Ace Community Survey 2021
Undersøgelse af det aseksuelle miljø 2021
Dette er Ace Community Survey 2021 [Dansk: Undersøgelse af det aseksuelle miljø 2021] – et
fællesskabsprojekt der bliver gennemført af The Ace Community Survey Team (holdet bag undersøgelsen).
Formålet med projektet er at få mere af vide om diversiteten i det aseksuelle miljø, hvilket tæller folk der
identificerer sig som aseksuelle, demiseksuelle, gray-aseksuelle eller beslægtede identiteter. Resultaterne vil
blive udgivet som en oversigtsrapport og derudover som artikler der undersøger specifikke emner og deres
intersektion med det aseksuelle miljø.
Dette spørgeskema kan besvares af alle over 13 år, både aces og ikke-aces. Det tager omkring 30 minutter at
besvare.
Al data bliver holdt fortroligt og ingen information der kan bruges til identifikation bliver indsamlet. Vær
opmærksom på at noget data kan blive delt med akademiske eller nonprofit institutioner, som anmoder om
information fra The Ace Community Survey Team, med det formål at udgive information om det aseksuelle miljøs
identiteter, helbred og helbredsbehov. Alle dataanmodninger bliver gennemgået af The Ace Community Survey
Team.
Det er helt frivilligt at deltage i undersøgelsen og du kan stoppe når som helst. Der er kun få påkrævede
spørgsmål og resten kan du lade være tomme hvis du føler ubehag med at svare eller ikke ved hvordan du skal
svare. Der kan være terminologi som er fremmed for dig; du kan vælge at slå det op eller besvare efter bedste
evne.
Spørgeskemaet har spørgsmål om følsomme emner såsom seksuel aktivitet, seksualiseret vold, selvmord,
mentalt helbred og andre emner som nogle finder triggering. Du behøver ikke besvare disse spørgsmål, hvis du
synes de er ubehagelige. Vi vil advare om potentielt følsomme sektioner og give dig mulighed for at springe hele
sektionen over.
Hvis du har spørgsmål eller bekymringer omkring spørgeskemaet kan du kontakte The Ace Community Survey
Team på asexualcensus@gmail.com.
Ofte stillede spørgsmål kan findes her:
https://asexualcensus.wordpress.com/frequently-asked-questions/english-survey-faq/
Du kan se resultater når de bliver udgivet her: http://asexualcensus.wordpress.com
Ved at trykke på ”næste”-knappen nedenfor, indikerer du at du er mere end 13 år gammel og at du samtykker til
at deltage i undersøgelsen. Brug venligst tilbage-knappen i din browser til at lukke denne side, hvis du er under
13 år gammel eller ikke ønsker at deltage i undersøgelsen.
*skal udfyldes

Demografi
Det er bedst at besvare så mange spørgsmål som muligt, men du kan springe de fleste spørgsmål over. Der er plads til feedback og uddybning i
slutningen af spørgeskemaet.

A1. I hvilket år blev du født? *
Dit svar

A2. Hvad er dit højeste, færdiggjorte uddannelsesniveau?
Oversætters note: Dette spørgsmål er baseret på det amerikanske uddannelsessystem og derfor er det ikke alle
uddannelsesniveauer der direkte kan overføres til dansk. Den nærmeste tilsvarende uddannelse er angivet. Hvis du er i tvivl
kan du altid svare efter bedste evne eller også undersøge din specifikke uddannelse. Denne hjemmeside kan give et
pejlemærke for danske uddannelser ligger i forhold til hinanden:
https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/typer/hardtableview.

Grundskole eller tilsvarende
Ungdomsuddannelse (erhvervsuddannelse, gymnasium osv.) eller tilsvarende
Noget universitet/højere uddannelse (ikke færdiggjort på dette tidspunkt)
Associate’s degree svarer nogenlunde til de danske erhvervsakademiuddannelser
Bachelorgrad (BA, BS, BSc osv.) eller tilsvarende
Kandidatgrad (MA, MS, MENG, MSW osv.) eller tilsvarende
Professional school degree findes ikke som en specifik grad i Danmark, men dækker over MD, DDC, JD osv. og
tæller blandt andet læger
Doktorgrad (PhD, EdD osv.) eller tilsvarende

A3. Er du studerende på nuværende tidspunkt?
Oversætters note: Dette spørgsmål er baseret på det amerikanske uddannelsessystem og derfor er det ikke alle
uddannelsesniveauer der direkte kan overføres til dansk. Den nærmeste tilsvarende uddannelse er angivet. Hvis du er i tvivl
kan du altid svare efter bedste evne eller undersøge din specifikke uddannelse. Denne hjemmeside kan give et pejlemærke for
danske uddannelser ligger i forhold til hinanden:
https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/typer/hardtableview.
Nej
Ja, på gymnasiet
Ja, på erhvervsskole/erhvervsakademi (teknisk/handelsecertifikat eller lærling)
Ja, på bachelorniveau (erhvervsakademi, til bachelorgrad eller tilsvarende)
Ja, på kandidat niveau eller højere (kandidatgrad, PhD eller tilsvarende)
Andet

A4. Hvilket af følgende beskriver bedst din arbejdssituation?
I arbejde, fuldtid
I arbejde, deltid
Selvstændig
Pensioneret
Omsorgsperson på fuldtid (fx forælder)
Studerer på fuldtid
Ledig og leder efter arbejde
Ledig og leder ikke efter arbejde
Ledig på grund af handicap eller sundhedsforhold
Kun ansat i ubetalt arbejde (fx frivilligt arbejde eller praktik)
Ansat i sæson-, kontrakt- eller løsarbejde (også korttids- eller projektansættelse)
Andet:

A5. Har du mere end et arbejde?
Nej, jeg er ledig
Nej, kun et
Ja, 2 jobs
Ja, tre eller flere jobs

A6. Hvordan identificerer du dig med din nuværende religion, hvis du har en?
Kryds alle relevante felter af.

Agnostiker
Ateist
Buddhist
Kristen
Hindu
Jøde
Muslim
Hedenskab (pagan)
Panteist eller panenteist
Sikh
Unitarian Universalist
Wicca
Ikke-religiøs
Ikke noget bestemt
Anden religion
Andet

A7. Hvis du ønsker at være mere specifik omkring din religion, kan du skrive nedenfor:
Dit svar

A8. Bor du sammen med andre på nuværende tidspunkt?
Kryds alle relevante felter af.

Jeg bor alene
Jeg bor med børn under 18 år

Jeg bor med voksne familiemedlemmer eller værger
Jeg bor med en partner
Jeg bor med nære venner
Jeg bor med bekendte, fremmede eller andre
Jeg bor med kæledyr
Andet:

A9. Hvilke(t) sprog taler du med familie/nære venner/i din dagligdag?
Kryds alle relevante felter af.

Engelsk
Bengalsk
Dansk
Hollandsk
Fransk
Tysk
Hindi
Italiensk
Japansk
Mandarin (kinesisk)
Polsk
Portugisisk
Russisk
Spansk
Andet:

A10. Identificerer du dig med nogle af de følgende racekategorier eller etniske kategorier?
Kryds alle relevante felter af.

