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0. SKRIV STARTTIDSPUNKT: 
  
 
___________________________________________________________________  

Tekst 1: Først nogle spørgsmål om TV og radio: 
____________________________________________________________________ 
 
A1 KORT 1. Hvor lang tid bruger du i alt på at se fjernsyn på en almindelig hverdag? 

Slet ingen tid.........................................................  00 Gå til spm. 3 

Mindre end ½ time................................................  01 

½ time til 1 time.....................................................  02 

Mere end 1 time, højst 1½ time ............................  03 

Mere end 1½ time, højst 2 timer ...........................  04 

Mere end 2 timer, højst 2½ time ...........................  05 

Mere end 2½ time, højst 3 timer ...........................  06 

Mere end 3 timer...................................................  07 

Ved ikke................................................................  88 

____________________________________________________________________ 

 

A2 STADIG KORT 1. Hvor meget af den tid, du ser fjernsyn på en almindelig hverdag, 
bruger du på at se nyheder eller programmer om politik og aktuelle emner? 
 

Slet ingen tid.........................................................  00  

Mindre end ½ time................................................  01 

½ time til 1 time.....................................................  02 

Mere end 1 time, højst 1½ time ............................  03 

Mere end 1½ time, højst 2 timer ...........................  04 

Mere end 2 timer, højst 2½ time ...........................  05 

Mere end 2½ time, højst 3 timer ...........................  06 

Mere end 3 timer...................................................  07 

Ved ikke................................................................  88 
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A3 STADIG KORT 1. Hvor lang tid bruger du i alt på at høre radio på en almindelig  
hverdag? 

Slet ingen tid.........................................................  00 Gå til spm. 5 

Mindre end ½ time................................................  01 

½ time til 1 time.....................................................  02 

Mere end 1 time, højst 1½ time ............................  03 

Mere end 1½ time, højst 2 timer ...........................  04 

Mere end 2 timer, højst 2½ time ...........................  05 

Mere end 2½ time, højst 3 timer ...........................  06 

Mere end 3 timer...................................................  07 

Ved ikke................................................................  88 

___________________________________________________________________  
 

A4 STADIG KORT 1. Hvor meget af den tid, du hører radio på en almindelig hverdag, bruger 
du på at høre nyheder eller programmer om politik og aktuelle emner? 

Slet ingen tid.........................................................  00 

Mindre end ½ time................................................  01 

½ time til 1 time.....................................................  02 

Mere end 1 time, højst 1½ time ............................  03 

Mere end 1½ time, højst 2 timer ...........................  04 

Mere end 2 timer, højst 2½ time ...........................  05 

Mere end 2½ time, højst 3 timer ...........................  06 

Mere end 3 timer...................................................  07 

Ved ikke................................................................  88 

___________________________________________________________________  
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A5 STADIG KORT 1. Hvor lang tid bruger du i alt på at læse aviser på en almindelig 
hverdag? 
 

Slet ingen tid.........................................................  00 Gå til spm. A 7 

Mindre end ½ time................................................  01 

½ time -1 time.......................................................  02 

Mere end 1 time, højst 1½ time ............................  03 

Mere end 1½ time, højst 2 timer ...........................  04 

Mere end 2 timer, højst 2½ time ...........................  05 

Mere end 2½ time, højst 3 timer ...........................  06 

Mere end 3 timer...................................................  07 

Ved ikke................................................................  88 

___________________________________________________________________  
A6 STADIG KORT 1. Og hvor meget af denne tid bruger du på at læse om politik og aktuelle 
emner? 
 

Slet ingen tid.........................................................  00 

Mindre end ½ time................................................  01 

½ time -1 time.......................................................  02 

Mere end 1 time, højst 1½ time ............................  03 

Mere end 1½ time, højst 2 timer ...........................  04 

Mere end 2 timer, højst 2½ time ...........................  05 

2½ -3 timer ...........................................................  06 

Mere end 3 timer...................................................  07 

Ved ikke................................................................  88 

___________________________________________________________________  
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A7 KORT 2. Hvor ofte bruger du internettet eller e-mail til personlig brug enten hjemme eller 
på arbejde?  
("Personlig brug" er privat brug eller fritidsbrug, der ikke har noget at gøre med 
arbejde eller erhverv). 
 

Ingen adgang hjemme eller på 
arbejde..................................................................

 00 

Aldrig ....................................................................  01 

Under én gang om måneden ................................  02 

Én gang om måneden ..........................................  03 

Flere gange om måneden.....................................  04 

Én gang om ugen .................................................  05 

Flere gange om ugen............................................  06 

Hver dag ...............................................................  07 

Ved ikke................................................................  88 

___________________________________________________________________  
Tekst 2: Og nu til noget helt andet: 
____________________________________________________________________ 
A8 KORT 3. Mener du, at de fleste mennesker i det store og hele er til at stole på, eller  
kan man ikke være for forsigtig, når man har med andre mennesker at gøre?  
Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at man ikke kan være  
for forsigtig, og 10 betyder, at de fleste mennesker er til at stole på.  
("At man ikke kan være for forsigtig" vil sige, at man skal være på vagt eller altid i  
et vist omfang være mistænksom). 
 

Man kan ikke være for forsigtig  00 

  01 

  02 

  03 

  04 

  05 

  06 

  07 

  08 

  09 

De fleste mennesker er til at stole på  10 

Ved ikke................................................................  88 
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___________________________________________________________________  
A9 KORT 4. Tror du, at de fleste mennesker ville prøve at udnytte dig, hvis de havde  
mulighed for det, eller ville de prøve at være reelle? 
(”Udnytte": snyde eller bedrage. "Reel": i betydningen at behandle ordentligt og  
hæderligt). 
 

De fleste mennesker ville prøve at 
udnytte mig 

 00 

  01 

  02 

  03 

  04 

  05 

  06 

  07 

  08 

  09 

De fleste mennesker ville prøve at 
være reelle 

 10 

Ved ikke................................................................  88 
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___________________________________________________________________  
A10 KORT 5. Mener du, at andre mennesker for det meste prøver at være hjælpsomme,  
eller tænker de mest på sig selv? 
(Der tænkes her på modsætningen mellem egoisme og uselvisk hjælpsomhed). 
 

Folk tænker mest på sig selv  00 

  01 

  02 

  03 

  04 

  05 

  06 

  07 

  08 

  09 

Folk prøver mest at være hjælpsomme  10 

Ved ikke................................................................  88 

____________________________________________________________________ 

Tekst 3: Nu vil vi gerne stille dig nogle spørgsmål om politik og regering. 

 

B1. Hvor interesseret vil du sige, at du er i politik – er du… 
 

Meget interesseret?............................................  1 

Ret interesseret? ................................................  2 

Næsten ikke interesseret? .................................  3 

Slet ikke interesseret?........................................  4 

Ved ikke................................................................  8 

___________________________________________________________________  
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B2 KORT 6. Hvor ofte virker politik så kompliceret, at du ikke rigtig forstår, hvad der 
foregår? 
 

Aldrig ....................................................................  1 

Sjældent ...............................................................  2 

Nu og da ...............................................................  3 

Jævnligt ................................................................  4 

Ofte.......................................................................  5 

Ved ikke................................................................  8 

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

B3 KORT 7. Hvor svært eller let har du ved at tage stilling i politiske spørgsmål? 
("Politiske spørgsmål" refererer i denne sammenhæng  
til politiske debatter, politikker, kontroverser etc.). 

Meget svært..........................................................  1 

Svært ....................................................................  2 

Hverken let eller svært..........................................  3 

Let.........................................................................  4 

Meget let...............................................................  5 

Ved ikke................................................................  8 

___________________________________________________________________  
 
B4.0 KORT 8. Fortæl mig på en skala fra 0 til 10, hvor stor tillid du personligt har til hver af 
de institutioner, jeg nævner. 0 betyder, at du slet ingen tillid har til institutionen, og 10 
betyder, at du har fuld tillid til den. For det første… 
 

B4.…Folketinget? 
Slet 

ingen 
tillid          

Fuld 
tillid 

Ved 
ikke 

 00 
 

01 
 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 

07 
 

08 
 

09 
 

10 
 

88 
___________________________________________________________________  

B5.…retssystemet? 
Slet 

ingen 
tillid          

Fuld 
tillid 

Ved 
ikke 

 00 
 

01 
 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 

07 
 

08 
 

09 
 

10 
 

88 
___________________________________________________________________  
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B6.…politiet? 
Slet 

ingen 
tillid          

Fuld 
tillid 

Ved 
ikke 

 00 
 

01 
 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 

07 
 

08 
 

09 
 

10 
 

88 
___________________________________________________________________  

B7.…politikerne? 
Slet 

ingen 
tillid          

Fuld 
tillid 

Ved 
ikke 

 00 
 

01 
 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 

07 
 

08 
 

09 
 

10 
 

88 
___________________________________________________________________  

B8.…de politiske partier? 
Slet 

ingen 
tillid          

Fuld 
tillid 

Ved 
ikke 

 00 
 

01 
 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 

07 
 

08 
 

09 
 

10 
 

88 
___________________________________________________________________  

B9.…Europa-Parlamentet? 
Slet 

ingen 
tillid          

Fuld 
tillid 

Ved 
ikke 

 00 
 

01 
 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 

07 
 

08 
 

09 
 

10 
 

88 
 

B10.…FN? 
Slet 

ingen 
tillid          

Fuld 
tillid 

Ved 
ikke 

 00 
 

01 
 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 

07 
 

08 
 

09 
 

10 
 

88 
___________________________________________________________________  

B11.  I vore dage er der nogle mennesker, der af den ene eller den anden grund  
ikke stemmer. Stemte du ved det seneste folketingsvalg i november 2001?  
 

Ja...............................................................  1 

Nej .............................................................  2 Gå til spm. B13 

Var ikke stemmeberettiget .........................  3 Gå til spm. B13 

Ved ikke.....................................................  8 Gå til spm. B13 

___________________________________________________________________  
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B12. Hvilket parti stemte du på ved det valg? 
 

Socialdemokratiet .................................................  01 

Det Radikale Venstre............................................  02 

Det Konservative Folkeparti..................................  03 

Centrum-Demokraterne ........................................  04 

Socialistisk Folkeparti ...........................................  05 

Dansk Folkeparti...................................................  06 

Kristeligt Folkeparti ...............................................  07 

Venstre .................................................................  08 

Fremskridtspartiet .................................................  09 

Enhedslisten .........................................................  10 

Andet ....................................................................  11 

Skriv, hvis andet:_________________________   

Vil ikke svare ........................................................  77 

Ved ikke................................................................  88 

___________________________________________________________________  
B13.0 Der er forskellige måder, hvorpå man kan forsøge at forbedre forholdene i  
Danmark eller hjælpe med at forhindre, at tingene går galt. Har du foretaget  
dig noget af følgende i de seneste 12 måneder? Har du … 

 
(Ét kryds i hver vandret 
linie). 

 Ja Nej 
Ved 
ikke 

    

B13. ... kontaktet en politiker eller en embedsmand i stat 
eller kommune?.........................................................................  1  2   8 

B14. ... arbejdet i et politisk parti eller en aktionsgruppe? ....  1  2   8 

B15. ... arbejdet i en anden organisation eller forening?.......  1  2   8 

B16. … gået med eller fremvist kampagnebadge, 
klistermærker el. lign? ..............................................................  1  2   8 

B17. … skrevet under ved en underskriftsindsamling?.........  1  2   8 

B18. … deltaget i en lovlig, offentlig demonstration?............  1  2   8 

B19. … boykottet bestemte produkter? ..................................  1  2   8 

 
_______________________________________________________________________  



 + 10 
_________________________________________________________________________________  

 

 

10

B20a.  Er der et bestemt politisk parti, du føler dig tættere på end alle andre partier? 
("Føler sig tættere på" i betydningen det parti, man identificerer sig mest med, sympatiserer 
mest med eller er mest knyttet til, uanset hvordan man stemmer). 
 

Ja .........................................................................  1 

Nej .......................................................................  2 Gå til spm. B21 

Ved ikke................................................................  8 Gå til spm. B21 

___________________________________________________________________  
B20b. Hvilket parti? 
 

Socialdemokratiet .................................................  01 

Det Radikale Venstre............................................  02 

Det Konservative Folkeparti..................................  03 

Centrum-Demokraterne ........................................  04 

Socialistisk Folkeparti ...........................................  05 

Dansk Folkeparti...................................................  06 

Kristeligt Folkeparti ...............................................  07 

Venstre .................................................................  08 

Fremskridtspartiet .................................................  09 

Enhedslisten .........................................................  10 

Andet ....................................................................  11 

Skriv, hvis andet:_________________________  

Vil ikke svare  77 Gå til spm. B21 

Ved ikke................................................................  88 Gå til spm. B21 

___________________________________________________________________  
B20c. Hvor tæt føler du, at du er på dette parti? Føler du, at du er… 

 

Meget tæt.............................................................  1 

Ret tæt .................................................................  2 

Ikke tæt ................................................................  3 

Slet ikke tæt ........................................................  4 

Ved ikke................................................................  8 

___________________________________________________________________  
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B21.  Er du medlem af et politisk parti? 
(Her menes officielt medlemskab eller indmeldelse i et parti). 
 

Ja ..........................................................................  1 

Nej ........................................................................  2 Gå til spm. B23 

Ved ikke.................................................................  8 Gå til spm. B23 

___________________________________________________________________  
 
B22. Hvilket parti? 
 

Socialdemokratiet .................................................  01 

Det Radikale Venstre............................................  02 

Det Konservative Folkeparti..................................  03 

Centrum-Demokraterne ........................................  04 

Socialistisk Folkeparti ...........................................  05 

Dansk Folkeparti...................................................  06 

Kristeligt Folkeparti ...............................................  07 

Venstre .................................................................  08 

Fremskridtspartiet .................................................  09 

Enhedslisten .........................................................  10 

Andet ....................................................................  11 

Skriv, hvis andet:_________________________   

Vil ikke svare  77  

Ved ikke................................................................  88  

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

B23 KORT 9.  I politik bruges sommetider betegnelserne "venstre" og "højre". Hvor vil du 
placere dig selv på denne skala, hvor 0 betyder venstre, og 10 betyder højre? 

Venstre          Højre 
Ved 
ikke 

 
00 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09  10 

 
88 

___________________________________________________________________  
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B24 KORT 10. Når alt tages i betragtning, hvor tilfreds er du så nu med dit liv som helhed? 
På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder særdeles utilfreds og 10 betyder særdeles 
tilfreds. 
 
Særdeles 
utilfreds        

Særdeles 
tilfreds 

Ved 
ikke 

 
00 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10  88 

___________________________________________________________________  
B25 STADIG KORT 10. Hvor tilfreds er du generelt med den nuværende økonomiske 
situation i Danmark? På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder særdeles utilfreds og 10 betyder 
særdeles tilfreds. 
 

Særdeles 
utilfreds        

Særdeles 
tilfreds 

Ved 
ikke 

 
00 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10  88 

___________________________________________________________________  
B26 STADIG KORT 10. Hvor tilfreds er du med den måde, regeringen udfører sit arbejde på? 
 

Særdeles 
utilfreds        

Særdeles 
tilfreds 

Ved 
ikke 

 
00 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10  88 

___________________________________________________________________  
B27 STADIG KORT 10. Hvor tilfreds er du generelt med den måde, demokratiet fungerer på i 

Danmark? 
(Der menes det demokratiske system "i praksis", i modsætning til hvordan demokratiet 
"burde" fungere). 
 

Særdeles 
utilfreds        

Særdeles 
tilfreds 

Ved 
ikke 

 
00 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10  88 

___________________________________________________________________  
B28 KORT 11. Hvad mener du generelt om uddannelsesforholdene i Danmark i dag? 

("Uddannelsesforholdene" omfatter kvalitet, adgang og effektivitet). 
 

Særdeles 
dårlige        

Særdeles 
gode 

Ved 
ikke 

 
00 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10  88 

___________________________________________________________________  



 + 13 
_________________________________________________________________________________  

 

 

13

B29 STADIG KORT 11. Hvad mener du generelt om forholdene i sundhedssektoren i 
Danmark i dag? 
 

