ofte har du gjort det? 
 

AFKRYDS ET FELT PÅ HVER LINJE  
 

  Ja Nej Ved ikke Ønsker 
ikke at 
svare 

  Hver 
dag/ 

næsten 
hver dag 

1-2 
gange 

om ugen 

1-2 gange 
om 

måneden 

Sjældn
ere 

Aldrig/ 
aldrig 

indenfor 
det 

seneste år 

  

A 
Ledt efter nye 
venner på 
internettet ................................

? ? ? ? ? ? ? 

B 

Givet personlig 
information 
(f.eks. navn, 
adresse og 
telefonnr.) til 
en, som jeg 
aldrig har mødt 
ansigt til 
ansigt… 

? ? ? ? ? ? ? 

C 

Tilføjet 
personer, som 
jeg aldrig har 
mødt ansigt til 
ansigt, til min 
adressebog 
eller min liste 
over venner, … 

? ? ? ? ? ? ? 
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146a   Har du gjort nogle af de følgende ting indenfor  

DET SENESTE ÅR? Hvis ja, hvor ofte har du gjort det? 
 

AFKRYDS ET FELT PÅ HVER LINJE  
 

  Ja Nej Ved ikke Ønsker 
ikke at 
svare 

  Hver 
dag/ 

næsten 
hver 
dag 

1-2 
gange 

om 
ugen 

1-2 gange 
om 

måneden 

Mindr
e ofte 

Aldrig/ 
aldrig 

indenfor 
det 

seneste 
år 

  

A

Ladet som om jeg 
var en anden 
person på 
internettet end den 
jeg er i 
virkeligheden er................................

? ? ? ? ? ? ? 

B

Sendt et billede 
eller video af mig 
selv til en person, 
som jeg aldrig har 
mødt ansigt til 
ansigt… 

? ? ? ? ? ? ? 
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11-16 ÅRIGE 
CAPI: INTRO OG 145b og 146b FOR 11-16 ÅRIGE 
 

LÆS DETTE. Her er nogle spørgsmål om den måde, man kan bruge 
internettet på. Børn og unge bruger internettet på en masse forskellige 
måder. I det følgende bedes du tænke på alle de forskellige måder og 
steder, du bruger internettet.  

Når vi bruger udtrykket “ansigt til ansigt” mener vi at tale med en anden 
person på samme sted frem for via internettet, over telefonen eller med 
webcam. 

 
145b. Har du gjort nogle af de følgende ting indenfor DET SENESTE ÅR? Hvis 

ja, hvor ofte har du gjort det? 
 

AFKRYDS ET FELT PÅ HVER LINJE  
 

  Ja Nej Ved 
ikke 

Ønsker 
ikke at 
svare 

  Hver 
dag/ 

næsten 
hver dag 

1-2 
gange 

om ugen 

1-2 gange 
om 

måneden 

Mindre 
ofte 

Aldrig/ 
aldrig 

indenfor 
det 

seneste år 

  

A 
Ledt efter nye 
venner på 
internettet ................................

? ? ? ? ? ? ? 

B 

Givet personlig 
information 
(f.eks. navn, 
adresse og 
telefonnummer
) til en, som jeg 
aldrig har mødt 
ansigt til 
ansigt… 

? ? ? ? ? ? ? 

C 

Tilføjet 
personer, som 
jeg aldrig har 
mødt ansigt til 
ansigt, til min 
adressebog 
eller min liste 
over venner, … 

? ? ? ? ? ? ? 



Side  27

 
 

146b Har du gjort nogle af de følgende ting indenfor DET SENESTE ÅR? Hvis ja, 
hvor ofte har du gjort det? 
 

AFKRYDS ET FELT PÅ HVER LINJE  
 

  Ja Nej Ved 
ikke 

Ønsker 
ikke at 
svare 

  Hver 
dag/ 

næsten 
hver 
dag 

1-2 
gange 

om 
ugen 

1-2 gange 
om 

måneden 

Mindr
e ofte 

Aldrig/ 
aldrig 

indenfor 
det 

seneste 
år 

  

A

Ladet som om jeg 
var en anden 
person på 
internettet end den 
jeg er i 
virkelighedener ................................

? ? ? ? ? ? ? 

