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 Spørgsmål nr. 

 
Emne 

Kernemodul A1 – A10 Medier, social tillid 
 

Kernemodul B1 – B40 Politik, herunder politisk interesse, det politiske 
systems virkeevne, tillid, valgdeltagelse og andre 
former for deltagelse, partitilknytning, 
sociopolitiske holdninger 
 

Kernemodul C1 – C36 Subjektivt velvære, social udstødelse, religion, 
oplevet diskrimination, national og etnisk identitet 
 

Roterende 
modul 
 

D1 – D45 
 

Tillid til retsvæsenet, herunder tillid til politi og 
domstole, samarbejde med politi og domstole, 
kontakt med politiet og holdninger til straf. 

Kernemodul F1 – F70 Sociodemografisk profil, herunder 
husstandens sammensætning, køn, alder, 
områdetype, respondentens uddannelse & 
beskæftigelse, partner, forældre, 
fagforeningsmedlemskab, indtægt, civilstand 
 

Roterende 
modul 
 

G1 – G88 Arbejde, familie og velvære, herunder 
konsekvenserne af den økonomiske afmatning i 
husholdninger og arbejdspladsen, jobsikkerhed, 
husligt arbejde, velvære, erfaringer med 
arbejdsløshed og balancen mellem arbejde og 
privatliv. 
 

Supplerende 
spørgeskema 

Sektion H 
A – U 
 

Skala for menneskelige værdier 
 
 

Supplerende 
spørgeskema 

Sektion I 
a (1 – 12) 
b (13 – 25) 
c (26 – 39) 
 

Testspørgsmål 
 
 

Spørgeskema til 
intervieweren 

Sektion J 
J1 – J14 
 
 

Spørgsmål til besvarelse af intervieweren 
 
 



SKRIV DATO (dd/mm/åå): 
 
SKRIV STARTTIDSPUNKT:                 (Brug 24-timers format) 

 
 
 
A1  KORT 1 Hvor lang tid bruger du i alt på at se fjernsyn på en almindelig hverdag?   
      

 3 

   Slet ingen tid 

   Mindre end ½ time 

    ½ time til 1 time 

   Mere end 1 time, højst 1½ time 

   Mere end 1½ time, højst 2 timer 

   Mere end 2 timer, højst 2½ time 

   Mere end 2½ time, højst 3 timer 

   Mere end 3 timer 

   (Ved ikke) 

       

00 GÅ TIL A3 

01 

02 

03 

04 GÅ TIL A2 

05 

06 

07 

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 

 



   
 
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 A5 

   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 GÅ TIL A4 

   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 

    

 4 



  
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 A7 

   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 GÅ TIL A6 

   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 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 

 
 
A7 KORT 2 Hvor ofte bruger du internettet eller e-mail til personlig brug enten hjemme 
eller på arbejde?  
 
 
   Ingen adgang hjemme eller på arbejde 00 

   Aldrig 01 

   Mindre end 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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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. 
 
 
 

Man kan 
ikke 

være for 
forsigtig 

         De fleste 
mennes

ker 
er til at 
stole på 

(Ved ikke) 
 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
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? 
 
Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at de fleste ville prøve at 
udnytte dig, og 10 betyder, at de fleste ville prøve at være reelle. 
 
   
 De fleste mennesker         De fleste mennesker  
 ville prøve at          ville prøve at        (Ved 
 udnytte         være reelle        ikke) 
 mig     
  

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
A10 KORT 5: Mener du, at andre mennesker for det meste prøver at være hjælpsomme, eller 
tænker de mest på sig selv?   
 
Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at mennesker tænker mest på 
sig selv, og 10 betyder, at mennesker prøver mest at være hjælpsomme. 
 
 
 
   
 Mennesker         Mennesker  
 tænker mest          prøver mest 
 på sig         at være        (Ved 
 selv         hjælpsomme       ikke) 
            

    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
              
 
 
INTERVIEWER: INDSÆT SLUTTIDSPUNKT FOR SEKTION A:                (Brug 24-timers format) 
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 7 

 
 
Tekst 1. 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 …  
 

- LÆS SVARKODERNE OP 
 
Meget interesseret 1 

Ret interesseret 2 

Næsten ikke interesseret 3 

Slet ikke interesseret 4 

(Ved ikke)  8 
 
 
B4 KORT 8: Fortæl mig på en skala fra 0-10, hvor stor tillid du personligt har til hver af de 
institutioner, jeg nævner.  
Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du slet ingen tillid har til institutionen, 
og 10 betyder, at du har fuld tillid til den.   
 
 

  Slet 
ingen 
Tillid 

         Fuld 
tillid 

(Ved 
ikke)

              
B4  

 
Hvor stor 
tillid har du 
til 
Folketinget? 

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

B5  
KORT 8 

Hvor stor 
tillid har 
du til rets-
systemet? 

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

B6  
KORT 8 

Hvor stor 
tillid har 
du til 
politiet? 

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

B7  
KORT 8 

Hvor stor 
tillid har du 
til politikere? 

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

B8  
KORT 8 

 

Hvor stor 
tillid har 
du til 
politiske 
partier? 

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

B9 
KORT 8 

Hvor stor 
tillid har du 
til Europa-
Parlamentet? 

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

B10 
KORT 8 

Hvor stor 
tillid har du 
til FN? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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B11 I vore dage er der nogle mennesker, der af den ene eller anden grund ikke stemmer. 
  Stemte du ved det sidste folketingsvalg i november 2007?  
 
   
   Ja 1 GÅ TIL B12 

   Nej   5 

   Var ikke stemmeberettiget 7 GÅ TIL B13 

   (Ved ikke) 8 
 
 
B12 Hvilket parti stemte du på ved det folketingsvalg? 
 

Socialdemokraterne ..........................................................................  01 

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

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

SF- Socialistisk Folkeparti .................................................................  04 

Dansk Folkeparti ...............................................................................  05 

Kristendemokraterne.........................................................................  06 

Venstre, Danmarks Liberale Parti .....................................................  07 

Ny Alliance ........................................................................................  08 

Enhedslisten, De Rød-Grønne..........................................................  09 

Andet.................................................................................................  10 

  

Skriv, hvis andet:_______________________________________  

(Vil ikke svare)...................................................................................  77 

(Ved ikke) ..........................................................................................  88 
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B13 Der er forskellige måder, hvorpå man kan prøve at forbedre forholdene i Danmark eller 
hjælpe med at forhindre, at tingene går galt. Har du foretaget dig noget af følgende i løbet af 
de seneste 12 måneder? 
 
 
  Har du …  

   
Ja 

 
Nej 

(Ved 
ikke) 

 B13 Kontaktet en politiker eller embedsmand i stat eller 
kommune? 

 
1 

 
5 

 
8 
 

 B14 Har du  
Arbejdet i et politisk parti eller en aktionsgruppe 
i løbet af de seneste 12 måneder? 
 

1 5 8 
 

 B15 
 

Har du  
Arbejdet i en anden organisation eller forening 
i løbet af de seneste 12 måneder? 
 

1 
 

5 
 

8 
 

B16 Har du  
Gået med eller fremvist kampagnebadge/ 
kampagneklistermærker 
i løbet af de seneste 12 måneder? 
 

1 5 8 
 

B17 Har du  
Skrevet under ved en underskriftsindsamling 
i løbet af de seneste 12 måneder? 
 

1 5 8 
 

B18  Har du  
Deltaget i en lovlig, offentlig demonstration 
i løbet af de seneste 12 måneder? 
 

1 
 

5 
 

8 

B19 
 

Har du  
Boykottet bestemte produkter 
i løbet af de seneste 12 måneder? 
 

1 5 8 
 

 



 
  
B20a Er der et bestemt politisk parti, du føler dig tættere på end alle andre partier? 
 
 
   Ja 1 GÅ TIL B20b 

   Nej 5 
     GÅ TIL B21 
   (Ved ikke) 8 
 
  
B20b Hvilket parti?  
 

Socialdemokraterne ..........................................................................  01 

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

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

SF - Socialistisk Folkeparti ................................................................  04 

Dansk Folkeparti ...............................................................................  05 

Kristendemokraterne.........................................................................  06 

Venstre, Danmarks Liberale Parti .....................................................  07 

Liberal Alliance..................................................................................  08 

Enhedslisten – De Rød-Grønne........................................................  09 

Andet.................................................................................................  10 

Skriv, hvis andet:_______________________________________  

GÅ TIL B20c 

(Vil ikke svare)...................................................................................  77 

(Ved ikke) ..........................................................................................  88 

 

GÅ TIL B21 

 

 
 
B20c Hvor tæt føler du, at du er på dette parti?  
Føler du, at du er …  
Læs svarkoderne op 
 
   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?  
 
 
   Ja 1 GÅ TIL B22 

   Nej 5 
     GÅ TIL B23 
   (Ved ikke) 8 
 
  
  
  
 
B22 Hvilket parti? 
 

Socialdemokraterne ..........................................................................  01 

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

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

SF- Socialistisk Folkeparti .................................................................  04 

Dansk Folkeparti ...............................................................................  05 

Kristendemokraterne.........................................................................  06 

Venstre, Danmarks Liberale Parti .....................................................  07 

Liberal Alliance..................................................................................  08 

Enhedslisten - De Rød-Grønne.........................................................  09 

Andet.................................................................................................  10 

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 med dit liv som helhed?  
 
Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder særdeles utilfreds, og 10 
betyder særdeles tilfreds 
 
  Særdeles        Særdeles        (Ved 
  utilfreds          tilfreds  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?   
 
Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder særdeles utilfreds, og 10 
betyder særdeles tilfreds 
 
 Særdeles Særdeles   (Ved 
 utilfreds tilfreds  ikke) 
 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  
  
 
 
 
B26 STADIG KORT 10 Hvor tilfreds er du med den måde, den nuværende danske 
regering udfører sit arbejde på?    
 
Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder særdeles utilfreds, og 10 
betyder særdeles tilfreds 
 
 Særdeles Særdeles   (Ved 
 utilfreds tilfreds     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?  
 
Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder særdeles utilfreds, og 10 
betyder særdeles tilfreds 
 
  
 Særdeles Særdeles   (Ved 
 utilfreds tilfreds     ikke)     
 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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B28 KORT 11 Hvad mener du generelt om uddannelsesforholdene i Danmark i dag?  
 
Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder særdeles dårlige, og 10 
betyder særdeles gode 
 
 
 Særdeles Særdeles   (Ved 
 dårlige gode     ikke)     
 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
B29 STADIG KORT 11 Hvad mener du generelt om forholdene i sundhedssektoren i 
Danmark i dag? 
 
Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder særdeles dårlige, og 10 
betyder særdeles gode 
 
 Særdeles Særdeles   (Ved 
 dårlige gode     ikke) 
 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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B30 KORT 12 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) 

        
 B30 Regeringen bør tage skridt 

til at reducere forskelle i 
ndkomstniveau i

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

       
 B31 
 

Bøsser og lesbiske har ret 
til at leve deres liv på den 
måde, de ønsker. 
 
Hvor enig eller uenig er du i 
dette udsagn? 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

       
 B32 
 

Politiske partier, der ønsker 
at omstyrte demokratiet, bør 
forbydes. 
 
Hvor enig eller uenig er du i 
dette udsagn? 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

       
 B33 
 

Man kan roligt regne med, 
at den moderne videnskab 
løser vores miljøproblemer. 
 
Hvor enig eller uenig er du i 
dette udsagn? 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 
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TEKST 2. Nu kommer der nogle spørgsmål om mennesker, der flytter til Danmark fra andre lande. 
 
B35 KORT 14 I hvilket omfang synes du, at Danmark bør tillade mennesker, der tilhører 
samme race eller etniske gruppe som de fleste danskere, at flytte hertil? 
 
Det skulle være dansk politik … 
 
    at tillade mange at flytte hertil 1 

   at tillade en del 2 

   at tillade nogle få 3 

   ikke at tillade nogen 4 

   (Ved ikke) 8 

 

 B36 STADIG KORT 14 I hvilket omfang synes du, at Danmark bør tillade 
mennesker, der tilhører en anden race eller etnisk gruppe end de fleste danskere, 
at flytte hertil? 
 
Det skulle være dansk politik … 
 
    at tillade mange at flytte hertil 1 

   at tillade en del 2 

   at tillade nogle få 3 

   ikke at tillade nogen 4 

   (Ved ikke) 8 

    

B37 STADIG KORT 14  
I hvilket omfang synes du, at Danmark bør tillade 
mennesker fra de fattigere lande uden for Europa, 
at flytte hertil? 
 

Det skulle være dansk politik … 
 
    at tillade mange at flytte hertil 1 

   at tillade en del 2 

   at tillade nogle få 3 

   ikke at tillade nogen 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?   

Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder at det er dårligt for økonomien, og 10 at 
det er godt for økonomien. 

 
 
   Dårligt Godt 
   for  for      (Ved 
   økonomien økonomien      ikke) 
 
   00  01 02  03 04 05 06 07  08 09 10 88 
 
 
 
B39 KORT 16 Mener du, at Danmarks kultur generelt undergraves eller beriges af, at 
mennesker fra andre lande flytter hertil?  
 

Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder at kulturen undergraves, og 10 at 
kulturen beriges 

 
 
  Kulturen  Kulturen 
    undergraves  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?  
 

Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder at Danmark bliver et dårligere sted at bo, 
og 10 at Danmark bliver et bedre sted at bo. 

    
 
   Dårligere  Bedre 
   sted  sted     (Ved 
   at bo at bo      ikke) 
 
   00  01 02  03 04 05 06 07  08 09 10 88 
 
 
INTERVIEWER: INDSÆT SLUTTIDSPUNKT FOR SEKTION B:                (Brug 24-timers format) 
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TEKST 3. Nu kommer der nogle spørgsmål om dig og dit liv. 

C1 KORT 18 Når alt tages i betragtning, hvor lykkelig synes du så, at du er?   
 

Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder særdeles ulykkelig og 10 særdeles 
lykkelig. 

 
   Særdeles          Særdeles (Ved 
   ulykkelig           lykkelig ikke) 
 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
C2  KORT 19 Hvor ofte mødes du med venner, familie eller kollegaer? 
 