Særdeles 
dårlige        

Særdeles 
gode 

Ved 
ikke 

 
00 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10  88 

___________________________________________________________________  
 
B30.0 KORT 12. I hvor høj grad er du enig eller uenig i hvert af følgende udsagn? 
 

 (Ét kryds i hver vandret linie). 

 
Meget 
enig Enig 

Hverken 
enig eller 
uenig Uenig 

Meget 
uenig 

Ved 
ikke 

B30. Regeringen bør tage skridt til 
at reducere forskelle i 
indkomstniveau..................................  1   2    3    4    5     8 

B31. Bøsser og lesbiske har ret til 
at leve deres eget liv på den måde, 
de ønsker 
(Her menes "livsstilsfrihed", "frihed 
eller ret til at leve som homoseksuelle 
og lesbiske").........................................  1   2    3    4    5     8 

B32. Politiske partier, der ønsker at 
omstyrte demokratiet, bør forbydes 
("Demokrati" i betydningen et helt 
system eller en væsentlig del af et 
demokratisk system: regering, fri radio 
og frit tv, domstole etc.)     1   2    3    4    5     8 

B33. Man kan roligt regne med, at 
den moderne videnskab kan løse 
vores miljøproblemer    1   2    3    4    5     8 

_____________________________________________________________________ 
B34 KORT 13. Og nu til EU. Nogle mener, integrationen (i betydningen tættere samarbejde) i 

EU skal fortsætte, mens andre mener, den allerede er gået for vidt. Hvordan kan du 
bedst beskrive din holdning på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at integrationen er 
gået for vidt, og 10 betyder, at den skal fortsætte? 

 
 

Integrationen  
er gået for 

vidt         

Integrationen 
skal 

fortsætte 
 

Ved 
ikke 

 00  
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10  88 

________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 
Tekst 4: Nu nogle spørgsmål om folk, der flytter til Danmark fra andre lande. 
___________________________________________________________________  

B35 KORT 14. I hvilket omfang synes du, at Danmark bør tillade mennesker, der tilhører  
samme etniske gruppe som de fleste danskere, at flytte hertil? 
("Hertil" = til Danmark i alle disse spørgsmål). 
 

Vi bør tillade mange at flytte hertil.........................  1 

En del ...................................................................  2 

Nogle få ................................................................  3 

Ingen.....................................................................  4 

Ved ikke................................................................  8 

___________________________________________________________________  
B36 STADIG KORT 14. Hvad med mennesker, der tilhører en anden etnisk gruppe end de 
fleste danskere?  

Vi bør tillade mange at flytte hertil.........................  1 

En del ...................................................................  2 

Nogle få ................................................................  3 

Ingen.....................................................................  4 

Ved ikke................................................................  8 
___________________________________________________________________  

B37 STADIG KORT 14. Og hvad med mennesker fra de fattigere lande uden for Europa?  

Vi bør tillade mange at flytte hertil.........................  1 

En del ...................................................................  2 

Nogle få ................................................................  3 

Ingen.....................................................................  4 

Ved ikke................................................................  8 
_____________________________________________________________________ 

B38 KORT 15. Mener du, at det generelt er godt eller dårligt for Danmarks økonomi, at  
mennesker fra andre lande flytter hertil? 

 
Dårligt for 
økonomien        

Godt for 
økonomien 

Ved 
ikke 

 00  
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10  88 

___________________________________________________________________  
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B39 KORT 16. Mener du, at Danmarks kultur generelt undergraves eller beriges af, at 
mennesker fra andre lande flytter hertil? 

 
Kulturen 

undergraves        
Kulturen  
beriges 

Ved 
ikke 

 00  
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10  88 

___________________________________________________________________  
B40 KORT 17. Bliver Danmark et bedre eller dårligere sted at bo af, at mennesker fra andre  
lande flytter hertil? 

 
Dårligere 
sted at 

bo        
Bedre  

sted at bo 
Ved 
ikke 

 
00 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10  88 

_____________________________________________________________________  

  
Tekst 5: Nu kommer der nogle spørgsmål om dig selv og dit liv. 
_____________________________________________________________________ 

C1 KORT 18. Når alt tages i betragtning, hvor lykkelig synes du så, du er? På en skala  
fra 0 til 10, hvor 0 betyder særdeles ulykkelig og 10 betyder særdeles lykkelig. 
 

Særdeles 
ulykkelig        

Særdeles 
lykkelig 

Ved 
ikke 

 
00 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10  88 

___________________________________________________________________  
C2 KORT 19. Hvor ofte mødes du med venner, familie eller kolleger, du ikke bor sammen 
med?  
("Mødes med" betyder mødes af egen fri vilje frem for på grund af arbejde eller af ren pligt).  

Aldrig ....................................................................  01 

Under én gang om måneden ................................  02 

Én gang om måneden ..........................................  03 

Flere gange om måneden.....................................  04 

Én gang om ugen .................................................  05 

Flere gange om ugen............................................  06 

Hver dag ...............................................................  07 

Ved ikke................................................................  88 

___________________________________________________________________  
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C3. Har du nogen, du kan tale med om intime og personlige spørgsmål? 
("Intim" betyder f.eks. sex eller familieforhold. "Personlig" kan også omfatte arbejds- 
og erhvervsrelaterede emner). 

Ja .........................................................................  1 

Nej .......................................................................  2 

Ved ikke................................................................  8 

___________________________________________________________________  
C4 KORT 20. Hvor ofte vil du mene, at du deltager i sociale aktiviteter sammenlignet med  
andre på din alder?  
(Sammenkomster/tilfældige møder med andre mennesker af egen fri vilje og for  
fornøjelsen frem for på grund af arbejde eller af pligt). 

Langt sjældnere end de fleste ..............................  1 

Sjældnere end de fleste........................................  2 

Lige så ofte som andre .........................................  3 

Oftere end de fleste ..............................................  4 

Meget oftere end de fleste ....................................  5 

Ved ikke................................................................  8 

___________________________________________________________________  
C5. Har du eller et medlem af din husstand været udsat for indbrudstyveri eller  
overfald inden for de sidste 5 år? 
 

Ja .........................................................................  1 

Nej .......................................................................  2 

Ved ikke................................................................  8 

___________________________________________________________________  
C6. Hvor tryg føler du dig ved at gå alene her i området efter mørkets frembrud?  
Føler du dig … 
(IPs lokalområde). 

Meget tryg? .........................................................  1 

Tryg?....................................................................  2 

Utryg? ..................................................................  3 

Meget utryg? .......................................................  4 

Ved ikke................................................................  8 

___________________________________________________________________  
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C7. Hvordan er dit helbred generelt? Synes du, at det er… 
 

Meget godt? ........................................................  1 

Godt? ...................................................................  2 

Rimeligt? .............................................................  3 

Dårligt? ................................................................  4 

Meget dårligt? .....................................................  5 

Ved ikke................................................................  8 

___________________________________________________________________  
C8. Er du på nogen måde begrænset i dine daglige aktiviteter på grund af langvarig  
sygdom, handicap, svaghed eller psykiske problemer? Hvis ja, er det meget eller i nogen 
grad? 
 

Ja, meget..............................................................  1 

Ja, i nogen grad....................................................  2 

Nej .......................................................................  3 

Ved ikke................................................................  8 

___________________________________________________________________  
C9. Betragter du dig selv som tilhørende en bestemt religion eller trosretning? 
(Her menes, at man identificerer sig med religionen eller trosretningen, ikke officielt  
medlemskab). 

Ja .........................................................................  1 

Nej .......................................................................  2 Gå til spm. C11 

Ved ikke................................................................  8 Gå til spm. C11 

___________________________________________________________________  
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C10. Hvilken? 

Romersk-katolsk ...................................................  01 

Protestantisk.........................................................  02 

Græsk-ortodoks ....................................................  03 

Andre kristne religioner.........................................  04 

Jødisk ...................................................................  05 

Islam .....................................................................  06 

Østlige religioner...................................................  07 

Andre ikke-kristne religioner .................................  08 

Vil ikke svare ........................................................  77 
 

GÅ DEREFTER TIL SPM. C13 
___________________________________________________________________  

C11. Har du nogensinde betragtet dig selv som tilhørende en bestemt religion  
eller trosretning? 

Ja .........................................................................  1 

Nej .......................................................................  2 Gå til spm. C13 

Ved ikke................................................................  8 Gå til spm. C13 

___________________________________________________________________  
C12. Hvilken? 

Romersk-katolsk ...................................................  01 

Protestantisk.........................................................  02 

Græsk-ortodoks ....................................................  03 

Andre kristne religioner.........................................  04 

Jødisk ...................................................................  05 

Islam .....................................................................  06 

Østlige religioner...................................................  07 

                    Andre ikke-kristne religioner ................................  08 

Vil ikke svare ........................................................  77 
___________________________________________________________________  
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C13 KORT 21. Uanset om du tilhører en bestemt religion eller ej, hvor religiøs vil du sige,  
at du er? På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder slet ikke religiøs og 10 betyder  
meget religiøs. 
 

Slet ikke religiøs  00 

  01 

  02 

  03 

  04 

  05 

  06 

  07 

  08 

  09 

Meget religiøs  10 

Ved ikke................................................................  88 

___________________________________________________________________  
C14 KORT 22. Bortset fra ved særlige lejligheder som bryllup og begravelse, hvor ofte 
deltager du så i religiøse ceremonier/gudstjenester? 
 

Hver dag ...............................................................  01 

Mere end én gang om ugen..................................  02 

Én gang om ugen .................................................  03 

Mindst én gang om måneden ...............................  04 

Kun på særlige helligdage ....................................  05 

Sjældnere .............................................................  06 

Aldrig ....................................................................  07 

Ved ikke................................................................  88 

___________________________________________________________________  
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C15 STADIG KORT 22. Hvor ofte beder du bortset fra, når du er til gudstjeneste/en religiøs 
ceremoni? 
 

Hver dag ...............................................................  01 

Mere end én gang om ugen..................................  02 

Én gang om ugen .................................................  03 

Mindst én gang om måneden ...............................  04 

Kun på særlige helligdage ....................................  05 

Sjældnere .............................................................  06 

Aldrig ....................................................................  07 

Ved ikke................................................................  88 

___________________________________________________________________  
C16. Vil du beskrive dig selv som tilhørende en gruppe, der diskrimineres i Danmark? 
 

Ja .........................................................................  1 

Nej .......................................................................  2 Gå til spm. C18 

Ved ikke................................................................  8 Gå til spm. C18 

___________________________________________________________________  
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C17. Af hvilke grunde diskrimineres den gruppe, du tilhører? Er der flere grunde? 
 

 
(Gerne flere 

kryds) 

a. Farve eller race ..................................................................  1 

b. Nationalitet .........................................................................  1 

c. Religion ..............................................................................  1 

d. Sprog..................................................................................  1 

e. Etnisk gruppe .....................................................................  1 

f. Alder...................................................................................  1 

g. Køn.....................................................................................  1 

h. Seksualitet..........................................................................  1 

i. Handicap ............................................................................  1 

j. Andet  
 Skriv:..................................................................................

 1 

k. Ved ikke .............................................................................  1 

___________________________________________________________________  
C18. Er du dansk statsborger? 
 

Ja .........................................................................  1 Gå til spm. C20 

Nej .......................................................................  2  

Ved ikke................................................................  8  

___________________________________________________________________  
C19. Hvilket statsborgerskab har du? 
 
Skriv: _____________________________________________________  
 

Ved ikke................................................................  88  

___________________________________________________________________  
C20. Er du født i Danmark? 
 

Ja .........................................................................  1 Gå til spm. C23 

Nej .......................................................................  2  

Ved ikke................................................................  8 Gå til spm. C23 

___________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 
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C21. I hvilket land er du født?  
 
Skriv: _____________________________________________________  
 

Ved ikke................................................................  88 

____________________________________________________________________ 
 
C22 KORT 23. Hvor længe siden er det, at du første gang flyttede til Danmark? 
 

Under 1 år.............................................................  1 

1-5 år ....................................................................  2 

6-10 år ..................................................................  3 

11-20 år ................................................................  4 

Over 20 år.............................................................  5 

Ved ikke................................................................  8 

___________________________________________________________________  
C23. Hvilket eller hvilke sprog taler du mest derhjemme?  
 
Skriv højst 2 sprog: ___________________________________  
 
 ___________________________________  
 

Ved ikke................................................................  888 

___________________________________________________________________  
C24. Tilhører du en etnisk minoritetsgruppe i Danmark? 
("Tilhøre" betyder her at være tilknyttet eller identificere sig med gruppen). 
 

Ja .........................................................................  1 

Nej .......................................................................  2  

Ved ikke................................................................  8  

___________________________________________________________________  
C25. Er din far født i Danmark? 
 

Ja .........................................................................  1 Gå til spm. C27 

Nej .......................................................................  2  

Ved ikke................................................................  8 Gå til spm.C27 

___________________________________________________________________  
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C26. I hvilket land er din far født?  
 
Skriv: _____________________________________________________  
 

Ved ikke................................................................  88 

________________________________________________________________________ 

C27. Er din mor født i Danmark? 
 

Ja .........................................................................  1 Gå til tekst 6 

Nej .......................................................................  2  

Ved ikke................................................................  8 Gå til tekst 6 

______________________________________________________________________ 

C28. I hvilket land er din mor født?  
 
Skriv: _____________________________________________________  
 

Ved ikke................................................................  88 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

Tekst 6: Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål om sundhed og medicin. 
___________________________________________________________________ 
 
D1.0 KORT 24. I hvilken udstrækning synes du, at det er i orden eller ikke i orden, hvis 
mennesker, der ellers er sunde og raske bruger medicin for at ... 
 

 (Ét kryds i hver vandret linie). 

 

Det er 
helt i 
orden 

Det er i 
orden 

Jeg er 
ligeglad 

Det er 
ikke i 
orden 

Det er 
slet 
ikke i 
orden 

Ved 
ikke 

D1. …tabe sig? ..........................  1   2    3    4    5     8 

D2. …nedsætte et hårtab?........  1   2    3    4    5     8 

D3. …forbedre hukommelsen?   1   2    3    4    5     8 

D4. …føle sig lykkeligere?........  1   2    3    4    5     8 

D5. …få et bedre sexliv?...........  1   2    3    4    5     8 

___________________________________________________________________  
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D6 KORT 25. Hvor tit bruger du urtemedicin, når du ikke føler dig rask? 
 

Aldrig eller næsten aldrig .....................................  01 

Nogle gange.........................................................  02 

Omkring halvdelen af gangene ............................  03 

De fleste gange....................................................  04 

Altid eller næsten altid..........................................  05 

Har ingen helbredsproblemer...............................  06 

Ved ikke ...............................................................  88 

_____________________________________________________________________ 
D7 STADIG KORT 25. Hvor tit er du bekymret over bivirkninger, når du får medicin på 

recept? 
 

Aldrig eller næsten aldrig .....................................  01 

Nogle gange.........................................................  02 

Omkring halvdelen af gangene ............................  03 

De fleste gange....................................................  04 

Altid eller næsten altid..........................................  05 

Har ingen helbredsproblemer...............................  06 

Ved ikke ...............................................................  88 

_______________________________________________________________________ 
D8 STADIG KORT 25. Når du føler dig syg, hvor ofte foretrækker du så medicin på 
recept fra en læge frem for medicin, der kan købes frit eller anbefales af en alternativ 
behandler. 
 

Aldrig eller næsten aldrig .....................................  01 

Nogle gange.........................................................  02 

Omkring halvdelen af gangene ............................  03 

De fleste gange....................................................  04 

Altid eller næsten altid..........................................  05 

Har ingen helbredsproblemer...............................  06 

Ved ikke ...............................................................
 88 

 

_______________________________________________________________________ 
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D9 KORT 26. Prøv at tænke på sidste gang, en læge gav dig recept på noget medicin, du 
ikke havde fået før. Hvordan kan du bedst beskrive, hvad du gjorde med recepten? 

