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VARIABELLISTE HVORDAN HAR DU DET? 2017 – SPØRGSMÅL UDELUKKENDE TIL UNGE 
Spørgsmål der kun indgår i RM’s ungeskema 

 
Spørgsmåls-
nummer 

Variabel navn Spørgsmål Variabel label Værdi label 

Alkohol 

39 alkoslag Inden for de seneste 12 måneder: Hvor ofte har du oplevet følgende i 
forbindelse med, at du har drukket alkohol? 
Været i slagsmål 

Været i slagsmål i 
forbindelse med alkohol 
inden for det sidste år 

1: 0 gange 
1: 1 gang 
2: 2 eller flere gange 

alkoulyk Inden for de seneste 12 måneder: Hvor ofte har du oplevet følgende i 
forbindelse med, at du har drukket alkohol? 
Været involveret i en ulykke 

Været involveret i en 
ulykke i forbindelse med 
alkohol inden for det 
sidste år 

1: 0 gange 
2: 1 gang 
3: 2 eller flere gange 

alkoblack Inden for de seneste 12 måneder: Hvor ofte har du oplevet følgende i 
forbindelse med, at du har drukket alkohol? 
Haft blackout (husker ikke hvad der er sket) 

Haft et blackout i 
forbindelse med alkohol 
inden for det sidste år 

1: 0 gange 
2: 1 gang 
3: 2 eller flere gange 

alkosex Inden for de seneste 12 måneder: Hvor ofte har du oplevet følgende i 
forbindelse med, at du har drukket alkohol? 
Haft sex, som du fortrød bagefter 

Haft sex, som du fortrød 
bagefter, i forbindelse 
med alkohol inden for det 
sidst 

1: 0 gange 
2: 1 gang 
3: 2 eller flere gange 

alkocyk Inden for de seneste 12 måneder: Hvor ofte har du oplevet følgende i 
forbindelse med, at du har drukket alkohol? 
Kørt på cykel selvom du havde drukket flere genstande 

Kørt på cykel i 
forbindelse med alkohol 
inden for det sidste år 

1: 0 gange 
2: 1 gang 
3: 2 eller flere gange 

alkobil Inden for de seneste 12 måneder: Hvor ofte har du oplevet følgende i 
forbindelse med, at du har drukket alkohol? 
Kørt knallert/ bil selvom du havde drukket flere genstande 

Kørt knallert/bil i 
forbindelse med alkohol 
inden for det sidste år 

1: 0 gange 
2: 1 gang 
3: 2 eller flere gange 

alkostof Inden for de seneste 12 måneder: Hvor ofte har du oplevet følgende i 
forbindelse med, at du har drukket alkohol? 
Taget stoffer (f.eks. hash, kokain), som du fortrød bagefter 

Taget stoffer, som du 
fortrød bagefter, i 
forbindelse med alkohol 
inden for det 

1: 0 gange 
2: 1 gang 
3: 2 eller flere gange 

Stoffer 

40 hash Har du nogensinde prøvet hash eller andre stoffer 
Hash 

Hash. Har du 
nogensinde prøvet 
hash eller andre 
stoffer? 

1: Nej 
2: Ja 

hashalder Har du nogensinde prøvet hash eller andre stoffer 
Hash 
Hvis ja – hvor gammel var du, da du prøvede det første gang? Skriv alder 
(år) 

Hash. Hvor gammel 
var du første 
gang? 

Numerisk 

stoffer Har du nogensinde prøvet hash eller andre stoffer 
Andre stoffer (f.eks. kokain, amfetamin, ecstasy eller lignende) 

Stoffer. Har du 
nogensinde prøvet  
hash eller andre 
stoffer? 

1: Nej 
2: Ja 
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Spørgsmåls-
nummer 

Variabel navn Spørgsmål Variabel label Værdi label 

stofalder Har du nogensinde prøvet hash eller andre stoffer 
Andre stoffer (f.eks. kokain, amfetamin, ecstasy eller lignende) 
Hvis ja – hvor gammel var du, da du prøvede det første gang? Skriv alder 
(år) 

Stoffer. Har du 
nogensinde prøvet 
hash eller andre 
stoffer? 