 
   Aldrig 01 

   Mindre end 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 
 
 
C3 Har du nogen, du kan tale med om intime og personlige spørgsmål? 
 

   Ja 1 

   Nej 5 
 
   (Ved ikke) 8 
 
 
 
C4 KORT 20 Hvor ofte vil du mene, at du deltager i sociale aktiviteter sammenlignet 
med andre på din alder?   
 
 
 
   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 seneste 5 år?  
   Ja 1 

   Nej 5 
 
   (Ved ikke) 8 
 
  
C6 Hvor tryg føler du dig ved at gå alene her i området efter mørkets frembrud?   
Føler du dig …  
 

- LÆS SVARKODERNE OP 
 
 
   Meget tryg 1 

   Tryg 2 

   Utryg 3 

   Meget utryg 4 
 
   (Ved ikke) 8 
 
 
C7 KORT 21 Hvor ofte er du bekymret for at få indbrud i dit hjem?  
 
 
 Hele tiden eller det 

meste af tiden 

1 

Nogle gange 2 

Kun en gang imellem 3 

GÅ TIL C8 

 

Aldrig 4 

(Ved ikke) 8 

GÅ TIL C9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C8 Har dine bekymringer om indbrud i hjemmet… 
 

- LÆS SVARKODERNE OP 
 

en alvorlig indvirkning på din livskvalitet 1 

nogen indvirkning på din livskvalitet 2 

  ingen indvirkning på din livskvalitet 3 

(Ved ikke) 8 
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C9 STADIG KORT 21. Hvor ofte er du bekymret for, at du kan blive udsat for en voldelig 
forbrydelse?    
 
 
 

Hele tiden eller det 

meste af tiden

1 

Nogle gange 2 

Kun en gang imellem 3 

GÅ TIL C10 

 

Aldrig 4 

(Ved ikke) 8 

GÅ TIL TEKST 

5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C10 Har dine bekymringer om at blive udsat for en voldelig forbrydelse ... 
 

- LÆS SVARKODERNE OP 
 

en alvorlig indvirkning på din livskvalitet 1 

nogen indvirkning på din livskvalitet  2 

 ingen indvirkning på din livskvalitet 3 

(Ved ikke) 8 

 

 20



 
 
TEKST 5. Det næste sæt spørgsmål drejer sig om dig selv. 
 
 
C15 Hvordan er dit helbred generelt?  
Vil du sige, at det er…  
 

- LÆS SVARKODERNE OP 
 
   Meget godt  1 

   Godt  2 

   Rimeligt  3 

   Dårligt  4 

   Meget dårligt 5 
 
   (Ved ikke) 8 
  
 
C16 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 5 
 
   (Ved ikke) 8 
 
 
C17  Betragter du dig selv som tilhørende en bestemt religion eller trosretning? 
 
. 
 
   Ja 1 GÅ TIL C18 

   Nej 5 
     GÅ TIL C19 
   (Ved ikke) 8 
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C18 Hvilken religion eller trosretning? 

 

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

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

Østlig ortodoks ..................................................................................  03 

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

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

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

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

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

(Ved ikke) ..........................................................................................  88 

(Vil ikke svare)...................................................................................  77 

    GÅ TIL C21 

 

 

 
C19 Har du nogensinde betragtet dig selv som tilhørende en bestemt religion eller 
trosretning? 
   JA 1 GÅ TIL C20 

   Nej 5 
     GÅ TIL C21 
   (Ved ikke) 8 
 
 

 

C20 Hvilken religion eller trosretning? 

 

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

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

Østlig ortodoks ..................................................................................  03 

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

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

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

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

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

(Ved ikke) ..........................................................................................  88 

(Vil ikke svare)...................................................................................  77 
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C21 KORT 23 Uanset om du tilhører en bestemt religion eller ej, hvor religiøs vil du 
sige, at du er?  
 

Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder at du slet ikke er religiøs, og 10 at du er 
meget religiøs 

 
   Slet ikke          Meget     (Ved 
   religiøs          religiøs ikke) 
 
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
 
 
 
 
 
C22 KORT 24 Bortset fra ved særlige lejligheder som bryllup eller begravelse, hvor 
ofte deltager du så i religiøse ceremonier/gudstjenester for tiden? 
    
 
   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  
 
 
C23 STADIG KORT 24 Hvor ofte beder du, bortset fra når du er til 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 
 
  

 



 
 
C24 Vil du beskrive dig selv som tilhørende en gruppe, der diskrimineres imod i 
Danmark?  
 
  

 Ja 1 GÅ TIL C25   

   Nej 5 

     GÅ TIL C26 
   (Ved ikke) 8 
   

 

 
C25 Af hvilke grunde diskrimineres den gruppe, du tilhører? 
 
Intv.: FÅ SVARET UDDYBET: ”Er der flere grunde?”   
GERNE FLERE SVAR 
 
 
   Hudfarve eller race 01 

   Nationalitet 01 

   Religion 01 

   Sprog 01 

   Etnisk gruppe 01 

   Alder 01 

   Køn 01 

   Seksualitet 01 

   Handicap 01 

   Andet (SKRIV)___________________________ 01 
 
   (Ved ikke) 88 
 
   
 
C26 Er du dansk statsborger? 
    

   Ja 1 GÅ TIL C28 

   Nej 5   
     GÅ TIL C27 
   (Ved ikke) 8 
 
 
 
  
C27 Hvilket statsborgerskab har du?  
 
   SKRIV ------------------------------------- 
 
   (Ved ikke) 88 
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C28 Er du født i Danmark  
   Ja 1 GÅ TIL C31 

   Nej 5  GÅ TIL C29 

   (Ved ikke) 8 GÅ TIL C31 

  
  
C29 I hvilket land er du født? 
  
 
   SKRIV ------------------------------------- 

   (Ved ikke) 88 
 
 
C30 Hvor længe er det siden, du første gang flyttede til Danmark?   
 
 

       
SKRIV ÅRSTAL:  

(Ved ikke) ...........................................  8888 

 
 
C31 Hvilke eller hvilket sprog taler du mest derhjemme?   
    

    SKRIV HVILKET/HVILKE, HØJST 2 SPROG 

   ------------------------------------- 

   ------------------------------------- 

   (Ved ikke) 888 
 
 
C32 Tilhører du en etnisk minoritetsgruppe i Danmark? 
 
 
   Ja 1 

   Nej 5 

   (Ved ikke) 8 
 
 
C33 Er din far født i Danmark?  
   Ja 1 GÅ TIL C35 

   Nej 5  GÅ TIL C34 

   (Ved ikke) 8 GÅ TIL C35 

 
 
C34 I hvilket land er din far født? 
  
   SKRIV ------------------------------------- 

   (Ved ikke) 88 
 



 
 
C35 Er din mor født i Danmark?  
 
   Ja 1 Indsæt sluttidspunkt for sektion C og GÅ TIL D1  

   Nej 5  GÅ TIL C36  

 (Ved ikke) 8 Indsæt sluttidspunkt for sektion C og GÅ TIL D1 

  
 
 
C36 I hvilket land er din mor født? 
  
   SKRIV ------------------------------------- 

   (Ved ikke) 88  
 
 
 
INTERVIEWER: INDSÆT SLUTTIDSPUNKT FOR SEKTION C:                (Brug 24-timers format) 
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SEKTION D 

 
D1.0 SPØRG ALLE  
 
 Nu kommer der nogle spørgsmål om et andet emne. 
 
 Nu vil jeg gerne spørge dig om, hvor forkert du synes forskellige former for opførsel er. 
 
 KORT 25. Brug dette kort, og fortæl mig, hvor forkert du synes, det er at …  

 

 (Sæt ét kryds i hver række) 

 Slet ikke 
forkert Lidt forkert Forkert 

Meget 
forkert 

(Ved 
ikke) 

D1.  ...kræve for høj erstatning af 
forsikringen eller erstatning 
på falsk grundlag?...............................  1  2  3  4  8 

D2.  ...købe noget, du tror 
kunne være stjålet?...........................  1  2  3  4  8 

D3.  ...begå en trafikforseelse som 
f.eks. at køre for stærkt eller 
køre over for rødt? ............................

 1  2  3  4  8 

 
  

D4.0 Lad os sige, at du gjorde nogen af de følgende ting i Danmark 
  
 KORT 26. Brug dette kort og fortæl mig hvor sandsynligt det er, at du blev taget og straffet  hvis du …
  

 (Sæt ét kryds i hver række) 

 Slet ikke 
sandsynligt 

Ikke særlig 
sandsynligt Sandsynligt 

Meget 
sandsynligt 

(Ved 
ikke) 

D4.  ...krævede for høj erstatning 
af forsikringen eller 
erstatning på falsk grundlag? ..........

 1  2  3  4  8 

D5.  ...købte noget, du troede 
kunne være stjålet?...........................  1  2  3  4  8 

D6. ...begik en trafikforseelse 
som f.eks. at køre for stærkt 
eller kørte over for rødt?...................

 1  2  3  4  8 
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D7. Nu kommer der nogle spørgsmål om politiet i Danmark. 
 
 KORT 27. Når man ser på alt hvad politiet forventes at gøre, synes du så, at politiet gør et godt eller 

dårligt stykke arbejde? 
 
 Vælg dit svar fra dette kort 
 

De gør det meget godt......................................................................  1 

De gør det godt.................................................................................  2 

De gør det hverken godt eller dårligt ................................................  3 

De gør det dårligt..............................................................................  4 

De gør det meget dårligt...................................................................  5 

(Ved ikke) .........................................................................................  8 

  

 
D8.  SPØRG ALLE 
  
 Har politiet i Danmark i løbet af de seneste 2 år henvendt sig til dig eller stoppet dig af den ene eller 

den anden grund? 
 

Ja................................................................................................  1 Gå til spm. D9 

Nej ..............................................................................................  5 Gå til spm. D10 

(Ved ikke)....................................................................................  8 Gå til spm. D10   

 

 
D9. (DETTE SPØRGSMÅL STILLES HVIS IP ER BLEVET KONTAKTET/STOPPET AF POLITIET AF DEN ENE 

ELLER DEN ANDEN GRUND I LØBET AF DE SENESTE 2 ÅR (kode 1 i D8)). 
 
 KORT 28. Hvor utilfreds eller tilfreds var du med den måde politiet behandlede dig på sidste gang det 

skete? Vælg dit svar fra dette kort. 
 

Meget utilfreds..................................................................................  1 

Utilfreds ............................................................................................  2 

Hverken utilfreds eller tilfreds ...........................................................  3 

Tilfreds..............................................................................................  4 

Meget tilfreds....................................................................................  5 

(Ved ikke) .........................................................................................  8 
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D10.  SPØRG ALLE 
 
 Nu kommer der nogle spørgsmål om, hvorvidt politiet i Danmark behandler ofre for en forbrydelse 

lige eller ej. 
 
 Du bedes svare ud fra, hvad du har hørt, eller ud fra dine egne erfaringer. 
 
 KORT 29. Når ofre anmelder en forbrydelse, tror du så, at politiet behandler rige mennesker dårligst, 

fattige mennesker dårligst eller bliver rige og fattige behandlet lige? 
 
 Vælg dit svar fra dette kort 
 

Rige bliver behandlet dårligst ...........................................................  1 

Fattige bliver behandlet dårligst........................................................  2 

Rige og fattige bliver behandlet lige .................................................  3 

(Ved ikke) .........................................................................................  8 

  

 
D11. Og når ofre anmelder en forbrydelse, tror du så, at politiet behandler nogle mennesker dårligere på 

grund af race eller etnisk gruppe eller bliver alle behandlet lige? 
 
 KORT 30. Vælg dit svar fra dette kort 
 

Mennesker, der tilhører en anden race eller etnisk gruppe end de 
fleste danskere, bliver behandlet dårligere.......................................  1 

Mennesker, der tilhører samme race eller etniske gruppe som de 
fleste danskere, bliver behandlet dårligere.......................................  2 

Alle bliver behandlet lige uanset race eller etnisk gruppe ................  3 

(Ved ikke) .........................................................................................  8 

  

 
D12.  Ud fra, hvad du har hørt, eller ud fra dine egne erfaringer, hvor godt synes du så, det lykkes politiet i 

Danmark, at forhindre forbrydelser, hvor der anvendes vold eller trusler om vold? 
 
 KORT 31. Vælg dit svar fra dette kort, hvor 0 betyder, at det lykkes særdeles dårligt og 10 at det 

lykkes særdeles godt 
 

Særdeles 
dårligt          

Særdeles 
godt 

(Ved  
ikke) 

 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  88 
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D13. STADIG KORT 31.Og hvor godt synes du så, det lykkes politiet at fange folk som begår indbrud i 

boliger i Danmark? 
 
 Brug det samme kort. 
 

Særdeles 
dårligt          

Særdeles 
godt 

(Ved  
ikke) 

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

  

 
D14. KORT 32. Hvis der skete en voldelig forbrydelse i nærheden af din bopæl, og politiet blev  tilkaldt, 
hvor langsomt eller hurtigt tror du de ville nå frem? 
 
 Vælg dit svar fra dette kort, hvor 0 betyder særdeles langsomt og 10 særdeles hurtigt. 
 

Særdeles 
langsomt          

Særdeles 
hurtigt 

(Ved  
ikke) 

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

 
(Der sker aldrig voldelige forbrydelser i nærheden af, hvor jeg bor).......................................  55 

  

D15. Nu kommer der nogle spørgsmål om, hvordan politiet tager sig af forbrydelser som f.eks.  indbrud 

og fysisk overfald. 
 
 Der er ikke noget kort til de næste par spørgsmål. 
 