 
 Jeg hentede ikke medicinen på apoteket 01 

 Jeg hentede medicinen, men tog ikke noget af den 02 

 Jeg tog en del af eller al medicinen, 

  men ikke præcis som ordineret 03 

 Jeg tog medicinen nøjagtig som ordineret 04 

  Kan ikke huske sidste gang 05 

 Har aldrig fået recept fra en læge 06  

 Andet svar 07 

 Ved ikke 88 

______________________________________________________________________ 

D10. Tager du regelmæssigt piller eller anden form for medicin, du har fået på recept? 
 
 Ja 1 

 Nej 2 

 Ved ikke 8 

 
D11 KORT 27.  Mange mennesker tager en gang imellem medicin, der er udskrevet på 
recept til en anden. Hvor ofte har du i de sidste 5 år taget eller brugt medicin, der var 
ordineret til en anden? 

 Mindst 4 gange 1 

 2-3 gange 2 

 En gang 3 

 Ikke de sidste 5 år 4 

 Ved ikke 8 

____________________________________________________________________________
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D12 KORT 28. Hvis du havde meget ondt i halsen, hvem ville du da først gå til for at få 
vejledning eller behandling?  

 
 Ingen 01 Gå til spm. D13 
 Venner eller familie 02 Gå til spm. D13 
 Apoteker/materialist 03 Gå til spm. D13 
 Læge/lægevagt 04 Gå til spm. D13 
 Sygeplejerske 05 Gå til spm. D13 
 Internettet 06 Gå til spm. D13 
 Lægelig telefonlinje 07 Gå til spm. D13 
 Anden behandler 08 

 Ved ikke 88  Gå til spm. D13  

__________________________________________________________________________ 

D12a KORT 28a. Hvilken type behandler tror du, du først ville gå til?  
 
 Akupunktur eller akupressur 01 

 Kinesisk medicin  02 

 Kiropraktik eller osteopati 03 

 Urtemedicin eller homøopati  04 

 Hypnoseterapi 05 

 Massage 06 

 Fysioterapi 07 

 Zoneterapi/refleksologi 08 

 Anden behandler 09 

 Ved ikke 88 

_______________________________________________________________________
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D13 KORT 28. Forestil dig nu, at du havde en slem hovedpine. Hvem ville du da først gå til 
for at få vejledning eller behandling?  
(”alvorlig” i betydningen generende eller ødelæggende, men ikke direkte livstruende) 
 
 Ingen 01 Gå til spm. D14 
 Venner eller familie 02 Gå til spm. D14 
 Apoteker/materialist 03 Gå til spm. D14 
 Læge/lægevagt 04 Gå til spm. D14 
 Sygeplejerske 05 Gå til spm. D14 
 Internettet  06 Gå til spm. D14 
 Lægelig telefonlinje 07 Gå til spm. D14 
 Anden behandler 08 

 Ved ikke 88  Gå til spm. D14  

___________________________________________________________________________ 

   

D13a KORT 28a. Hvilken type behandler tror du, du først ville gå til?  
 
 Akupunktur eller akupressur 01 

 Kinesisk  medicin  02 

 Kiropraktik eller osteopati 03 

 Urtemedicin eller homøopati  04 

 Hypnoseterapi 05 

 Massage 06 

 Fysioterapi 07 

 Zoneterapi/refleksologi 08 

 Anden behandler 09 

 Ved ikke 88 

___________________________________________________________________________
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D14  KORT 28. Forestil dig nu, at du havde alvorlige søvnproblemer. Hvem ville du da først 
gå til for at få vejledning eller behandling?  

 
 
 Ingen 01 Gå til spm. D15

 Venner eller familie 02 Gå til spm. D15 
 Apoteker/materialist 03 Gå til spm. D15 
 Læge/lægevagt 04 Gå til spm. D15 
 Sygeplejerske 05 Gå til spm. D15 
 Internettet  06 Gå til spm. D15 
 Lægelig telefonlinje 07 Gå til spm. D15 
 Anden behandler 08 

 Ved ikke 88  Gå til spm. D15  

__________________________________________________________________________ 

D14a  KORT 28a. Hvilken type behandler tror du, du først ville gå til for at få vejledning eller 
behandling?  
 
 Akupunktur eller akupressur 01 

 Kinesisk  medicin  02 

 Kiropraktik eller osteopati 03 

 Urtemedicin eller homøopati  04 

 Hypnoseterapi 05 

 Massage 06 

 Fysioterapi 07 

 Zoneterapi/refleksologi 08 

 Anden behandler 09 

 Ved ikke 88 

____________________________________________________________________ 
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D15 KORT 28.  Forestil dig nu, at du havde alvorlige rygsmerter. Hvem ville du da først gå til 
for at få vejledning eller behandling?  

 
 Ingen 01 Gå til spm. D16

 Venner eller familie 02 Gå til spm. D16 
 Apoteker/materialist 03 Gå til spm. D16 
 Læge/lægevagt 04 Gå til spm. D16 
 Sygeplejerske 05 Gå til spm. D16 
 Internettet  06 Gå til spm. D16 
 Lægelig telefonlinje 07 Gå til spm. D16 
 Anden behandler 08 

 Ved ikke 88  Gå til spm. D16  

__________________________________________________________________________ 
   
D15a KORT 28a. Hvilken type behandler tror du, du først ville gå til for at få vejledning eller 
behandling?  
 
 Akupunktur eller akupressur 01 

 Kinesisk  medicin  02 

 Kiropraktik eller osteopati 03 

 Urtemedicin eller homøopati  04 

 Hypnoseterapi 05 

 Massage 06 

 Fysioterapi 07 

 Zoneterapi/refleksologi 08 

 Anden behandler 09 

 Ved ikke 88 

___________________________________________________________________________ 
D16. Når du skal vælge praktiserende læge, føler du da, du har … 

  

 ... nok at vælge mellem 1 

 eller for få at vælge mellem? 2 

 Ved ikke 8 
____________________________________________________________________________ 
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D17. Nogle mennesker foretrækker at gå til en fast læge med alle deres almindelige 
helbredsproblemer. Andre foretrækker forskellige læger alt efter hvilket almindeligt 
helbredsproblem, det drejer sig om. Hvad med dig – foretrækker du … 

  
 ...en fast læge til alle dine almindelige helbredsproblemer 1 

 eller forskellige læger alt efter hvilket almindeligt 
  helbredsproblem, det drejer sig om? 2 

 Ingen præference 3 

 Ved ikke 8 

 
D18 KORT 29. Hvor mange gange har du i løbet af de sidste 12 måneder kontaktet en læge 

på egne vegne? Alle lægekontakter medregnes, herunder speciallæger og alment 
praktiserende læger. 

 
 Aldrig 1 

 1-2 gange 2 

 3-5 gange 3 

 6-10 gange 4 

 Over 10 gange 5 

 Ved ikke 8 

_______________________________________________________________________
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D19.0 KORT 30. I hvor høj grad er du enig eller uenig i hvert af følgende udsagn? 
 
 

 (Ét kryds i hver vandret linie). 

 
Meget 
enig Enig 

Hverken 
enig eller 
uenig Uenig 

Meget 
uenig 

Ved 
ikke 

D19. De fleste sygdomme går over 
af sig selv, uden at man behøver gå 
til læge. ...............................................  1   2    3    4    5     8 

D20. Når man har en almindelig 
forkølelse eller lignende sygdom, 
kan man helbrede sig selv ................  1   2    3    4    5     8 

D21. Folk er for afhængige af læger 
i stedet for selv at tage ansvaret for 
deres sundhed ...................................  1   2    3    4    5     8 

D22. Når folk selv er sikre på, 
hvilken medicin, de har brug for, 
skal lægen bare skrive en recept på 
den  
.............................................................  1   2    3    4    5     8 

D23. Det er bedst at gøre, hvad 
lægen siger  
.............................................................  1   2    3    4    5     8 

D24. Normalt er jeg lidt skuffet, hvis 
jeg går fra lægen uden en recept 

.............................................................  1   2    3    4    5     8 

       
       

      
       

      
       

      
       

      
       

      
       

___________________________________________________________________________ 
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D25.0 KORT 31.  Hvor ofte mener du, det følgende passer på læger i almindelighed? 
 

 

Aldrig 
eller 

næsten  
aldrig 

Nogle 
gange 

Omkring 
halvdelen 

af 
gangene 

De 
fleste 
gange 

Altid 
eller 

næsten  
altid 

Ved 
ikke 

D25. Læger fortæller ikke 
patienterne hele 
sandheden. Passer det… 

1 2 3 4 5 8 

      
D26. Praktiserende læger 
behandler deres 
patienter som 
ligeværdige 

1 2 3 4 5 8 

      
D27. Før læger beslutter 
sig for en behandling, 
diskuterer de det med 
deres patient. 

1 2 3 4 5 8 

      
D28. Patienter holder sig 
tilbage fra at stille deres 
læge alle de spørgsmål, 
de gerne ville 

1 2 3 4 5 8 

      
D29. Læger er villige til 
at indrømme deres fejl 
over for patienterne 

1 2 3 4 5 8 

       
D30. Læger bruger ord 
eller sætninger, som 
deres patienter har svært 
ved at forstå 

1 2 3 4 5 8 

 



 + 33 
_________________________________________________________________________________  

 

 

33

 
_______________________________________________________________________ 
Tekst 7: Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål om, hvordan man skal opføre sig som 
samfundsborger.  
______________________________________________________________________ 
 
E1.0 KORT 32. I hvor høj grad er du enig eller uenig i hvert af følgende udsagn? 
 

 

 
Meget 
enig Enig 

Hverken 
enig eller 

uenig Uenig 
Meget 
uenig 

Ved 
ikke 

E1. Borgerne bør bruge i 
hvert fald en del af 
deres fritid til at hjælpe 
andre 

1 2 3 4 5 8 

E2.  Det ville være bedre for 
samfundet, hvis alle 
bare varetog deres 
egne interesser 
 

1 2 3 4 5 8 

E3. Borgerne bør ikke 
snyde i skat 
 

1 2 3 4 5 8 

 ________________________________________________________________________ 
 

E4.0 KORT 33. I hvilken grad har du tillid til, at de følgende grupper behandler mennesker 
som dig ærligt? 
TIL INTERVIEWEREN: “Ingen erfaring” kodes som ‘Ved ikke’ 
 

 

 

Stor 
mistillid Mistillid 

Hverken 
tillid 
eller 

mistillid Tillid 
Stor 
tillid 

Ved 
ikke 

E4.  
 

VVS-montører, 
håndværkere, 
automekanikere og 
andre reparatører 

1 2 3 4 5 8 

       
E5.  
 

Finansvirksomheder 
som fx banker eller 
forsikringsselskaber 

1 2 3 4 5 8 

       
E6.  
 

Offentligt ansatte i stat 
og kommune 
(fx toldbetjente og 
bygningsinspektører) 

1 2 3 4 5 8 

__________________________________________________________________________ 
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E7.0 KORT 34. Hvor ofte er hver af de følgende ting sket for dig inden for de sidste fem år? 
 
TIL INTERVIEWEREN: ‘Ingen erfaring’ kodes som ‘Ved ikke’. 
 

 

 

Aldrig 
1 

gang 
2 

gange 
3 -4 

gange 

Mindst
5 

gange 
Ved 
ikke 

E7.  En VVS-montør, 
håndværker, 
automekaniker eller anden 
reparatør har taget 
overpris eller lavet 
unødvendigt arbejde 

1 2 3 4 5 8 

        
E8.  Du har købt mad, der var 

pakket, så de dårligste 
dele var skjult 

1 2 3 4 5 8 

       
E9. En bank eller et 

forsikringsselskab har ikke 
givet dig det bedste tilbud, 
du var berettiget til 

1 2 3 4 5 8 

       
E10.  Du har købt noget brugt, 

som hurtigt viste sig at 
være fejlbehæftet 

1 2 3 4 5 8 

       
E11.  En offentligt ansat har 

bedt om en tjeneste eller 
bestikkelse af dig som 
modydelse for en service. 

1 2 3 4 5 8 

 ______________________________________________________________________________ 
E12 KORT 35. Jeg har lige spurgt til dine erfaringer med at blive behandlet uærligt de sidste 
fem år. Hvor bekymret er du for at blive udsat for den slags? 
 

  Slet ikke bekymret 1 

 Lidt bekymret  2 

 Temmelig bekymret 3 

 Meget bekymret  4 

 Ved ikke 8 

__________________________________________________________________________ 
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E13.0 KORT 36. Hvis du synes, de følgende måder at opføre sig på er forkerte, hvor forkerte 
synes du da, de er? 
 

 

 

Slet 
ikke 

forkert 
Lidt 

forkert Forkert 
Meget 
forkert 

Ved 
ikke 

       
E13. ...at nogen betaler kontant 

uden regning for at undgå 
at betale moms eller andre 
skatter? 

1 2 3 4 8 

       
E14. ...at nogen sælger en brugt 

ting og skjuler nogle eller 
alle fejlene? 

1 2 3 4 8 

       
E15. ...at nogen kræver for høj 

erstatning af forsikringen 
eller erstatning på falsk 
grundlag? 

1 2 3 4 8 

       
E16. … at en offentligt ansat 

beder om en tjeneste eller 
bestikkelse af nogen som 
modydelse for en service 

1 2 3 4 8 

___________________________________________________________________________ 
E17.0 KORT 37. Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn om, hvordan folk ser på 
regler og love? 
 

 

 
Meget 
enig Enig 

Hverken 
enig eller 

uenig Uenig 
Meget 
uenig 

Ved 
ikke 

E17.  Hvis man vil tjene 
penge, kan man ikke 
altid være hæderlig 

1 2 3 4 5 8 

        
E18.  Man bør altid overholde 

loven strengt, selv om 
det betyder, man går 
glip af gode muligheder 

1 2 3 4 5 8 

        
E19.  Det er i orden en gang 

imellem at se bort fra 
loven og gøre, hvad man 
har lyst til 

1 2 3 4 5 8 
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E20.0 STADIG KORT 37. Hvor enig eller uenig er du i hvert af de følgende udsagn om, 
hvordan økonomien fungerer i dag? 
 
 

 

 
Meget 
enig Enig 

Hverken 
enig eller 

uenig Uenig 
Meget 
uenig 

Ved 
ikke 

E20. Nu om dage er 
virksomhederne kun 
interesserede i at få 
overskud og ikke i at 
forbedre service eller 
kvalitet for kunderne 

1 2 3 4 5 8 

       
E21. Nu om dage 

samarbejder store 
firmaer om at holde 
priserne unødvendigt 
højt 

1 2 3 4 5 8 

       
E22. Nu om dage er kunder 

og forbrugere bedre i 
stand til at beskytte 
deres interesser 

1 2 3 4 5 8 

 _____________________________________________________________________________ 



 + 37 
_________________________________________________________________________________  

 

 

37

 
E23 KORT 38. Forestil dig, at du planlagde at få kontantbeløb eller serviceydelser uden at 

være berettiget til dem. Hvor mange af dine venner og familiemedlemmer vil du tro, 
du kunne få til at hjælpe dig? (Praktisk hjælp eller moralsk opbakning) 

 
  Ingen  1 

 Nogle få af dem 2 

 En hel del  3 

 De fleste eller dem alle 4 

 Jeg ville aldrig gøre det 5 

 Vil ikke svare 7 

 Ved ikke hvor mange 8 
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E24.0 KORT 39.  Hvis du overhovedet har gjort det, hvor ofte har du så gjort noget af 
følgende inden for de sidste fem år? Hvor ofte har du … 
 

 

 Aldrig 
 1 
gang 

2 
gange 

3 - 4 
gange 

Mindst 
5 

gange  

Har 
ikke 

prøvet 

Vil 
ikke 

svare 
Ved 
ikke 

E24. ... beholdt bytte-
pengene fra en 
ekspedient eller 
tjener, vel vidende 
at du havde fået for 
meget tilbage? 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
E25. ... betalt kontant 

uden regning for at 
undgå at betale 
moms eller andre 
skatter? 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
E26. ... solgt en ting 

brugt og skjult 
nogle eller alle 
fejlene? 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
E27. ... misbrugt eller 

ændret et kort eller 
dokument for at 
opnå noget, du ikke 
var berettiget til? 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
E28. ... rejst et forsik-

ringskrav, der var 
for højt eller falsk? 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
E29. ... tilbudt en 

tjeneste eller 
bestikkelse til en 
offentligt ansat som 
modydelse for 
dennes service? 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
E30  ... ansøgt om for 

meget støtte eller 
ansøgt uberettiget 
om offentlige 
ydelser som fx 
kontanthjælp eller 
lignende? 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________  
  
Tekst 8: Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål om dig selv og andre i din husstand. 
  