Aborgin eller Torres Strait Ø-folk (Australien)
Pacific Islander og/eller polynesisk (Kanaka Maoli, Māori, samoan osv.)
Asiatisk: Øst (kinesisk, japansk, koreansk, taiwanesisk, mongolsk osv.)
Asiatisk: Syd (indisk, pakistansk, sri lankansk osv.)
Asiatisk: Sydøst (vietnamesisk, cambodiansk, malaysisk, fra Laos osv.)
Mellemøstlig/vest asiatisk: (arabisk, armensk, aserbajdsjansk, kurdisk, persisk, tyrkisk)
Nordafrikansk (berber, egyptisk, libysk, nilo-saharisk osv.)
Sort og/eller en del af den afrikanske diaspora (dvs. gruppe der bor uden for fædrelandet)

Sort: afrikansk
Sort: Caribisk
Latin-amerikansk / latino/a/e/x / chicano/a/e/x
Nordamerikansk indfødt (nordamerikansk indiansk, Inuit, Métis, First nation osv.)
Syd- eller centralamerikansk (Quechua, Aymara, Chiquitano osv.)
Jødisk (Ashkenazisk, sefardisk osv.)
Hvid eller af europæisk afstamning
Blandet/multi-racial
Andet:

A11. Hvis du ønsker at beskrive din race med dine egne ord, kan du gøre det nedenfor:
Dit svar

A12. Er du en racemæssig eller etnisk minoritet i dit lokalsamfund?
Ja
Nej
Usikker

A13. Er du en racemæssig eller etnisk minoritet i dit bopælsland?
Svar ud fra det land hvor du er mest, hvis du opholder dig i mere end ét land.

Ja
Nej
Usikker

A14. Vælg det land, du bor i.
Vælg på det land hvor du er mest, hvis du opholder dig i mere end ét land. Vælg ”andet”, hvis dit land ikke er på listen.

Albanien

Gå til spørgsmål 16

Algeriet

Gå til spørgsmål 16

Argentina

Gå til spørgsmål 16

Armenien

Gå til spørgsmål 16

Aruba

Gå til spørgsmål 16

Australien

Gå til spørgsmål 16

Østrig

Gå til spørgsmål 16

Bahamas

Gå til spørgsmål 16

Bahrain

Gå til spørgsmål 16

Barbados

Gå til spørgsmål 16

Bangladesh

Gå til spørgsmål 16

Belarus (Hviderusland)

Gå til spørgsmål 16

Belgien

Gå til spørgsmål 16

Belize

Gå til spørgsmål 16

Bolivia

Gå til spørgsmål 16

Bosnien-Hercegovina

Gå til spørgsmål 16

Brasilien

Gå til spørgsmål 16

Brunei

Gå til spørgsmål 16

Bulgarien

Gå til spørgsmål 16

Canada

Gå til spørgsmål 16

Caymanøerne

Gå til spørgsmål 16

Chile

Gå til spørgsmål 16

Kina

Gå til spørgsmål 16

Colombia

Gå til spørgsmål 16

Costa Rica

Gå til spørgsmål 16

Kroatien

Gå til spørgsmål 16

Cypern

Gå til spørgsmål 16

Tjekkiet

Gå til spørgsmål 16

Danmark

Gå til spørgsmål 16

Den Dominikanske Republik Gå til spørgsmål 16
Østtimor

Gå til spørgsmål 16

Ecuador

Gå til spørgsmål 16

Ægypten

Gå til spørgsmål 16

El Salvador

Gå til spørgsmål 16

Eritrea

Gå til spørgsmål 16

Estland

Gå til spørgsmål 16

Etiopien

Gå til spørgsmål 16

Finland

Gå til spørgsmål 16

Frankrig

Gå til spørgsmål 16

Georgien

Gå til spørgsmål 16

Tyskland

Gå til spørgsmål 16

Grækenland

Gå til spørgsmål 16

Guatemala

Gå til spørgsmål 16

Honduras

Gå til spørgsmål 16

Hongkong

Gå til spørgsmål 16

Ungarn

Gå til spørgsmål 16

Island

Gå til spørgsmål 16

Iran

Gå til spørgsmål 16

Irak

Gå til spørgsmål 16

Irland

Gå til spørgsmål 16

Indien

Gå til spørgsmål 16

Indonesien

Gå til spørgsmål 16

Israel

Gå til spørgsmål 16

Italien

Gå til spørgsmål 16

Jamaica

Gå til spørgsmål 16

Japan

Gå til spørgsmål 16

Jersey

Gå til spørgsmål 16

Jordan

Gå til spørgsmål 16

Kasakhstan

Gå til spørgsmål 16

Kenya

Gå til spørgsmål 16

Kuwait

Gå til spørgsmål 16

Letland

Gå til spørgsmål 16

Libanon

Gå til spørgsmål 16

Litauen

Gå til spørgsmål 16

Luxembourg

Gå til spørgsmål 16

Makedonien

Gå til spørgsmål 16

Malaysia

Gå til spørgsmål 16

Malta

Gå til spørgsmål 16

Mexico

Gå til spørgsmål 16

Marokko

Gå til spørgsmål 16

Mozambique

Gå til spørgsmål 16

Nepal

Gå til spørgsmål 16

Nederlandene

Gå til spørgsmål 16

New Zealand

Gå til spørgsmål 16

Nicaragua

Gå til spørgsmål 16

Nigeria

Gå til spørgsmål 16

Nordmakedonien

Gå til spørgsmål 16

Norge

Gå til spørgsmål 16

Oman

Gå til spørgsmål 16

Pakistan

Gå til spørgsmål 16

Panama

Gå til spørgsmål 16

Papua Ny Guinea

Gå til spørgsmål 16

Paraguay

Gå til spørgsmål 16

Peru

Gå til spørgsmål 16

Filippinerne

Gå til spørgsmål 16

Polen

Gå til spørgsmål 16

Portugal

Gå til spørgsmål 16

Puerto Rico

Gå til spørgsmål 16

Qatar

Gå til spørgsmål 16

Republikken Congo

Gå til spørgsmål 16

Rumænien

Gå til spørgsmål 16

Rusland

Gå til spørgsmål 16

Saudi-Arabien

Gå til spørgsmål 16

Senegal

Gå til spørgsmål 16

Serbien

Gå til spørgsmål 16

Singapore

Gå til spørgsmål 16

Slovakiet

Gå til spørgsmål 16

Slovenien

Gå til spørgsmål 16

Sydafrika

Gå til spørgsmål 16

Sydkorea

Gå til spørgsmål 16

Sydsudan

Gå til spørgsmål 16

Spanien

Gå til spørgsmål 16

Sri Lanka

Gå til spørgsmål 16

Sudan

Gå til spørgsmål 16

Sverige

Gå til spørgsmål 16

Schweiz

Gå til spørgsmål 16

Taiwan

Gå til spørgsmål 16

Tanzania

Gå til spørgsmål 16

Thailand

Gå til spørgsmål 16

Trinidad og Tobago

Gå til spørgsmål 16

Tunesien

Gå til spørgsmål 16

Tyrkiet

Gå til spørgsmål 16

Uganda

Gå til spørgsmål 16

Ukraine

Gå til spørgsmål 16

Det Forenede Kongerige (Storbritannien)
U.S.A

Gå til spørgsmål 16

Gå til spørgsmål 16

De Forenede Arabiske Emirater

Gå til spørgsmål 16

Uruguay

Gå til spørgsmål 16

Venezuela

Gå til spørgsmål 16

Vietnam

Gå til spørgsmål 16

Zimbabwe

Gå til spørgsmål 16

Andet

Gå til spørgsmål 15

Andet land
Det er bedst at besvare så mange spørgsmål som muligt, men du kan springe de fleste spørgsmål over. Der er plads til feedback og uddybning i
slutningen af spørgeskemaet.