 Ud fra hvad du har hørt eller dine egne erfaringer, hvor ofte mener du så, at politiet generelt 
 behandler mennesker i Danmark med respekt… 
 

- LÆS SVARKODERNE OP 
 

…slet ikke ofte ................................................................................  1 

ikke særlig ofte ...............................................................................  2 

ofte...................................................................................................  3 

eller meget ofte?.............................................................................  4 

(Ved ikke) .........................................................................................  8 
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D16. Cirka hvor ofte vil du mene, at politiet træffer retfærdige, upartiske afgørelser i de sager, de 
 behandler? 
 Vil du sige at, at det er… 
 

- LÆS SVARKODERNE OP 

…slet ikke ofte ................................................................................  1 

ikke særlig ofte ...............................................................................  2 

ofte...................................................................................................  3 

eller meget ofte?.............................................................................  4 

(Ved ikke) .........................................................................................  8 

 
D17. Og når politiet har med mennesker i Danmark at gøre, hvor ofte mener du så, at politiet generelt 

forklarer deres afgørelser og handlinger, når de bliver bedt om det? 
 Vil du sige at, at det er… 
 

- LÆS SVARKODERNE OP 

…slet ikke ofte ................................................................................  1 

ikke særlig ofte ...............................................................................  2 

ofte...................................................................................................  3 

eller meget ofte?.............................................................................  4 

(Der er aldrig nogen der beder politiet om at forklare deres 
afgørelser og handlinger) .................................................................  5 

(Ved ikke) .........................................................................................  8 

 
D18.0 Nu kommer der nogle spørgsmål om din pligt over for politiet i Danmark. 
 
 Brug dette kort, hvor 0 betyder slet ikke din pligt og 10 betyder helt klart din pligt 
 KORT 33. I hvilket omfang er det din pligt at ...  
 

  Slet ikke 
min pligt 

         Helt klart 
min pligt

(Ved 
ikke) 

D18  
 

…støtte politiets 
beslutninger, selv 
om du er uenig i 
dem? 
 

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

D19 …gøre, som 
politiet siger, 
selv om du ikke 
forstår eller ikke 
er enig i grunden 
for 
beslutningen? 

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

D20 ... gøre, som politiet 
siger, selv om du 
ikke bryder dig om 
den måde, politiet 
behandler dig på? 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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D21.0 KORT 34. Brug dette kort og fortæl, hvor enig eller uenig du er i hvert af følgende udsagn om 
politiet i Danmark. 
 

 (Sæt ét kryds i hver række) 

 
Meget 
enig Enig 

Hverken 
enig 
eller 
uenig Uenig 

Meget 
uenig 

(Ved  
ikke) 

D21. Politiet har generelt den 
samme opfattelse af rigtigt 
og forkert som mig ..........................  1  2  3  4  5  8 

Hvor enig eller uenig er du i dette 
udsagn? 

 

D22. Politiet forsvarer de 
værdier, der er vigtige for 
mennesker som mig .......................  1  2  3  4  5  8 

Hvor enig eller uenig er du i dette 
udsagn? 

 

D23.  Jeg støtter generelt den 
måde, politiet handler på................

 1  2  3  4  5  8 

Hvor enig eller uenig er du i dette 
udsagn? 

 

D24.  Politiets afgørelser og 
handlinger påvirkes for 
meget af pres fra politiske 
partier og politikere.........................  1  2  3  4  5  8 

Hvor enig eller uenig er du i dette 
udsagn? 
       

 

 
D25. Nu et sidste spørgsmål om politiet og hvad de måske gør eller ikke gør. 
 
 KORT 35. Hvor ofte tror du, at politiet i Danmark tager imod bestikkelse? 
 
 Vælg dit svar fra dette kort, hvor 0 betyder aldrig, og 10 betyder altid. 
 

Aldrig          Altid 
(Ved  
ikke) 

 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  88 
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D26. Jeg vil nu stille dig nogle spørgsmål om de domstole i Danmark, der tager sig af forbrydelser 
 som f.eks. indbrud og overfald.  
 
 Du bedes igen svare ud fra, hvad du har hørt, eller ud fra dine egne erfaringer.  
 
 KORT 36. Når man ser på alt hvad domstolene forventes at gøre, synes du så at de gør et  godt eller 
dårligt stykke arbejde? Vælg dit svar fra dette kort 
 

De gør det meget godt ....................................................................  1 

De gør det godt ...............................................................................  2 

De gør det hverken godt eller dårligt ...............................................  3 

De gør det dårligt.............................................................................  4 

De gør det meget dårligt..................................................................  5 

(Ved ikke) ........................................................................................  8 

  

 
D27. KORT 37. Fortæl mig, hvor ofte tror du, at domstolene begår fejl, så skyldige går fri? 
 
 Brug dette kort, hvor 0 betyder aldrig og 10 altid. 
 

Aldrig          Altid 
(Ved  
ikke) 

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

  

 
D28. STADIG KORT 37. Hvor ofte mener du, at domstolene træffer retfærdige, upartiske afgørelser  på 
grundlag af de beviser de har fået stillet til rådighed? Brug det samme kort. 
 

Aldrig          Altid 
(Ved  
ikke) 

 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  88 
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D29. Nu kommer der nogle spørgsmål om sandsynligheden for, at forskellige mennesker i  Danmark 
kendes skyldig i en forbrydelse, som de ikke har begået. 
 
 KORT 38. Lad os sige at to personer - en rig og en fattig - begge er i retten, anklaget for den 
 samme forbrydelse, som de ikke har begået. 
 

 Vælg et svar fra dette kort for at angive, hvem du mener, har den største sandsynlighed for at blive 
kendt skyldig. 

 

Den rige har størst sandsynlighed for at blive kendt skyldig ...........  1 

Den fattige har størst sandsynlighed for at blive kendt skyldig .......  2 

De har lige stor sandsynlighed for at blive kendt skyldige...............  3 

(Ved ikke) ........................................................................................  8 

  

 
D30. KORT 39. Lad os sige at to personer, der tilhører forskellige racer eller etniske grupper er i 
 retten, anklaget for den samme forbrydelse, som de ikke har begået. 
 
 Vælg et svar fra dette kort for at angive, hvem, du mener, har den største sandsynlighed for at 
 blive kendt skyldig. 
 

Den der tilhører en anden race eller stammer fra en anden 
etnisk gruppe end de fleste danskere, har størst sandsynlighed 
for at blive kendt skyldig ..................................................................  1 

Den der tilhører samme race eller etniske gruppe som de fleste 
danskere, har størst sandsynlighed for at blive kendt skyldig .........  2 

De har lige stor sandsynlighed for at blive kendt skyldige...............  3 

(Ved ikke) ........................................................................................  8 

  

 
D31. Nu et spørgsmål om dommere og hvad de måske gør eller ikke gør. 
 
 KORT 40. Brug dette kort og fortæl mig, hvor ofte du mener, at dommere i Danmark tager  imod 
bestikkelse. 
 

Aldrig          Altid 
(Ved  
ikke) 

 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  88 
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D32.0  KORT 41. Brug dette kort og fortæl mig hvor enig eller uenig du er i hvert af de følgende udsagn om 

Danmark i dag. 
 
. 

 (Sæt ét kryds i hver række) 

 
Meget 
enig Enig 

Hverken 
enig 
eller 
uenig Uenig 

Meget 
uenig 

(Ved  
ikke) 

D32. Domstolene beskytter 
generelt de riges og 
magtfuldes interesser frem 
for almindelige menneskers...........  1  2  3  4  5  8 

Hvor enig eller uenig er du i dette 
udsagn? 

 

D33. Folk, der overtræder loven, bør 
straffes langt hårdere, end de 
bliver i dag .......................................  1  2  3  4  5  8 

Hvor enig eller uenig er du i dette 
udsagn? 

 

D34. Alle har pligt til at 
respektere domstolenes 
endelige dom ...................................

 1  2  3  4  5  8 

Hvor enig eller uenig er du i dette 
udsagn? 

 

D35. Alle love skal overholdes 
strengt ..............................................  1  2  3  4  5  8 

Hvor enig eller uenig er du i dette 
udsagn? 

 

D36. At gøre det rigtige 
indebærer nogle gange at 
overtræde loven ..............................  1  2  3  4  5  8 

Hvor enig eller uenig er du i dette 
udsagn? 

 

D37. Domstolens afgørelser og 
handlinger påvirkes for 
meget af pres fra politiske 
partier og politikere.........................  1  2  3  4  5  8 

Hvor enig eller uenig er du i dette 
udsagn? 
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D38. KORT 42. Folk har forskellige opfattelser af de straffe, der skal gives til lovovertrædere. 
 
 Forestil dig f.eks. en sag, hvor en 25-årig mand kendes skyldig i indbrud for anden gang. 
 
 Hvilken en af følgende straffe, mener du, at manden burde have? 
 
 Brug dette kort. 
 
 NOTE TIL INTERVIEWER: Hvis IP ønsker at vælge mere end én straf, markeres straffen med det 
 laveste kodenummer. Kode 1 er det laveste kodenummer og kode 5 er det højeste. 
 

Hvis IP beder om at få forklaret, hvad en betinget fængselsstraf eller samfundstjeneste betyder, oplæses 
følgende: ‘En betinget fængselsstraf skal kun afsones, hvis lovovertræderen begår en anden forbrydelse 
eller ikke overholder andre specifikke betingelser, så længe den betingede dom gælder’. 

 
‘Samfundstjeneste er straf forskellig fra fængselsstraf eller bøde, hvor lovovertræderen skal løse en eller 
flere opgaver til gavn for samfundet’. 

 

Fængselsstraf..................................................................................  1 Gå til spm. D39 

Betinget fængselsstraf.....................................................................  2 Gå til introduktion i spm.D40 

Bøde................................................................................................  3 Gå til introduktion i spm.D40 

Samfundstjeneste............................................................................  4 Gå til introduktion i spm.D40 

Anden straf ......................................................................................  5 Gå til introduktion i spm.D40 

(Ved ikke) ........................................................................................  8 Gå til introduktion i spm.D40 
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D39.  (DETTE SPØRGSMÅL STILLES, HVIS FÆNGSELSSTRAF ER VALGT (KODE 1 I D38)). 

 KORT 43. Og hvilket af svarene på kortet kommer tættest på, hvor lang tid du mener han _skulle 
sidde i fængsel?  

 Brug dette kort. 

1-3 måneder ....................................................................................  01 

4-6 måneder ....................................................................................  02 

7-11 måneder ..................................................................................  03 

Ca. 1 år............................................................................................  04 

Ca. 2 år............................................................................................  05 

Ca. 3 år............................................................................................  06 

Ca. 4 år............................................................................................  07 

Ca. 5 år............................................................................................  08 

6-10 år .............................................................................................  09 

Mere end 10 år ................................................................................  10 

(Ved ikke) ........................................................................................  88 

  

 

D40. SPØRG ALLE.  

 Nu kommer der nogle spørgsmål om, hvad du ville gøre, hvis du var det eneste vidne til en 
 forbrydelse. 

 Der er ikke noget kort til de næste par spørgsmål. 

 Forestil dig, at du var ude, og så én person vælte en anden omkuld og stjæle hans pung. 

 Hvor sandsynligt er det, at du ville ringe til politiet? 

 Er det … 

 

- LÆS SVARKODERNE OP 
 

…slet ikke sandsynligt..................................................................  1 

ikke særlig sandsynligt.................................................................  2 

sandsynligt ....................................................................................  3 

eller meget sandsynligt? ..............................................................  4 

(Ved ikke) ........................................................................................  8 
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D41. Hvor villig ville du være til at udpege den person, der havde gjort det?  

 Ville du… 

- LÆS SVARKODERNE OP 
 

… slet ikke være villig...................................................................  1 

ikke være særlig villig...................................................................  2 

være villig.......................................................................................  3 

eller ville du være meget villig? ...................................................  4 

(Ved ikke) ........................................................................................  8 

  
D42. Og hvor villig ville du være til at vidne i retten mod den anklagede? 

 Ville du… 

- LÆS SVARKODERNE OP 
 

… slet ikke være villig...................................................................  1 

ikke være særlig villig...................................................................  2 

være villig.......................................................................................  3 

eller ville du være meget villig? ...................................................  4 

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

  
D43.0 Nu kommer der nogle spørgsmål om noget, du måske har gjort. 

 KORT 44. Brug dette kort, og fortæl mig, hvor ofte du inden for de seneste fem år har gjort noget af 
følgende. 

 Hvor ofte har du ... 

- LÆS SVARKODERNE OP 

 (Sæt ét kryds i hver række) 

 
Aldrig 

En  
gang 

To 
gange 

3-4 
gange 

5 eller 
flere 
gange 

(Ved  
ikke) 

D43. ...krævet for høj erstatning af 
forsikringen eller erstatning på 
falsk grundlag? ...............................  1  2  3  4  5  8 

D44. ...købt noget, du troede kunne 
være stjålet? ....................................  1  2  3  4  5  8 

D45. ...begået en trafikforseelse som 
f.eks. at køre for stærkt eller 
køre over for rødt? ..........................

 1  2  3  4  5  8 

  
 INTERVIEWER INDSÆT SLUTTIDSPUNKT FOR SEKTION D.  

     Kl.:  
    

Brug kl. 0-24 

 DER ER INGEN SEKTION E 
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Sektion F 

 
 
 Nu vil jeg stille dig nogle spørgsmål om dig selv og andre i din husstand.  
 
F1. Hvor mange mennesker bor her fast som en del af husstanden, iberegnet dig selv og evt. børn? 
 

   SKRIV ANTAL:   

(Ved ikke) ..................................  88 
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I SKEMAET INDTASTES FØRST OPLYSNINGER OM IP (KUN F2 og F3). 
 
DERNÆST INDTASTES DE ANDRE MEDLEMMER AF HUSSTANDEN (F2 TIL F4) EFTER ALDER 
(DEN ÆLDSTE FØRST) 

 
Intv.  Husstanden er defineret ved dem der har folkeregister på bopælen, dem som IP selv oplever de bor 

sammen med. Dette inkluderer børn på efterskole, delebørn (hvis IP selv mener de er en del af 
husstanden), plejebørn. Lejere som ikke opfattes som en del af familien er ikke en del af husstanden. 

 
F2. KØN 
 
F3. I hvilket år er du/han/hun født? (Ved ikke = 8888) 
 
F4. KORT 45. Hvad er personen til IP? 
 