 
F1. Hvor mange mennesker – iberegnet dig selv og evt. børn – bor her fast som  
en del af husstanden? 

  Skriv antal:  
 

 Ved ikke.....................  88 

 
 
I SKEMAET INDTASTES OPLYSNINGER OM IP (KUN F2/F3), DERNÆST DE ANDRE 
MEDLEMMER AF HUSSTANDEN (F2 TIL F4) EFTER ALDER (DEN ÆLDSTE FØRST). 
 
DET KAN LETTE ARBEJDET AT SKRIVE NAVNE ELLER INITIALER FOR HVER 
HUSSTANDSMEDLEM I DEN DERTIL BEREGNEDE RUBRIK. 
 
 
F2. KØN 
 
 
F3. Og hvilket år er du/han/hun født? (Ved ikke = 8888) 
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F4. KORT 40. Hvilken relation har han/hun til dig? 
 
 

Efter alder (De ældste først) ------------------------------  
Person  01 

(IP) 
02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 

 

VALGFRIT:  
Fornavn eller 
initialer 

       

        
F2. Køn         
Mand 1 1 1 1 1 1  
Kvinde 2 2 2 2 2 2  
        
F3. Fødselsår                          

        
F4. Relation        
Mand/kone/samle
ver 

 01 01 01 01 01  

Søn/datter (inkl. 
stedbarn, 
adoptivbarn, 
plejebarn og 
samlevers barn) 

 02 02 02 02 02  

Forælder/svigerfor
ælder, samlevers 
forælder, stedfar 
eller stedmor 

 03 03 03 03 03  

Bror/søster (inkl. 
stedbror/søster, 
adoptivbror/søster
, plejebror/søster) 

 04 04 04 04 04  

Andet 
familiemedlem 

 05 05 05 05 05  

Andet ikke-
familiemedlem 

 06 06 06 06 06  

Ved ikke  88 88 88 88 88  
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Efter alder. De ældste først ------------------------------  

Person  07 
 

08 
 

09 
 

10 
 

11 
 

12 
 

 

VALGFRIT:  
Fornavn eller 
initialer 

       

        
F2. Køn         

 
Mand 1 1 1 1 1 1  
Kvinde 2 2 2 2 2 2  
        
F3. Fødselsår                          

 
        
F4. Relation        
Mand/kone/samle
ver 

01 01 01 01 01 01  

Søn/datter (inkl. 
stedbarn, 
adoptivbarn, 
plejebarn og 
samlevers barn) 

02 02 02 02 02 02  

Forælder/svigerfor
ælder, samlevers 
forælder, stedfar 
eller stedmor 

03 03 03 03 03 03  

Bror/søster (inkl. 
stedbror/søster, 
adoptivbror/søster
, plejebror/søster) 

04 04 04 04 04 04  

Andet 
familiemedlem 

05 05 05 05 05 05  

Andet ikke-
familiemedlem 

06 06 06 06 06 06  

Ved ikke 88 88 88 88 88 88  
______________________________________________________________________________ 
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F5 KORT 41. Hvilken beskrivelse på dette kort dækker bedst det område, hvor du bor? 
 

En stor by .............................................................  1 

En forstad til eller udkanten af en stor by..............  2 

En mellemstor eller mindre by ..............................  3 

En landsby............................................................  4 

En gård eller et hus på landet ...............................  5 

Ved ikke................................................................  8 
___________________________________________________________________  

 
 
F5a. Er der et medlem af husstanden, der ejer denne bolig? 
 
 TIL INTERVIEWEREN: At eje omfatter at købe med realkredit eller andre lån (ikke en 
andelsbolig). 
 
 Ja 1 

 Nej 2 

 Ved ikke 8 

 
F5b. Hvor mange rum/værelser råder denne husstand over, bortset fra køkkener, 
badeværelser og toiletter? 
 
 TIL INTERVIEWEREN: Rum, der udelukkende bruges til erhverv, entréer, gange, afsatser, 

garderober og lagerrum medregnes heller ikke. 
 

 
   Skriv antal: 

   Ved ikke 88 
_____________________________________________________________________________ 
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F6 KORT 42. Hvad er den højeste uddannelse, du har taget? 

Ingen skoleuddannelse, ingen 
erhvervsuddannelse .............................................  00 Gå til spm. F7 
1.-6. skoleklasse, ingen erhvervs-
uddannelse ...........................................................  01 
7.-10. skoleklasse, ingen 
erhvervsuddannelse .............................................  02 
Gymnasium, HF, HH, HTX, ingen 
erhvervsuddannelse .............................................  03 
Erhvervsfaglige uddannelser, 
håndværkeruddannelser, social og 
sundhedshjælperuddannelser ..............................  04 
Korte videregående uddannelser 
(efter faglig uddannelse eller 
gymnasium) 
(har som oftest en varighed af 2-3 
år, fx socialpædagog, 
maskintekniker, politi) ..........................................  05 
Mellemlang videregående 
uddannelse (efter faglig uddannelse 
eller gymnasium) 
(har som oftest en varighed af 3-4 
år, fx teknikumingeniør, lærer, 
sygeplejerske .......................................................  06 
Lang videregående uddannelse 
(efter faglig uddannelse eller 
gymnasium) 
(Universitetsuddannelser fx 
cand.jur., læge, cand.merc., 
arkitektskolerne, 
musikkonservatorierne) .......................................  07 
Overbygning på 
universitetseksamen, Ph.d., licentiat.....................  08 
 

                    Ved ikke ...............................................................  88 Gå til spm. F7 
___________________________________________________________________  
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F6a KORT 42a. Inden for hvilket af disse felter eller emner ligger din højeste kvalifikation? 
 
TIL INTERVIEWEREN: Hvis IPs højeste kvalifikationer er i mere end ét emne, kodes 01. 
   

Alment eller intet specifikt felt  01 

Kunst  –  de skønne kunster eller anvendt kunst  02 

Humaniora – sprog, klassisk filologi, historie, teologi, etc.  03 

Teknik og ingeniørvæsen, inkl. arkitektur og planlægning, 
industri, håndværk, byggefag, etc.

  

04 

Landbrug, fiskeri og skovbrug   05 

Seminarielærer eller pædagog  06 

Naturvidenskab, matematik, IT, etc.  07 

Medicin, sundhedssektor, sygepleje, etc.  08 

Økonomi, handel, virksomhedsledelse, regnskab, etc.  09 

Samfunds- og adfærdsstudier, offentlig forvaltning, medier,  
kultur, sport og fritidsstudier, etc.

  

10 

Jura og juridisk service  11 

Personlig omsorgsservice – restaurant/catering, hjemkundskab, 

frisør, etc.

 12 

Offentlig orden og sikkerhed – politi, hær, brandvæsen, etc.  13 

Transport og telekommunikation  14 

Ved ikke  88 

_______________________________________________________________________ 
F7 . Hvor mange års fuldtidsuddannelse har du gennemført? 
  (Angives omregnet til fuldtidsuddannelse og inklusive obligatorisk skolegang) 
  
   Skriv antal år:: 

   Ved ikke 88 
_____________________________________________________________________ 
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F8a KORT 43. Hvilke af disse beskrivelser dækker, hvad du har foretaget dig de seneste 7 
dage? Tag alt relevant med. 

TIL INTERVIEWEREN: Spørg: “Hvad andet?” 
 
  Har betalt arbejde (eller er midlertidigt væk), (lønmodtager, 
 selvstændig, medhjælpende ægtefælle/familiemedlem)   1  
  
  Er under uddannelse uanset evt. ferie (ikke betalt af arbejdsgiver) 1   

  Er arbejdsløs og aktivt jobsøgende   1    

  Er arbejdsløs og ønsker et job, men er ikke aktivt jobsøgende  1   

  Er kronisk syg eller handicappet   1 

  Er på pension / efterløn / overgangsydelse   1 

  Gør militærtjeneste / civilt arbejde   1 

  Har husligt arbejde, passer børn eller andre   1 

  Andet   1 
 
  Ved ikke   8 
_________________________________________________________________________ 
 
 

F8b 
Filter   

 Hvis kun et svar i F8a 
 1 

Kopier svaret i 
F8d 

  Hvis flere svar .................................................................
 2 Gå til spm. F8c 

 
F8c STADIG KORT 43.  Hvilken af disse beskrivelser dækker bedst din situation (i de 
seneste syv dage)? Vælg en enkelt ud. 

           
Har betalt arbejde (eller er midlertidigt væk), (lønmodtager, 
 selvstændig, medhjælpende ægtefælle/familiemedlem)   01  

  
  Er under uddannelse uanset evt. ferie (ikke betalt af arbejdsgiver) 02   

  Er arbejdsløs og aktivt jobsøgende   03    

  Er arbejdsløs og ønsker et job, men er ikke aktivt jobsøgende  04   

  Er kronisk syg eller handicappet   05 

  Er på pension / efterløn / overgangsydelse   06 

  Gør militærtjeneste / civilt arbejde   07 

  Har husligt arbejde, passer børn eller andre   08 

  Andet   09 
         
   Ved ikke  88 
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Kopier koden fra F8c i F8d.   

   
  

 
__________________________________________________________________________ 
 

    HOVEDAKTIVITET
 F8d. Har betalt arbejde (eller er midlertidigt væk), (lønmodtager, 
 selvstændig, medhjælpende ægtefælle/familiemedlem)   01  

  
  Er under uddannelse uanset evt. ferie (ikke betalt af arbejdsgiver) 02   

  Er arbejdsløs og aktivt jobsøgende   03    

  Er arbejdsløs og ønsker et job, men er ikke aktivt jobsøgende  04   

  Er kronisk syg eller handicappet   05 

  Er på pension / efterløn / overgangsydelse   06 

  Gør militærtjeneste / civilt arbejde   07 

  Har husligt arbejde, passer børn eller andre   08 

  Andet   09 
     
  
   Ved ikke  88 
____________________________________________________________________________ 

Filter: 
Hvis IP ikke har betalt arbejde 
(koder 02-09, 88 i spm F8a) 
 

 1 Gå til spm. F9 

  Hvis IP har betalt arbejde (kode 01 i F8a) .......................  2 Gå til spm. F12 

____________________________________________________________________________ 
 
F9. Må jeg lige spørge igen, om du har udført betalt arbejde (i en time eller mere)  
inden for de seneste syv dage? 

Ja .........................................................................  1 Gå til spm. F12 

Nej .......................................................................  2 

Ved ikke................................................................  8 

_____________________________________________________________________________ 
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F10. Har du nogensinde haft et betalt arbejde? 

Ja .........................................................................  1 

Nej .......................................................................  2 Gå til spm. F27 

Ved ikke................................................................  8 Gå til spm. F27 

_________________________________________________________________________  
F11. Hvilket år har du sidst haft betalt arbejde? 

    Skriv år:  
 

 Ved ikke.....................  8888 

____________________________________________________________________ 
 
FILTER: 
 
Hvis IP er i arbejde (kode 01 i F8a eller kode 1 i F9), stilles spørgsmål F12 til F25 om nuværende 
arbejde. 
Hvis IP ikke har betalt arbejde, men har haft det tidligere (kode 1 i F10), stilles spørgsmål F12 til 
F25 om seneste job. 
___________________________________________________________________________ 
 F12. I dit primære job er/var du da… 

lønmodtager ........................................................  1 Gå til spm.F14 

selvstændig.........................................................  2 

del af familieforetagende ...................................  3 Gå til spm. F14 

Ved ikke................................................................  8 Gå til spm. F14 

___________________________________________________________________  
F13. Hvor mange ansatte har/havde du?  

 
     Skriv antal medarbejdere:  

 
 Ved ikke.....................  88888 

 
 

GÅ DEREFTER TIL SPM. F15 
___________________________________________________________________  
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F14. Har/havde du en ansættelseskontrakt, der var … 
 
    …uden tidsbegrænsning, 1 
    
   eller tidsbegrænset,  2 
    
    eller havde du ingen kontrakt? 3 
 
   Ved ikke 8 
 
F15. Hvor mange mennesker er/var der cirka ansat på den lokale virksomhed, 
hvor du normalt arbejder/arbejdede, dig selv iberegnet? 

Under 10...............................................................  1 

10 - 24 ..................................................................  2 

25 - 99 ..................................................................  3 

100 - 499 ..............................................................  4 

500 eller flere........................................................  5 

Ved ikke................................................................  8 
___________________________________________________________________  

F16. Har/havde du ansvar for at føre tilsyn med andre medarbejderes arbejde i  
dit primære job? 

Ja .........................................................................  1 

Nej .......................................................................  2 Gå til spm. F18 

Ved ikke................................................................  8 Gå til spm. F18 

___________________________________________________________________  
F17. Hvor mange medarbejdere er/var du ansvarlig for? 

     Skriv:  
 

 Ved ikke.....................  88888 

___________________________________________________________________  
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F18.0 KORT 44. Jeg vil nu nævne forskellige forhold vedrørende dit arbejdsliv. Fortæl mig 
på en skala fra 0 til 10, hvor meget indflydelse du har/havde på dit job. 0 betyder, at du 
ingen indflydelse har/havde, og 10 betyder, at du afgør/afgjorde det helt selv. I hvor høj 
grad tillader/tillod ledelsen på din arbejdsplads dig … 
 
F18. …at bestemme, hvordan dit eget daglige arbejde skal/skulle tilrettelægges? 
 

Jeg 
har/havde 

ingen 
indflydelse        

Det 
afgør/ 

afgjorde 
jeg helt 

selv 
Ved 
ikke 

 
00 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10 

 
88 

___________________________________________________________________  
F19.  ...at påvirke overordnede beslutninger om firmaets eller organisationens aktiviteter? 

 
Jeg 

har/havde 
ingen 

indflydel
se        

Det 
afgør/ 

afgjorde 
jeg helt 

selv 
Ved 
ikke 

 
00 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10 

 
88 

___________________________________________________________________  
F19a.  ...at vælge eller ændre arbejdstempo? 

 

Jeg 
har/havde 

ingen 
indflydelse        

Det 
afgør/ 

afgjorde 
jeg helt 

selv 
Ved 
ikke 

 
00 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10 

 
88 

_______________________________________________________________________ 
F20. Hvad er/var din samlede aftalte arbejdstid pr. uge (i dit primære job),  
fraregnet evt. lønnet eller ulønnet overarbejde?  

   Skriv timetal:  
 

 Ved ikke.....................  888 

___________________________________________________________________   
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F21. Hvor længe arbejder/arbejdede du normalt om ugen (i dit primære job),  
inklusive evt. lønnet eller ulønnet overarbejde, uanset hvor lang din aftalte arbejdstid er/var.  

   Skriv timetal:  
 

 Ved ikke.....................  888 

___________________________________________________________________   
F22. Hvad er/var din stillingsbetegnelse i dit primære job? 

(Nøjagtig angivelse, eksempelvis smedesvend, ikke kun smed; kontorchef i skattevæsenet, ikke 
kun kontorchef.) 
 
Skriv: __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

F23. Hvilken type arbejde beskæftiger/beskæftigede du dig mest med i dit primære job?  

(Eksempelvis: ekspederer i forretning, chef for salgsafdeling) 

Skriv: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  
F24. Hvilken uddannelse eller kvalifikationer er/var nødvendige i jobbet?  

Skriv: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  
F25. Hvad laver/lavede det firma/den organisation, du arbejder/arbejdede for 
hovedsageligt? 

Skriv: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  
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F26. Har du i de sidste 10 år haft betalt arbejde i et andet land i en periode på 6 måneder 
eller derover? Ja 1 
   Nej 2 
 
    Ved ikke 8 
 
F27.  Har du nogensinde været arbejdsløs og arbejdssøgende i mere end 3 måneder? 