A15. Hvilket land bor du i på nuværende tidspunkt?
Dit svar

Gå til spørgsmål 16

Køn
Det er bedst at besvare så mange spørgsmål som muligt, men du kan springe de fleste spørgsmål over. Der er plads til feedback og uddybning i
slutningen af spørgeskemaet.

B1. Hvilke (hvis nogle) af følgende ord vil du bruge til at beskrive din kønsidentitet?
Kryds alle relevante felter af.

Kvinde
Mand
Non-binær
Akønnet (agender)
Androgyn
Demigirl
Demiboy
Flydende kønsidentitet (genderfluid)
Genderqueer
Neutrois
Har intet køn
Questioning eller usikker
Intet af ovenstående
Ønsker ikke at svare
Andet:

B2. Identificerer du dig som transkønnet?
Ja
Nej
Usikker
Ønsker ikke at svare

B3. Identificerer du dig som non-binær eller under den non-binære paraply?
Ja
Nej
Usikker
Ønsker ikke at svare

B4. Er du nogensinde blevet diagnosticeret af læge med en interkøn tilstand eller en ”forskellighed i
kønsudvikling”, eller er du født med (eller udviklede naturligt i puberteten) kønsorganer,
forplantningsorganer og/eller kromosommønstre, der ikke passer til standarddefinitionen af mand og
kvinde?
Ja
Nej
Usikker
Ønsker ikke at svare

Det aseksuelle spektrum
C1. Anser du dig selv for at være på det aseksuelle spektrum? *
I dette spørgeskema dækker ”det aseksuelle spektrum” over aseksuelle, demiseksuelle, gray-aseksuelle, aces osv.

Ja

Gå til spørgsmål 22

Nej
Usikker

Gå til spørgsmål 22

Det alloseksuelle spektrum
C2. Anser du dig selv for at være alloseksuel? *
Ja

Gå til spørgsmål 28

Nej

Gå til spørgsmål 28

Usikker

Gå til spørgsmål 28

Jeg er ikke bekendt med denne term

Gå til spørgsmål 28

Aseksuel identitet
Det er bedst at besvare så mange spørgsmål som muligt, men du kan springe de fleste spørgsmål over. Der er plads til feedback og uddybning i
slutningen af spørgeskemaet.

C3. Hvilken af de følgende seksuelle orienteringer identificere du dig stærkest med?
Aseksuel
Gray-aseksuel (eller gray-A, grayseksuel osv.)
Demiseksuel
Questioning om jeg er aseksuel/gray-aseksuel/demiseksuel
Andet:

C4. Hvor stærkt identificerer du dig med den term du valgte ovenfor?
Ikke stærkt overhovedet

0

1

2

3

4

Meget stærkt

At være ude
Det er bedst at besvare så mange spørgsmål som muligt, men du kan springe de fleste spørgsmål over. Der er plads til feedback og uddybning i
slutningen af spørgeskemaet.

D1. Hvilke af følgende beskriver bedst hvor “ude” du er til forskellige grupper omkring at være
aseksuel eller på det aseksuelle spektrum?
Vælg “Ikke relevant” eller lad stå blank, ved de spørgsmål som ikke er relevante for dig. På en mobil enhed kan det være nødvendigt at scrolle til
højre for at se alle muligheder.

Ingen | Få | De fleste | Alle | Ikke relevant
Partnere (fx romantiske partnere, queerplatoniske partnere osv.)
Eks-partnere (fx romantiske partnere, queerplatoniske partnere osv.)
Forældre
Andre familiemedlemmer
Personer i din husstand
LGBTQIA+ venner
Ikke-LGBTQIA+ venner
Klassekammerater
Lærere eller skolepersonale
Kolleger
Rådgivere/vejleder (særligt i forbindelse med personlige problemstillinger (fx psykologer)
Lægefagligt personale

D2. Hvor gammel var du, da du først begyndte at overveje muligheden om at du kunne være aseksuel
eller på det aseksuelle spektrum?
Det gælder selv hvis du ikke havde et ord for det. Skriv 0 eller lad stå tom, hvis du ikke har et specifikt minde om hvornår det skete.

Dit svar

D3. Hvor gammel var du, da du først begyndte at identificere dig som aseksuel eller på det aseksuelle
spektrum, for dig selv eller på anden vis?
Skriv 0 eller lad stå tom, hvis du er questioning omkring din identitet, eller ikke har et specifikt minde om hvornår du begyndte at identificere dig
som aseksuel eller på det aseksuelle spektrum.

Dit svar

D4. Hvor gammel var du, første gang du fortalte andre om din identitet som aseksuel eller på det
aseksuelle spektrum?
Skriv 0 eller lad stå tom, hvis du aldrig har fortalt det til nogen.

Dit svar

Orientering
Det er bedst at besvare så mange spørgsmål som muligt, men du kan springe de fleste spørgsmål over. Der er plads til feedback og uddybning i
slutningen af spørgeskemaet.

E1. Hvilke af de følgende seksuelle orienteringer identificere du dig med på nuværende tidspunkt?
Der kommer et spørgsmål specifikt om romantisk orientering senere. Kryds alle relevante felter af.

Aseksuel
Demiseksuel
Gray-aseksuel (eller gray-a, grayseksuel osv.)
Aceflux
Aegoseksuel/autochoris-seksuel
Heteroseksuel/straight
Lesbisk
Homoseksuel
Biseksuel
Panseksuel
Queer
Seksuelt tiltrukket af mænd
Seksuelt tiltrukket af kvinder
Seksuelt tiltrukket af non-binære personer
Seksuelt tiltrukket af maskulinitet
Seksuelt tiltrukket af femininitet
Seksuelt tiltrukket af androgyni
Questioning eller usikker
Jeg foretrækker at undlade at bruge terminologi omkring seksuel orientering
Andet:

E2. Hvilke af de følgende termer har du identificeret dig med på et tidspunkt (selv hvis du ikke gør
længere)?
Der kommer et spørgsmål specifikt om romantisk orientering senere. Kryds alle relevante felter af.

Aseksuel
Demiseksuel
Gray-aseksuel (eller gray-a, grayseksuel osv.)
Aceflux
Aegoseksuel/autochoris-seksuel
Heteroseksuel/straight
Lesbisk
Homoseksuel
Biseksuel
Panseksuel
Queer
Seksuelt tiltrukket af mænd
Seksuelt tiltrukket af kvinder
Seksuelt tiltrukket af non-binære personer
Seksuelt tiltrukket af maskulinitet
Seksuelt tiltrukket af femininitet
Seksuelt tiltrukket af androgyni
Questioning eller usikker
Jeg foretrækker at undlade at bruge terminologi omkring seksuel orientering
Andet:

E3. Anser du dig selv for at være på det aromantiske spektrum?
I dette spørgeskema dækker ”det aromantisk spektrum” over aromantiske, demiromantiske, gray-aromantiske, aros osv.

Ja
Nej
Questioning/usikker

E4. Hvilke (hvis nogen) af de følgende romantiske orienteringer identificere du dig med på nuværende
tidspunkt?
Kryds alle relevante felter af.