 Efter alder. De ældste først  ------------------------------ 
 

Person: 01 
 

IP 

02 
 

Person 1

03 
 

Person 2

04 
 

Person 3

05 
 

Person 4 

06 
 

Person 5
       
F2 Køn       
Mand 1 1 1 1 1 1 
Kvinde 2 2 2 2 2 2 
       

F3 Fødselsår                         

       
F4 Relation       
Mand/kone/samlev
er 

 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.  
sted-, adoptiv- og 
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 
 

Person 6 

08 
 

Person 7

09 
 

Person 8

10 
 

Person 9

11 
 

Person 10 

12 
 

Person 11
       
F2 Køn       
Mand 1 1 1 1 1 1 
Kvinde 2 2 2 2 2 2 
       

F3 Fødselsår                         

       
F4 Relation       
Mand/kone/samlev
er 

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.  
sted-, adoptiv- og 
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. FILTERVARIABEL: 
 

IP BOR SAMMEN MED MAND/KONE/SAMLEVER (kode 01 i F4)...  1 Gå til spm. F6 

ALLE ANDRE (koderne 02,03,04,05,06,88 i F4)................................  2 Gå til spm. F7 

 
F6. KORT 46. Du har lige fortalt mig, at du bor sammen med din mand/kone/samlever 
 Hvilken beskrivelse på dette kort passer bedst på jeres forhold? 
 

Gift...................................................................................................  01 Gå til spm. F7 

I et registreret partnerskab ..............................................................  02 Gå til spm. F7 

Bor sammen med min samlever (samboende) ikke juridisk 
anerkendt ........................................................................................

 03 Gå til spm. F8 

Separeret.........................................................................................  04 Gå til spm. F7 

Skilt/partnerskab opløst...................................................................  05 Gå til spm. F7 

(Ved ikke) ........................................................................................  88 Gå til spm. F7 

 
F7. Og må jeg lige spørge, har du nogensinde boet sammen med en samlever uden at være gift eller 

i registreret partnerskab med denne? 
 

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

Nej ...................................................................................................  5 

(Vil ikke svare).................................................................................  7 

(Ved ikke) ........................................................................................  8 

  

F8.  Må jeg lige spørge, er du nogensinde blevet skilt eller fået et registeret partnerskab opløst? 
 

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

Nej ...................................................................................................  5 

(Vil ikke svare).................................................................................  7 

(Ved ikke) ........................................................................................  8 

  

F9. FILTERVARIABEL: 

IP BOR SAMMEN MED MAND/KONE/SAMLEVER (kode 01 i F5)...  1 Gå til spm. F10 

ALLE ANDRE (kode 2 i F5)................................................................  2 Gå til spm. F11 

  

 
F10. FILTERVARIABEL: 
 

IP ER SAMBOENDE (kode 03 i F6)...................................................  1 Gå til spm. F11 

ALLE ANDRE (kode 01,02,04,05,88 i F6)..........................................  2 Gå til spm. F12 
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F11. (DETTE SPØRGSMÅL STILLES HVIS IP ER SAMBOENDE, ALTSÅ IKKE BOR MED EN REGISTRERET 

PARTNER ELLER ÆGTEFÆLLE). 
 
 KORT 47. Dette spørgsmål drejer sig om din civilstand og ikke om, hvem du måske eller måske 

ikke bor sammen med. 
 
 Hvilken en af beskrivelserne på dette kort passer bedst på din nuværende civilstand? 
 
 KUN ET SVAR: DET DER LIGGER ØVERST PÅ LISTEN HVIS IP GIVER FLERE SVAR. 
 

Gift...................................................................................................  1 

I et registreret partnerskab ..............................................................  2 

Separeret.........................................................................................  3 

Skilt/registreret partnerskab opløst..................................................  4 

Enke(mand)/Registreret partner afdød............................................  5 

Ingen af dem (Ugift - har ALDRIG været gift eller i et registreret 
partnerskab) ....................................................................................  6 

(Ved ikke) ........................................................................................  8 

  

 
F12. FILTERVARIABEL. 
 

IP HAR BØRN, DER BOR HJEMME(kode 02 i F4) ...........................  1 Gå til spm. F13a 

IP HAR IKKE BØRN, DER BOR HJEMME 
(koderne 01,03,04,05,06,88 i F4) .......................................................

 2 Gå til spm. F13 
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F13.  Har du nogensinde haft egne børn, stedbørn, adoptivbørn, plejebørn eller samlevers 

børn boende i din husstand? 
 

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

Nej ...................................................................................................  5 

(Ved ikke) ........................................................................................  8 

  

 
F13.a SPØRG ALLE. 
 
 Er der en fastnettelefon i din bolig? 
 

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

Nej ...................................................................................................  5 

(Ved ikke) ........................................................................................  8 

  

 
F14.  KORT 48. Hvilken beskrivelse på dette kort dækker bedst det område, hvor du bor? 
 

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

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

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

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

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

(Ved ikke) ........................................................................................  8 
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F15. KORT 49. Hvad er den højeste uddannelse, du har gennemført? 
 
 Brug dette kort. 
 
 NOTE TIL INTERVIEWER: Ved gennemført forstås en af følgende muligheder: 
 

 et bevis udstedt efter en bedømmelse, der viser at uddannelsesforløbet er bestået 
 

 fuld deltagelse i et uddannelsesforløb uden udstedelse af bevis 
 

 fuld deltagelse i et uddannelsesforløb og bevis for deltagelse udstedt (men ingen andre beviser fx for 
bestået forløb er udstedt) 
 

Ingen skolegang, Børnehaveklasse. 1.-5. klasse..........................................................   00 

Folkeskole 6.-8. klasse..................................................................................................   01 

9. - 10. klasse................................................................................................................   02 

Gymnasielle uddannelser, studentereksamen, HF, HHX, HTX ....................................   03 
 
Kort erhvervsuddannelse under 1-2 års varighed,  
F.eks. AMU Arbejdsmarkedsuddannelser, Basisår på Erhvervsfaglige uddannelser
   04 
 
Faglig uddannelse (håndværk, handel, landbrug mv.),  
F.eks. Faglærte, Social- og sundhedsassistent-uddannelsen og tilsvarende   05 
 
Kort videregående uddannelse af op til 2-3 års varighed,  
F.eks. Erhvervsakademiuddannelser f.eks. datamatiker, tandplejer, byggetekniker, 
installatør   06 
 
Mellemlang videregående uddannelse af 3-4 års varighed. Professionsbachelorer,  
F.eks. Diplomingeniør, sygeplejerske, skolelærer, pædagog, journalist, HA    07 

Universitetsbachelorer. 1. del af kandidatuddannelsen ................................................   08 

 
Lang videregående uddannelse. Kandidatuddannelser af 5.-6. års varighed,  
F.eks. Cand.mag., cand.jur., cand.polyt. etc   09 
 
Licentiat.........................................................................................................................   10 

Forskeruddannelse. Ph.d., doktor .................................................................................   11 

(Andet) ..........................................................................................................................   55 

(Ved ikke) ......................................................................................................................   88 
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F16. SPØRG ALLE.  

 
Hvor mange års fuldtids- eller deltidsuddannelse har du gennemført? 

 
Intv.: Angiv omregnet til fuldtidsuddannelse inklusive obligatorisk skolegang.  
Rund op eller ned til nærmeste hele antal år. Halve år rundes op.  
Det er den normerede længde af uddannelserne der skal anvendes. 

 

   ANGIV ANTAL:   

(Ved ikke) ...................................  88 

  

 
F17.a KORT 50. Hvilke af disse beskrivelser dækker, hvad du har foretaget dig de seneste 7  dage? 
Tag alt relevant med. 
 
  Intv.: Uddyb svaret, spørg:  
 
 Hvad andet?   
 
 Gerne flere svar. 
 

1. Har betalt arbejde (eller er midlertidig væk fx på orlov); lønmodtager, 
selvstændig, medhjælpende ægtefælle/familiemedlem .............................................  1 

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

3. Er arbejdsløs og aktiv jobsøgende .............................................................................  1 

4. Er arbejdsløs og ønsker et job, men er ikke aktiv jobsøgende  
(herunder på orlov fra arbejdsløshed) ........................................................................  1 

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

6. Er på pension/efterløn ................................................................................................  1 

7. Gør nægter- eller militærtjeneste ...............................................................................  1 

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

9. (Andet)........................................................................................................................  1 

10. (Ved ikke) ...................................................................................................................  1 
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F17.b FILTERVARIABEL:  
 

HVIS DER BLEV MARKERET MERE END ET SVAR I F17a............  1 Gå til spm. F17c 

HVIS DER KUN BLEV MARKERET ET SVAR I F17a .......................  2 Gå til spm. F17d 

  

 
F17.c STADIG KORT 50. Hvilken af disse beskrivelser dækker bedst din situation i de seneste syv 
dage?  
 
 Kun et svar. 
 

1. Har betalt arbejde (eller er midlertidig væk fx på orlov); lønmodtager, 
selvstændig, medhjælpende ægtefælle/familiemedlem .............................................  01 

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

3. Er arbejdsløs og aktiv jobsøgende .............................................................................  03 

4. Er arbejdsløs og ønsker et job, men er ikke aktiv jobsøgende  
(herunder på orlov fra arbejdsløshed) ........................................................................  04 

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

6. Er på pension/efterløn ................................................................................................  06 

7. Gør nægter- eller militærtjeneste ...............................................................................  07 

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

9. (Andet)........................................................................................................................  09 

0. (Ved ikke) ...................................................................................................................  88 
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F17.d FILTERVARIABEL:  

 
(HVIS F17c HAR FÅET EN KODE, ANGIV DA DEN SAMME KODE NEDENFOR SOM 
HOVEDAKTIVITET). 

 
 (HVIS F17c IKKE HAR FÅET EN KODE, KOPIERES KODEN FRA F17a SOM HOVEDAKTIVITET). 

 

1. Har betalt arbejde (eller er midlertidig væk fx på orlov); lønmodtager, 
selvstændig, medhjælpende ægtefælle/familiemedlem .............................................  01 

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

3. Er arbejdsløs og aktiv jobsøgende .............................................................................  03 

4. Er arbejdsløs og ønsker et job, men er ikke aktiv jobsøgende  
(herunder på orlov fra arbejdsløshed) ........................................................................  04 

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

6. Er på pension/efterløn ................................................................................................  06 

7. Gør nægter- eller militærtjeneste ...............................................................................  07 

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

9. (Andet)........................................................................................................................  09 

10. (Ved ikke) ...................................................................................................................  88 

  

 
F17.e FILTERVARIABEL: 
 

HVIS IP HAR LØNNET ARBEJDE I F17a (kode 01 i F17a) ..............  1 Gå til spm. F21 

HVIS IP IKKE HAR LØNNET ARBEJDE I F17a  
(koder 02,03,04,05,06,07,08,09,88 i F17a) ........................................  2 Gå til spm. F18 

  

 
F18. Må jeg lige spørge igen, har du udført betalt arbejde i en time eller mere inden for de seneste syv 

dage? 
 

Ja........................................................................................................  1 Gå til spm. F21 

Nej ......................................................................................................  5 Gå til spm. F19 

(Ved ikke) ...........................................................................................  8 Gå til spm. F19 
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F19. Har du nogensinde haft betalt arbejde? 
 

Ja........................................................................................................  1 Gå til spm. F20 

Nej ......................................................................................................  5 Gå til spm. F36 

(Ved ikke) ...........................................................................................  8 Gå til spm. F36 

  

 
F20. I hvilket år havde du seneste betalt arbejde? 
 

       SKRIV ÅR:   

(Ved ikke) .....................................  8888 

 
 ET SKÆRMBILLEDE TIL INTERVIEWEREN / FILTER  
 
 Hvis IP er i arbejde (kode 01 i F17a eller kode 1 i F18), stilles de næste spørgsmål  om 
nuværende arbejde (F21 – F34a), uanset hvor få timer jobbet indebærer og uanset  hvilket job IP har 
haft tidligere.  
 
 Hvis IP ikke har betalt arbejde, men har haft det tidligere (kode 1 i F19), stilles  spørgsmålene 
F21 – F34a om seneste job. 
 
 Afhængigt af situationen skal du vælge den relevante spørgsmålstekst nutid/datid 
 
F21. I dit primære job er/var du da… 
 
 NOTE TIL INTERVIEWER: Hvis IP har mere end et job, skal svaret være det som IP bruger flest 
 timer på om ugen. Hvis IP har to job med nøjagtig lige mange timer, skal svaret gå på det højest 
 betalte. 
 

- LÆS SVARKODERNE OP 
 

lønmodtager......................................................................................  1 Gå til spm. F23 

selvstændig ......................................................................................  2 Gå til spm. F22 

arbejde i familieforetagende............................................................  3 Gå til spm. F23 

(Ved ikke) ...........................................................................................  8 Gå til spm. F23 

 
 
22. Hvor mange ansatte har/havde du? 
 

         SKRIV ANTAL medarbejdere:  Gå til spm F24

(Ved ikke) ..................................................................  88888 
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F23. (DETTE SPØRGSMÅL STILLES HVIS IP ER LØNMODTAGER ELLER DEL AF  FAMILIEFORETAGENDE 
(KODE 1, 3, ELLER 8 I F21)). 
 
 Har/havde du en ansættelseskontrakt, der var... 
 

- LÆS SVARKODERNE OP 
 

uden tidsbegrænsning.....................................................................  1 Gå til spm. F24 

for en begrænset periode ................................................................  2 Gå til spm. F23a 

har/havde du ingen kontrakt ...........................................................  3 Gå til spm. F23a 

(Ved ikke) ...........................................................................................  8 Gå til spm. F23a 

 
F23.a (DETTE SPØRGSMÅL STILLES HVIS IP HAR/HAVDE EN ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR EN 
 BEGRÆNSET PERIODE ELLER INGEN KONTRAKT (KODE 2, 3, ELLER 8 I F23)). 
 
 Da du begyndte i jobbet, tror du så, at din arbejdsgiver regnede med, at det skulle være ... 
 

- LÆS SVARKODERNE OP 
 

… et midlertidigt eller tidsbegrænset job på mindre end 12 måneders 
varighed .......................................................................................................................