Ja .........................................................................  1 

Nej .......................................................................  2 Gå til spm. F30 

Ved ikke................................................................  8 Gå til spm. F30 

___________________________________________________________________  
F28. Har en sådan periode varet 12 måneder eller længere? 

Ja .........................................................................  1 

Nej .......................................................................  2  

Ved ikke................................................................  8  

___________________________________________________________________  
F29. Har der inden for de sidste 5 år været en sådan periode, hvor du var arbejdssøgende i 
mere end 3 måneder? 

Ja .........................................................................  1 

Nej .......................................................................  2  

Ved ikke................................................................  8  

___________________________________________________________________  
F30. Er du, eller har du nogensinde været medlem af en fagforening eller lignende  
organisation? (fx brancheorganisation) 

Ja, er medlem nu..................................................  1 

Ja, har været medlem tidligere ............................  2  

Nej ........................................................................  3 

Ved ikke................................................................  8  

___________________________________________________________________  
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F31 KORT 45. Hvis du tænker på husstandens samlede indkomst, dvs. for husstanden som 
sådan og alle dens medlemmer tilsammen, hvad er da den vigtigste indkomstkilde?  
 
   Løn 01 
   Indkomst fra selvstændig virksomhed (bortset fra landbrug) 02 
   Indkomst fra landbrug 03 
   Pensioner, efterløn, overgangsydelse 04 
   Arbejdsløshedsdagpenge, fratrædelsesgodtgørelse 05 
   Andre sociale ydelser 06 
   Indkomst fra investeringer, opsparing, 
   forsikring eller formue  07 
   Indkomst fra andre kilder 08 
   Vil ikke svare 77 
   Ved ikke 88 
 
 
F32 KORT 46. Hvad er din husstands samlede årlige nettoindkomst, dvs. efter skat, hvis du 
regner indkomsterne sammen fra alle indkomstkilder? Hvis du ikke kender det præcise tal, 
bedes du foretage et skøn.  
 

Mindre end 13.300 kr............................................  01 

Mellem 13.300 og 26.600 kr. ................................  02 

Mellem 26.600 og 44.400 kr. ................................  03 

Mellem 44.400 og 88.800 kr. ................................  04 

Mellem 88.800 og 133.200 kr. ..............................  05 

Mellem 133.200 og 177.600 kr. ............................  06 

Mellem 177.600 og 222.000 kr. ............................  07 

Mellem 222.000 og 266.400 kr. ............................  08 

Mellem 266.400 og 444.000 kr. ............................  09 

Mellem 444.000 og 666.000 kr. ............................  10 

Mellem 666.000 og 888.000 kr. ............................  11 

Over 888.000 kr. ...................................................  12 

Ønsker ikke at svare .............................................  77 

Ved ikke................................................................  88 
___________________________________________________________________________ 
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F32a KORT 47. Cirka hvor stor en del af husstandens samlede indkomst skaffer du selv? 
 
  Ingen 01 

 En meget lille del 02 

 Under halvdelen 03 

 Omkring halvdelen 04 

 Over halvdelen 05 

 En meget stor del 06 

 Det hele 07 

 Vil ikke svare 77 

 Ved ikke 88 

 
F33 KORT 48.  Hvilken af beskrivelserne på dette kort svarer bedst til din opfattelse af din  
husstands indkomst i dag? 
 

Lever godt på den nuværende 
indtægt..................................................................  1 

Klarer dagen og vejen nogenlunde 
med den nuværende indtægt................................  2  

Finder det svært med den 
nuværende indtægt...............................................  3 

Finder det meget svært med den 
nuværende indtægt...............................................  4 

Ved ikke................................................................  8  
_________________________________________________________________________________  
 

F34 KORT 49. Hvis du af en eller anden grund kom i alvorlige økonomiske vanskeligheder  
og måtte låne penge for at klare dagen og vejen, hvor svært eller let ville det så være? 

Meget svært..........................................................  1 

Ret svært ..............................................................  2 

Hverken let eller svært..........................................  3 

Ret let ...................................................................  4 

Meget let...............................................................  5 

Ved ikke................................................................  8 
_______________________________________________________________________ 
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F35. 
Filter   

 
IP bor sammen med mand/kone/samlever ...............  1  

  
IP bor ikke sammen med mand/kone/samlever ........  2 Gå til spm. F49 

 
 

F36 KORT 50. Hvad er den højeste uddannelse, din mand/kone/samlever har taget? 
 

Ingen skoleuddannelse, ingen 
erhvervsuddannelse .............................................  00  
1.-6. skoleklasse, ingen erhvervs-
uddannelse ...........................................................  01 
7.-10. skoleklasse, ingen 
erhvervsuddannelse .............................................  02 
Gymnasium, HF, HH, HTX, ingen 
erhvervsuddannelse .............................................  03 
Erhvervsfaglige uddannelser, 
håndværkeruddannelser, social og 
sundhedshjælperuddannelser ..............................  04 
Korte videregående uddannelser 
(efter faglig uddannelse eller 
gymnasium) 
(har som oftest en varighed af 2-3 
år, fx socialpædagog, 
maskintekniker, politi) ..........................................  05 
Mellemlang videregående 
uddannelse (efter faglig uddannelse 
eller gymnasium) 
(har som oftest en varighed af 3-4 
år, fx teknikumingeniør, lærer, 
sygeplejerske .......................................................  06 
Lang videregående uddannelse 
(efter faglig uddannelse eller 
gymnasium) 
(Universitetsuddannelser fx 
cand.jur., læge, cand.merc., 
arkitektskolerne, 
musikkonservatorierne) .......................................  07 
Overbygning på 
universitetseksamen, Ph.d., licentiat.....................  08 
 

                    Ved ikke ...............................................................  88  
___________________________________________________________________  
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F37a KORT 51. Hvilke af beskrivelserne på dette kort dækker, hvad din mand/kone/samlever 
har foretaget sig de seneste 7 dage? 

TIL INTERVIEWERENEN: Spørg: Hvad mere? 
 F37a 

1. Har betalt arbejde (eller er midlertidigt væk), 
(lønmodtager, selvstændig, medhjælpende 
ægtefælle/familiemedlem) ..................................................  1 

2. Er under uddannelse uanset evt. ferie (ikke betalt af 
arbejdsgiver).......................................................................  1 

3. Er arbejdsløs og aktivt jobsøgende ....................................  1 

4. Er arbejdsløs og ønsker et job, men er ikke aktivt 
jobsøgende.........................................................................  1 

5. Er kronisk syg eller handicappet.........................................  1 

6. Er på pension, efterløn, overgangsydelse ..........................  1 

7. Gør militærtjeneste/civilt arbejde ........................................  1 

8. Har husligt arbejde, passer børn eller andre ......................  1 

9. Andet..................................................................................  1 

10. Ved ikke.............................................................................  1 

____________________________________________________________________  
 

F37b 
Filter   

 
Hvis der blev markeret mere end et svar på spm. F37a  1 Gå til spm. F37c 

   
Hvis der kun blev markeret ét svar i F37a 

  2 Gå til spm. F38 

____________________________________________________________________________________ 
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F37c STADIG KORT 51. Hvilken af beskrivelserne på dette kort dækker bedst  hans/hendes 
situation (i de seneste 7 dage)? 

  F37c 

Har betalt arbejde (eller er midlertidigt væk), (lønmodtager, 
selvstændig, medhjælpende ægtefælle/familiemedlem)..........   01 

Er under uddannelse uanset evt. ferie (ikke betalt af 
arbejdsgiver)............................................................................   02 

Er arbejdsløs og aktivt jobsøgende..........................................   03 

Er arbejdsløs og ønsker et job, men er ikke aktivt 
jobsøgende..............................................................................   04 

Er kronisk syg eller handicappet ..............................................   05 

Er på pension, efterløn, overgangsydelse ...............................   06 

Gør militærtjeneste/civilt arbejde .............................................   07 

Har husligt arbejde, passer børn eller andre............................   08 

Andet .......................................................................................   09 

 Ved ikke ...................................................................................   88 

 
 

Filter : Hvis ægtefælle/samlever har betalt arbejde ...................  1 Gå til spm. F39 

  Hvis ægtefælle/samlever ikke har betalt arbejde.............  2 Gå til spm. F38 

________________________________________________________________________ 

F38. Må jeg lige spørge igen, om din mand/kone/samlever har udført betalt arbejde (i en 
time eller mere) inden for de seneste 7 dage? 

Ja.........................................................  1 

Nej .......................................................  2 Gå til spm. F49 

Ved ikke...............................................  8 Gå til spm. F49 

___________________________________________________________________  
 

F39. Hvad er hans/hendes stillingsbetegnelse i det primære job? 

(Nøjagtig angivelse, eksempelvis smedesvend, ikke kun smed; kontorchef i skattevæsenet, ikke 
kun kontorchef .) 
 
Skriv: __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________   
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F40. Hvilken type arbejde laver han/hun mest i sit primære job? 

(Eksempelvis: ekspederer i forretning, chef for salgsafdeling)  

Skriv: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  
F41. Hvilken uddannelse eller kvalifikationer er nødvendige i jobbet?  

Skriv: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  
F42. I sit primære job er han/hun… 

lønmodtager ........................................................  1 Gå til spm.F44 

selvstændig.........................................................  2 

eller medhjælpende i jeres 
familieforetagende..............................................

 3 Gå til spm. F44 

Ved ikke................................................................  8 Gå til spm.F44 

___________________________________________________________________  
F43. Hvor mange ansatte har han/hun? 

     Skriv antal:  
 

 Ved ikke.....................  88888 

___________________________________________________________________  
F44. Har han/hun ansvar for at føre tilsyn med andre medarbejderes arbejde i sit  
primære job? 

Ja................................................  1 

Nej ..............................................  2 Gå til spm.F46 

Ved ikke......................................  8 Gå til spm. F46 

___________________________________________________________________  
F45. Hvor mange medarbejdere er han/hun ansvarlig for? 

     Skriv:  
 

 Ved ikke.....................  88888 
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F46.0 KORT 52. Jeg vil nu nævne en række forhold vedrørende din mands/kones/samlevers 
arbejdsliv. Fortæl mig på en skala fra 0 til 10, hvor meget indflydelse han/hun har på sit job. 
0 betyder, at han/hun ingen indflydelse har, og 10 betyder, at han/hun afgør det helt selv. I 
hvor høj grad tillader ledelsen på arbejdspladsen ham/hende … 
 
F46. …at bestemme, hvordan hans/hendes eget daglige arbejde tilrettelægges? 
 

Han/hun 
har ingen 

indflydelse        

Det afgør 
han/hun 
helt selv 

Ved 
ikke 

 00  
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10  88 

___________________________________________________________________  
F47.  ...at påvirke overordnede beslutninger om firmaets eller organisationens 
virksomhed? 

 
Han/hun 
har ingen 

indflydelse        

Det afgør 
han/hun 
helt selv 

Ved 
ikke 

 00  
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10  88 

___________________________________________________________________  
 
F48. Hvor mange timer arbejder han/hun normalt om ugen (i sit primære job)?  
Lønnet og ulønnet overarbejde inkluderes.  
 

   Skriv timetal:  
 

 Ved ikke.....................  888 

___________________________________________________________________  



 + 59 
_________________________________________________________________________________  

 

 

59

F49 KORT 53. Hvad er den højeste uddannelse, din far har taget? 
Ingen skoleuddannelse, ingen 
erhvervsuddannelse .............................................  00 
1.-6. skoleklasse, ingen erhvervs-
uddannelse ...........................................................  01 
7.-10. skoleklasse, ingen 
erhvervsuddannelse .............................................  02 
Gymnasium, HF, HH, HTX, ingen 
erhvervsuddannelse .............................................  03 
Erhvervsfaglige uddannelser, 
håndværkeruddannelser, social og 
sundhedshjælperuddannelser ..............................  04 
Korte videregående uddannelser 
(efter faglig uddannelse eller 
gymnasium) 
(har som oftest en varighed af 2-3 
år, fx socialpædagog, 
maskintekniker, politi) ..........................................  05 
Mellemlang videregående 
uddannelse (efter faglig uddannelse 
eller gymnasium) 
(har som oftest en varighed af 3-4 
år, fx teknikumingeniør, lærer, 
sygeplejerske .......................................................  06 
Lang videregående uddannelse 
(efter faglig uddannelse eller 
gymnasium) 
(Universitetsuddannelser fx 
cand.jur., læge, cand.merc., 
arkitektskolerne, 
musikkonservatorierne) .......................................  07 
Overbygning på 
universitetseksamen, Ph.d., licentiat.....................  08 
 

                    Ved ikke ...............................................................  88 
 
___________________________________________________________________  

F50. Var din far lønmodtager, selvstændig eller havde han ikke arbejde, da du var 14 år? 

Lønmodtager ........................................................  1 Gå til spm. F52 

Selvstændig..........................................................  2  

Havde ikke arbejde ...............................................  3 Gå til spm. F55 
Faderen død/ ikke medlem af 
husstanden, da IP var 14 år .................................  4 Gå til spm. F55 

Ved ikke................................................................  8 Gå til spm. F53 
___________________________________________________________________  
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F51. Hvor mange ansatte havde han? 

Ingen.....................................................................  1 

1 - 24 ....................................................................  2 

25 eller flere..........................................................  3 

Ved ikke................................................................  8 
 

GÅ DEREFTER TIL SPM. F53 
___________________________________________________________________  

F52. Havde han ansvar for at føre tilsyn med andre medarbejderes arbejde? 

Ja..........................................................................  1 

Nej ........................................................................  2  

Ved ikke................................................................  8  

___________________________________________________________________  
F53. Hvad var hans stillingsbetegnelse i hans primære job?  
 
Skriv: ________________________________________________________ 
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F54 KORT 54. Hvilken af beskrivelserne på dette kort dækker bedst det arbejde, han  
havde, da du var 14 år. 

Traditionelle erhverv  
f.eks.: revisor, advokat, læge, videnskabsmand, 
bygningsingeniør/-maskiningeniør ............................................  01 
Moderne erhverv 
f.eks.: lærer, sygeplejerske, fysioterapeut,  
socialarbejder, socialrådgiver, kunstner, musiker, 
politibetjent, softwareudvikler....................................................  02 
Kontorarbejde og tilsvarende stillinger  
f.eks.: sekretær, privatsekretær, kontorfunktionær, 
kontorassistent, call centre-medarbejder, 
sygehjælper, børne- socialpædagog ........................................  03 
Topledere eller – bestyrere 
(ofte ansvarlig for at planlægge, organisere og 
koordinere arbejde samt for økonomi) f.eks.: 
økonomichef, administrerende direktør ....................................  04 
Tekniske erhverv og håndværksfag  
f.eks.: mekaniker, montør, kontrollør /inspektør, 
VVS-installatør, typograf, værktøjsmager, 
elektriker, landmand, gartner, togfører......................................  05 
Delvist rutinepræget, ufaglært arbejde og 
servicefag  
f.eks.: postarbejder, maskinarbejder, 
sikkerhedsvagt, ejendomsfunktionær, 
landbrugsmedhjælper, restaurationsmedarbejder, 
receptionist, ekspedient ............................................................  06 
Rutinepræget, ufaglært arbejde og servicefag 
f.eks.: lastbilchauffør, chauffør, 
rengøringsassistent, portør, pakkemedarbejder, 
maskinsyerske, bud, arbejdsmand, 
tjener/servitrice, barpersonale ...................................................  07 
Mellemledere og underdirektører 
f.eks.: kontorchef, butikschef, filialbestyrer, 
landbrugsforvalter, restaurationschef, lagerchef, 
værtshusholder .........................................................................  08 
Ved ikke.....................................................................................  88 

___________________________________________________________________  
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F55 KORT 55. Hvad er den højeste uddannelse, din mor har taget? 
 