Aromantisk
Demiromantisk
Gray-romantisk eller gray-aromantisk

Aroflux
Cupioromantisk
Lithromantisk/akoiromantisk
WTF-romantisk eller quoiromantisk
Heteroromantisk/straight
Homoromantisk (lesbisk/bøsse)
Biromatisk
Panromantisk
Polyromantisk
Queer
Romantisk tiltrukket af mænd
Romantisk tiltrukket af kvinder
Romantisk tiltrukket af non-binære personer
Romantisk tiltrukket af maskulinitet
Romantisk tiltrukket af femininitet
Romantisk tiltrukket af androgyni
Questioning eller usikker
Jeg foretrækker at undlade at bruge terminologi omkring romantisk orientering
Andet:

E5. Hvilke af de følgende termer for romantisk orientering har du identificeret dig med på et tidspunkt
(selv hvis du ikke gøre længere)?
Kryds alle relevante felter af.

Aromantisk
Demiromantisk
Gray-romantisk eller gray-aromantisk
Aroflux
Cupioromantisk
Lithromantisk/akoiromantisk
WTF-romantisk eller quoiromantisk
Heteroromantisk/straight
Homoromantisk (lesbisk/bøsse)
Biromatisk
Panromantisk
Polyromantisk
Queer

Romantisk tiltrukket af mænd
Romantisk tiltrukket af kvinder
Romantisk tiltrukket af non-binære personer
Romantisk tiltrukket af maskulinitet
Romantisk tiltrukket af femininitet
Romantisk tiltrukket af androgyni
Questioning eller usikker
Jeg foretrækker at undlade at bruge terminologi omkring romantisk orientering
Andet:

E6. Hvor ofte oplever du seksuel tiltrækning/lyst rettet mod en anden person?
Aldrig
Sjældent
Nogle gange
Ofte
Usikker

E7. Hvis du har oplevet seksuel tiltrækning/lyst, hvem har det været rettet imod?

Du kan springe spørgsmålet over eller lade det stå tomt, hvis du er usikker på om du har oplevet seksuel tiltrækning. Kryds alle relevante felter af.

Ikke relevant
En person jeg var i et intimt eller fast forhold med
En person jeg følte mig tæt på eller forbundet med
Venner
Bekendte
Fremmede
Kendte eller offentlige personer
Fiktive karakterer
Ingen bestemt

E8. Hvis du har oplevet seksuel tiltrækning/lyst, hvor ofte har du ønsket at handle på det (fx opsøge et
seksuelt forhold eller oplevelse)?
Ikke relevant
Aldrig
Sjældent
Nogle gange
Ofte
Usikker

E9. Nogle personer oplever andre former for tiltrækning end romantisk og seksuel. Hvis du er bekendt
med nogle af de følgende termer, hvilke beskriver noget du oplever?
Kryds alle relevante felter af.

Æstetisk tiltrækning
Alterous tiltrækning
Følelsesmæssig tiltrækning
Intellektuel tiltrækning
Platonisk tiltrækning
Sensuel tiltrækning
Queerplatonisk tiltrækning
Questioning eller usikker
Jeg oplever ikke nogle af disse
Jeg adskiller ikke min tiltrækning på den måde
Andet:

Forhold
Det er bedst at besvare så mange spørgsmål som muligt, men du kan springe de fleste spørgsmål over. Der er plads til feedback og uddybning i
slutningen af spørgeskemaet.

Bemærkning om definitioner:

I det følgende refererer “parforhold eller intime forhold” til tætte forhold som er forskellige fra familieforhold eller tætte venskaber – typiske
eksempler kan være ægteskab, samlever, queerplatoniske forhold, partnere, kærester osv. Parforhold eller intime forhold behøver ikke være
seksuelle eller romantiske.

F1. Hvad er din nuværende civilstand?
Kryds alle relevante felter af.

Single
I et parforhold eller intimt forhold
I mere end et parforhold eller intimt forhold

Forlovet
Gift
I et registreret partnerskab eller samlevende
Skilt
Separeret
Enke
Ønsker ikke at svare
Ingen af ovenstående
Andet:

F2. Har et du været i et parforhold eller intimt forhold?
Ja (nuværende og/eller tidligere)
Nej
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Usikker

F3. Hvilke af følgende beskriver *bedst* din præference for monogami/ikke-monogami i parforhold
eller intime forhold?
Jeg foretrækker monogami
Jeg foretrækker ikke-monogami
Jeg har det fint med både monogami og ikke-monogami
Questioning eller usikker
Jeg er ikke interesseret i parforhold eller intime forhold
Andet:

F4. Til de der er ikke-monogame, hvilke af følgende termer vil du bruge til at beskrive din tilgang til
ikke-monogami?
Du kan springe spørgsmålet over, hvis du ikke er ikke-monogam. Kryds alle relevante felter af.

Polyamori
Polyaffection
Hierarkisk ikke-monogami
Ikke-hierarkisk ikke-monogami
Åbent forhold
Solo polyamori

Forholdsanarki
Ikke relevant
Andet:

Forholdshistorik
Det er bedst at besvare så mange spørgsmål som muligt, men du kan springe de fleste spørgsmål over. Der er plads til feedback og uddybning i
slutningen af spørgeskemaet.

F5. Har du haft et parforhold eller intimt forhold der var romantisk?
Ja, jeg er i mindst et på nuværende tidspunkt
Ja, tidligere
Nej
Jeg differentiere ikke mellem romantiske og ikke-romantiske forhold
Usikker

F6. Har du haft et parforhold eller intimt forhold der var ikke-romantisk?
Ja, jeg er i mindst et på nuværende tidspunkt
Ja, tidligere
Nej
Jeg differentiere ikke mellem romantiske og ikke-romantiske forhold
Usikker

Partneres orientering
F7. Har du haft en form for parforhold eller intimt forhold til en person som du ved var…
Ja, nuværende | Ja, tidligere | Nej/usikker
Aseksuel eller på det aseksuelle spektrum
IKKE aseksuel eller på aseksuelle spektrum
Aromantisk eller på det aromantiske spektrum
IKKE aromantisk eller på det aromantiske spektrum

Seksuel indstilling og adfærd
Det er bedst at besvare så mange spørgsmål som muligt, men du kan springe de fleste spørgsmål over. Der er plads til feedback og uddybning i
slutningen af spørgeskemaet.

G1. Hvor stærkt er dit sex drive/libido typisk?
Sex drive, eller libido, referer til drivet til at deltage i en form for seksuel stimulering, hvad enten med en partner eller alene (fx onani).

Ikke eksisterende

0

1

2

3

4

Meget stræk

G2. Hvordan har du det med tanken om selv (personligt) at deltage i sex?
Eksempler på ”sex” inkluderer samleje, oralsex, analsex og manuel stimulering modtaget af eller givet til en anden person. Kryds alle relevante
felter af.

Frastødt
Afvisende
Ligeglad
Favorabel
Usikker
Det afhænger stærkt af personen eller omstændighederne
Det afhænger af den enkelte seksuelle aktivitet
Mine følelser skifter over tid

Seksuel historie
H1. Den følgende sektion indeholder nogle følsomme spørgsmål omkring din seksuelle historie. Er du villig til at
besvare spørgsmål omkring disse emner?
I denne sektion inkluderer ”sex” vaginal-, oral- og analsex eller manuel stimulering modtaget af eller givet til en anden person.

Ja
Nej, spring dem over
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Seksuel historie
I denne sektion inkluderer ”sex” vaginal-, oral- og analsex eller manuel stimulering modtaget af eller givet til en anden person..