 1 

… et midlertidigt eller tidsbegrænset job på 12 måneder eller mere .....................  2 

eller et fast job?...........................................................................................................  3 

(Andet)...........................................................................................................................  4 

(Ved ikke) ......................................................................................................................  8 

 
F24. Hvor mange mennesker er/var der cirka ansat på den lokale virksomhed, hvor du normalt 
 arbejder/arbejdede, dig selv iberegnet?  
 

- LÆS SVARKODERNE OP 
 

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

10 til 24 ...........................................................................................  2 

25 til 99 ...........................................................................................  3 

100 til 499 .......................................................................................  4 

500 eller mere ................................................................................  5 

(Ved ikke) ........................................................................................  8 

 
 
F25. Har/havde du ansvar for at føre tilsyn med andre medarbejderes arbejde i dit primære job? 
 

Ja........................................................................................................  1 Gå til spm. F26 

Nej ......................................................................................................  5 Gå til spm. F27 

(Ved ikke) ...........................................................................................  8 Gå til spm. F27 
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F26. Hvor mange personer har/havde du ansvaret for?  
 

       
SKRIV:   

(Ved ikke) ......................  88888 
 
F27.0 (DETTE SPØRGSMÅL STILLES TIL ALLE DER ER I ARBEJDE ELLER HAR VÆRET I ARBEJDE). 
 Jeg vil nu nævne forskellige forhold vedrørende dit arbejdsliv, og hvor meget indflydelse du 

har/havde på dit job. Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor, 0 betyder, at du ingen 
indflydelse har/havde, og 10 betyder, at du afgør/afgjorde det helt selv 

 

  Jeg 
har/havde

ingen 
indflydelse

         Det 
afgør/af
gjorde 
jeg helt 

selv 

(Ved 
ikke)

F27  
 

KORT 51. I hvor høj grad 
tillader/tillod ledelsen på din 
arbejdsplads dig… 

…at bestemme, hvordan dit 
eget daglige arbejde 
skal/skulle tilrettelægges? 
 

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

F28 STADIG KORT 51. I hvor høj 
grad tillader/tillod ledelsen på 
din arbejdsplads dig… 

…at påvirke overordnede 
beslutninger om firmaets 
eller organisationens 
aktiviteter? 
 

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

F28a STADIG KORT 51. I hvor høj 
grad tillader/tillod ledelsen på 
din arbejdsplads dig… 

…at vælge arbejdstempo 
eller ændre det?  

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

 
F29. Hvad er/var din samlede aftalte arbejdstid pr. uge i dit primære job, fraregnet evt. lønnet  eller 
ulønnet overarbejde? 
 
  
   

     SKRIV TIMETAL:    

(Ved ikke) ..........................................  888 
 
F30. Uanset din aftalte arbejdstid, hvor længe arbejder/arbejdede du normalt om ugen i dit primære job? 

Lønnet og ulønnet overarbejde inkluderes. 
 
 

     SKRIV TIMETAL:    

(Ved ikke) ................................................  888 
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F31. Hvad laver/lavede det firma/den organisation, du arbejder/arbejdede for hovedsagligt?  
  
 SKRIV: 

________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  

 

  

F32. KORT 52. Hvilken type organisation på dette kort arbejder du for eller har du  arbejdet for?  
 
 

I Staten eller Regioner / Kommuner ................................................  01 

Anden Offentlig virksomhed (fx skole eller sundhedsområdet) .......  02 

Anden statsejet virksomhed ............................................................  03 

Privat firma ......................................................................................  04 

Selvstændig.....................................................................................  05 

Andet ...............................................................................................  06 

(Ved ikke) ........................................................................................  88 

 
 

 
F33. Hvad er/var stillingsbetegnelsen for dit primære arbejde?   
 
 SKRIV: 

________________________________________________________________________  
 

  

 
F34. Hvilken type arbejde beskæftiger/beskæftigede du dig mest med i dit primære job? 
 
 SKRIV: 

________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 

   

 
F34.a Hvilken uddannelse eller kvalifikationer er/var nødvendige i jobbet? 
 
 SKRIV: 

________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
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F34.b KORT 53. Hvilken af grundene på dette kort beskriver bedst din vigtigste grund, til at du  sidste 
gang forlod en arbejdsgiver ? 

  
 Intv. kun et svar. 
 

Jeg fik et bedre job ..........................................................................  01 

Jeg besluttede at starte mit eget firma/blive selvstændig................  02 

Min kontrakt udløb...........................................................................  03 

Jeg blev afskediget (som led i kollektiv afskedigelse eller 
individuelt) .......................................................................................  04 

Min arbejdsgivers firma lukkede......................................................  05 

Min egen/min families firma blev lukket eller solgt ..........................  06 

Sygdom eller invaliditet ...................................................................  07 

Jeg gik på pension ..........................................................................  08 

Personlige eller familiemæssige grunde .........................................  09 

Andet ...............................................................................................  10 

Har aldrig forladt en arbejdsgiver ....................................................  11 

(Ved ikke) ........................................................................................  88 

  

 
F35. Har du i de seneste 10 år haft betalt arbejde i et andet land i en periode på 6 måneder eller 
 derover? 
 

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

Nej ......................................................................................................  5  

(Ved ikke) ...........................................................................................  8  

  

F36. SPØRG ALLE. 
 
 Har du nogensinde været arbejdsløs og arbejdssøgende i mere end 3 måneder? 
 

Ja........................................................................................................  1 Gå til spm. F37 

Nej ......................................................................................................  5 Gå til spm. F39 

(Ved ikke) ...........................................................................................  8 Gå til spm. F39 

  

 
F37. Har en sådan periode varet 12 måneder eller længere? 

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

Nej ......................................................................................................  5  

(Ved ikke) ...........................................................................................  8  
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F38. Har der været en periode på mere end 3 mdr. med arbejdsløshed inden for de seneste 5 år? 
 

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

Nej ......................................................................................................  5  

(Ved ikke) ...........................................................................................  8  

  

 
F39. SPØRG ALLE. 
 

Er du, eller har du nogensinde været medlem af en fagforening eller lignende organisation?  
 
 HVIS JA, er det i dag eller før i tiden? 
 

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

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

Nej ......................................................................................................  5  

(Ved ikke) ...........................................................................................  8  

  

F40. KORT 54. Hvis du tænker på husstandens samlede indkomst, dvs. for husstanden som sådan og 
alle dens medlemmer tilsammen, hvad er da den vigtigste indkomstkilde? 

 
 BRUG DETTE KORT. 
 

Løn ..................................................................................................  01 

Indkomst fra selvstændigt erhverv (landbrug undtaget) ..................  02 

Indkomst fra landbrug, fiskeri, gartneri, skovbrug og jagt................  03 

Pensioner, efterløn ..........................................................................  04 

Arbejdsløshedsdagpenge/fratrædelsesgodtgørelse........................  05 

Andre sociale ydelser eller understøttelse ......................................  06 

Indkomst fra investeringer, opsparing, forsikring eller formue.........  07 

Indkomst fra andre kilder.................................................................  08 

(Vil ikke svare).................................................................................  77 

(Ved ikke) ........................................................................................  88 
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F41. KORT 55. Hvad er din husstands samlede årlige nettoindkomst, hvis du regner  indkomsterne 
sammen fra alle indkomstkilder?  
 
 Hvis du ikke kender det præcise tal, bedes du foretage et skøn.   
 
 

J - Mindre end 121.000 kr. .............................................................  01 

R - Mellem 121.000 og 159.999 kr.................................................  02 

C - Mellem 160.000 og 198.999 kr.................................................  03 

M - Mellem 199.000 og 241.999 kr. ...............................................  04 

F - Mellem 242.000 og 297.999 kr. ................................................  05 

S - Mellem 298.000 og 363.999 kr. ................................................  06 

K - Mellem 364.000 og 423.999 kr. ................................................  07 

P - Mellem 424.000 og 485.999 kr. ................................................  08 

D - Mellem 486.000 – 577.999 kr...................................................  09 

H - Over 577.999 kr........................................................................  10 

(Vil ikke svare)................................................................................  77 

(Ved ikke) .......................................................................................  88 
 
 
 
41.a KORT 56. Cirka hvor stor en del af husstandens samlede indkomst skaffer du? 
 

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 
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F42. KORT 57. Hvilken beskrivelse på dette kort svarer bedst til din opfattelse af din husstands 

indkomst for tiden? 
 

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

Klarer dagen og vejen 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  

  

 
F43.  KORT 58. 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?   
 
BRUG DETTE KORT. 

 

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

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

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

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

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

(Ved ikke) ...........................................................................................  8  

 
 
 
 
F44.  FILTERVARIABEL: 
 

IP BOR SAMMEN MED MAND/KONE/SAMLEVER (kode 01 i F5)...  1 Gå til spm. F45 

IP BOR IKKE SAMMEN MED MAND/KONE/SAMLEVER (kode 02 
i F5) ....................................................................................................

 2 Gå til spm. F58 

  

 



 57

 
F45. KORT 59. Hvad er den højeste uddannelse, din mand/kone/samlever har gennemført? 
 
 Brug dette kort. 
 
 NOTE TIL INTERVIEWER: Ved gennemført forstås en af følgende muligheder: 
 

 et bevis udstedt efter en bedømmelse, der viser at uddannelsesforløbet er bestået 
 
 fuld deltagelse i et uddannelsesforløb uden udstedelse af bevis 
 
 fuld deltagelse i et uddannelsesforløb og bevis for deltagelse udstedt (men ingen andre beviser fx 

for bestået forløb er udstedt) 
 

 

Ingen skolegang, Børnehaveklasse. 1.-5. klasse..........................................................   00 

Folkeskole 6.-8. klasse..................................................................................................   01 

9. - 10. klasse................................................................................................................   02 

Gymnasielle uddannelser, studentereksamen, HF, HHX, HTX ....................................   03 
 
Kort erhvervsuddannelse under 1-2 års varighed,  
F.eks. AMU Arbejdsmarkedsuddannelser, Basisår på Erhvervsfaglige uddannelser
   04 
 
Faglig uddannelse (håndværk, handel, landbrug mv.),  
F.eks. Faglærte, Social- og sundhedsassistent-uddannelsen og tilsvarende   05 
 
Kort videregående uddannelse af op til 2-3 års varighed,  
F.eks. Erhvervsakademiuddannelser f.eks. datamatiker, tandplejer, byggetekniker, 
installatør   06 
 
Mellemlang videregående uddannelse af 3-4 års varighed. Professionsbachelorer,  
F.eks. Diplomingeniør, sygeplejerske, skolelærer, pædagog, journalist, HA    07 

Universitetsbachelorer. 1. del af kandidatuddannelsen ................................................   08 

 
Lang videregående uddannelse. Kandidatuddannelser af 5.-6. års varighed,  
F.eks. Cand.mag., cand.jur., cand.polyt. etc   09 
 
Licentiat.........................................................................................................................   10 

Forskeruddannelse. Ph.d., doktor .................................................................................   11 

(Andet) ..........................................................................................................................   55 

(Ved ikke) ......................................................................................................................   88 
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F46.a KORT 60. Hvilke af beskrivelserne på dette kort dækker, hvad din mand/kone/samlever 
har foretaget sig de seneste 7 dage? Tag alt relevant med. 

 Intv.: Uddyb svaret, spørg: Hvad andet?   
 Gerne flere svar. 
 

1. Har betalt arbejde (eller er midlertidig væk fx på orlov); 
lønmodtager, selvstændig, medhjælpende 
ægtefælle/familiemedlem.......................................................................  1 

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

3. Er arbejdsløs og aktiv jobsøgende.........................................................  1 

4. Er arbejdsløs og ønsker et job, men er ikke aktiv jobsøgende 
(herunder på orlov fra arbejdsløshed)....................................................  1 

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

6. Er på pension/efterløn............................................................................  1 

7. Gør nægter- eller militærtjeneste ...........................................................  1 

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

9. (Andet) ...................................................................................................  1 

10. (Ved ikke)...............................................................................................  1 
  

F46.b FILTERVARIABEL: 

HVIS DER BLEV MARKERET MERE END ET SVAR I F46a............  1 Gå til spm. F46c 

HVIS DER KUN BLEV MARKERET ET SVAR I F46a .......................  2 Gå til spm. F47 

  

F46.c STADIG KORT 60. Hvilken af beskrivelserne på dette kort dækker bedst din 
ægtefælles/samlevers situation i de seneste 7 dage? 

.Har betalt arbejde (eller er midlertidig væk fx på orlov); 
lønmodtager, selvstændig, medhjælpende 
ægtefælle/familiemedlem ...............................................................................  01 

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

Er arbejdsløs og aktiv jobsøgende.................................................................  03 

Er arbejdsløs og ønsker et job, men er ikke aktiv jobsøgende 
(herunder på orlov fra arbejdsløshed)............................................................  04 

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

Er på pension/efterløn....................................................................................  06 

Gør nægter- eller militærtjeneste ...................................................................  07 

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

(Andet) ...........................................................................................................  09 

(Ved ikke) .......................................................................................................  88 
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F47. FILTER:  
 
(DETTE SPØRGSMÅL STILLES  HVIS ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER IKKE HAR BETALT ARBEJDE I 
F46a (KODE 2-10). 

           MEN HVIS BETALT ARBEJDE (KODE 1 I F46a)  GÅ TIL SPM. F48. 
 
 Må jeg lige spørge igen, om din mand/kone/samlever har udført betalt arbejde i en time eller mere 

inden for de seneste syv dage? 
 

Ja........................................................................................................  1 Gå til spm. F48 

Nej ......................................................................................................  5 Gå til spm. F58 

(Ved ikke) ...........................................................................................  8 Gå til spm. F58 

  

F48. (DETTE SPØRGSMÅL STILLES HVIS ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ER I BETALT ARBEJDE (KODE 1 I 
F46a ELLER KODE 1 I F47)). 

 
 Hvad er stillingsbetegnelsen for hans/hendes primære job? 
 
 SKRIV: 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  

 
F49. Hvilken type arbejde beskæftiger han/hun sig mest med i hans/hendes primære job? 
 
 SKRIV: 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
 

   
 
F50. Hvilken uddannelse eller kvalifikationer er nødvendige i jobbet? 
 