Ingen skoleuddannelse, ingen 
erhvervsuddannelse .............................................  00  
1.-6. skoleklasse, ingen erhvervs-
uddannelse ...........................................................  01 
7.-10. skoleklasse, ingen 
erhvervsuddannelse .............................................  02 
Gymnasium, HF, HH, HTX, ingen 
erhvervsuddannelse .............................................  03 
Erhvervsfaglige uddannelser, 
håndværkeruddannelser, social og 
sundhedshjælperuddannelser ..............................  04 
Korte videregående uddannelser 
(efter faglig uddannelse eller 
gymnasium) 
(har som oftest en varighed af 2-3 
år, fx socialpædagog, 
maskintekniker, politi) ..........................................  05 
Mellemlang videregående 
uddannelse (efter faglig uddannelse 
eller gymnasium) 
(har som oftest en varighed af 3-4 
år, fx teknikumingeniør, lærer, 
sygeplejerske .......................................................  06 
Lang videregående uddannelse 
(efter faglig uddannelse eller 
gymnasium) 
(Universitetsuddannelser fx 
cand.jur., læge, cand.merc., 
arkitektskolerne, 
musikkonservatorierne) .......................................  07 
Overbygning på 
universitetseksamen, Ph.d., licentiat.....................  08 
 

                    Ved ikke ...............................................................  88  
___________________________________________________________________  

 
F56. Var din mor lønmodtager, selvstændig eller havde hun ikke arbejde, da du var 14 år? 

Lønmodtager ........................................................  1 Gå til spm. F58 

Selvstændig..........................................................  2  

Havde ikke arbejde ...............................................  3 Gå til spm. F61 
Moderen død/var ikke i husstanden, 
da IP var 14 år ......................................................  4 Gå til spm. F61 

Ved ikke................................................................  8 Gå til spm. F59 
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___________________________________________________________________  
F57. Hvor mange ansatte havde hun? 

Ingen.....................................................................  1 

1-24 ......................................................................  2 

25 eller flere..........................................................  3 

Ved ikke................................................................  8 
 

GÅ DEREFTER TIL SPM. F59 
___________________________________________________________________  

F58. Havde hun ansvar for at føre tilsyn med andre medarbejderes arbejde? 

Ja..........................................................................  1 

Nej ........................................................................  2  

Ved ikke................................................................  8  

___________________________________________________________________  
F59. Hvad var hendes stillingsbetegnelse i hendes primære job?  
 
Skriv: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________   
F60 KORT 56. Hvilken af beskrivelserne på dette kort dækker bedst det arbejde, som hun 
havde, da du var 14 år. 

Traditionelle erhverv  
f.eks.: revisor, advokat, læge, videnskabsmand, 
bygningsingeniør/-maskiningeniør ............................................  01 
Moderne erhverv 
f.eks.: lærer, sygeplejerske, fysioterapeut,  
socialarbejder, socialrådgiver, kunstner, musiker, 
politibetjent, softwareudvikler....................................................  02 
Kontorarbejde og tilsvarende stillinger  
f.eks.: sekretær, privatsekretær, kontorfunktionær, 
kontorassistent, call centre-medarbejder, 
sygehjælper, børne- socialpædagog ........................................  03 
Topledere eller –bestyrere 
(ofte ansvarlig for at planlægge, organisere og 
koordinere arbejde samt for økonomi) f.eks.: 
økonomichef, administrerende direktør ....................................  04 
Tekniske erhverv og håndværksfag  
f.eks.: mekaniker, montør, kontrollør /inspektør, 
VVS-installatør, typograf, værktøjsmager, 
elektriker, landmand, gartner, togfører......................................  05 

___________________________________________________________________  
Fortsætter… 
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Fortsat… 
Delvist rutinepræget, ufaglært arbejde og 
servicefag  
f.eks.: postarbejder, maskinarbejder, 
sikkerhedsvagt, ejendomsfunktionær, 
landbrugsmedhjælper, restaurationsmedarbejder, 
receptionist, ekspedient ............................................................  06 
Rutinepræget, ufaglært arbejde og servicefag 
f.eks.: lastbilchauffør, chauffør, 
rengøringsassistent, portør, pakkemedarbejder, 
maskinsyerske, bud, arbejdsmand, 
tjener/servitrice, barpersonale ...................................................  07 
Mellemledere og underdirektører 
f.eks.: kontorchef, butikschef, filialbestyrer, 
landbrugsforvalter, restaurationschef, lagerchef, 
værtshusholder .........................................................................  08 
Ved ikke.....................................................................................  88 

___________________________________________________________________  
F61. Har du været på kursus eller til foredrag eller konference for at  
øge din viden eller dine færdigheder til arbejde inden for de seneste  
tolv måneder? 

Ja..........................................................................  1 

Nej ........................................................................  2  

Ved ikke................................................................  8  

___________________________________________________________________  
F62 STADIG KORT 57. Må jeg spørge dig om din nuværende civilstand rent juridisk? 

Gift ........................................................................  01 

Separeret (stadig gift) ...........................................  02 Gå til spm. F65 

Skilt.......................................................................  03 Gå til spm. F65 

Enke/enkemand....................................................  04 Gå til spm. F65 

Ugift ......................................................................  05 Gå til spm. F65 

Vil ikke svare ........................................................  77 Gå til spm. F65 

Ved ikke................................................................  88 Gå til spm. F65 

___________________________________________________________________  
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F63. Bor du sammen med din mand/kone nu? 

Ja .........................................................................  1 Gå til spm. F66 

Nej .......................................................................  2 

Vil ikke svare ........................................................  7 

Ved ikke................................................................  8 

___________________________________________________________________  
F64. Bor du sammen med en anden partner nu? 

Ja .........................................................................  1 Gå til spm. F67 

Nej .......................................................................  2 Gå til spm. F66 

Vil ikke svare ........................................................  7 Gå til spm. F66 

Ved ikke................................................................  8 Gå til spm. F66 

___________________________________________________________________  
F65. Bor du sammen med en nu? 

Ja .........................................................................  1 Gå til spm. F67 

Nej .......................................................................  2 

Vil ikke svare ........................................................  7 

Ved ikke................................................................  8 

_________________________________________________________________ 
F66. Har du nogensinde boet sammen med en partner uden at være gift med 
vedkommende? 
   Ja 1 

   Nej 2 

   Vil ikke svare 7 

   Ved ikke 8 
 
 
 

F67. 
Filter   

 Hvis IP er gift, separeret, enke eller enkemand 
(kode 1, 2 eller 4 i spm. F62)...........................................  1 Gå til spm. F68 

 Ellers ...............................................................................
 2 

Gå til spm. F69 
 

_______________________________________________________________________ 
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F68. Er du nogensinde blevet skilt? 

Ja .........................................................................  1 

Nej .......................................................................  2 

Vil ikke svare ........................................................  7 

Ved ikke................................................................  8 

 
 

F69.  Filter   

 Hvis IP har børn, der bor hjemme (kode 02 i F4) ............  1 Gå til spm. F70a 

  IP har ikke børn, der bor hjemme....................................  2 Gå til spm. F70 

___________________________________________________________________________ 

F70. Har du nogensinde haft egne børn, stedbørn, adoptivbørn, plejebørn  
eller samlevers børn boende i din husstand? 

Ja .........................................................................  1 

Nej .......................................................................  2 

Ved ikke................................................................  8 

 
 
F70a. Lever din mor stadig? 
TIL INTERVIEWEREN: omfatter også adoptiv- eller stedmoder. 
 
  Ja 1 

 Nej 2 

 Ved ikke 8 

______________________________________________________________________________ 
F70b. Lever din far stadig? 
TIL INTERVIEWEREN: omfatter også adoptiv- eller stedfar. 
 
  Ja 1 

 Nej 2 

 Ved ikke 8 

______________________________________________________________________________ 
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Tekst 9: Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål om, hvordan dit liv hænger sammen. 
_____________________________________________________________________ 
 
G1.0 KORT 58. Først vil jeg læse en række udsagn om, hvordan du kan have følt dig den 
sidste tid. For hvert udsagn beder jeg dig sige, hvor tit du har følt dig sådan i de sidste 2 
uger. 
 

  Hele 
tiden 

For det 
meste 

Over 
halvdelen 
af tiden 

Under 
halvdelen 
af tiden 

Noget 
af 

tiden 

Slet 
ikke

G1. Jeg har været glad 
og i godt humør 

1 2 3 4 5 6 

        
G2. Jeg har følt mig 

rolig og afslappet 
1 2 3 4 5 6 

        
G3. Jeg har følt mig 

aktiv og fuld af 
energi 

1 2 3 4 5 6 

        
G4. Jeg er vågnet op 

frisk og udhvilet 
1 2 3 4 5 6 

        
G5. Mit dagligliv har 

været fyldt af ting, 
der interesserer mig 

1 2 3 4 5 6 

_________________________________________________________________________ 
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G6.0 KORT 59. Jeg vil nu læse nogle udsagn om mænd og kvinder og deres rolle i familien. 
Fortæl mig, hvor enig eller uenig du er i de følgende udsagn. 
  
  Meget 

enig 
Enig Hverken 

enig 
eller 

uenig 

Uenig  Meget 
uenig 

Ved 
ikke 

G6. En kvinde bør være 
indstillet på at skære 
ned på sit betalte 
arbejde for familiens 
skyld. (Kernefamilien, 
ikke den udvidede 
familie) 

1 2 3 4 5 8 

        
G7. Mænd bør tage lige så 

meget ansvar for 
hjemmet og børnene 
som kvinder. 

1 2 3 4 5 8 

        
G8. Når der mangler job, 

bør mænd have 
fortrinsret til et job frem 
for kvinder.  

1 2 3 4 5 8 

        
G9. Når der er børn i 

hjemmet, bør 
forældrene blive 
sammen, selv om de 
ikke kan enes. 

1 2 3 4 5 8 

        
G10. Familien bør være et 

menneskes højeste 
prioritet i  livet. 

1 2 3 4 5 8 

_____________________________________________________________________________ 
 

G11. INTERVIEWEREN henvises til husstandsskema   

Filter : Hvis IP bor sammen med mand/kone/samlever 
(kode 1 i F4)  1 Gå til spm.  G12 

  IP bor ikke sammen med en partner  2 Gå til spm. G29 

 
______________________________________________________________________________ 
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G12. I hvilket år flyttede du og din mand/kone/samlever sammen? 
 

    Skriv år:  
 

 Ved ikke.....................  8888 

_____________________________________________________________________________ 
 
G13.0 KORT 60. Nogen gange er par uenige om husholdnings- og familiespørgsmål. Hvor tit 
er du og din mand/kone/samlever uenige om … 
 
  Aldrig Under 

1 
gang 
om 

måne-
den 

1 
gang 
om 

måne
-den 

Flere 
gange 

om 
måne-

den 

1 gang 
om 

ugen 

Flere 
gange 

om 
ugen 

Hver 
dag 

Ingen af 
parterne 

har 
betalt 

arbejde 

Ved 
ikke 

G13. …hvordan 
husarbejde
t skal 
deles? 

01 02 03 04 05 06 07 - 88 

           
G14. …penge? 01 02 03 04 05 06 07 - 88 
           
G15. …hvor 

meget tid 
der skal 
bruges på 
betalt 
arbejde? 

01 02 03 04 05 06 07 08 88 

 
 
G16.0 KORT 61. Når du og din mand/kone/samlever tager beslutninger om følgende forhold, 
hvem bestemmer da normalt … 
 
  Altid 

jeg 
Som 
regel 
jeg 

Ca. 
lige 

meget 
eller i 

fælles-
skab 

Som 
regel min 

ægte-
fælle/ 

samlever 

Altid min 
ægte-
fælle/ 

samlever 

Altid 
eller 
som 
regel 
en 

anden 
person 

Ved 
ikke 

G16.   …større 
enkeltanskaffelser 
til husholdningen? 

01 02 03 04 05 06 88 

G17.   …hvordan 
husarbejdet skal 
deles? 

01 02 03 04 05 06 88 

 
______________________________________________________________________________ 
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G18. Filter   

 Hvis IPs ægtefælle/samlever arbejder  
 (kode 01 i F37a og 01 i F38) ..........................................  1 Gå til spm. G19

  Hvis IPs ægtefælle/samlever ikke arbejder .....................  2 Gå til spm.G22 

 
______________________________________________________________________________ 
G19.0 KORT 62. Hvor ofte medfører din ægtefælles/samlevers arbejde … 
 

  Aldrig Under 
1 

gang 
om 

måne
den 

1 
gang 
om 

måne
den 

Flere 
gange 

om 
måned

en 

1 
gang 
om 

ugen 

Flere 
gange 

om 
ugen 

Hver 
dag 

Ved 
ikke 

G19. ...aften- eller 
natarbejde? 

01 02 03 04 05 06 07 88 

          
G20.   ...overarbejde 

med kort 
varsel?  

01 02 03 04 05 06 07 88 

 
 
G21  KORT 63. Hvor ofte arbejder din ægtefælle/samlever i weekenden? 
  

Aldrig Under 1 
gang om 
måneden 

1 gang om 
måneden 

Flere 
gange om 
måneden 

Hver uge Ved ikke 

1 2 3 4 5 8 
 
 
G22 KORT 64. Nu vil jeg gerne tale om husarbejdet, dvs. madlavning, opvask, vask, 

rengøring, indkøb og småreparationer, men ikke børnepasning og fritidsaktiviteter. 
Ca. hvor mange timer bruger medlemmerne af jeres husstand samlet på husarbejde i 
jeres hjem på en almindelig hverdag?  

 
 TIL INTERVIEWEREN: Rund op eller ned til nærmeste antal timer. Accepter et skøn. 
 
 
   Skriv antal timer: 

   Ved ikke 88 
_____________________________________________________________________________ 
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G23 KORT 65. Og cirka hvor meget af den tid bruger du selv? 
     
   Ingen eller næsten ingen 01 

   Op til en fjerdedel af tiden 02 

   Over en fjerdedel op til halvdelen af tiden 03 

   Over halvdelen op til tre fjerdedele af tiden 04 

   Mere end tre fjerdedele, men ikke den hele 05 

   Hele tiden eller næsten den hele 06 

   Ved ikke 88 

______________________________________________________________________________ 
G24 STADIG KORT 65. Og omkring hvor stor en del af tiden bruger din mand/kone/samlever 
på husarbejde? 
 
   Ingen eller næsten ingen 01 

   Op til en fjerdedel af tiden 02 

   Over en fjerdedel op til halvdelen af tiden 03 

   Over halvdelen op til tre fjerdedele af tiden 04 

   Mere end tre fjerdedele, men ikke den hele 05 

   Hele tiden eller næsten den hele 06 

   Ved ikke 88   

 
 
G25. Hvis du stadig tænker på den samlede tid, I bruger til husarbejde, hvor mange timer 

bliver det så på en typisk weekend? 
  
TIL INTERVIEWEREN: Rund op eller ned til nærmeste antal timer. Accepter et skøn. 
 
 
   Skriv antal timer: 

   Ved ikke 88 
 
G26 STADIG KORT 65. Cirka hvor stor en del af tiden bruger du selv? 
  
   Ingen eller næsten ingen 01 

   Op til en fjerdedel af tiden 02 

   Over en fjerdedel op til halvdelen af tiden 03 

   Over halvdelen op til tre fjerdedele af tiden 04 

   Mere end tre fjerdedele, men ikke den hele 05 

   Hele tiden eller næsten den hele 06 

   Ved ikke 88    
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G27 STADIG KORT 65.  Og cirka hvor stor en del af tiden bruger din mand/kone/samlever? 
 
   Ingen eller næsten ingen 01 

   Op til en fjerdedel af tiden 02 

   Over en fjerdedel op til halvdelen af tiden 03 

   Over halvdelen op til tre fjerdedele af tiden 04 

   Mere end tre fjerdedele, men ikke den hele 05 

   Hele tiden eller næsten den hele 06 

   Ved ikke 88   

 
 
 

G28. Filter   

Filter : Hvis IP slet ikke eller næsten ikke laver husarbejde 
(kode 01 i G23 og kode 01 i G26) ...................................  1 Gå til spm. G38

  Ellers ...............................................................................  2 Gå til spm.G34 

 
______________________________________________________________________________ 
 
G29 KORT 64. Nu vil jeg gerne tale om husarbejdet, dvs. madlavning, opvask, vask, 

rengøring, indkøb og småreparationer, men ikke børnepasning og fritidsaktiviteter. 
Ca. hvor mange timer bruger medlemmerne af jeres husstand samlet på husarbejde i 
jeres hjem på en almindelig hverdag?  