B

Sendt et billede 
eller video af mig 
selv til en person, 
som jeg aldrig har 
mødt ansigt til 
ansigt… 

? ? ? ? ? ? ? 
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CAPI ALLE. LÆS DETTE. Her følger nogle spørgsmål om den kontakt, du 
måske har haft med personer, du har mødt på nettet. Husk at tænke på 
alle de mulige måder du anvender internettet på (f.eks. på computeren 
eller din mobil) og alle de steder, hvor du kan bruge internettet (f.eks. i 
skolen eller derhjemme). 

Når vi bruger udtrykket “ansigt til ansigt” mener vi at tale med en anden 
person på samme sted frem for via internettet, over telefonen eller med 
webcam. 

   
 

147 Lige for at være sikker; har du nogensinde haft kontakt med en person på 
internettet, som du ikke har mødt i forvejen ansigt til ansigt? 
(F.eks. via email, chat rooms, sociale netværkssteder, MSM eller 
hjemmesider med spil) 

AFKRYDS KUN ÉT FELT 

A Ja ? CAPI Fortsæt 

B Nej ?  
CAPI gå til afsnit G 

C Ved ikke  ? 

 
148 Og har du nogen sinde mødtes med en anden person ansigt til ansigt, 

som du først har mødt på internettet på denne måde?  
AFKRYDS KUN ÉT FELT  

A Ja ? CAPI Fortæt 

B Nej ?  

C Ved ikke ? CAPI gå til afsnit G  

D Ønsker ikke at svare ?  

 

149 
Hvor mange nye mennesker har du mødt på denne 
måde indenfor DET SENESTE ÅR?  

AFKRYDS KUN ÉT FELT  
 

A 1-2 ?  

B 3-4 ?  

C 5-10 ?  

D Flere end 10 ?  

E Ved ikke ?  
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150 Hvilke af følgende personer, som du først mødte på internettet, har du 

mødtes med ansigt til ansigt indenfor DET SENESTE ÅR? 

AFKRYDS SÅ MANGE SVAR, SOM DER ER BRUG FOR 

 

A En person, som er ven eller familiemedlem til 
nogle, som jeg kender personligt i forvejen ?   

B En person, som ikke har nogen forbindelse til  
mit liv, før jeg mødte dem på internettet 

?   

C Ingen af dem ?   
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151 Hvis du tænker tilbage på SIDSTE GANG, du mødtes med 

nogen, du havde mødt første gang på Internettet, hvordan 
kom du så først i kontakt med vedkommende? 
 

AFKRYDS SÅ MANGE SVAR, SOM DER ER BRUG FOR 
 

 

A På et socialt netværkssted ?  
B MSM/Messenger  ?  
C I et chatrum ?  
D Via e-mail: ?  
E På en spil-hjemmeside  ?  
F På en anden måde ?  
G Ved ikke ?  
       

 
152 At mødes ansigt til ansigt med personer, som man først møder på 

internettet, kan være i orden eller ikke i orden. Har du indenfor det seneste 
år mødtes med nogen, hvor du blev rystet eller følt, at du ikke burde have 
været dér? 
 
AFKRYDS KUN ÉT FELT 

A Ja ? CAPI fortsæt 

B Nej ?  

C Ved ikke ? CAPI gå til afsnit G  

D Ønsker ikke at svare ?  
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153 Hvis du tænker på den sidste gang, hvor du blev rystet 

eller chokeret, hvor gammel var den person, som du 
mødtes med??   
AFKRYDS KUN ÉT FELT 

 

A 
Jeg mødtes med en, der var omtrent på min alder 

?  

B Jeg mødtes med en, der var yngre end mig selv  ?  

C 
Jeg mødtes med en ældre teenager (yngre end 20 år) ?  

D Jeg mødtes med en voksen (20 år eller ældre) ?  
E Ved ikke  ?    
154 Var personen du mødtes med en mand/dreng eller en kvinde/pige?  

AFKRYDS KUN ÉT FELT 

A 
Mand/dreng  

? 

B Kvinde/pige ? 
 
 

155 Når du stadig tænker tilbage på denne sidste gang, fortalte du det til nogen, hvor 
du skulle hen? 
AFKRYDS KUN ÉT FELT 

A Ja ? CAPI 156 

B Nej ? CAPI 157 

C Ved ikke  ? CAPI 157 
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156 
Hvem fortalte du det til? 
AFKRYDS KUN ÉT FELT   

A Jeg fortalte det til en på min egen alder ?  