 SKRIV: 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  

 
F51. I sit primære job er han/hun …  
 

- LÆS SVARKODERNE OP 
 

lønmodtager......................................................................................  1 Gå til spm.53 

selvstændig ......................................................................................  2 Gå til spm.52 

i arbejde i familieforetagende..........................................................  3 Gå til spm.53 

(Ved ikke) ...........................................................................................  8 Gå til spm.53 

 
F52. Hvor mange ansatte har han/hun? 
 

         SKRIV ANTAL medarbejdere:   

(Ved ikke) ..................................................................  88888 
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F53. FILTER: 
 (DETTE SPM. STILLES HVIS ÆGTEFÆLLE/PARTNER ER I BETALT ARBEJDE (KODE 1 I F46a ELLER 
KODE 1 I F47)). 

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

Ja........................................................................................................  1 Gå til spm. F54 

Nej ......................................................................................................  5 Gå til spm. F57 

(Ved ikke) ...........................................................................................  8 Gå til spm. F57 

  

F54. Hvor mange medarbejdere er han/hun ansvarlig for? 
 

         SKRIV ANTAL    

(Ved ikke) .........................................  88888 

  

 

F57. FILTER: 
 (DETTE SPM. STILLES HVIS ÆGTEFÆLLE/PARTNER ER I BETALT ARBEJDE (KODE 1 I F46a ELLER 
KODE 1 I F47). 

 
 Uanset din partners aftalte arbejdstid, hvor mange timer arbejder han/hun normalt om ugen i  sit 
primære job?  Lønnet og ulønnet overarbejde inkluderes.    
 

     SKRIV TIMETAL:   

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



 61

 
F58. SPØRG ALLE. 
 
 KORT 61. Hvad er den højeste uddannelse, din far har gennemført? Brug dette kort 
 
 NOTE TIL INTERVIEWER: Ved gennemført forstås en af følgende muligheder: 
 

 et bevis udstedt efter en bedømmelse, der viser at uddannelsesforløbet er bestået 
 
 fuld deltagelse i et uddannelsesforløb uden udstedelse af bevis 
 
 fuld deltagelse i et uddannelsesforløb og bevis for deltagelse udstedt (men ingen andre beviser fx 

for bestået forløb er udstedt) 
 
 
 
 

Ingen skolegang, Børnehaveklasse. 1.-5. klasse..........................................................   00 

Folkeskole 6.-8. klasse..................................................................................................   01 

9. - 10. klasse................................................................................................................   02 

Gymnasielle uddannelser, studentereksamen, HF, HHX, HTX ....................................   03 
 
Kort erhvervsuddannelse under 1-2 års varighed,  
F.eks. AMU Arbejdsmarkedsuddannelser, Basisår på Erhvervsfaglige uddannelser
   04 
 
Faglig uddannelse (håndværk, handel, landbrug mv.),  
F.eks. Faglærte, Social- og sundhedsassistent-uddannelsen og tilsvarende   05 
 
Kort videregående uddannelse af op til 2-3 års varighed,  
F.eks. Erhvervsakademiuddannelser f.eks. datamatiker, tandplejer, byggetekniker, 
installatør   06 
 
Mellemlang videregående uddannelse af 3-4 års varighed. Professionsbachelorer,  
F.eks. Diplomingeniør, sygeplejerske, skolelærer, pædagog, journalist, HA    07 

Universitetsbachelorer. 1. del af kandidatuddannelsen ................................................   08 

 
Lang videregående uddannelse. Kandidatuddannelser af 5.-6. års varighed,  
F.eks. Cand.mag., cand.jur., cand.polyt. etc   09 
 
Licentiat.........................................................................................................................   10 

Forskeruddannelse. Ph.d., doktor .................................................................................   11 

(Andet) ..........................................................................................................................   55 

(Ved ikke) ......................................................................................................................   88 
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F59. Var din far lønmodtager, selvstændig eller havde han ikke arbejde, da du var 14 år? 
 

Lønmodtager ...................................................................................  1 Gå til spm. F61 

Selvstændig.....................................................................................  2 Gå til spm. F60 

Havde ikke arbejde..........................................................................  3 Gå til spm. F64 

Faderen død/var der ikke, da IP var 14 år.......................................  4 Gå til spm. F64 

(Ved ikke) ........................................................................................  8 Gå til spm. F62 

 
 
F60. Hvor mange ansatte havde han? 
 

Ingen ...............................................................................................  1 Gå til spm. F62 

1 til 24..............................................................................................  2 Gå til spm. F62 

25 eller mere ...................................................................................  3 Gå til spm. F62 

(Ved ikke) ........................................................................................  8 Gå til spm. F62 

  

 
F61. (DETTE SPØRGSMÅL STILLES HVIS FADEREN VAR I ARBEJDE (KODE 1 I F59)). 
 
 Havde han ansvar for at føre tilsyn med andre medarbejderes arbejde? 
 

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

Nej ......................................................................................................  5  

(Ved ikke) ...........................................................................................  8  

  

 
F62. (DETTE SPØRGSMÅL STILLES HVIS FADEREN VAR I ARBEJDE ELLER VED IKKE (KODERNE  1, 2 
ELLER 8 I F59)). 
 
 Hvad var stillingsbetegnelsen for hans primære job?  
 
 SKRIV: 

________________________________________________________________________  
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F63. KORT 62. Hvilken af beskrivelserne på dette kort dækker bedst det arbejde, han havde, da du var 

14 år. 
 
 Intv. IP skal selv vælge den kategori, IP synes, der passer bedst – hvis nødvendigt, så fortæl IP, at  der 
ikke er nogen rigtige eller forkerte svar, IP skal bare vælge det, IP umiddelbart synes passer  bedst. 
 

Arbejde, der forudsætter uddannelse fra højere læreanstalter eller 
universiteter (læge, ingeniør, teknikumingeniører, arkitekter, revisor) ......................   01 

Ledere i virksomheder(Ledere i store virksomheder, ledere i det 
offentlige, fagforeningsledere, bankdirektører) ...........................................................   02 

Kontorarbejde (kontorassistent , sekretær, bogholder, 
kontorfuldmægtig) .......................................................................................................   03 

Salgsarbejde (Butiksejer, ekspedient, forsikringsagent, sælger) ...............................   04 

Servicefag (Restaurentejer, tjener, frisør, politi, vicevært,) ........................................   05 

Faglært arbejde (mekaniker, typograf, værktøjsmager, elektriker)............................   06 

Specialarbejder (buschauffør, metalarbejder) ...........................................................   07 

Ufaglært arbejde (arbejdsmand, ufaglært fabriksarbejder, dørmand) .......................   08 

Landbrugsarbejde samt fiskeri ................................................................................   09 

(Ved ikke) ....................................................................................................................   88 
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F64.  SPØRG ALLE. 
 
 KORT 63. Hvad er den højeste uddannelse, din mor har taget? Brug dette kort. 
 
 NOTE TIL INTERVIEWER: Ved gennemført forstås en af følgende muligheder: 
 

 et bevis udstedt efter en bedømmelse, der viser at uddannelsesforløbet er bestået 
 
 fuld deltagelse i et uddannelsesforløb uden udstedelse af bevis 
 
 fuld deltagelse i et uddannelsesforløb og bevis for deltagelse udstedt (men ingen andre beviser fx 

for bestået forløb er udstedt) 
 

 

Ingen skolegang, Børnehaveklasse. 1.-5. klasse..........................................................   00 

Folkeskole 6.-8. klasse..................................................................................................   01 

9. - 10. klasse................................................................................................................   02 

Gymnasielle uddannelser, studentereksamen, HF, HHX, HTX ....................................   03 
 
Kort erhvervsuddannelse under 1-2 års varighed,  
F.eks. AMU Arbejdsmarkedsuddannelser, Basisår på Erhvervsfaglige uddannelser
   04 
 
Faglig uddannelse (håndværk, handel, landbrug mv.),  
F.eks. Faglærte, Social- og sundhedsassistent-uddannelsen og tilsvarende   05 
 
Kort videregående uddannelse af op til 2-3 års varighed,  
F.eks. Erhvervsakademiuddannelser f.eks. datamatiker, tandplejer, byggetekniker, 
installatør   06 
 
Mellemlang videregående uddannelse af 3-4 års varighed. Professionsbachelorer,  
F.eks. Diplomingeniør, sygeplejerske, skolelærer, pædagog, journalist, HA    07 

Universitetsbachelorer. 1. del af kandidatuddannelsen ................................................   08 

 
Lang videregående uddannelse. Kandidatuddannelser af 5.-6. års varighed,  
F.eks. Cand.mag., cand.jur., cand.polyt. etc   09 
 
Licentiat.........................................................................................................................   10 

Forskeruddannelse. Ph.d., doktor .................................................................................   11 

(Andet) ..........................................................................................................................   55 

(Ved ikke) ......................................................................................................................   88 
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F65. Var din mor lønmodtager, selvstændig eller havde hun ikke arbejde, da du var 14 år? 
 

Lønmodtager ...................................................................................  1 Gå til spm. F67 

Selvstændig.....................................................................................  2 Gå til spm. F66 

Havde ikke arbejde..........................................................................  3 Gå til spm. F70 

Moderen død/var der ikke, da IP var 14 år......................................  4 Gå til spm. F70 

(Ved ikke) ........................................................................................  8 Gå til spm. F68 

 
F66. Hvor mange ansatte havde hun? 
 

Ingen ...............................................................................................  1 Gå til spm. F68 

1 til 24..............................................................................................  2 Gå til spm. F68 

25 eller mere ...................................................................................  3 Gå til spm. F68 

(Ved ikke) ........................................................................................  8 Gå til spm. F68 

  

 
F67. (DETTE SPØRGSMÅL STILLES HVIS MODER VAR I ARBEJDE (KODE 1 I F65)). 
 
 Havde hun ansvar for at føre tilsyn med andre medarbejderes arbejde? 
 

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

Nej ......................................................................................................  5  

(Ved ikke) ...........................................................................................  8  

  

 
F68. (DETTE SPØRGSMÅL STILLES HVIS MODER VAR I ARBEJDE ELLER VED IKKE (KODERNE 1,  2 
ELLER 8 I F65)). 
 
 Hvad var hendes stillingsbetegnelse i hendes primære job? 
 
 SKRIV: 

________________________________________________________________________  
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F69. KORT 64 Hvilken beskrivelse på dette kort dækker bedst det arbejde, hun havde, da du var 14  år?
 
 Intv. IP skal selv vælge den kategori, IP synes, der passer bedst – hvis nødvendigt, så fortæl IP, at  der 
ikke er nogen rigtige eller forkerte svar, IP skal bare vælge det, IP umiddelbart synes passer  bedst. 
 

Arbejde, der forudsætter uddannelse fra højere læreanstalter eller 
universiteter (læge, ingeniør, teknikumingeniører, arkitekter, revisor) ......................   01 

Ledere i virksomheder(Ledere i store virksomheder, ledere i det 
offentlige, fagforeningsledere, bankdirektører) ...........................................................   02 

Kontorarbejde (kontorassistent , sekretær, bogholder, 
kontorfuldmægtig) .......................................................................................................   03 

Salgsarbejde (Butiksejer, ekspedient, forsikringsagent, sælger) ...............................   04 

Servicefag (Restaurentejer, tjener, frisør, politi, vicevært,) ........................................   05 

Faglært arbejde (mekaniker, typograf, værktøjsmager, elektriker)............................   06 

Specialarbejder (buschauffør, metalarbejder) ...........................................................   07 

Ufaglært arbejde (arbejdsmand, ufaglært fabriksarbejder, dørmand) .......................   08 

Landbrugsarbejde samt fiskeri ................................................................................   09 

(Ved ikke) ....................................................................................................................   88 
  

 
F70. SPØRG ALLE. 
 
 Har du inden for de seneste tolv måneder været på kursus eller til foredrag eller 

konference for at øge din viden eller dine færdigheder i forhold til arbejde? 
 

Ja........................................................................................................  1 Gå til spm. 70a 

Nej......................................................................................................  5 Indsæt sluttid for sektion F 
 og gå til spm. G1 

(Ved ikke) ...........................................................................................  8 Indsæt sluttid for sektion F 
 og gå til spm. G1 

  

 



 67

 
F70.a (DETTE SPØRGSMÅL STILLES HVIS IP HAR VÆRET PÅ KURSUS ELLER TIL FOREDRAG  ELLER 
KONFERENCE INDEN FOR DE SENESTE 12 MÅNEDER (kode 1 i F70)). 
 
 Cirka hvor mange dage har du brugt i alt på denne undervisning og uddannelse inden for de 

seneste 12 måneder? To halve dage tælles som en hel dag 
 
 NOTE TIL INTERVIEWER: undervisning og uddannelse henviser til kursus, foredrag eller konference 

som i F70, også uden for arbejdspladsen. Aftenundervisning tælles som en kvart dag. 
 

         SKRIV ANTAL DAGE:  

(Ved ikke) ....................................................  88888 

   

F70.b KORT 65. Nu vil jeg bede dig tænke på, hvad du har lært på den nævnte undervisning og 
uddannelse. 

 
 Hvor nyttigt ville det du har lært være, hvis du ville skifte arbejdsgiver eller firma? 
 
 Brug dette kort. 
 

Meget nyttigt....................................................................................  1 

Ganske nyttigt .................................................................................  2 

Ikke særlig nyttigt ............................................................................  3 

Slet ikke nyttigt ................................................................................  4 

(Ved ikke) ........................................................................................  8 

  

F70.c KORT 66. Hvor stor en del af uddannelsen blev betalt af din arbejdsgiver eller dit firma? 
 
 Brug dette kort. 
 
 INTERVIEWER: Hvis hele uddannelsen var gratis for arbejdsgiveren eller dit firma, kodes: Ingen. 
 

Det hele ...........................................................................................  1 

Det meste ........................................................................................  2 

Ca. halvdelen ..................................................................................  3 

Noget af den....................................................................................  4 

Ingen ...............................................................................................  5 

(Ved ikke) ........................................................................................  8 
  
 INTERVIEWER INDSÆT SLUTTIDSPUNKT FOR SEKTION F.  

 
     Kl. (time): 
  

  (minutter):  
  

 Brug kl. 0-24 
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SEKTION G 

 Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål om, hvordan dit liv hænger sammen. 