H2. Har du nogensinde haft sex med samtykke?
Ja
Nej
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Usikker

Seksuel historie
I denne sektion inkluderer ”sex” vaginal-, oral- og analsex eller manuel stimulering modtaget af eller givet til en anden person.
Det er bedst at besvare så mange spørgsmål som muligt, men du kan springe de fleste spørgsmål over. Der er plads til feedback of uddybning i
slutningen af spørgeskemaet.

H3. Ud fra din bedste vurdering, hvor gammel var du FØRSTE gang du havde sex med samtykke?
Lad den stå tom, hvis det ikke er sket eller du ikke ved hvornår.

Dit svar

H4. Ud fra din bedste vurdering, hvor gammel var du SENESTE gang du havde sex med samtykke?
Lad den stå tom, hvis det ikke er sket eller du ikke ved hvornår.

Dit svar

H5. Hvor ofte har du taget del i samtykkende seksuelle aktiviteter i det seneste år?
Slet ikke
1-2 gange
3-5 gange
6-10 gange
11-25 gange
26-50 gange
Mindst 50 gange

Seksualiseret vold
Den følgende sektion indeholder følsomme spørgsmål omkring din oplevelse med seksuelt overgreb og/eller uønsket seksuel adfærd.
Spørgsmålene har eksplicitte reference til seksuelle aktiviteter. Vi har gjort vores bedste for at gøre de følgende spørgsmål så neutrale så muligt,
men vi ved at det ikke er nemt at besvare dem. Du kan vælge at springe til næste spørgsmål eller sektion når som helst du ønsker. Hvis
besvarelsen bringer svære tanker eller følelser op hos dig, har vi tilføjet støtteressourcer i slutningen som kan være nyttige for dig.

I1. Er du villig til at fortsætte med denne sektion og besvare spørgsmålene efter at have læst
ovenstående afsnit? *
Ja
Nej, spring dem over
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Seksualiseret vold
Det er bedst at besvare så mange spørgsmål som muligt, men du kan springe de fleste spørgsmål over. Der er plads til feedback og uddybning i
slutningen af spørgeskemaet.

I2. Hvor mange gange i de seneste tolv måneder er du blevet seksuelt chikaneret i det offentlige rum
på en måde som gjorde dig utryg?
0
1-2
3-4
5+

I3. Hvor mange gange i de seneste tolv måneder har nogen blottet deres kønsdele, fået dig til at vise
dine kønsdele eller fået dig til at kigge på seksuelle billeder eller videoer uden at du ikke ønskede
det?
0
1-2
3-4
5+

I4. Hvor mange gange i de seneste tolv måneder har nogen forsøgt på eller kysset dig på en seksuel
måde, kærtegnet, befamlet eller taget på dig uden dit samtykke og/eller på en måde som gjorde dig
utryg?
0
1-2
3-4
5+

Bemærkning til resten af sektionen
I resten af sektionen vil vi spørge om vaginal-, anal-, oral- og manuel sex og andre penetrative seksuelle handlinger. Det inkluderer situationer
hvor du blev penetreret OG
situationer hvor nogen har fået dig til at penetrere en anden.
Mere specifik, inkluderer det at nogen stikker deres penis ind i en andens mund, skede eller anus; lægger deres mund mod en andens skede,
penis eller anus; bruger deres hænder til at stimulere en persons kønsdele; og stikker deres fingre eller en genstand ind i en persons skede,
mund eller anus.

I5. Hvor gange i de seneste 12 måneder har nogen truet dig med en form for penetrativ seksuel
handling (enten med den person eller dig selv) uden dit samtykke, men det skete *ikke*?
0
1-2
3-4
5+

Hvor mange personer har haft vaginal-, anal-, oral- eller manuel sex med dig, eller stukket fingre eller
en genstand ind i din skede, mund eller anus i de følgende omstændigheder:
Dette er for resten af spørgsmålene i denne sektion.

I6. Mens du var fuld, høj, bevidstløs og ude af stand til at samtykke?
0
1-2
3-4
5+

I7. Brugt magt eller trusler om at skade dig fysisk?
0
1-2
3-4
5+

I8. Efter at have presset dig ved at lyve eller lave løfter om fremtiden, som de vidste, var usande?
0
1-2
3-4
5+

I9. Efter at have presset dig ved at true med at ende jeres forhold eller sprede rygter om dig?
0
1-2
3-4
5+

I10. Efter at have presset dig ved at udmatte dig ved gentagende gange at bede om sex eller vise at
de var misfornøjede?
0
1-2
3-4
5+

I11. Efter at have presset dig ved at bruge deres indflydelse eller autoritet over dig – for eksempel en
chef eller lærer?
0
1-2
3-4
5+

I12. De resterende spørgsmål i denne sektion spørger om seksualiseret vold oplevet før du fyldte 18.
Er du villig til at besvare disse spørgsmål?
Ja
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Nej, spring dem over
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Hvis du oplever svære følelser efter at have besvaret disse spørgsmål og ønsker at tale med nogen, har den
følgende hjemmeside internationale ressourcer som du kan kontakte anonymt.
https://mtch.com/safety-details-international#

Yderligere ressourcer for USA, Canada, Australien og Tyskland
https://docs.google.com/document/d/1yYYzKfYIi31GS1QolKrdESBNDhWiUWzOwQBMoTCnBfQ/edit?usp=sharing

I Danmark kan blandt andet Center for Voldtægtsofre (https://www.voldtaegt.dk/), Lev Uden Vold
(https://levudenvold.dk/hjaelp-og-radgivning/national-hotline/) eller Hjælp Voldsofre
(https://voldsofre.dk/faa-hjaelp/offer ) kontaktes.

Seksualiseret vold
Det er bedst at besvare så mange spørgsmål som muligt, men du kan springe de fleste spørgsmål over. Der er plads til feedback og uddybning i
slutningen af spørgeskemaet.

I13. Er du blevet tvunget eller presset til se på en voksen eller et andet barns kønsdele eller se
pornografi før du blev 18?
Ja
Nej

I14. Er blevet tvunget eller presset til at klæde dig af eller vise dine kønsdele til en voksen eller et
andet barn før du blev 18?
Ja
Nej

I15. Er du blevet kysset, eller tvunget til at kysse en anden, med seksuelle intentioner på din krop
og/eller kønsdele før du blev 18?
Ja, nogen prøvede men mislykkedes
Ja, nogen prøvede og lykkedes med det
Nej

I16. Har nogen forsøgt at have vaginal-, anal- eller oralsex med dig mod din vilje før du blev 18?
Ja, nogen prøvede men mislykkedes
Ja, nogen prøvede og lykkedes med det
Nej

Hvis du oplever svære følelser efter at have besvaret disse spørgsmål og ønsker at tale med nogen, har den
følgende hjemmeside internationale ressourcer som du kan kontakte anonymt.
https://mtch.com/safety-details-international#

Yderligere ressourcer for USA, Canada, Australien og Tyskland
https://docs.google.com/document/d/1yYYzKfYIi31GS1QolKrdESBNDhWiUWzOwQBMoTCnBfQ/edit?usp=sharing

I Danmark kan blandt andet Center for Voldtægtsofre (https://www.voldtaegt.dk/), Lev Uden Vold
(https://levudenvold.dk/hjaelp-og-radgivning/national-hotline/) eller Hjælp Voldsofre
(https://voldsofre.dk/faa-hjaelp/offer ) kontaktes.

Helbred og færdighed
Det er bedst at besvare så mange spørgsmål som muligt, men du kan springe de fleste spørgsmål over. Der er plads til feedback og uddybning i
slutningen af spørgeskemaet.

