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Din brug af internettet
Undersøgelsen er rettet mod kognitivt udfordrede borgere.
Formålet med undersøgelsen er at sætte fokus på din brug af internettet. Det skal hjælpe med
at belyse mulige mangler og forhåbentlig skabe en bedre forståelse for dine behov og risici,
når du benytter internettet.
Dine svar vil være anonyme.
Ud fra hvert spørgsmål er det angivet, hvor mange krydser du skal sætte.
Det vil være muligt løbende at uddybe de svar, du angiver. Til sidst er der også mulighed for at
dele sin egen historie frit og opgive dine kontaktoplysninger.

* 1. Hvor i landet bor du? (sæt et kryds)
Nordjylland
Midtjylland
Sønderjylland
Fyn
Sjælland
Andre steder i landet0 af
10 svarede

* 2. Hvor ofte bruger du internettet? (sæt et kryds)
Hver dag
Flere gange om ugen
Ugentligt
Månedligt
Sjældent
Aldrig
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* 3. Hvilke platforme bruger du på internettet? (sæt gerne flere
krydser)
Instagram
Twitter
Facebook eller andre chatsider
Mail
Snapchat
Datingsider
Andet - uddyb gerne:

* 4. Hvad laver du, nå r du er på nettet? (sæt gerne flere krydser)
Ser videoer, film eller læser
Spiller
Snakker/chatter med personer, du kender
Snakker/chatter med personer, du ikke kender
Forsøger at finde en kæreste
Køber ting
Forsøger at finde en ven

* 5. Få r du hjælp, nå r du bruger internettet? (sæt gerne flere krydser)
Familie og venner hjælper mig
Personalet hjælper mig
Nej, jeg bruger internettet selv
Nej, jeg bruger internettet selv, men det er svært
Jeg er ikke på internettet
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Vi kender allerede til flere personer, der har oplevet ubehagelige
episoder på internettet. Hvis det også er tilfældet for dig, så er du ikke
alene
* 6. Har du haft då rlige oplevelser på nettet? (sæt et kryds)
Ja
Nej
Ved ikke

7. Hvis ja - hvilken slags då rlige oplevelser? (sæt gerne flere krydser)
Jeg har få et taget penge fra min konto
Jeg er blevet løjet for
En person har stjå let min identitet
Jeg har skrevet med en person, der har vist sig at være en anden
Jeg har skrevet med en person, som jeg mødte i virkeligheden og havde en
då rlig oplevelse med
Jeg har modtaget sjofle beskeder
Jeg har modtaget trusler
Jeg er blevet lokket til at købe ting, jeg ikke skulle have haft.
Jeg har købt ting til/sendt penge til folk, som har snydt mig
Jeg har mødt personer, der har snydt mig
Andet
Uddyb gerne dine svar her:
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* 8. Har personer, du ikke kendte, kontaktet dig? (f.eks. på telefon,
sociale medier som Facebook eller på mail) (sæt et kryds)
Nej
Ja

* 9. Er du på internettet eller i telefonen blevet kontaktet om... (sæt
gerne flere krydser)
Kontooplysninger
NemId
Penge
Bopæl
Sex
Nej, ingen af delene
Andet – uddyb gerne:

* 10. Har du oplevet andet på internettet, som du vil fortælle om?

Hvis vi må kontakte dig, må du meget gerne skrive dine oplysninger
her (navn, mobilnummer, e-mailadresse):
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