  

 
G1.0 KORT 67. Først vil jeg læse en række udsagn om, hvordan du kan have følt dig den  seneste 

tid. For hvert udsagn beder jeg dig sige, hvor tit du har følt dig sådan  
 i de seneste 2 uger. 
  
 Brug dette kort. 
 
  

Hele 
tiden 

For det 
meste 

Over 
halvdelen 
af tiden 

Under 
halvdelen 
af tiden 

Noget 
af tiden 

Slet 
ikke 

(Ved 
ikke) 

G1. Jeg har været glad og I godt 
humør ............................................  1  2  3  4  5  6  8 

         
G2. Jeg har følt mig rolig og 

afslappet........................................  1  2  3  4  5  6  8 
         
G3.  Jeg har følt mig aktiv og fuld af 

energi.............................................  1  2  3  4  5  6  8 
  

 
G4.0  KORT 68. 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. 
 
 Brug dette kort. 
  
  

Meget 
enig Enig 

Hverken 
enig eller 
uenig Uenig  

Meget 
uenig 

(Ved 
ikke) 

G4. En kvinde bør være indstillet på at 
skære ned på sit betalte arbejde for 
familiens skyld.  1  2  3  4  5  8 

        
G5. Når der mangler job, bør mænd have 

fortrinsret til et job frem for kvinder .......  1  2  3  4  5  8 

 
 
G6.  STADIG KORT 68. Brug det samme kort og fortæl mig hvor enig eller uenig du er i dette  udsagn. 
  

Meget 
enig Enig 

Hverken 
enig eller 
uenig Uenig  

Meget 
uenig 

(Ved 
ikke) 

 Det offentlige burde gøre meget mere 
for at forhindre, at folk havner i 
fattigdom  1  2  3  4  5  8 
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G7. KORT 69. Brug dette kort og fortæl mig, hvor lang tid i løbet af den seneste uge du følte dig 
 ensom. 
 

På intet eller næsten intet tidspunkt ................................................  1 

Nogen gange...................................................................................  2 

For det meste ..................................................................................  3 

Hele tiden eller næsten hele tiden...................................................  4 

(Ved ikke) ........................................................................................  8 

  

 
G8.0  KORT 70. Brug dette kort og fortæl mig, i hvilken grad du har været i hver af de følgende 
 situationer i de seneste tre år. 
 
 
 INTERVIEWER: Hvis IP ikke har taget ferie eller købt nyt husholdningsudstyr de seneste tre år,  indkod 00.
 

 (Sæt ét kryds i hver række) 

 Slet 
ikke      

I høj 
grad 

(Ved 
ikke) 

G8. Jeg har måttet klare mig med 
en lavere husstandsindkomst..........  00  01  02  03  04  05  06  88 

G9. Jeg har været nødt til at bruge 
af min opsparing eller tage lån 
for at dække de almindelige 
leveomkostninger..............................  00  01  02  03  04  05  06  88 

G10. Jeg har måttet skære ned på 
ferier eller husholdningsudstyr 
som hårde hvidevarer o.l..................  00  01  02  03  04  05  06  88 

  

 
G11.  Hvor mange år har du i alt haft betalt arbejde? 
 
 (TIL INTERVIEWEREN: BÅDE ÅR I FULTIDS- OG DELTIDSARBEJDE SKAL TÆLLES MED). 
 

   
Skriv antal år: 

   
 

 
Aldrig haft et betalt arbejde .............................................................  555 

(Ved ikke) ........................................................................................  888 
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G12. FILTERVARIABEL: 
 

I betalt arbejde (kode 01 i F17d) .....................................................  1 Gå til spm. G13 

Pensionist (kode 06 i F17d).............................................................  2 Gå til spm. G64 

Alle andre (kode 02-05, 07-09, 88 i F17d).......................................  3 Gå til spm. G64 

  

 
G13. (Dette spørgsmål stilles hvis kode 1 i G12) (i betalt arbejde). 
 
 KORT 71. Hvilken af følgende opgaver i dit primære job bruger du generelt mest tid på (nævn 
 kun en)? Brug dette kort. 
 
 TIL INTERVIEWER: Primært job: Hvis IP har mere end et job, skal svaret gå på det, som IP bruger 
 flest timer på om ugen. Hvis IP har to job med nøjagtig lige mange timer, skal svaret gå på det højest 
betalte.  
 
 TIL INTERVIEWER: KUN ET SVAR. 
 

Personaleledelse som f.eks. ledelse, instruktion, koordinering ......  01 

Arbejde med andre end kolleger på din arbejdsplads som 
f.eks. kunder, klienter, patienter, studerende ...................................  02 

Arbejde med ord og/eller tal som f.eks. læsning, skrivning, 
optælling, udregninger......................................................................  03 

Arbejde med fysiske genstande og/eller andre fysiske 
materialer som f.eks. fremstilling, byggeri, montering, 
madlavning, rengøring, maling, reparation, læsning, transport ........  04 

Arbejde med dyr og/eller planter ..................................................  05 

(Andet)..............................................................................................  06 

(Tiden fordelt ligeligt mellem to eller flere af opgaverne)..................  55 

(Ved ikke) .........................................................................................  88 

  

 
G14.  Hvis vi ser på alle de job, du har haft, hvor mange år har du så i alt være beskæftiget med 
 den type arbejde, du beskæftiger dig med nu? 
 

  
Skriv antal år: 

  
 

(Ved ikke) ............................  88 
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G15.0 KORT 72. Hvor tit bliver du nødt til at tage … 
 
 LÆS OP… 

  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) 

G15. ... aften- eller 
natarbejde?  1  2  3  4  5  6  7  8 

          
G16.   ... overarbejde med 

kort varsel? ..............  1  2  3  4  5  6  7  8 

  

 
G17. KORT 73. Hvor tit bliver du nødt til at arbejde 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 

  

 
G18.  FILTERVARIABEL: 
 

Lønmodtager (kode 1 i F21)............................................................  1 Gå til spm. G19 

Alle andre (koder 2-8 i F21).............................................................  2 Gå til spm. G46 

  

 
G19. (Dette spørgsmål stilles hvis kode 1 i G12 og kode 1 i G18) (i betalt arbejde og lønmodtager). 
 
 Hvilket år begyndte du for første gang at arbejde for din nuværende arbejdsgiver?  
 

    Skriv årstal: 
    

 

(Ved ikke) ..........................  8888 
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G20. KORT 74. Kender du til andre arbejdsgivere, der ville kunne bruge det, du har lært i dit 
 nuværende job?  
  
 Brug dette kort. 

Ja, mange........................................................................................  01 

Ja, en del.........................................................................................  02 

Ja, et par stykker .............................................................................  03 

Nej, ingen ........................................................................................  04 

(Jeg har ikke lært noget i mit nuværende job).................................  55 

(Ved ikke) ........................................................................................  88 

  

 
G21. KORT 75. Folk gør en ekstra indsats i deres job af mange forskellige grunde. Hvilken af  grundene 
på dette kort er den vigtigste grund til, at du gør en ekstra indsats i dit job? 
 
 INTERVIEWER: Bed IP om at vælge fra listen, før du accepterer 'andet'. 
 
 Den vigtigste grund til at jeg gør en ekstra indsats på mit arbejde er 
 

for at være tilfreds med hvad jeg udretter.........................................  01 Gå til spm. G22 

for at beholde mit job ........................................................................  02 Gå til spm. G22 

fordi mit arbejde er til gavn for andre................................................  03 Gå til spm. G22 

for at få lønforhøjelse eller forfremmelse..........................................  04 Gå til spm. G22 

fordi mine arbejdsopgaver er interessante .......................................  05 Gå til spm. G22 

fordi enhver har pligt til at altid at gøre sit bedste.............................  06 Gå til spm. G22 

(Andet)..............................................................................................  07 Gå til spm. G22 

(Jeg gør ikke en ekstra indsats i mit job) ..........................................  55 Gå til spm. G23 

(Ved ikke) .........................................................................................  88 Gå til spm. G23 
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G22. (Dette spørgsmål stilles hvis koder 01, 02,03,04,05,06,07 i G21). 
 
 KORT 76. Og hvad er den næstvigtigste grund? 
 
 Brug dette kort. 
 
 INTERVIEWER: Bed IP om at vælge fra listen, før du accepterer 'andet'. 
 
 Den næstvigtigste grund til at jeg gør en ekstra indsats på mit arbejde er 
 

for at være tilfreds med hvad jeg udretter.........................................  01  

for at beholde mit job ........................................................................  02  

fordi mit arbejde er til gavn for andre................................................  03  

for at få lønforhøjelse eller forfremmelse..........................................  04  

fordi mine arbejdsopgaver er interessante .......................................  05  

fordi enhver har pligt til at altid at gøre sit bedste.............................  06  

(Andet)..............................................................................................  07  

(Ingen næstvigtigst grund)................................................................  55  

(Ved ikke) .........................................................................................  88  
 
G23.  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. G24 

Nej ...................................................................................................  5 Gå til spm. G25 

(Ved ikke) ........................................................................................  8 Gå til spm. G25 
  

G24. (Dette spørgsmål stilles hvis kode 1 i G23) 
 
 KORT 77. Ca. hvor mange års uddannelse ud over 9. klasse ville de have brug for? 
  
 Brug dette kort. 
 

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  
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(Ved ikke) ........................................................................................  88  
  

 
G25.  (Dette spørgsmål stilles hvis kode 1 i G12 og kode 1 i G18) (i betalt arbejde og lønmodtager). 
 
 KORT 78. 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  
  

G26.0 KORT 79. Fortæl mig, hvor godt hvert af de følgende udsagn passer på dit nuværende job. 
 
  
  

Passer 
slet ikke 

Lidt  
rigtigt 

Ganske 
rigtigt 

I høj 
grad 
rigtigt 

Ved  
ikke 

G26. Mit job er meget varieret ..........................  1  2  3  4  8 

       

G27. Mit job kræver, at jeg hele tiden lærer 
noget nyt. ..................................................  1  2  3  4  8 

       

G28. Min løn afhænger af den indsats, jeg 
gør på jobbet.............................................  1  2  3  4  8 

       

G29. Jeg kan få støtte og hjælp fra mine 
kolleger, når jeg har brug for det ............  1  2  3  4  8 

       

G30. Mit helbred eller min sikkerhed er 
truet på grund af mit arbejde ...................  1  2  3  4  8 

       

G31. Jeg bestemmer selv, hvornår jeg 
starter og slutter på arbejde ....................  1  2  3  4  8 

       

G32. Mit job er sikkert .......................................  1  2  3  4  8 

       

G33. Jeg bliver måske nødt til at flytte til en 
mindre interessant stilling i min 
organisation indenfor de næste 12 
måneder.....................................................  1  2  3  4  8 
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G34.0 FILTER:  
 
 (Dette spørgsmål stilles hvis kode 1 i G12 og 1 i G18 (IP’s primære aktivitet er betalt arbejde og 
lønmodtager)). 
 
 KORT 80. 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) 

G34. Mit job kræver, at jeg arbejder meget 
hårdt................................................................  1  2  3  4  5  8 

G35. Jeg synes aldrig, jeg har tid nok til at få 
lavet det hele på mit job...............................  1  2  3  4  5  8 

G36. Jeg har gode muligheder for 
forfremmelse.................................................  1  2  3  4  5  8 

  

 
G37. Er din umiddelbare overordnede en mand eller en kvinde? 
 

Mand ...............................................................................................  1  

Kvinde .............................................................................................  2 

  

 
G38.  KORT 81. 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  

  

G39. KORT 82. Hvor svært eller let tror du det er for din umiddelbare chef at vide, hvor stor en  indsats 
du gør på dit arbejde? 
 

Særdeles 
svært 

         Særdeles 
let 

(Ved ikke) 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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G40. STADIG KORT 82 Hvor svært eller let tror du, det ville det være for dig at få et lignende eller  et 
bedre job hos en anden arbejdsgiver, hvis du skulle forlade dit nuværende job? Brug det samme kort. 

 
Særdeles 

svært 
         Særdeles 

let 
(Ved ikke) 

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

  

 
G41.  STADIG KORT 82. Hvor svært eller let ville det efter din mening være for din arbejdsgiver at 
 erstatte dig, hvis du holdt op? Brug det samme kort. 
 

Særdeles 
svært          

Særdeles 
let 

(Ville 
ikke 
blive 
erstattet) 

(Ved 
ikke) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 55 88 
  

 
G42. Er der regelmæssige møder på din arbejdsplads mellem repræsentanter for arbejdsgiver og 
 lønmodtagere, hvor man kan drøfte arbejdsvilkår og arbejdspraksis? 
 
 TIL INTERVIEWER: Arbejdspladsen er det sted, IP arbejder på eller ud fra. 
 

Ja.....................................................................................................  1 Gå til spm. G43 

Nej ...................................................................................................  5 Gå til spm. G44 

(Ved ikke) ........................................................................................  8 Gå til spm. G44 
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G43.  (Dette spørgsmål stilles hvis kode 1 i G42). 
 
 KORT 83. Hvor stor indflydelse mener du, at disse diskussioner generelt har på de 
 beslutninger, der påvirker dine arbejdsforhold og -måder? 
 
 Vælg dit svar fra dette kort. 
 

Ikke megen eller slet ingen indflydelse............................................  1  

Nogen indflydelse............................................................................  2  

En hel del indflydelse ......................................................................  3 

Ganske stor indflydelse ...................................................................  4 

(Ved ikke) ........................................................................................  8  

  

 
G44. (Dette spørgsmål stilles hvis kode 1 i G12 og 1 i G18 ( IP’s primære aktivitet er betalt arbejde og 

lønmodtager)  
 
 STADIG KORT 83. Hvor stor indflydelse vil du mene, at fagforeningerne på din arbejdsplads 
 generelt har på beslutninger som påvirker dine arbejdsvilkår og din arbejdspraksis? 
 
 Brug dette kort. 
 

