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ESS – Den europæiske samfundsundersøgelse 
 

(us. nr. 5599) 
 

Kære Interviewere på denne undersøgelse 
 
 
Nu er vi klar til at sætte 2. runde af denne undersøgelse i værk. Undersøgelsen blev gennemført 
første gang i 2002, og det er vist nok hensigten, at den skal gentages med 2 års mellemrum. 
Ligesom vi vandt 1. runde i en licitation, har vi også vundet 2. runde på grund af vort solide arbejde 
i 2002- altså en ros til os alle sammen! 
 
Om undersøgelsen er at sige, at det jo altså er en europæisk undersøgelse, der bliver gennemført i 
mere end 20 lande i Europa. Meningen er naturligvis, at man vil sammenligne en række forskellige 
forhold i de forskellige lande. Der er mange danske (og udenlandske) forskere, der bruger de data vi 
samler ind, og de kigger naturligvis efter, om der er forhold i Danmark, som måske kunne være 
anderledes, og dermed hjælpe nogle mennesker der måske har nogle problemer i deres liv. 
 
Vi skal interviewe mindst 1.500 personer, som alle er 15 år eller derover, og det skal gøres så 
hurtigt som muligt, da vi skal aflevere data i januar måned. 
 
Om skemaet er at sige følgende om enkelte spørgsmål : 
 
B3 En person, der slet ikke følger med i politik og ikke kan svare skal have 

en kode 8 
 
B4-B10 Spørgsmålene skal stilles som de er formuleret i skemaet. I skal ikke 

forsøge at konkretisere spørgsmålene. IP må prøve at tage stilling til 
dem, akkurat som de er stillet 

 
B23-B40 En person, der ikke følger med og ikke interesserer sig for disse spm. 

Skal have spørgsmålene stillet og skal kodes ”ved ikke”, hvis de ikke 
kan svare 

 
B28 Der skal ikke tænkes på de økonomiske muligheder for at gennemføre 

uddannelsen 
 
C5 Personer, der ikke går ud, eventuelt fordi de er handicappede, skal 

forestille sig at de gik ud. Ved ikke vil nok ofte være svaret 
 
C17 Ved spørgsmål A forstås ”hvide” i forhold til ”sorte” og ”gule” 
 
 Spørgsmål E går mere på forskelle inden for samme ”farve”. Altså fx det 

tyske mindretal i Danmark 



 
C20 Grønland og Færøerne er ikke Danmark 
 
C25-28 Her tænkes på den juridiske far/mor 
 
D1 Der er tale om medicin på recept 
 
D4 Gælder også depressive mennesker 
 
D6 Urtemedicin er medicin udvundet af urter og ikke syntetisk fremstillet. 

For ikke at gå ind i en længere diskussion, så accepter Ips afgrænsning 
 
D7 Hvis IP ikke får (og eventuelt ikke vil have) receptpligtig medicin kodes 

”ved ikke” 
 
D10 Gælder også P-piller 
 
D11 Der er tale om medicin udskrevet til en anden person 
 
D12-D15 Hvis svaret er hjemmehjælperen kodes 02 
 
D18 Alle former for kontakter til alle former for læger tælles med, fx også 

skadestue og lægevagt. Kontakter, der ikke kom længere end til 
lægesekretæren, tælles ikke med. Tandlæger tælles ikke med. 

 
D19-D30 I må gerne slutte udsagnene med at sige ”passer det?” 
 
D25 Pas på, her er en negation! Hvis lægerne efter Ips mening aldrig siger 

sandheden er det kode 5. Hvis de (næsten) altid siger sandheden er det 
kode 1 

 
D30 Sprogproblemer skal ikke med, det er de medicinske udtryk, man er ude 

efter 
 
E1 Altså hjælpe nogen uden for husstanden 
 
E9 Pas på, her er en negation! Hvis banken altid har givet det bedste tilbud 

er det kode 1. Har de ikke altid givet det bedste tilbud er det kode 2, 3, 4 
eller 5 

 
E22 End tidligere (fx for 10-20 år siden) 
 
E 23 Socialt bedrageri er et problem i mange lande, og også i mindre omfang i 

Danmark. I kan måske tage brodden lidt af spørgsmålet ved at sige, at nu 
kommer der et provokerende spørgsmål 

 
F5a En andelsbolig er her ikke en ejerbolig 
 



F6 med flere spm Grunden til, at vi har nogle andre opdelinger end normalt er, at der jo er 
tale om en fælles europæisk undersøgelse. 