 
TIL INTERVIEWEREN: Rund op eller ned til nærmeste antal timer. Accepter et skøn. 
 
 
   Skriv antal timer: 

   Ved ikke 88 
_____________________________________________________________________________ 
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G30 KORT 65. Cirka hvor stor en del af tiden bruger du selv?  
 
   Ingen eller næsten ingen 01 

   Op til en fjerdedel af tiden 02 

   Over en fjerdedel op til halvdelen af tiden 03 

   Over halvdelen op til tre fjerdedele af tiden 04 

   Mere end tre fjerdedele, men ikke den hele 05 

   Hele tiden eller næsten den hele 06 

   Ved ikke 88 

   

  
G31. Hvis du stadig tænker på den samlede tid, I bruger til husarbejde, hvor mange timer 

bliver det da på en typisk weekend? 
 
TIL INTERVIEWEREN: Rund op eller ned til nærmeste antal timer. Accepter et skøn. 
 
 
 
   Skriv antal timer: 

   Ved ikke 88 
____________________________________________________________________________ 
 
G32 STADIG KORT 65. Cirka hvor stor en del af tiden bruger du selv?  
 
   Ingen eller næsten ingen 01 

   Op til en fjerdedel af tiden 02 

   Over en fjerdedel op til halvdelen af tiden 03 

   Over halvdelen op til tre fjerdedele af tiden 04 

   Mere end tre fjerdedele, men ikke den hele 05 

   Hele tiden eller næsten den hele 06 

   Ved ikke 88 

 

 
______________________________________________________________________________ 
 
 

G33. Filter   

 Hvis IP slet ikke eller næsten ikke laver husarbejde 
(kode 01 i G30 og kode 01 i G32) ...................................  1 Gå til spm. G38

  Ellers ...............................................................................  2 Gå til spm. G34
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G34.0 KORT 66. Hvis du tænker på det husarbejde, du plejer at lave, hvor enig eller uenig er 
du så i følgende udsagn? 
  
  Meget 

enig 
Enig Hverken 

enig eller 
uenig 

Uenig  Meget 
uenig 

Ved 
ikke 

G34.
  

Der er så meget at 
gøre derhjemme, at 
jeg ikke kan nå det 
hele 

1 2 3 4 5 8 

        
G35. Jeg synes, 

husarbejdet er 
ensformigt. 

1 2 3 4 5 8 

        
G36. Jeg kan selv vælge, 

hvornår og hvordan 
jeg laver husarbejde. 

1 2 3 4 5 8 

        
G37. Jeg synes, 

husarbejdet er 
belastende. 

1 2 3 4 5 8 

 
____________________________________________________________________________ 
 
G38 KORT 67. Hvor veludstyret er dit hjem til husarbejde? Hvis for eksempel 0 betyder et 

hjem uden rindende vand, og 10 betyder et hjem med opvaskemaskine, hvor vil du så 
placere dit eget hjem? 

 
Meget 
dårligt 

udstyret 

         Meget godt 
udstyret 

Ved 
ikke 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
____________________________________________________________________________ 
 
G39. Ud over husarbejdet, passer du da andre mennesker i dit hjem, såsom småbørn eller 

en der er syg, handicappet eller ældre? 
 
   Ja 1 

   Nej 2 

   Ved ikke 8 
_____________________________________________________________________________ 
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G40 KORT 68. Ud over dine egne børn, hvor ofte hjælper du da et familiemedlem uden for 
din husstand  med børnepasning, anden pasning, husarbejde eller vedligeholdelse af 
hjemmet uden at få betaling for det? 

  
   Aldrig 01 

   Under 1 gang om måneden 02 

   1 gang om måneden 03 

   Flere gange om måneden 04 

   1 gang om ugen 05 

   Flere gange om ugen 06 

   Hver dag 07 

   Ved ikke 88 
_____________________________________________________________________ 
 
G41. Og hvis du skulle få brug for hjælp, kan du da regne med, at nogen uden for din 

husstand  vil hjælpe dig uden betaling med børnepasning, anden pasning, 
husarbejde eller vedligeholdelse af hjemmet? 

  
   Ja 1 

   Nej 2 

   Ved ikke 8 
 
 
G42. Må jeg lige spørge igen, har du børn på 12 år eller derunder, som bor hos dig? 
Stedbørn, adoptivbørn, plejebørn og samlevers børn regnes også med. 
  
   Ja 1 Gå til spm. G43 

   Nej 2 Gå til spm..G45 
__________________________________________________________________________ 
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G43 KORT 69. Hvordan bliver det yngste barn i husstanden normalt passet ud over 

børnehaveklasse eller skole? Her menes pasning foretaget af en anden end dig selv 
eller din nuværende mand/kone/samlever. 

  
 Hvordan passes det yngste barn primært? 

 
 Barnets bedsteforældre 01 

 Min tidligere mand/kone/samlever 02 

 Andet familiemedlem 03 

 Anden pasning uden betaling i børnepasserens 

 eller eget hjem 04 

 Pasning mod betaling i børnepasserens 

 eller eget hjem  05 

 Gratis legestue eller lignende pasningsordning 

  uden for hjemmet 06 

 Betalingsvuggestue, -børnehave, -legestue eller -dagpleje 

 uden for hjemmet 07 

 Barnet klarer sig selv i hjemmet 08 

 Ingen brug for børnepasning (fx ikke udearbejdende/ 

 altid en forælder hjemme/ 

 IP eller nuværende mand/kone/samlever passer børnene) 09 

 Andet 10 

 Ved ikke 88 

 
G44. Ville det i din nuværende situation være ideelt for dig med meget mere børnepasning, 

lidt mere børnepasning, eller er den mængde, du har, nogenlunde tilpas?  
 
 Meget mere 1 

 Lidt mere 2 

 Nogenlunde tilpas 3 

 Ville foretrække mindre børnepasning 4 

 Ved ikke 8 

____________________________________________________________________________ 
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G45. Har du nogen børn, uanset alder, som for tiden ikke bor i din husstand? Stedbørn, 
adoptivbørn, plejebørn og samlevers børn regnes også med. 
 
TIL INTERVIEWEREN: Medregn kun levende børn. 
 

Ja .........................................................................  1 Gå til spm. G46 

Nej .......................................................................  2 Gå til spm. G57 

Ved ikke................................................................  8 Gå til spm. G57 

 
_______________________________________________________________________ 
G46. Hvor mange børn er det? 
 
   Skriv antal:   Gå til spm. G47 

  

   Ved ikke 88 Gå til spm. G53 

 

G47. Filter   

 Hvis IP har 1 barn, der ikke bor i husstanden (G46 = 1) .  1 Gå til spm. G48

  Hvis IP har 2 eller flere børn, der ikke bor i husstanden 
(G46 = 2 eller flere) .........................................................  2 Gå til spm.G50 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
G48. Er det en søn eller en datter? 
 
 Søn 1 

 Datter 2 

 Ved ikke 8 

 
G49. Hvornår er han/hun født?  
 

Skriv år:     Gå til Gå til spm. G53 
 
  Ved ikke   8888       Gå til spm. G53 

 
_____________________________________________________________________________ 
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G50. Nu spørger jeg om dit ældste barn, der ikke bor i din husstand for tiden. Hvornår er 
han/hun født?  

 
  Skriv år:      

 
  Ved ikke   8888 

_______________________________________________________________________ 
 
G51. Og nu til dit yngste barn, der ikke bor i din husstand for tiden. Hvornår er han/hun 

født?  
   
 

  Skriv år:     
 

  Ved ikke   8888 
 
G52. Hvor mange af de børn, der ikke bor i din husstand for tiden, er døtre? 
 
 
   Skriv antal: 

 Ved ikke 88 
 
 
G53 KORT 70. Fortæl mig, hvor meget økonomisk støtte du for tiden giver det barn/de børn 
eller børnebørn, som ikke bor hos dig. Stedbørn, adoptivbørn, plejebørn og samlevers børn 
regnes også med. 
 
 
 Meget stor støtte 1 

 Nogen støtte 2 

 Ingen støtte 3 

 Ved ikke 8 

__________________________________________________________________________ 
 
G54 STADIG KORT 70. Hvor meget støtte til husarbejde eller pasning i det daglige giver du 

dine voksne børn eller børnebørn, som ikke bor hos dig? 
  
 
 Meget stor støtte 1 Gå til spm. G55 

 Nogen støtte 2 Gå til spm. G55 

 Ingen støtte 3 Gå til spm. G55 

 Udeboende børn ikke voksne 4 Gå til spm. G57 

 Ved ikke 8 Gå til spm. G55 

____________________________________________________________________________ 
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G55 STADIG KORT 70. Og hvor meget økonomisk støtte modtager du for tiden fra dine 

voksne børn eller børnebørn, som ikke bor sammen med dig? 
 
 
 Meget stor støtte 1 

 Nogen støtte 2 

 Ingen støtte 3 

 Ved ikke 8 

 
G56 STADIG KORT 70. Hvor meget støtte til husarbejde eller pasning i det daglige modtager 

du for tiden fra dine voksne børn eller børnebørn, som ikke bor sammen med dig? 
 
 
 Meget stor støtte 1 

 Nogen støtte 2 

 Ingen støtte 3 

 Ved ikke 8 

_________________________________________________________________________ 
        

G57. Filter   

 Hvis IP er født efter 1958 ................................................  1 Gå til spm. G58

  Hvis IP er født 1958 eller før ...........................................  2 Gå til spm.G59 

 
 
G58 KORT 71. Planlægger du at få et barn i løbet af de næste 3 år? 
 
 

 Bestemt ikke 1 

 Sandsynligvis ikke 2 

 Ja, sandsynligvis 3 

 Ja, bestemt 4 

 Ved ikke 8 

______________________________________________________________________________ 
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G59. Filter: 
 
  Har betalt arbejde (kode 01 i F8d) 1 Gå til spm. G60 

  Er under uddannelse (kode 02 i F8d) 2 Gå til spm. G94 

  Er på pension/efterløn/overgangsydelse (kode 06 at F8d) 3 Gå til spm. G108 

  Alt andet (kode 03-05, 07-09 og 88 i F8d) 4 Gå til spm. G110 

 
G60. Filter: 
 
   Lønmodtager (kode 1 at F12) 1 Gå til spm. G61 

   Alle andre (kode 2-8 at F12) 2 Gå til spm. G81 

 
G61. Hvis andre skulle søge det job, du udfører nu, ville de så have brug for uddannelse ud 

over den obligatoriske skolegang? 
    
   Ja 1 Gå til spm. G62 

   Nej 2 Gå til spm. G63 
 
   Ved ikke 8 Gå til spm. G63 
______________________________________________________________________________ 
 
G62. Ca. hvor mange års uddannelse ud over 9. klasse ville de have brug for? 
 
 Under 1 år (ud over 9. klasse) 01 

 omkring 1 år 02 

 omkring 2 år 03 

 omkring 3 år 04 

 omkring 4-5 år 05 

 omkring 6-7 år 06 

 omkring 8-9 år 07 

 10 år eller mere (ud over 9. klasse) 08 

 Ved ikke 88 

___________________________________________________________________________ 
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G63 KORT 72. Hvis nogen med tilstrækkelig uddannelse og kvalifikationer overtog dit job, 
hvor længe ville det da tage dem at lære at udføre det rimelig godt?  

 

 højst 1 dag 01 

 2-6 dage 02 

 1-4 uger 03 

 1-3 måneder 04 

 mere end 3 måneder, op til 1 år 05 

 mere end 1 år, op til 2  år 06 

 mere end 2 år, op til 5 år 07 

 Over 5 år 08 

 Ved ikke 88 

_______________________________________________________________________ 
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G64.0 KORT 73. Fortæl mig, hvor godt hvert af de følgende udsagn passer på dit 
nuværende job. 
  

  Passer
slet 
ikke  

Er lidt 
rigtigt 

Er 
ganske 
rigtigt 

Er i høj 
grad 
rigtigt 

Ved ikke 

G64. Mit job er meget 
varieret. 

1 2 3 4 8 

       
G65. Mit job kræver, at jeg 

hele tiden lærer 
noget nyt. 

1 2 3 4 8 

       
G66. Mit job er sikkert 

(fortsat beskæftigelse 
sikker eller 
sandsynlig). 

1 2 3 4 8 

       
G67. Min løn afhænger af 

den indsats, jeg gør 
på jobbet. 

1 2 3 4 8 

       
G68. Jeg kan få støtte og 

hjælp fra mine 
kolleger, når jeg har 
brug for det. 

1 2 3 4 8 

       
G69. Jeg bestemmer selv, 

hvornår jeg starter 
og slutter på arbejde 

1 2 3 4 8 

       
G70. Mit helbred eller min 

sikkerhed er truet på 
grund af mit arbejde. 

1 2 3 4 8 

__________________________________________________________________________
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G71.0 KORT 74. Tænk stadig på dit nuværende job. I hvor høj grad er du enig eller uenig i 
hvert af følgende udsagn? 
 
 

  Meget 
enig 

Enig Hverken 
enig eller 

uenig 

Uenig  Meget 
uenig 

Ved 
ikke 

G71. Mit job 
kræver, at jeg 
arbejder 
meget hårdt 
(intenst eller 
mange timer). 

1 2 3 4 5 8 

G72. Jeg synes 
aldrig, jeg har 
tid nok til at 
få lavet det 
hele på mit 
job. 

1 2 3 4 5 8 

G73. Jeg har gode 
muligheder 
for 
forfremmelse. 

1 2 3 4 5 8 

 
 
G74. Hvor mange ansatte er din umiddelbare overordnede eller chef ansvarlig for? 
  

Har ingen chef 01 Gå til spm. G75a 
1-3 personer 02 
4-9 personer 03 

10-19 personer 04 
20-49 personer 05 
50-99 personer 06 

100 personer eller flere 07 
Ved ikke hvor mange 88 

 

Ved ikke hvem chefen er 89 Gå til spm. G75a 
 
 
G75. Er din umiddelbart overordnede en mand eller en kvinde? 
  
 Mand 1 

 Kvinde 2 

_____________________________________________________________________________ 
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G75a KORT 75. Hvor stor er andelen af kvinder på din arbejdsplads? 
  

TIL INTERVIEWEREN: Arbejdspladsen er det sted, IP arbejder på eller ud fra. 
 
  Ingen 01 

 En meget lille del 02 

 Under halvdelen 03 

 Omkring halvdelen 04 

 Over halvdelen 05 

 En meget stor del 06 

 Alle 07 

 Ved ikke 88 

 
G76. Hvilket år begyndte du at arbejde for din nuværende arbejdsgiver/arbejdsplads (for 
første gang)?  
 

Skriv årstal:       
 
 
  Ved ikke   8888 
 

 
G77.0 KORT 76. Når du tænker på din arbejdsplads, i hvor høj grad er du da enig eller uenig 
i hvert af følgende udsagn? 
 
 
  Meget 

enig 
Enig Hverken 

enig eller 
uenig 

Uenig  Meget 
uenig 

Ved 
ikke 

G77. Jeg ville sige nej til et 
andet job med højere løn 
for at blive på min 
arbejdsplads. 

1 2 3 4 5 8 

        
G78. Mit arbejde bliver nøje 

overvåget (går på både 
omfang og detaljer i 
overvågningen).. 

1 2 3 4 5 8 

______________________________________________________________________________ 
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G79 KORT 77. Hvor svært eller let tror du, det ville være for dig at få et lignende eller et 

bedre job hos en anden arbejdsgiver, hvis du ønskede det?  
 

Særdeles 
svært 

         Særdeles 
let 

Ved ikke
 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
G80  STADIG KORT 77. Hvor svært eller let ville det efter din mening være for din 

arbejdsgiver at erstatte dig, hvis du holdt op? 
 

Særdeles 
svært 

         Særdeles 
let 

Ville ikke 
blive 

erstattet 

Ved 
ikke 

 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 55 88 
 
 
G81. Hvor lang tid plejer det at tage dig at komme på arbejde på en normal arbejdsdag? 