J1. Hvor ofte har du brugt følgende i de seneste 12 måneder?
Ekskluderer brug som del af religiøs praksis eller ordineret af en læge. På en mobil enhed, kan det være nødvendigt at scrolle til højre for at se
alle muligheder. *Undersøgelsen er anonymt*

Overhovedet ikke | En eller to gange | En eller to | En eller to | Tre eller fire | 5+

gange

i de seneste 12 | i de seneste 12 | gange om | gange om | gange om | om ugen
måneder
| måneder
| måneden | ugen
| ugen
Alkohol
Tobak
Marihuana
Rekreativ brug af receptpligtig medicin
Andre rekreative stoffer (der ikke injiceres)
Andre rekreative stoffer (der injiceres)

J2. Ser du dig selv som nogle af følgende?
På en mobil enhed, kan det være nødvendigt at scrolle til højre for at se alle muligheder.

Ja | Usikker | Nej | Jeg er ikke bekendt med termen
Handicappet
Fysisk handicappet
Kognitivt handicappet
Kronisk syg
Psykisk syg
Neurodivergent
Døv eller hørehæmmet
Blind eller svagtseende

J3. Har nogle af følgende nogensinde været gældende på for dig?
På en mobil enhed, kan det være nødvendigt at scrolle til højre for at se alle muligheder.

Ja - professionelt | Ja | Usikker | Nej | Jeg er ikke bekendt med
diagnosticeret
| selvdiagnosticering
termen
ADHD eller ADD
Angstlidelse
Autismespektrum
Depressiv lidelse
Bipolar lidelse
Personlighedsforstyrrelse
Hypoactive Sexual Desire Disorder or Sexual Interest/Arousal Disorder
(oversætters note: ikke en udbredt diagnose i Danmark)
Spiseforstyrrelse
Afhængighed af rusmidler
Adfærdsmæssig afhængighed udover spiseforstyrrelser
(dækker over fx ludomani, eller overdreven brug af computer og internet)
Dissociativ identitetsforstyrrelse/multiplicity
Posttraumatisk stresssyndrom (PTSD, inkluderer kompleks PTSD)
Psykotisk lidelse
Obsessiv-kompulsiv tilstand/tvangslidelse (OCD)

J4. De følgende spørgsmål handler om den mad du spiser. Er du villig til at besvare disse spørgsmål? *
Ja
Nej, spring dem over
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Helbred og færdighed
Det er bedst at besvare så mange spørgsmål som muligt, men du kan springe de fleste spørgsmål over. Der er plads til feedback og uddybning i
slutningen af spørgeskemaet.

Madforsyning
J5. Hvilke af følgende beskriver bedst den mad, der blev spist i din husstand, i de seneste 12
måneder?
Der var nok af den mad jeg havde lyst til at spise
Der var nok mad, men ikke altid den slags jeg havde lyst til
Der var nogle gange ikke nok at spise
Der var ofte ikke nok at spise
Ved ikke
Ønsker ikke at svare

J6. I de sidste 12 måneder har jeg været bekymret for hvorvidt jeg ville løbe tør for mad før jeg fik
penge til at købe mere.
Ofte
Nogle gange
Aldrig
Ved ikke
Ønsker ikke at svare

J7. I de seneste 12 måneder har jeg ikke haft råd til at spise velbalanceret.
Ofte
Nogle gange
Aldrig
Ved ikke
Ønsker ikke at svare

Selvmord
K1. Den følgende sektion indeholder spørgsmål omkring selvmord. Er du villig til at besvare disse spørgsmål? *
Ja
Nej, spring dem over
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Selvmord
Det er bedst at besvare så mange spørgsmål som muligt, men du kan springe de fleste spørgsmål over. Der er plads til feedback og uddybning i
slutningen af spørgeskemaet.

K2. Har du alvorligt overvejet at begå selvmord i løbet af de seneste 12 måneder?
Ja
Nej
Ved ikke/usikker
Ønsker ikke at svare

K3. Har du, i løbet af de seneste 12 måneder, lavet en plan for hvordan du ville forsøge at begå
selvmord?
Ja
Nej
Ved ikke/usikker
Ønsker ikke at svare

K4. Hvor mange gange har du reelt forsøgt at begå selvmord i løbet af de seneste 12 måneder?
0 gange
1 gang
2 eller 3 gange
4 eller 5 gange
6 eller flere gange
Ved ikke/usikker
Ønsker ikke at svare

K5. Hvis du har forsøgt at begå selvmord i løbet af de seneste 12 måneder, resulterede det i en
skade, forgiftning eller overdosis som skulle behandles af en læge eller sygeplejerske?
Jeg har ikke forsøgt at begå selvmord i løbet af de seneste 12 måneder
Ja
Nej
Ved ikke/usikker
Ønsker ikke at svare

Hvis du oplever svære følelser efter at have besvaret disse spørgsmål og ønsker at tale med nogen, kan en liste
over internationale kriselinjer i forbindelse med selvmord findes på denne hjemmeside:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_suicide_crisis_lines

Yderligere ressourcer for USA, Canada, Australien og Tyskland:
https://docs.google.com/document/d/1yYYzKfYIi31GS1QolKrdESBNDhWiUWzOwQBMoTCnBfQ/edit?usp=sharing

I Danmark er det muligt at ringe til balndt andet Livslinjen på 70 201 201 eller benytte deres chat. Mere
information findes her:
https://www.livslinien.dk/

Selvskade (udover selvmord)
L1. Den følgende sektion indeholder spørgsmål om selvskade. Er du villig til at besvare disse spørgsmål? *
Ja
Nej, spring dem over
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Selvskade (udover selvmord)
Det er bedst at besvare så mange spørgsmål som muligt, men du kan springe de fleste spørgsmål over. Der er plads til feedback og uddybning i
slutningen af spørgeskemaet.

L2. Har du nogensinde haft tanker om bevidst at skade dig selv uden ønsket om at dø (fx cutting eller
at brænde)
Ja, indenfor det seneste år
Ja, for mere end et år siden
No
Ved ikke/ikke sikker
Ønsker ikke at svare

L3. Har du nogensinde bevidst skadet dig selv uden ønsket om at dø?
Ja, indenfor det seneste år
Ja, for mere end et år siden
No
Ved ikke/ikke sikker
Ønsker ikke svare

Hvis du oplever svære følelser efter at have besvaret disse spørgsmål og ønsker at tale med nogen, kan en liste
over internationale kriselinjer i forbindelse med selvmord findes på denne hjemmeside:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_suicide_crisis_lines

Yderligere ressourcer for USA, Canada, Australien og Tyskland:
https://docs.google.com/document/d/1yYYzKfYIi31GS1QolKrdESBNDhWiUWzOwQBMoTCnBfQ/edit?usp=sharing

I Danmark er det muligt at ringe til blandt andet Livslinjen på 70 201 201 eller benytte deres chat. Mere
information findes her:
https://www.livslinien.dk/

Negative oplevelser
Den følgende sektion spørger om diskrimination på baggrund af seksuel-, romantisk- og/eller kønsidentitet. Du kan vælge at springe videre til
næste spørgsmål eller sektion, når som helst du har lyst. Vi forstår at det kan være svært at være sikker på baggrunden for diskrimination i
forhold til orientering og identitet; svar så godt du har mulighed for.
Det er bedst at besvare så mange spørgsmål som muligt, men du kan springe de fleste spørgsmål over. Der er plads til feedback og uddybning i
slutningen af spørgeskemaet.