Numerisk 

41 hash12 Hvor mange gange inden for de sidste 12 måneder har du: 
Røget hash 

Hvor mange gange har 
du røget hash (sidste 12 
mdr) 

1: 0 gange 
2: 1-2 gange 
3: 3-5 gange 
4: 6-9 gange 
5: 10-19 gange 
6: Mindst 20 gange 

stoffer12 Hvor mange gange inden for de sidste 12 måneder har du: 
Indtaget andre stoffer end hash (f.eks. kokain, amfetamin, ecstasy eller 
lignende) 

Hvor mange gange har 
du taget andre stoffer 
(sidste 12 mdr) 

1: 0 gange 
2: 1-2 gange 
3: 3-5 gange 
4: 6-9 gange 
5: 10-19 gange 
6: Mindst 20 gange 

Selvskade 

48 selvskade Har du nogensinde skadet dig selv med vilje uden at have til hensigt at tage 
dit eget liv? (f.eks. ved at skære/cutte, brænde, kradse eller slå dig selv) 

Selvskade med vilje 
uden at ville tage livet? 

1: Ja 
2: Nej 

49 selvskaere Hvordan har du skadet dig selv? 
Jeg har skåret mig selv ('cutting') 

Skåret mig selv 1: Ja 
2: Nej 

selvbraende Hvordan har du skadet dig selv? 
Jeg har brændt mig selv 

Brændt mig selv 1: Ja 
2: Nej 

selvkradse Hvordan har du skadet dig selv? 
Jeg har kradset eller nevet mig selv 

Kradset eller nevet mig 
selv 

1: Ja 
2: Nej 

selvslaa Hvordan har du skadet dig selv? 
Jeg har slået mig selv 

Slået mig selv 1: Ja 
2: Nej 

selvsparke Hvordan har du skadet dig selv? 
Jeg har slået eller sparket hårdt mod noget 

Slået eller sparket hårdt 
mod noget 

1: Ja 
2: Nej 

selvstikke Hvordan har du skadet dig selv? 
Jeg har stukket mig selv med nåle 

Stukket mig selv med 
nåle 

1: Ja 
2: Nej 

selvhaar Hvordan har du skadet dig selv? 
Jeg har trukket hår ud 

Trukket hår ud 1: Ja 
2: Nej 

selvsluge Hvordan har du skadet dig selv? 
Jeg har slugt skadelige genstande eller væsker 

Slugt skadelige 
genstande eller væsker 

1: Ja 
2: Nej 

selvandet Hvordan har du skadet dig selv? 
Jeg har skadet mig selv på anden vis 

Skadet mig selv på 
anden vis 

1: Ja 
2: Nej 

50 selvgange Hvor mange gange har du skadet dig selv inden for de seneste 12 
måneder? 

Antal gange selvskade 
inden for det sidste år 

1: 0 gange 
2: 1-5 gange 
3: 6-20 gange 
4: Mere end 20 gange 

51 selvhjaelp Vil du gerne have hjælp til at stoppe med at skade dig selv fra læge, Vil du gerne have hjælp 1: Ja, jeg vil gerne have 
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Spørgsmåls-
nummer 

Variabel navn Spørgsmål Variabel label Værdi label 

psykolog eller anden fagperson? til at stoppe med 
selvskade? 

hjælp 
2: Nej, jeg ønsker ikke 
hjælp 
3: Jeg modtager allerede 
hjælp 
4: Ikke relevant (jeg er 
stoppet med at skade mig 
selv) 

Mad 

59 spiseslik De følgende spørgsmål handler om din krop, vægt og spisevaner: sæt 
kryds ud for det, der passer bedst på dig. 
Jeg får dårlig samvittighed, når jeg spiser slik 

Jeg får dårlig 
samvittighed, når jeg 
spiser slik 

1: Meget ofte 
2: Ofte 
3: Sjældent  
4: Aldrig 

spisekur De følgende spørgsmål handler om din krop, vægt og spisevaner: sæt 
kryds ud for det, der passer bedst på dig. 
Jeg er på slankekur 

Jeg er på slankekur 1: Meget ofte 
2: Ofte 
3: Sjældent  
4: Aldrig 

spisetilfreds De følgende spørgsmål handler om din krop, vægt og spisevaner: sæt 
kryds ud for det, der passer bedst på dig. 
Jeg er tilfreds med mine spisevaner 