Medregn transporttid og ventetid – men ikke tid til indkøb eller til at bringe eller hente 
børn.  

 (ikke turen hjem igen) 
Skriv antal minutter:       

 
Ingen transport/arbejder hjemme   000 
Har ingen fast arbejdsplads/kan ikke opgøre 
tiden/ingen normal daglig transporttid  555 
Ved ikke      888   

______________________________________________________________________________ 
 
G82.0 KORT 78. Hvor tit medfører dit arbejde … 
 

  Aldrig Under 
1 

gang 
om 

måne
-den 

1 gang 
om 

måne-
den 

Flere 
gange 

om 
måne-

den 

1 
gang 
om 

ugen 

Flere 
gange 

om 
ugen 

Hver 
dag 

Ved 
ikke 

G82. ... aften- eller 
natarbejde? 

01 02 03 04 05 06 07 88 

          
G83.   ... over-

arbejde med 
kort varsel?  

01 02 03 04 05 06 07 88 

______________________________________________________________________________ 
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G84 KORT 79. Hvor tit arbejder du i weekenden? 
 

Aldrig Under 1 
gang om 
måneden 

1 gang om 
måneden 

Flere 
gange om 
måneden 

Hver uge Ved ikke 

1 2 3 4 5 8 
________________________________________________________________________ 
 
G85.0 KORT 80. Hvor tit føler du, at du … 
 
  Aldrig Næsten 

aldrig 
En gang 
imellem 

Ofte Altid Har 
ingen 
sam-
lever/ 
familie 

Ved 
ikke 

G85. ...tager 
problemerne 
fra arbejde 
med hjem? 

1 2 3 4 5 - 8 

         
G86. ...er for træt 

efter arbejde til 
at nyde de 
ting, du gerne 
ville gøre 
hjemme? 

1 2 3 4 5 - 8 

         
G87. ...synes, at dit 

job forhindrer 
dig i at give 
den tid til 
samlever eller 
familie, du 
gerne ville? 
(kernefamilie, 
ikke den 
udvidede 
familie)  

01 02 03 04 05 06 88 

________________________________________________________________________ 
 

G88 
Filter   

 
IP har ingen samlever/familie (kode 06 i G87)  1 

Gå til spm. G90a 
 

 
Alle andre koder (01-05 eller 88 i G87)  2 Gå til spm. G89 

 

___________________________________________________________________________ 



 + 87 
_________________________________________________________________________________  

 

 

87

G89.0 STADIG KORT 80. Hvor tit føler du, at …  
 
  Aldrig Næsten 

aldrig 
En gang 
imellem 

Ofte Altid Har ingen 
samlever 
/familie 

Ved 
ikke 

G89. ...dit 
arbejdspres 
bliver for meget 
for din 
samlever eller 
familie? 

01 02 03 04 05 06 88 

         
G90. ...du har svært 

ved at 
koncentrere dig 
på arbejde på 
grund af dine 
familie-
forpligtelser? 

01 02 03 04 05 06 88 

 
 

G90a 
Filter   

 

Lønmodtager (kode 1 i G60)  1 

Gå til spm. G91 
 

  
Alle andre (kode 2 i G60)  2 

Gå til spm. G110 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
G91. Hvad er din normale bruttoindkomst før skat og pensionsbidrag? 
    

Skriv beløb  Gå til spm. G93 
  i DKR 
 
   Vil ikke svare 1  Gå til spm. G92 
   Ved ikke 2  Gå til spm. G92 
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G92. Og hvad er din normale nettoindkomst (efter skat og pensionsbidrag)? 
Hvis der ikke er nogen ’normal’ indkomst, opgives indkomst for den sidste fulde betalingsperiode. 
 
    

Skriv beløb  Gå til spm. G93 
  i DKR 
 
   Vil ikke svare 1  Gå til spm. G110 
   Ved ikke 2  Gå til spm. G110 
 
 
 
 

________________________________________________________________________ 
 
G93. Hvor lang en periode dækker den betaling? 
 

1 time 01 

1 dag 02 

1 uge 03 

2 uger 04 

4 uger 05 

1 kalendermåned 06 

 1 år 07 

 Ved ikke 88 

 

 
 
   GÅ DEREFTER TIL SPM. G110 
__________________________________________________________________________ 
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G94 KORT 81. På hvilket niveau er den uddannelse, du er i gang med? 
 
 

Ingen skoleuddannelse, ingen 
erhvervsuddannelse .............................................  00  
1.-6. skoleklasse, ingen erhvervs-
uddannelse ...........................................................  01 
7.-10. skoleklasse, ingen 
erhvervsuddannelse .............................................  02 
Gymnasium, HF, HH, HTX, ingen 
erhvervsuddannelse .............................................  03 
Erhvervsfaglige uddannelser, 
håndværkeruddannelser, social og 
sundhedshjælperuddannelser ..............................  04 
Korte videregående uddannelser 
(efter faglig uddannelse eller 
gymnasium) 
(har som oftest en varighed af 2-3 
år, fx socialpædagog, 
maskintekniker, politi) ..........................................  05 
Mellemlang videregående 
uddannelse (efter faglig uddannelse 
eller gymnasium) 
(har som oftest en varighed af 3-4 
år, fx teknikumingeniør, lærer, 
sygeplejerske .......................................................  06 
Lang videregående uddannelse 
(efter faglig uddannelse eller 
gymnasium) 
(Universitetsuddannelser fx 
cand.jur., læge, cand.merc., 
arkitektskolerne, 
musikkonservatorierne) .......................................  07 
Overbygning på 
universitetseksamen, Ph.d., licentiat.....................  08 
 
Anden videreuddannelse (der ikke                        
er dækket af kategorierne ovenfor).......................  09  

Ved ikke................................................................  88 
 
________________________________________________________________________ 
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G95.0 KORT 82. Tænk på dit uddannelsessted og fortæl mig, hvor enig eller uenig du er 
med hvert af følgende udsagn: 
 
 
  Meget 

enig 
Enig Hverken 

enig eller 
uenig 

Uenig  Meget 
uenig 

Ved 
ikke / 
ikke 

relevant 
G95. Lokalerne er gode. 1 2 3 4 5 8 
        
G96. Der er som regel fred 

og ro i timerne/ 
forelæsningerne. 

1 2 3 4 5 8 

        
G97. Jeg bliver behandlet 

dårligt eller uretfærdigt 
af nogle lærere. 

1 2 3 4 5 8 

        
G98. Jeg bliver behandlet 

dårligt eller uretfærdigt 
af nogle 
elever/studerende. 

1 2 3 4 5 8 

        
G99. Lærerne interesserer 

sig for eleverne/de 
studerende. 

1 2 3 4 5 8 

        
G100.  Når jeg kritiserer noget, 

lytter mine lærere til, 
hvad jeg har at sige. 

1 2 3 4 5 8 

        
G101. Der er 

elever/studerende i min 
klasse/på mine hold, 
som jeg kan bede om 
hjælp og diskutere 
problemer med.  

1 2 3 4 5 8 

        
G102. Min skole/mine studier 

forhindrer mig i at 
tilbringe al den tid med 
familien, jeg gerne ville. 

1 2 3 4 5 8 

        
G103. Familieforpligtelser 

forhindrer mig i at 
bruge al den tid på 
skole/studier, jeg gerne 
ville. 

1 2 3 4 5 8 

______________________________________________________________________________ 
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G104 KORT 83. Synes du, du får den hjælp, du har brug for fra lærerne, i forbindelse med 
undervisningen? 

 

 Ja altid 1 

 Ja ofte 2 

 Ikke ret ofte 3 

 Nej aldrig 4 

 Ved ikke 8 

____________________________________________________________________________ 
 
G105. Hvor mange timer bruger du på skole/studier på en gennemsnitlig uge i 

undervisningsperioden? Alt, der har med skole/studier at gøre, medregnes, såsom 
undervisningstimer, hjemmearbejde, skriftligt arbejde og prøve- og 
eksamensforberedelse.  

 
Skriv antal timer:       
100 timer eller derover kodes som 100 

 
   Ved ikke   888   

 
 
G106. Hvad synes du om arbejdsmængden på din skole/dine studier? Synes du, du som 
regel har … 
 
 …alt for meget at lave, 1 

 lidt for meget at lave, 2 

 nogenlunde tilpas at lave, 3 

 lidt for lidt at lave, 4 

 eller alt for lidt at lave? 5 

 Ved ikke 8 

______________________________________________________________________________ 
 
G107. Synes du, undervisningen går for langsomt, nogenlunde tilpas eller for hurtigt? 
  

Det går for langsomt 1 

Nogenlunde tilpas 2 

Det går for hurtigt 3 

Ved ikke 8 

 

 
   GÅ DEREFTER TIL SPM. G 110 
___________________________________________________________________________________ 
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G108. Hvilket år gik du på pension/efterløn/overgangsydelse?   
 
 Skriv år:  
       Gå til spm. G109 
 

 Ved ikke    8888 Gå til spm. G109 
 Har aldrig haft betalt arbejde 0000 Gå til spm. G110 

______________________________________________________________________ 
 
G109. Ville du selv gerne gå på pension/efterløn/overgangsydelse dengang, eller ville du 
hellere have fortsat i betalt arbejde? 
  

Ville selv gerne gå dengang 1 
Ville hellere have fortsat i betalt arbejde 2 

Ved ikke 8 

 

  

 
G110 Filter   

 
   

 
IP er født efter 1934 (1935-1990)  1 Gå til spm. G111 

  
IP er født 1934 eller tidligere  2 Gå til spm. G117 
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G111.0 KORT 84. Hvor vigtigt tror du, hver af de følgende forhold ville være for dig 
personligt, hvis du skulle vælge et job? 
 
  Slet ikke 

vigtigt 
Ikke 

vigtigt 
Hverken 

vigtigt eller 
ikke vigtigt 

Vigtigt Meget 
vigtigt 

Ved 
ikke 

G111. Et job med 
sikkerhed i 
ansættelsen 

1 2 3 4 5 8 

        
G112. En høj indkomst 1 2 3 4 5 8 
        
G113. Et job med gode 

forfremmelses-
muligheder 

1 2 3 4 5 8 

        
G114. Et job hvor man 

kunne tage 
initiativer 

1 2 3 4 5 8 

        
G115. Et job der gav 

mulighed for at 
forene arbejde 
og familie-
forpligtelser 

1 2 3 4 5 8 

 
______________________________________________________________________________
G116. Hvor mange timer om ugen ville du vælge at arbejde under hensyn til, at din 
indtjening ville gå op eller ned i forhold til, hvor mange timer du arbejdede? 
 

Skriv antal timer: 

   

Ved ikke 888 

______________________________________________________________________________ 
 
G117. Når du tænker tilbage, hvilket år startede du da i dit første job? Med første job mener 
vi det første, der varede mindst 6 måneder og med mindst 20 timers arbejde pr. uge. 
 
 

Skriv år:        
 

 Ved ikke    8888    
 

(Har aldrig haft sådan et job) 0000   Gå til sluttidspunkt 
        

____________________________________________________________________________ 
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G118. Hvor mange år har du i alt haft betalt arbejde? 
  
TIL INTERVIEWEREN: Både år i fuldtids- og deltidsarbejde skal tælles med. 
 
 
   Skriv antal år: 

   Ved ikke 88 

 
G119. INTERVIEWER indkoder køn: 

   KVINDE 1 Gå til spm. G120 

 

   MAND 2 Gå til sluttidspunkt  
     
 
 
G120. INTERVIEWER henvises til F4 og G45 
 

 
                      IP har søn/datter (børn i husstand i F4 

    eller uden for husstand i G45) 1 Gå til spm. G121 

 
   Alle andre 2 Gå til sluttidspunkt 
      
 
     
G121 KORT 85. Cirka hvor lang tid har du i alt gået hjemme på fuld tid, fordi du passede dit 
barn/dine børn? Den tid, der er brugt på barsels- og forældreorlov, medregnes. 
 
 

Har ikke været fuldtids hjemmegående på grund af børn 01 Gå til spm. G123 

Op til 6 måneder 02 

Mere end 6 måneder, op til 12 måneder 03 

Mere end 1 år, op til 2 år 04 

Mere end 2 år, op til 4 år 05 

Mere end 4 år, op til 10 år 06 

Over 10 år 07 

 

Ved ikke 88 Gå til spm. G123 

 
__________________________________________________________________________ 
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G122. Mener du, det har påvirket din erhvervskarriere negativt? 
 Hvis ja/nej: Er det bestemt eller sandsynligvis? 
  
 Ja bestemt 1 

 Ja sandsynligvis 2 

 Nej, sandsynligvis ikke 3 

 Nej, bestemt ikke 4 

 Ved ikke 8 

 
G123 KORT 86. Og omkring hvor længe har du i alt arbejdet på deltid i stedet for fuld tid, 

fordi du passede dit barn/dine børn?  
 

Har ikke arbejdet på deltid i stedet for fuld tid på grund af 

børn

01 Gå til sluttidspunkt 

Op til 6 måneder 02 

6 -12 måneder 03 

1-2 år 04 

2-4 år 05 

4-10 år 06 

Over 10 år 07 

 

Ved ikke 88 Gå til sluttidspunkt 

_____________________________________________________________________________ 

G124. Mener du, det har påvirket din erhvervskarriere negativt? 
Hvis ja/nej: Er det bestemt eller sandsynligvis? 
 Ja bestemt 1 

 Ja sandsynligvis  2 

 Nej, sandsynligvis ikke 3 

 Nej, bestemt ikke 4 

 Ved ikke 8 

____________________________________________________________________________ 
 SKRIV SLUTTIDSPUNKT: 
 

    Kl.:  
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 DISSE SPØRGSMÅL SKAL INTERVIEWEREN BESVARE 
___________________________________________________________________  

J1. Bad IP om at få præciseret nogen af spørgsmålene? 

Overhovedet ikke..................................................  1 

Næsten ikke..........................................................  2 

Af og til..................................................................  3 

Ofte.......................................................................  4 

Meget ofte.............................................................  5 

Ved ikke................................................................  8 
___________________________________________________________________  

J2. Havde du en fornemmelse af, at der var nogle af spørgsmålene, IP helst ikke ville 
besvare? 

Overhovedet ikke..................................................  1 

Næsten ikke..........................................................  2 

Af og til..................................................................  3 

Ofte.......................................................................  4 

Meget ofte.............................................................  5 

Ved ikke................................................................  8 
___________________________________________________________________  

J3. Havde du en fornemmelse af, at IP forsøgte at besvare spørgsmålene, så godt han/hun 
kunne? 

Overhovedet ikke..................................................  1 

Næsten ikke..........................................................  2 

Af og til..................................................................  3 

Ofte.......................................................................  4 

Meget ofte.............................................................  5 

Ved ikke................................................................  8 
___________________________________________________________________  
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J4. Havde du generelt en fornemmelse af, at IP forstod spørgsmålene? 

Overhovedet ikke..................................................  1 

Næsten ikke..........................................................  2 

Af og til..................................................................  3 

Ofte.......................................................................  4 

Meget ofte.............................................................  5 

Ved ikke................................................................  8 
___________________________________________________________________  

J5. Var der andre tilstede, som blandede sig i interviewet? 

Ja .........................................................................  1  

Nej .......................................................................  2 Gå til spm. J8 

___________________________________________________________________  
J6. Hvem var det? 

 
(Gerne flere 

kryds) 

Mand/kone/samlever ...............................................................  1 

Søn/datter (inkl. stedbarn, adoptivbarn, plejebarn og 
samlevers barn) .......................................................................  1 

Forælder/svigerforælder/stedforælder/samlevers forælder......  1 

Andet familiemedlem ...............................................................  1 

Andet ikke-familiemedlem........................................................  1 

Ved ikke...................................................................................  1 
___________________________________________________________________  

 

 J8 Interviewer ID.________________________ 

    

 

 
J9. Hvis du har yderligere kommentarer til interviewet, bedes du skrive dem herunder. 
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TAK FORDI DU GAV DIG TID TIL AT BESVARE SPØRGSMÅLENE. 