M1. Har du oplevet noget af det følgende på baggrund af din seksuelle og/eller romantiske
orientering?
For hændelser hvor du ikke kan bestemme en præcis årsag, er du velkommen til at tælle dem, hvis du føler at din seksuelle/romantiske
orientering spillede en vigtig rolle. På en mobil enhed, kan det være nødvendigt at scrolle til højre for at se alle muligheder.

Ja | Usikker | Nej
Verbal chikane (personligt og/eller online)
Seksualiseret chikane (personligt og/eller online)
Fysisk chikane/vold
Mobning (personligt og/eller online)
Tab af materiel/finansiel støtte fra familie eller andre
Forsøg på eller forslag til at ”fikse” eller ”kurere” sig
Mange eller upassende personlige spørgsmål
At blive behandlet med mindre høflighed eller respekt end andre
At folk opfører sig som om de tror du er uærlig
At folk opfører sig som om de er bedre end dig
Andre former for diskrimination

M2. Har du oplevet noget af det følgende fordi du er transkønnet/gender non-conforming (dvs.
adfærd, udseende osv. der ikke er i overensstemmelse med kønsrolle-forventninger)?
Hvis du ikke er transkønnet/gender non-conforming kan du springe spørgsmålet over. For hændelser hvor du ikke kan bestemme en præcis
årsag, er du velkommen til at tælle dem, hvis du føler at det spillede en vigtig rolle at du er transkønnet/gender non-conforming. På en mobil
enhed, kan det være nødvendigt at scrolle til højre for at se alle muligheder.

Ja | Usikker | Nej
Verbal chikane (personligt og/eller online)
Seksualiseret chikane (personligt og/eller online)
Fysisk chikane/vold
Mobning (personligt og/eller online)
Tab af materiel/finansiel støtte fra familie eller andre
Forsøg på eller forslag til at ”fikse” eller ”kurere” dig
Mange eller upassende personlige spørgsmål
At blive behandlet med mindre høflighed eller respekt end andre
At folk opfører sig som om de tror du er uærlig
At folk opfører sig som om de er bedre end dig
Andre former for diskrimination

M3. Valgfri – Du kan kommentere her hvis du ønsker at uddybe kilden til oplevelserne nævnt i de
foregående spørgsmål.
Dit svar

M4. På en skala fra 0 (ringe til ingen påvirkning) til 4 (stor påvirkning), hvor stor påvirkning har
diskrimination, fordomme og andre negative oplevelser på grund af din seksuelle eller romantiske
orientering haft på følgende aspekter af dit liv?
Du kan lade en række være tom, hvis den ikke er relevante for dig. På en mobil enhed, kan det være nødvendigt at scrolle til højre for at se alle
muligheder.

0 (ringe til ingen påvirkning) | 1 | 2 | 3 | 4 (stor påvirkning)
Mulighed for at finde et arbejde, passe ind på arbejdet eller have fremgang i en karriere
Mulighed for at vælge en geografisk placering for mit arbejde/rejse uden bekymringer
Inklusion i online sociale aktiviteter
Inklusion i offline sociale aktiviteter
Mulighed for at finde et sted at bo eller tackle udlejere/husfæller
Inklusion i religiøse/spirituelle fællesskaber som jeg ønsker at være en del af/deltage i
Mentalt/følelsesmæssigt helbred
Fysisk helbred/velvære

M5. På en skala fra 0 (ringe til ingen påvirkning) til 4 (stor påvirkning), hvor stor påvirkning har
diskrimination, fordomme og andre negative oplevelser på grund af din identitet som
transkønnet/gender non-conforming haft på følgende aspekter af dit liv?
Spring, venligst spørgsmålet over, hvis du ikke identificerer dig som transkønnet/gender non-conforming. Du kan lade en række være tom, hvis
den ikke er relevante for dig. På en mobil enhed, kan det være nødvendigt at scrolle til højre for at se alle muligheder.

0 (ringe til ingen påvirkning) | 1 | 2 | 3 | 4 (stor påvirkning)
Mulighed for at finde et arbejde, passe ind på arbejdet eller have fremgang i en karriere
Mulighed for at vælge en geografisk lokation for mit arbejde/rejse uden bekymringer
Inklusion i online sociale aktiviteter
Inklusion i offline sociale aktiviteter
Mulighed for at finde et sted at bo eller tackle udlejere/husfæller
Inklusion i religiøse/spirituelle fællesskaber som jeg ønsker at være en del af/deltage i
Mental/følelsesmæssigt helbred
Fysisk helbred/velvære

Marker hvor enig du er i hvert af de følgende udsagn omkring din oplevelse med religion.

M6. Jeg kæmper for at forene min tro med min LGBTQIA+ identitet.
Meget uenig
Uenig
Hverken enig eller uenig
Enig
Meget enig
Ikke relevant

M7. Mit religiøse fællesskab accepterer og støtter min seksualitet og/eller kønsidentitet.
Meget uenig
Uenig
Hverken enig eller uenig
Enig
Meget enig
Ikke relevant

Fællesskaber
Det er bedst at besvare så mange spørgsmål som muligt, men du kan springe de fleste spørgsmål over. Der er plads til feedback og uddybning i
slutningen af spørgeskemaet.

N1. Hvor hørte du første gang om aseksualitet?
AVEN
Blogs (udover Tumblr)
Facebook
Fandom-miljø (udover Tumblr)
Instagram
LGBTQIA+ miljø (udover Tumblr)
Nyhedsmedier
Pinterest
Populærmedier (film, TV, romaner)
Reddit
TikTok
Tumblr
Twitter
Wikipedia
YouTube
Familie eller venner
Internetsøgning
Skole
Det kan jeg ikke huske
Andet:

N2. Hvor deltog du første gang i et aseksuelt fællesskab?
Jeg har aldrig deltaget i et aseksuelt fællesskab
Amino
AVEN (engelsk)
Blogs (udover Tumblr)
Chatrum (fx Discord, IRC osv.)
Facebook
Instagram
Ikke-engelske aseksuelle forum

Reddit
TikTok
Tumblr
Twitter
Offline aseksuelle grupper
Andet:

N3. Hvor gammel var du første gang du deltog i et aseksuelt fællesskab?
Du kan lade feltet stå tomt, hvis du aldrig har deltaget i et aseksuelt fællesskab.

Dit svar

N4. Har du læst/set indhold fra nogle af de følgende online aseksuelle fællesskaber i det seneste år?
Kryds alle relevante felter af. Du kan spring spørgsmålet over hvis du ikke har set/læst nogle.

Amino
AVEN (engelsk)
Blogs (udover Tumblr)
Chatrum (fx Discord, IRC osv.)
Facebook
Instagram
Ikke-engelske aseksuelle forum
Pillowfort
Pinterest
Podcasts
Reddit
TikTok
Tumblr
Twitter
Youtube
Ikke relevant
Andet:

N5. Har du lavet opslag eller kommenteret i nogle af de følgende online aseksuelle fællesskaber?
Kryds alle relevante felter af. Du kan springe spørgsmålet over, hvis du ikke har skrevet i nogle.