Jeg er tilfreds med mine 
spisevaner 

1: Meget ofte 
2: Ofte 
3: Sjældent  
4: Aldrig 

spiseopkast De følgende spørgsmål handler om din krop, vægt og spisevaner: sæt 
kryds ud for det, der passer bedst på dig. 
Jeg kaster op for at komme af med det, jeg har spist 

Jeg kaster op for at 
komme af med det, jeg 
har spist 

1: Meget ofte 
2: Ofte 
3: Sjældent  
4: Aldrig 

spiseandre De følgende spørgsmål handler om din krop, vægt og spisevaner: sæt 
kryds ud for det, der passer bedst på dig. 
Det er ubehageligt for mig at spise sammen med andre 

Det er ubehageligt for 
mig at spise sammen 
med andre 

1: Meget ofte 
2: Ofte 
3: Sjældent  
4: Aldrig 

spisetvang De følgende spørgsmål handler om din krop, vægt og spisevaner: sæt 
kryds ud for det, der passer bedst på dig. 
Jeg er bange for, at jeg ikke kan holde op med at spise, når jeg først er 
begyndt 

Jeg er bange for, at jeg 
ikke kan holde op med at 
spise, når jeg først er 
begynd 

1: Meget ofte 
2: Ofte 
3: Sjældent  
4: Aldrig 

spisediaet De følgende spørgsmål handler om din krop, vægt og spisevaner: sæt 
kryds ud for det, der passer bedst på dig. 
Jeg føler, det er nødvendigt at følge en streng diæt eller overholde andre 
madritualer for at kontrollere, hvad jeg spiser 

Streng diæt eller 
madritualer for at 
kontrollere, hvad jeg 
spiser 

1: Rigtigt 
2: Næsten rigtigt 
3: Kun lidt rigtigt 
4: Forkert 

spisetabe De følgende spørgsmål handler om din krop, vægt og spisevaner: sæt 
kryds ud for det, der passer bedst på dig. 
Jeg føler, at mit ønske om at tabe mig har taget overhånd 

Jeg føler, at mit ønske 
om at tabe mig har taget 
overhånd 

1: Rigtigt 
2: Næsten rigtigt 
3: Kun lidt rigtigt 
4: Forkert 

Højde og vægt 

70 tabemig Hvor meget vil du gerne tabe dig? Hvor meget vil du gerne Numerisk 
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Spørgsmåls-
nummer 

Variabel navn Spørgsmål Variabel label Værdi label 

tabe dig? 

Vold og overgreb 

71 ungvold_17 Har du i dit ungdomsliv (13-24 år) været udsat for fysisk vold eller trusler om 
fysisk vold? Eksempelvis blevet skubbet, revet, rusket, slået, sparket, kastet 
ind i noget eller blevet truet med tæsk. 

Ungdom vold. Udsat for 
fysisk vold eller trusler 
herom? 

1: Nej 
2: Ja, én gang 
3: Ja, flere gange 

72 uvoldkaer_17 Hvem udsatte dig for det? 
Kæreste/ ægtefælle (tidligere eller nuværende) 

Ungdom vold. 
Kæreste/ægtefælle? 

1: Ja 
2: Nej 

uvoldfam_17 Hvem udsatte dig for det? 
Forælder/ stedfar/ stedmor/ anden familie 

Ungdom vold. 
Forælder/anden familie? 

1: Ja 
2: Nej 

uvoldven_17 Hvem udsatte dig for det? 
Ven/ bekendt 

Ungdom vold. 
Ven/bekendt? 

1: Ja 
2: Nej 

uvoldfrem_17 Hvem udsatte dig for det? 
Fremmed 

Ungdom vold. 
Fremmed? 

1: Ja 
2: Nej 

73 ungvold2_17 Har du i dit ungdomsliv (13-24 år) været udsat for seksuelle overgreb eller 
forsøg på seksuelle overgreb? Eksempelvis seksuel beføling, forsøg på 
samleje eller gennemført samleje mod din vilje. 