B Jeg fortalte det til en ældre teenager (yngre end 18 år) ?  

C Jeg fortalte det til en voksen, som jeg stoler på 
(18 år eller ældre) ?  

D Jeg fortalte det til en anden ?  

E Ved ikke ?  

   
  

157 Tog du en anden med, da du gik hen for at mødes med vedkommende? 
AFKRYDS KUN ÉT FELT 

A Ja ? CAPI 158 

B Nej ? CAPI 159 

C Ved ikke  ? CAPI 159 

   
 

158 Hvem tog du derhen sammen med? 
AFKRYDS KUN ÉT FELT 
 

  

A Jeg gik sammen med en, der var omtrent på min alder ?  

B Jeg gik sammen med en ældre teenager (yngre end 
18) ?  

C Jeg gik sammen med en voksen, som jeg stoler på 
(18år eller ældre) ?  

D Ved ikke ?  
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CAPI 159 only for 11-16 yrs 
159 Mens du stadig tænker tilbage på dengang, skete der da noget af 

følgende? 
AFKRYDS ALLE DE SVAR, DER ER BRUG FOR 
 

A Den anden person sagde noget, der sårede mig ?  

B Den anden person skadede mig fysisk (skadede min 
krop) ?  

C Den anden person gjorde noget seksuelt ved mig ?  

D Der skete noget andet grimt ?  

E Ved ikke  ?  

F Ønsker ikke at svare  ?  

     
160 Hvordan havde du det med det, der skete? 

AFKRYDS KUN ÉT FELT 
 

A Jeg blev meget chokeret ?  

B Jeg blev ret chokeret ?  

C Jeg blev lidt chokeret ?  

D Jeg blev overhovedet ikke chokeret  ?  

E Ved ikke  ?  

     
CAPI 
 
161 

161 KUN FOR 11-16 ÅRIGE 
 
Hvor lang tid havde du det sådan? 
AFKRYDS KUN ÉT FELT 
 

A Jeg kom over det med det samme ?  

B Jeg havde det sådan i et par dage ?  

C Jeg havde det sådan i et par uger ?  

D Ved ikke ?  
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    CAPI 
162 

162 KUN FOR 11-16 ÅRIGE 
Gjorde du bagefter noget af følgende ting? 
AFKRYDS SÅ MANGE SVAR, SOM DER ER BRUG FOR 
 

A Jeg håbede, at problemet ville forsvinde af sig selv ?  

B Jeg prøvede selv at løse problemet ?  

C Jeg bebrejdede mig selv for det, der skete ?  

D Jeg prøvede på at få den anden person til at lade mig 
være i fred ?  

E Jeg forsøgte at hævne mig på den anden person  ?  

F Ingen af disse ting ?  

G Ved Ikke ?  

     
163 Mens du stadig tænker tilbage på dengang, fortalte du så nogen om det, der 

skete? 
AFKRYDS KUN ÉT FELT 

A Ja ? CAPI 164 

B Nej ? CAPI 165 

C Ved ikke  ? CAPI 165 

   
 

164 
 
 
 

Hvem fortalte du det til? AFKRYDS SÅ MANGE 
SVAR, SOM DER ER BRUG FOR   

A Min mor eller far ?  

B Min bror eller søster ?  

C En ven ?  

D En lærer ?  

E En person, hvis arbejde det er at hjælpe børn (f.eks  
politiet eller en socialrådgiver)  ?  

F En anden voksen, som jeg stoler på ?  

G En anden ?  

H Ved ikke ?  
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165 Gjorde du noget af følgende ting? 
AFKRYDS SÅ MANGE SVAR, DER ER BRUG 
FOR 
 

 166 Og hvilke de ting 
du gjorde, hjalp 
dig – hvis nogle? 

A Jeg holdt op med at bruge Internettet i et 
stykke tid ? ? 

B Jeg slettede alle beskeder fra den anden 
person ? ? 

C  Jeg ændrede mine personlige 
indstillinger/mine kontaktoplysninger ? ? 

D Jeg blokerede den anden person, så han 
eller hun ikke kunne kontakte mig ? ? 

E Jeg meldte problemet (f.eks. brugte online 
'Hjælp'- eller 'personligt overgreb'-knappen)  ? ? 