Ikke megen eller slet ingen indflydelse............................................  01  

Nogen indflydelse............................................................................  02 

En hel del indflydelse ......................................................................  03 

Ganske stor indflydelse ...................................................................  04 

(Ingen fagforeninger/medlemmer af fagforening på 
arbejdspladsen)...............................................................................  55 

(Ved ikke) ........................................................................................  88  

  

 

G45. KORT 84. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 
 
 I betragtning af min indsats og mine resultater på jobbet føler jeg, at betalingen er  passende. 
 
 Brug dette kort. 
 

Meget enig.......................................................................................  1  

Enig .................................................................................................  2  

Hverken enig eller uenig..................................................................  3 

Uenig ...............................................................................................  4 

Meget uenig.....................................................................................  5 

(Ved ikke) ........................................................................................  8  
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G46.0 (Dette spørgsmål stilles hvis kode 1 i G12 ( IP’s primære aktivitet er betalt arbejde)) 
 
 KORT 85. Hvor tit føler du, at du… 
 
 LÆS OP … 
 
  

Aldrig 
Næsten 
aldrig 

En 
gang 
imellem Ofte Altid 

Har 
ingen 
sam-
lever/ 
familie 

(Ved 
ikke) 

G46. ...tager problemerne fra 
arbejde med hjem?.....................  01  02  03  04  05 -  88 

         

G47. ...er for træt efter arbejde til at 
nyde de ting, du gerne ville 
gøre hjemme? .............................  01  02  03  04  05 -  88 

         

G48. ...synes, at dit job forhindrer 
dig i at give den tid til 
samlever eller familie, du 
gerne ville?..................................  01  02  03  04  05  06  88 

  

 
G49. FILTERVARIABEL:  
 

Kode 06 i G48 (IP har ingen samlever/familie)................................  1 Gå til spm. G53  

Koderne (01, 02,03,04,05 eller 88 i G48) ........................................  2 Gå til spm G50 
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G50. STADIG KORT 85. Hvor tit føler du, at… 
 
 

 (Sæt ét kryds i hver række) 

 
Aldrig 

Næsten 
aldrig 

En gang 
imellem Ofte Altid 

(Ved  
ikke) 

G50. …dit arbejdspres bliver for 
meget for din samlever eller 
familie? ..........................................  1  2  3  4  5  8 

G51. … dine familieforpligtelser 
forhindrer dig i at bruge den 
tid på jobbet du burde?................  1  2  3  4  5  8 

G52. …du har svært ved at 
koncentrere dig på grund af 
dine familieforpligtelser? .............  1  2  3  4  5  8 

  

 
G53. (Dette spørgsmål stilles hvis kode 1 i G12 (IP’s primære aktivitet er betalt arbejde)). 
 
 KORT 86. Hvor tilfreds er du med dit primære job? 
 
 Brug dette kort hvor 0 betyder særdeles utilfreds og 10 særdeles tilfreds.  
 

Særdeles 
utilfreds 

         Særdeles 
tilfreds 

(Ved ikke) 
 
 

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

 
G54. STADIG KORT 86. Hvor tilfreds er du med forholdet mellem den tid, du bruger på betalt  arbejde, 
og den tid, du bruger på andre ting i livet? 
 
 Brug det samme kort. 
 

Særdeles 
utilfreds 

         Særdeles 
tilfreds 

(Ved ikke) 
 
 

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

 



 
G55. KORT 87. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 
 Jeg ville være glad for at have mit nuværende job, selv om jeg ikke havde brug for pengene. 
 
 Brug dette kort. 
 

Meget enig.......................................................................................  1  

Enig .................................................................................................  2  

Hverken enig eller uenig..................................................................  3 

Uenig ...............................................................................................  4 

Meget uenig.....................................................................................  5 

(Ved ikke) ........................................................................................  8  

 
G56.  Hvad er din normale bruttoindkomst før skat og pensionsbidrag? 
    

 Skriv beløb  Gå til spm. G57 
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   i DKR 
 
   Vil ikke svare  7 Gå til spm. G58 

   Ved ikke  8 Gå til spm. G58 
 
G57. 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 

Anden periode ________________________________________  08 

(Ved ikke) ........................................................................................  88  

 
G58.0 (Dette spørgsmål stilles hvis kode 1 i G12 (IP’s primære aktivitet er betalt arbejde)). 
 
 Fortæl mig for hver af de følgende ting, om du har været ude for dem eller ej i de seneste tre år. 
 Har du…  
 LÆS OP… 

 (Sæt ét kryds i hver række) 

 
Ja Nej 

(Ved  
ikke) 

 G58. …måttet udføre mindre interessant arbejde?.............................  1  5  8 

 G59. …måttet gå ned i løn?...................................................................  1  5  8 

 G60. …måttet gå ned i arbejdstid? .......................................................  1  5  8 
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 G61. … fået mindre sikkerhed i ansættelsen? ....................................  1  5  8 

  

 
G62. Vil du mene, at den organisation, du arbejder for, i de senste tre år har været udsat for … 
 

- LÆS SVARKODERNE OP 
 
 TIL INTERVIEWER: Hvis IP ikke har været i organisationen i tre år, da spørg: 'siden du kom ind i 
 organisationen'. 
 

… store finansielle problemer......................................................  1  

nogle finansielle problemer..........................................................  2  

ingen særlige finansielle problemer............................................  3 

eller slet ingen finansielle problemer? ........................................  4 

(Ved ikke) ........................................................................................  8  

  

 
G63.  Og vil du mene, at antallet af ansatte i den organisation, du arbejder for, i de seneste  
 tre år er … 
 

- LÆS SVARKODERNE OP 
 
 TIL INTERVIEWER: Hvis IP ikke har været i organisationen i tre år, da spørg: 'siden du kom ind i 
 organisationen'. 
 

… faldet meget...............................................................................  1  

faldet lidt ........................................................................................  2  

Uændret..........................................................................................  3 

steget lidt .......................................................................................  4 

eller steget meget?........................................................................  5 

(Ved ikke) ........................................................................................  8  

  

 
G64. FILTERVARIABEL: 
 

IP FØDT EFTER 1940 (UNDER 70)  

(kode 1941 eller højere i F3) ...........................................................
 1 Gå til spm.G 65 

IP FØDT I 1940 ELLER FØR (70 år eller over)  

(kode 1940 eller mindre i F3) ..........................................................

 2 Gå til spm. G73 
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G65. (Dette spørgsmål stilles hvis kode 1 i G64 ( IP under 70)). 
 
 KORT 88. Hvor vigtigt tror du, hver af de følgende forhold ville være for dig personligt,  hvis du 
skulle vælge et job? 
 
 Brug dette kort. 
        
  

Slet ikke 
vigtigt 

Ikke 
vigtigt 

Hverken 
vigtigt 
eller ikke 
vigtigt Vigtigt 

Meget 
vigtigt 

(Ved 
ikke) 

G65. Et job hvor man kunne tage 
initiativer  1  2  3  4  5  8 

        
G66. Et sikkert job...............................  1  2  3  4  5  8 
        

G67. En høj indkomst .........................  1  2  3  4  5  8 
        

G68. Et job der gav mulighed for at 
forene arbejde og familie-
forpligtelser ................................  1  2  3  4  5  8 

        

G69. Et job med gode 
uddannelsesmuligheder ............  1  2  3  4  5  8 

  

 
G70.  KORT 89. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn. 
 
 Jeg ville være glad for at have et betalt job, selv om jeg ikke havde brug for pengene? 
 
 Brug dette kort. 
 

Meget enig.......................................................................................  1 

Enig .................................................................................................  2 

Hverken enig eller uenig..................................................................  3 

Uenig ...............................................................................................  4 

Meget uenig.....................................................................................  5 

(Ved ikke) ........................................................................................  8 

  

 
G71. Hvis du kun tænker på de seneste 3 år, hvad var da det længste antal måneder, om nogen,  
 du var uafbrudt arbejdsløs og søgte arbejde? 
 
 TIL INTERVIEWER: ACCEPTER SKØN. RUND OP TIL NÆRMESTE ANTAL MÅNEDER. 
 

   SKRIV ANTAL MÅNEDER:   

(Ved ikke) .....................................................  88 

(Ikke arbejdsløs de seneste 3 år) .................  00 
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G72. 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?  
 
 TIL INTERVIEWER: Hvis IP siger 'ingen timer' indkod 00.  
 

     SKRIV ANTAL TIMER:   

(Ved ikke) ....................................................  888 

  

 
G73. FILTERVARIABEL: 
 

IP BOR SAMMEN MED MAND/KONE/SAMLEVER (kode 01 i F5).............  1 Gå til spm. G74 

IP BOR IKKE SAMMEN MED MAND/KONE/SAMLEVER (kode 2 i F5)......  2 Gå til spm. G83 
  

 
G74. (Dette spørgsmål stilles hvis kode 1 i G 73 (IP bor sammen med mand/kone/samlever)). 
 
 Hvis du kunne vælge, hvor mange timer om ugen, ville du så gerne have, at din partner 
 arbejdede, under hensyn til, at din partners indtjening ville gå op eller ned i forhold til, hvor 
 mange timer han/hun arbejdede? 
 
 TIL INTERVIEWER: Hvis IP siger 'ingen timer' indkod 00.  
 

     SKRIV ANTAL TIMER:   

(Ved ikke) ....................................................  888 

  

G75. Hvis du kun tænker på de seneste 3 år, hvad var da det længste antal måneder, om nogen, din 
partner var uafbrudt arbejdsløs og søgte arbejde? 

 
 TIL INTERVIEWER: ACCEPTER SKØN. RUND OP TIL NÆRMESTE ANTAL MÅNEDER. 
 

   SKRIV ANTAL MÅNEDER:   

(Partner ikke arbejdsløs de senste 3 år) ......  00 

(Ved ikke) .....................................................  88 

  

 
G76.  KORT 90. Nu vil jeg gerne tale om husarbejdet, dvs. madlavning, opvask, vask, rengøring, 
 indkøb og små-reparationer, men ikke børnepasning og fritidsaktiviteter. 
 
 Ca. hvor mange timer om ugen bruger du selv i alt på husarbejde? 
 
 TIL INTERVIEWER: ACCEPTER SKØN. RUND OP TIL NÆRMESTE ANTAL TIMER.  
 

     SKRIV ANTAL TIMER:   

(Ved ikke) ....................................................  888 
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G77. STADIG KORT 90. Og hvad med din mand/kone/samlever? Ca. hvor mange timer bruger  hun/han 
på husarbejde? 
 
 TIL INTERVIEWER: ACCEPTER SKØN. RUND OP TIL NÆRMESTE ANTAL TIMER 
 

     SKRIV ANTAL TIMER:   

(Ved ikke) ....................................................  888 

  

 
G78. KORT 91. Nogen gange er par uenige om husholdnings- og familiespørgsmål.  
 
 Hvor tit er du og din mand/kone/samlever uenige om penge? 
 
 Brug kortet. 

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) ........................................................................................  08 
  

G79. FILTERVARIABEL: 
 

IP'S SAMLEVER HAR BETALT ARBEJDE (kode 01 i F46a eller 1 i F47)...  1 Gå til spm. G80 
SAMLEVER HAR IKKE BETALT ARBEJDE (kode 02, 
03,04,05,06,07,08,09,88 i F46a eller 02,88 i F47) .......................................  2 Gå til spm. G83 

  

 
G80.0 STADIG KORT 91. Hvor ofte bliver din ægtefælle/samlever nødt til at tage … 
 

  

Aldrig 

Under 1 
gang om 
måneden 

1 gang 
om 
måneden 

Flere 
gange 
om 
måneden 

1 gang 
om 
ugen 

Flere 
gange 
om 
ugen 

Hver 
dag 

(Ved  
ikke) 

G80. ...aften- eller 
natarbejde? ............  01  02  03  04  05  06  07  08 

          

G81.   ...overarbejde 
med kort varsel? ....  01  02  03  04  05  06  07  08 

  

 
G82. KORT 92. Hvor ofte bliver din ægtefælle/samlever nødt til at arbejde 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 
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G83. FILTERVARIABEL:  
 

IP'S PRIMÆRE AKTIVITET ER PENSIONIST (kode 2 i G12).....................  1 Gå til spm. G84 

ALLE ANDRE KODER (1 eller 3 i G12) .......................................................  2 Gå til spm. G86 
  

 
G84. (Dette spørgsmål stilles hvis IP’s primære aktivitet er pensionist (kode 1 i G83)). 
 
 Hvilket år gik du på pension/efterløn?   
 

       Skriv år:  Gå til spm. G85 

(Ved ikke) .......................................................................  8888 Gå til spm. G85 

(Har aldrig haft betalt arbejde)........................................  0000 Gå til spm. G86 
  

 
G85. Ville du selv gerne gå 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 
  

 
G86. FILTERVARIABEL: 
 

IP FØDT I 1964 ELLER FØR (OVER 45) (kode 1964 eller mindre i F3)......  1 Gå til spm. G87 

IP FØDT EFTER 1964 (45 ELLER YNGRE) (kode 1965 eller højere i F3)..  2 Gå til spm. G88 
  

 
G87. (Dette spørgsmål stilles hvis kode 1 i G86 (IP er over 45 )). 
 
 I hvilken alder vil du gerne gå/ville du gerne have gået på pension? 
 

     SKRIV ALDER:   

(Ved ikke) .........................................  888 

  

 

 Indsæt sluttid for sektion G  / time/minutter -  og gå til spm. HF
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G88. (Dette spørgsmål stilles hvis kode 2 i G86 ( IP er 45 eller yngre)). 
 
 KORT 93. Planlægger du at få et barn i løbet af de næste 3 år? 
 
 Brug dette kort. 
 
 TIL INTERVIEWER: HVIS IP ELLER IP'S SAMLEVER ER GRAVID, INDKODES 4. ADOPTION 
 MEDREGNES. 

Bestemt ikke....................................................................................  1 

Sandsynligvis ikke ...........................................................................  2 

Ja, sandsynligvis .............................................................................  3 

Ja, bestemt......................................................................................  4 

(Ved ikke) ........................................................................................  8 
  

 
 AFSLUT INTERVIEW MED SLUTDATO OG TID. 

 

         Dag:  
  

 måned: 
  

 år: 
    

 

 

     Kl. (time): 
  

  (minutter):  
  

 Brug kl. 0-24 
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