Ungdom overgreb. Udsat 
for seksuelle overgreb 
eller forsøg herpå? 

1: Nej 
2: Ja, én gang 
3: ja, flere gange 

74 uvoldkaer2_17 Hvem udsatte dig for det? 
Kæreste/ ægtefælle (tidligere eller nuværende) 

Ungdom overgreb. 
Kæreste/ægtefælle? 

1: Ja 
2: Nej 

uvoldfam2_17 Hvem udsatte dig for det? 
Forælder/ stedfar/ stedmor/ anden familie 

Ungdom overgreb. 
Forælder/anden familie? 

1: Ja 
2: Nej 

uvoldven2_17 Hvem udsatte dig for det? 
Ven/ bekendt 

Ungdom overgreb. 
Ven/bekendt? 

1: Ja 
2: Nej 

uvoldfrem2_17 Hvem udsatte dig for det? 
Fremmed 

Ungdom overgreb. 
Fremmed? 

1: Ja 
2: Nej 

75 bvold_17 Har du i din barndom (under 13 år) været udsat for fysisk vold eller trusler 
om fysisk vold? Eksempelvis blevet skubbet, revet, rusket, slået, sparket, 
kastet ind i noget eller blevet truet med tæsk? 

Barndom vold. Udsat for 
fysisk vold eller trusler 
herom? 

1: Nej 
2: Ja, én gang 
3: Ja, flere gange 

76 bvoldkaer_17 Hvem udsatte dig for det? 
Kæreste 

Barndom vold. Kæreste? 1: Ja 
2: Nej 

bvoldfam_17 Hvem udsatte dig for det? 
Forælder/ stedfar/ stedmor/ anden familie 

Barndom vold. 
Forælder/anden familie? 

1: Ja 
2: Nej 

bvoldven_17 Hvem udsatte dig for det? 
Ven/ bekendt 

Barndom vold. 
Ven/bekendt? 

1: Ja 
2: Nej 

bvoldfrem_17 Hvem udsatte dig for det? 
Fremmed 

Barndom vold. 
Fremmed? 

1: Ja 
2: Nej 

77 bvold2_17 Har du i din barndom (under 13 år) været udsat for seksuelle overgreb eller 
forsøg på seksuelle overgreb? Eksempelvis seksuel beføling, forsøg på 
samleje eller gennemført samleje mod din vilje. 

Barndom overgreb. 
Udsat for seksuelle 
overgreb eller forsøg 
herpå? 

1: Nej 
2: Ja, én gang 
3: Ja, flere gange 

78 bvoldkaer2_17 Hvem udsatte dig for det? 
Kæreste 

Barndom overgreb. 
Kæreste? 

1: Ja 
2: Nej 

bvoldfam2_17 Hvem udsatte dig for det? Barndom overgreb. 1: Ja 
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Spørgsmåls-
nummer 

Variabel navn Spørgsmål Variabel label Værdi label 

Forælder/ stedfar/ stedmor/ anden familie Forælder/anden familie? 2: Nej 

bvoldven2_17 Hvem udsatte dig for det? 
Ven/ bekendt 

Barndom overgreb.  
Ven/bekendt? 

1: Ja 
2: Nej 

bvoldfrem2_17 Hvem udsatte dig for det? 
Fremmed 

Barndom overgreb. 
Fremmed? 

1: Ja 
2: Nej 

Sex 

81 sexjanej Har du nogensinde haft samleje? Har du nogensinde haft 
samleje? 

1: Ja 
2: Nej 

82 sexalder Hvor gammel var du første gang, du havde samleje? Kan du ikke huske det 
nøjagtigt, så skriv ca. alder. 

Hvor gammel var du 
første gang, du havde 
samleje? 

Numerisk 

83 antalsex Hvor mange forskellige personer har du haft samleje med? Kan du ikke 
huske det nøjagtigt, så skriv ca. antal. 

Hvor mange forskellige 
personer har du haft 
samleje med? 

Numerisk 

84 ingen Når du har samleje med en NY partner, hvilken type prævention bruger du 
eller din partner typisk? Hvis du kun har haft én partner, så tænk på første 
gang I havde samleje. 
Ingen 

Ingen. Samleje med NY 
partner: hvilken 
prævention bruger du/I 
typisk? 