F Ingen af disse ting ? ? 
G Ved ikke ? ? 
     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
CAPI: 9-10 ÅRIGE:  ER FÆRDIGE NU ?  GÅ TIL AFSLUTNING AFSNIT F 
 
11-16 ÅRIGE FORTSÆTTER TIL NÆSTE AFSNIT
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CAPI: AFSNIT G ONLY FOR 11-16 YRS!! 
SECTION G 

 
 
Mennesker gør alle mulige ting på internettet. Nogle gange kan de sende 
seksuelle beskeder eller billeder. Med dette vi mener tale om eller have 
sex eller vise billeder af nøgne personer eller personer, som har sex med 
hinanden.  
Her følger nogle spørgsmål om dette. Du skal tænke på alle de måder, du 
bruger internettet på (men ikke SMS på mobiltelefonen. 
 

167 Indenfor det SENESTE ÅR, har du set eller modtaget en eller anden form 
for seksuel besked på internettet? Det kan både være billeder, ord eller 
videoer.   
AFKRYDS KUN ÉT FELT  

A Ja ? CAPI Fortsæt 

B Nej ?  

C Ved ikke ? CAPI gå til afsnit H 

D Ønsker ikke at svare ?  
 

168 Hvor ofte har du indenfor DET SENESTE ÅR set eller modtaget seksuelle 
beskeder af den slags på internettet?  Det kan både være billeder, ord 
eller videoer.   
AFKRYDS KUN ÉT FELT  

A Hver dag eller næsten hver dag ?  

B 1-2 gange om ugen ?  

C 1-2 gange om måneden ?  

D Sjældnere ?  

E Ved ikke  ?  
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169 Har du oplevet noget af følgende på Internettet i DET SENESTE 

ÅR...? 
AFKRYDS SÅ MANGE SVAR, SOM DER ER BRUG FOR 
 

A Jeg har fået en seksuel besked tilsendt på internettet ?  

B Jeg har set en seksuel besked på internettet, der var 
lagt ud, hvor andre kunne se den  ?  

C Jeg er blevet bedt om at snakke om at gøre noget 
seksuelt med én på internettet ?  

D Jeg er blevet bedt om at vise et foto eller en video af 
mine kønsdele på internettet ?  

E Jeg har set andre mennesker gøre noget seksuelt  ?  

F Ingen af disse ting  ?  

G Ved ikke ?  

H Ønsker ikke at svare  ?  

   
  

170 Hvis du tænker de gange indenfor det SIDSTE ÅR, du så eller modtog 
en seksuel besked på internettet, hvor skete det? 
AFKRYDS SÅ MANGE SVAR, SOM DER ER BRUG FOR 
 

A På et socialt netværkssted ?  

B MSM/Messenger ?  

C I et chatroom ?   

D Via email ?  

E På en spil-hjemmeside ?  

F I et pop-upvindue (noget der vises 
tilfældigt) ?  

G På en anden måde på Internettet ?  

H Ved ikke ?  
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171 Og har nogle af de seksuelle beskeder, som du har set eller modtaget indenfor 
det seneste år, bekymret dig på den ene eller anden måde? F.eks.rystet dig eller 
fået dig til at føle, at du ikke burde have set det? 
AFKRYDS KUN ÉT FELT 
 

A Ja ? CAPI fortsæt  

B Nej ?  

C Ved ikke  ?        CAPI gå til afsnit H 

D Ønsker ikke at svare ?  

 
 
 

172 Hvis du tænker på DEN SIDSTE GANG, du følte dig chokeret over at 
have set noget af den slags, hvordan havde du det med det? 
AFKRYDS KUN ÉT FELT 
 

A Jeg blev meget chokeret ?  

B Jeg blev ret chokeret ?  

C Jeg blev lidt chokeret ?  

D Jeg blev overhovedet ikke chokeret  ?  

E Vil ikke svare  ?  
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173 Hvor lang tid havde du det sådan? 

AFKRYDS KUN ÉT FELT 
 

A Jeg kom over det med det samme ?  

B Jeg tænkte på det i et par dage ?  

C Jeg tænkte på det i et par uger ?  

D Jeg tænkte på det i et par måneder eller mere ?  

 Ved ikke ?  

 
     
174 

 
Gjorde du bagefter noget af følgende ting? 
AFKRYDS SÅ MANGE SVAR, SOM DER ER BRUG FOR  
 

A Jeg håbede, at problemet ville forsvinde af sig selv ?  