 
 Mellem kode 5, 6 og 7 skelnes på grundlag af, hvor længe uddannelsen 

var beregnet til at vare. 
 
F6A IP må selv afgøre, hvor hun/han har sine højeste faglige kvalifikationer 
 
F7 Børnehaveklasse tæller ikke med som uddannelse 
 
F8A Sort arbejde tælles ikke med 
 
F8 A+B+C Uddannelsessøgende placeres under kode 2, uanset hvor meget 

erhvervsarbejde de har i 8a 
 

Midlertidigt syge placeres som i arbejde, hvis de er sygemeldt fra 
arbejde. Hvis de er sygemeldt fra arbejdsløshed kodes de som 
arbejdsløse 
 
Ikke jobsøgende ledige kodes 4 

 
Førtidspensionister er på pension 

 
 Personer i aktivering mv kodes som arbejdsløse (03 eller 04) 
 
 F11 Det sidste regulære job, ikke efterlønsmodtagerens 200 timer 
 
F15-20 Selvstændige kan også besvare disse spørgsmål. Tænk på dem som 

direktører i et A/S 
 
F30 A-kasse er ikke nok til et ”ja”. Det skal være 

fagforening/brancheorganisation 
 
F31 SU, orlov, sygedagpenge, uddannelsesgodtgørelse ol. Kodes 6 
 
F32 Alle de indkomster man har fra alle mulige kilder, fx også alle sociale 

ydelser i form af penge. Skøn over indkomsten for 2004 
  
 De ”skæve” tal skyldes omregning fra EURO 
 
F34 Lån alle mulige steder fra, fx familie, venner, banker, kreditforeninger 
 
F37c Se F8c 
 
F54  En selvstændig landmand, en selvstændig fiskeskipper o.l. ville jeg 

placere  som kode 8 
 
F56 En medhjælpende ægtefælle uden fast løn kodes som selvstændig 



 
F61 Folk på pension, efterløn ol kan umiddelbart kodes 2 – de har jo ikke 

været på kursus af hensyn til arbejdet 
 
F65 Spørgsmålet er lidt overflødigt, men stilles i stedet for et filter 
 
G19 + G82 Folk på fast aften/nathold kodes 07 
 
G20 + G83 Selvstændige kan godt svare her. Nogle har overarbejde med kort varsel 

hver dag! 
 
G22 Her menes almindeligt husarbejde og ikke fx havearbejde som er 

sæsonbestemt 
 
G22 + G25 + G29 + G31 Almindelig op- og nedrunding. 25 minutter bliver altså 0 timer 
 
G39 Der er tale om pasning, som man ikke får løn for. Fx gamle forældre, 

egne børn, børnebørn 
 
G43 Selv om barnet har friplads i en betalingsinstitution kodes 07 
 
G59 Hvis IP er gravid kodes 4 
 
G59 Studerende med erhvervsarbejde svarer her for det erhvervsarbejde, de 

har nævnt i F8a 
 
G75 Hvis ”en af hver” kodes den, man trods alt har mest kontakt med 
 
G111-G116 Hvis IP har forladt arbejdsmarkedet må hun/han prøve at forestille sig, at 

hun/han af en eller anden grund var nødt til at skaffe sig et job 
 
G121 Det er den tid, man var hjemme fordi man ville passe sine børn. Hvis 

man var hjemme fordi man ikke kunne få et job, skal den tid principielt 
ikke regnes med. Der vil klart være grænsetilfælde, men I må skelne så 
godt I kan. 

 
J9 Det er dine kommentarer, ikke Ips 
 
 
Jeg håber, at ovenstående vil hjælpe dig godt gennem skemaet, så vi alle kan få en god undersøgelse 
ud af det. 
 
 
Bedste hilsener og god arbejdslyst 
 
 
 
 



Mogens Nord-Larsen 