Amino
AVEN (engelsk)
Blogs (udover Tumblr)
Chatrum (fx Discord, IRC osv.)
Facebook
Instagram
Ikke-engelske aseksuelle forum
Pillowfort
Pinterest
Reddit
TikTok
Tumblr
Twitter
Youtube
Ikke relevant
Andet:

N6. Hvor ofte deltager du på nuværende tidspunkt i *OFFLINE* aseksuelle grupper?
Aldrig
Et par gange om året eller mindre
En gang om måneden
Et par gange om måneden
Et par gange om ugen
Mindst en gang om dagen

N7. Har du nogensinde mødt en person *OFFLINE* som du vidste identificerede sig som aseksuel
eller på det aseksuelle spektrum?
Ja
Nej
Usikker

N8. Har du nogle nuværende venner som du ved identificerer sig som aseksuelle eller på det
aseksuelle spektrum?
Ja
Nej
Usikker

N9. Ser/læser du for øjeblikket indhold fra fællesskaber af personer på det *aromantiske* spektrum på
nogle af de følgende platforme?
Kryds alle relevante felter af. Du kan springe spørgsmålet over hvis du ikke ser/læser noget.

Aropocalypse
AUREA
Chatrum (fx Discord, IRC osv.)
Facebook
Instagram
Podcasts
Reddit
TikTok
Tumblr
Twitter
Youtube
Ikke relevant
Andet:

N10. På hvilke(t) sprog interagerer du med/deltager du i aseksuelle fællesskaber?
Vælg alle sprog, du bruger. Du kan springe spørgsmålet over, hvis du ikke bruger nogle af sprogene.

Engelsk
Bengalsk
Dansk
Hollandsk
Fransk
Tysk
Hindi
Italiensk
Japansk
Mandarin (kinesisk)
Polsk

Portugisisk
Russisk
Spansk
Ikke relevant
Andet:

LGBTQ Rum
I disse spørgsmål refererer ”LGBTQ fællesskaber” til rum primært dedikeret til personer under LGBTQ paraplyen (fx diskussionsgrupper, fora,
sociale begivenheder, parader, barer osv.), men inkluderer *IKKE* rum specifikt for aseksuelle og/eller aromantiske personer så som aseksuelle
eller aromantiske grupper, der mødes.
Det er bedst at besvare så mange spørgsmål som muligt, men du kan springe de fleste spørgsmål over. Der er plads til feedback og uddybning i
slutningen af spørgeskemaet.

O1. Har du nogensinde deltaget i et LGBTQ fællesskab?
Spring venligst de næste 2 spørgsmål over, hvis dit svar er ”nej”.

Ja – både online og offline
Ja – kun online
Ja – kun offline
Nej

O2. Hvordan vil du karakterisere din oplevelse i *online* LGBTQ fællesskaber?
Positivt
Overvejende positivt, med nogle negative oplevelser
Neutral
Overvejende negativt, med nogle positive oplevelser
Negativt
Ikke relevant

O3. Hvordan vil du karakterisere din oplevelse i *offline* LGBTQ fællesskaber?
Positivt
Overvejende positivt, med nogle negative oplevelser
Neutral
Overvejende negativt, med nogle positive oplevelser
Negativt
Ikke relevant

Påvirkning fra COVID-19
P1. Den følgende sektion indeholder spørgsmål om påvirkningen fra COVID-19. Er du villig til at besvare disse
spørgsmål? *
Ja
Nej, spring dem over
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Påvirkning fra COVID-19
Det er bedst at besvare så mange spørgsmål som muligt, men du kan springe de fleste spørgsmål over. Der er plads til feedback og uddybning i
slutningen af spørgeskemaet.

P2. Hvilke af følgende beskriver bedst din følelse af at være forbundet til forskellige grupper siden dit
lokalsamfund begyndte at blive påvirket af COVID-19?

Du kan lade en række være tom, hvis den ikke er relevante for dig. På en mobil enhed, kan det være nødvendigt at scrolle til højre for at se alle
muligheder.

Mindre forbundet | Ingen forandring | Mere forbundet
Partnere (fx romantiske partnere, queerplatoniske partnere osv.)
Forældre
Andre familiemedlemmer
Bofæller eller ikke-familie medlemmer af husstanden
Aseksuelle eller aromantiske fællesskaber
LGBTQIA+ venner
Ikke-LGBTQIA+ venner
Klassekammerater
Lærere eller skolepersonale
Kolleger
Sundhedsfagligt personale i forhold til mentalt helbred
Lægefagligt personale

P3. Marker hvor enig/uenig du er med følgende udsagn relateret til COVID-19.
På en mobil enhed, kan det være nødvendigt at scrolle til højre for at se alle muligheder.

Meget uenig | Uenig | Hverken enig eller uenig | Enig | Meget enig
“Mine behov knyttet til følelsesmæssig intimitet med andre er blevet mødt under coronakrisen”
”Mine behov knyttet til fysisk intimitet med andre er blevet mødt under coronakrisen”
”COVID-19 har påvirket mit mentale helbred negativt”
”COVID-19 har reduceret min mulighed for at udtrykke min seksuelle orientering”
”COVID-19 har gjort min boligsituation mere stressende”

P4. Hvordan har COVID-19 påvirket dit ønske om at have følgende forhold?
Du kan lade rækken være tom, hvis du aldrig har ønsket dette forhold. På en mobil enhed, kan det være nødvendigt at scrolle til højre for at se
alle muligheder.

Formindsket | Ingen forandring | Øget | Usikker
Romantisk forhold
Seksuelt forhold
Queerplatonisk forhold
Venskab
Samlever
Registreret partnerskab
Ægteskab
Familieforhold
Andre

P5. Marker det udsagn der bedst beskriver din status i forhold til COVID-19 vaccinerne:
Jeg er vaccineret (eller delvist vaccineret, venter på andet stik)
Jeg ønsker at blive vaccineret, men kan ikke (på grund af tilgængelighed, nuværende forhold osv.)
Jeg ønsker ikke at blive vaccineret
Usikker

P6. Marker de udsagn der bedst beskriver dine bekymringer for COVID-19 vaccinerne:
Kryds alle relevante felter af

Jeg er ikke bekymret for vaccinen
Jeg er bekymret for om jeg har råd til vaccinen
Jeg er bekymret for vaccinens effektivitet
Jeg er bekymret for potentielle, ukendte bivirkninger ved vaccinen
Jeg er bekymret i forhold til testning og godkendelse af vaccinen

Meta spørgsmål til spørgeskemaet
Det er bedst at besvare så mange spørgsmål som muligt, men du kan springe de fleste spørgsmål over.
Dette er den sidste del af spørgeskemaet. Når du trykker ”Send” nedenfor bliver dine svar indsendt og du kan ikke længere ændre dem. Tak for
din deltagelse i spørgeskemaet!

Q1. Hvor hørte du først om dette års undersøgelse?
Amino
AVEN (engelsk)
Blogs (udover Tumblr)
Chatrum (fx Discord, IRC osv.)

Facebook
Instagram
Ikke-engelsk ace forum
Reddit
TikTok
Tumblr
Twitter
Venner eller familie
E-mail
Offline aseksuelle grupper
Andet:

Q2. Har du brugt en oversættelsesguide til at gennemføre spørgeskemaet? Hvis ja, vælg sproget.
Du kan vælge nej eller spring spørgsmålet over, hvis du ikke ved hvad en oversættelsesguide er.

Nej
Danish/Dansk
French/Français/Fransk
German/Deutsch/Tysk
Japanese/日本語/Japansk
Polish/Polski/Polsk
Portuguese/Português/Portugisisk
Russian/русский/Russisk
Spanish/Español/Spansk
Dutch/Nederlands/Hollandsk

Q3. Feedback (valgfri)
Har du feedback til dette spørgeskema?

Dit svar