B Jeg prøvede selv at løse problemet ?  

C Jeg bebrejdede mig selv for det, der gik galt  ?  

D Jeg prøvede på at få den anden person til at lade mig 
være i fred ?  

E Jeg forsøgte at hævne mig på den anden person ?  

F Ingen af disse ting  ?  

G Ved ikke ?  

    175 Fortalte du nogen om det, der skete? 
AFKRYDS KUN ÉT FELT 

A Ja ? CAPI 176 

B Nej ? CAPI 177 

C Ved ikke  ? CAPI 177 
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176 

 
 
Hvem fortalte du det til? 
AFKRYDS SÅ MANGE SVAR, SOM DER ER BRUG 
FOR 
 

  

A Min mor eller far ?  

B Min bror eller søster ?  

C En ven ?  

D En lærer ?  

E En anden voksen, som jeg stoler på ?  

F En person, hvis arbejde det er at hjælpe børn (f.eks  
politiet eller en socialrådgiver)  ?  

G En anden ?  

H Ved ikke ?  

     
177 Gjorde du noget af følgende ting? 

AFKRYDS SÅ MANGE SVAR, DER ER BRUG 
FOR 
 

 178 Og hvilke af de 
ting du gjorde, 
hjalp dig – hvis 
nogle? 

A Jeg holdt op med at bruge Internettet i et 
stykke tid ? ? 

B Jeg slettede alle beskeder fra den anden 
person ? ? 

C  Jeg ændrede mine personlige 
indstillinger/mine kontaktoplysninger ? ? 

D Jeg blokerede den anden person, så han 
eller hun ikke kunne kontakte mig ? ? 

E Jeg meldte problemet (f.eks. brugte online 
'Hjælp'- eller 'personligt overgreb'-knappen)  ? ? 

F Ingen af disse ting ? ? 
G Ved ikke ? ? 
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CAPI: AFSNIT H ONLY FOR 11-16 ÅRIGE! 
 

AFSNIT H 
 

 
 

LÆS DETTE. Mennesker gør alle mulige ting på internettet. Nogle gange 
kan de sende seksuelle beskeder eller billeder. Med dette vi mener tale 
om eller have sex eller vise billeder af nøgne personer eller personer, 
som har sex med hinanden.  
 

179 Indenfor det SENESTE ÅR, har du selv sendt eller lagt en eller anden form 
for seksuel besked på internettet (f.eks. seksuelle billeder, ord eller 
videoer). Det kunne være af dig selv eller af andre mennesker.  
AFKRYDS KUN ÉT FELT  

A Ja ? CAPI Fortsæt 

B Nej ?  

C Ved ikke ? CAPI gå til AFSNIT F (afslutning) 

D Ønsker ikke at svare ?  
 

180 Hvor ofte har du indenfor DET SENESTE ÅR gjort det? 
AFKRYDS KUN ÉT FELT  

A Hver dag eller næsten hver dag ?  

B 1-2 gange om ugen ?  

C 1-2 gange om måneden ?  

D Sjældnere ?  

E Ved ikke  ?  
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181 Har du gjort noget af følgende ting på Internettet i DET SENESTE 

ÅR...? 
AFKRYDS SÅ MANGE SVAR, SOM DER ER BRUG FOR 
 

A Jeg har sendt en seksuel besked på internettet til en 
anden ?  

B Jeg har lagt en seksuel besked på internettet, som 
andre kunne se  ?  

C Jeg har talt med én på internettet om at gøre noget 
seksuelt  ?  

D Jeg har bedt en anden person om at sende mig et foto 
eller en video af sine kønsdele på internettet ?  

E Jeg har sendt andre et billede eller en video, der viser 
mine kønsdele  ?  

F Ingen af disse ting  ?  

G Ved ikke ?  

H Ønsker ikke at svare  ?  

   
  

 
 
 

AFSNIT F 
 

 
 
 
INSTRUKS PÅ SKÆRMEN: 
 
FLOT KLARET. DET VAR DEN SIDSTE DEL AF UNDERSØGELSEN. 
DER ER IKKE FLERE SPØRGSMÅL, DU SELV SKAL UDFYLDE.  
 
FORTÆL TIL INTERVIEWEREN, AT DU ER FÆRDIG, OG HUN VIL 
LIGE STILLE DIG NOGLE FÅ SPØRGSMÅL TIL SIDST.  
 