1: Ja 
2: Nej 

kondom Når du har samleje med en NY partner, hvilken type prævention bruger du 
eller din partner typisk? Hvis du kun har haft én partner, så tænk på første 
gang I havde samleje. 
Kondomer 

Kondom. Samleje med 
NY partner: hvilken 
prævention bruger du/I 
typisk? 

1: Ja 
2: Nej 

ppiller_17 Når du har samleje med en NY partner, hvilken type prævention bruger du 
eller din partner typisk? Hvis du kun har haft én partner, så tænk på første 
gang I havde samleje. 
P-piller/p-stave/ p-plastre/p-ring/minipiller 

P-piller mm.. Samleje 
med NY partner: hvilken 
prævention bruger du/I 
typisk? 

1: Ja 
2: Nej 

spiral Når du har samleje med en NY partner, hvilken type prævention bruger du 
eller din partner typisk? Hvis du kun har haft én partner, så tænk på første 
gang I havde samleje. 
Spiral 

Spiral. Samleje med NY 
partner: hvilken 
prævention bruger du/I 
typisk? 

1: Ja 
2: Nej 

afbrudt Når du har samleje med en NY partner, hvilken type prævention bruger du 
eller din partner typisk? Hvis du kun har haft én partner, så tænk på første 
gang I havde samleje. 
Afbrudt samleje 

Afbrudt. Samleje med 
NY partner: hvilken 
prævention bruger du/I 
typisk? 

1: Ja 
2: Nej 

periode Når du har samleje med en NY partner, hvilken type prævention bruger du 
eller din partner typisk? Hvis du kun har haft én partner, så tænk på første 
gang I havde samleje. 
Sikre perioder 

Sikre perioder. Samleje 
med NY partner: hvilken 
prævention bruger du/I 
typisk? 

1: Ja 
2: Nej 

praevandet_17 Når du har samleje med en NY partner, hvilken type prævention bruger du 
eller din partner typisk? Hvis du kun har haft én partner, så tænk på første 
gang I havde samleje. 
Andet 

Anden prævention. 
Samleje med NY partner: 
hvilken prævention 
bruger du/I typisk? 

1: Ja 
2: Nej 

praevhv Når du har samleje med en NY partner, hvilken type prævention bruger du Anden prævention, hvad. String 
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Spørgsmåls-
nummer 

Variabel navn Spørgsmål Variabel label Værdi label 

eller din partner typisk? Hvis du kun har haft én partner, så tænk på første 
gang I havde samleje. 
Hvis andet, skriv hvad. 

Samleje med NY partner: 
hvilken prævention 
bruger du/I typisk? 

85 seksualitet Opfatter du dig som: Opfatter du dig som? 1: Heteroseksuel (tiltrukket 
af det modsatte køn) 
2: Homoseksuel (tiltrukket 
af eget køn) 
3: Biseksuel (tiltrukket af 
begge køn) 
4: Uafklaret 
5: Andet 

Børn, parforhold og uddannelse 

95 kaereste Har du en kæreste Kæreste i 1 år eller 
derover 

0: Nej 
2: Ja 

kaeraar Har du en kæreste  hvis ja, hvor længe har I været sammen? 
År 

Hvor længe har du været 
sammen med din 
kæreste (År)? 

Numerisk  

kaermdr Har du en kæreste  hvis ja, hvor længe har I været sammen? 
Måneder 

Hvor længe har du været 
sammen med din 
kæreste (Måneder)? 

Numerisk 

99 skoleung_17 Hvilken skole- eller ungdomsuddannelse er du i gang med? Hvilken skole- eller 
ungdomsuddannelse er 
du i gang med? 

1: 9. klasse 
2: 10. klasse 
3: Almen gymnasium 
(STX) 
4: Teknisk gymnasium 
5: Højere handelseksamen 
(HHX) 
6: HF 
7: Erhvervsuddannelse 
(EUD) 
8: EUX 
9: Andet 

skolenuhv Hvilken skole- eller ungdomsuddannelse er du i gang med? 
Hvis andet, skriv hvad 

Hvilken skole- eller 
ungdomsuddannelse er 
du i gang med andet? 

String 

 

 


