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TIL INTERVIEWEREN: HVIS IP ER AF EN MAND, STIL SPØRGSMÅL HF1.  HVIS IP ER EN 
KVINDE, STIL SPØRGSMÅL HF2. 

 
 
DEN INTERVIEWEDE ER EN MAND 
 
 

HF1 KORT A. Nu vil jeg kort beskrive nogle forskellige personer. Lyt til hver 
beskrivelse og fortæl mig, hvor meget de enkelte personer ligner eller ikke ligner 
dig.  

 

 
 

Ligner  
mig 
meget 

Ligner 
mig 

Ligner 
mig i 
nogen 
grad 

Ligner
mig 
lidt 

Ligner 
mig 
ikke 

Ligner 
mig  
slet 
ikke 

(Ved 
ikke) 

A. Det er vigtigt for 
ham at få nye idéer 
og være kreativ. 
Han kan lide at gøre 
tingene på sin egen 
særlige måde .............  01  02  03  04  05  06 

 

 88 

B. Det er vigtigt for 
ham at være rig. 
Han vil gerne have 
mange penge og 
dyre ting.....................  01  02  03  04  05  06  88 

C. Han mener, det er 
vigtigt, at alle 
mennesker i verden 
bliver behandlet lige. 
Han synes, at alle skal 
have lige muligheder 
her i livet........................  01  02  03  04  05  06  88 

D. Det er vigtigt for ham 
at vise sine evner. 
Han ønsker, at andre 
mennesker skal 
beundre det, han gør. ...  01  02  03  04  05  06  88 

E. Det er vigtigt for 
ham at bo i trygge 
omgivelser. Han 
undgår alt, hvad der 
kan bringe hans 
tryghed i fare .............  01  02  03  04  05  06  88 
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Ligner  
mig 
meget 

Ligner 
mig 

Ligner 
mig i 
nogen 
grad 

Ligner
mig 
lidt 

Ligner 
mig 
ikke 

Ligner 
mig  
slet 
ikke 

(Ved 
ikke) 

F. Han kan godt lide 
overraskelser og er 
altid ude efter noget 
nyt at foretage sig. 
Han mener, at det er 
vigtigt at få prøvet 
mange forskellige 
ting i livet ...................  01  02  03  04  05  06  88 

G. Han mener, at man 
bør gøre, hvad man 
får besked på. Han 
synes, at man skal 
følge de regler, der 
findes, selvom der 
ikke er nogen, der 
ser, hvad man 
foretager sig ..............  01  02  03  04  05  06  88 

H. Det er vigtigt for 
ham at lytte til 
mennesker, der er 
anderledes end ham 
selv. Selv når han er 
uenig, vil han gerne 
forstå dem..................  01  02  03  04  05  06  88 

I. Det er vigtigt for 
ham at være ydmyg 
og beskeden. Han 
prøver at undgå at 
tiltrække sig 
opmærksomhed ........  01  02  03  04  05  06  88 

J. Det er vigtigt for 
ham at have det 
sjovt. Han kan godt 
lide at "forkæle" sig 
selv .............................  01  02  03  04  05  06  88 
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Ligner  
mig 
meget 

Ligner 
mig 

Ligner 
mig i 
nogen 
grad 

Ligner
mig 
lidt 

Ligner 
mig 
ikke 

Ligner 
mig  
slet 
ikke 

(Ved 
ikke) 

K. Det er vigtigt for 
ham selv at 
bestemme, hvad 
han foretager sig. 
Han kan godt lide at 
være selvstændig 
og uafhængig af 
andre .......................  01  02  03  04  05  06  88 

L. Det er meget vigtigt 
for ham at hjælpe 
mennesker omkring 
sig. Han er 
interesseret i deres 
ve og vel......................  01  02  03  04  05  06  88 

M. Det er vigtigt for 
ham at have stor 
succes. Han håber, 
at andre mennesker 
anerkender det, han 
udretter .......................  01  02  03  04  05  06  88 

N. Det er vigtigt for 
ham, at staten sikrer 
hans tryghed og 
beskytter ham mod 
enhver trussel. Han 
ønsker, at staten 
skal være stærk, så 
den kan beskytte 
sine borgere ...............  01  02  03  04  05  06  88 

O. Han søger eventyret 
og kan lide at løbe 
risici. Han ønsker et 
spændende liv............  01  02  03  04  05  06  88 

P. Det er vigtigt for 
ham, at han altid 
opfører sig 
ordentligt. Han vil 
gerne undgå at gøre 
noget, som andre 
ville sige, var forkert ..  01  02  03  04  05  06  88 
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Ligner  
mig 
meget 

Ligner 
mig 

Ligner 
mig i 
nogen 
grad 

Ligner
mig 
lidt 

Ligner 
mig 
ikke 

Ligner 
mig  
slet 
ikke 

(Ved 
ikke) 

Q. Det er vigtigt for 
ham at få respekt fra 
andre. Han vil gerne 
have, at andre gør, 
som han siger.............  01  02  03  04  05  06  88 

R. Det er vigtigt for 
ham at være loyal 
over for sine 
venner. Han ønsker 
at være noget for de 
mennesker, der er 
tæt på ham..................  01  02  03  04  05  06  88 

S. Det ligger ham 
meget på sinde, at 
man skal beskytte 
naturen. Det er 
vigtigt for ham at 
passe på miljøet .........  01  02  03  04  05  06  88 

T. Traditioner er 
vigtige for ham. Han 
prøver at følge de 
skikke, der stammer 
fra hans religion 
eller 
familietraditioner........  01  02  03  04  05  06  88 

U. Han søger enhver 
mulighed for at have 
det sjovt. Det er 
vigtigt for ham at 
foretage sig noget, 
han synes, er 
fornøjeligt ...................  01  02  03  04  05  06  88 

 
 
 
GÅ NU TIL SPØRGSMÅL TEKST 1 (OVER IF13) 
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DEN INTERVIEWEDE ER EN KVINDE 
 

HF2  KORT A. Nu vil jeg kort beskrive nogle forskellige personer. Lyt til 
hver beskrivelse, og fortæl mig, hvor meget de enkelte personer ligner eller ikke 
ligner dig.  
 
 

Ligner  
mig 
meget 

Ligner 
mig 

Ligner 
mig i 
nogen 
grad 

Ligner
mig 
lidt 

Ligner 
mig 
ikke 

Ligner 
mig  
slet 
ikke 

(Ved 
ikke) 

A. Det er vigtigt for 
hende at få nye 
idéer og være 
kreativ. Hun kan lide 
at gøre tingene på 
sin egen særlige 
måde...........................  01  02  03  04  05  06  88 

B. Det er vigtigt for 
hende at være rig. 
Hun vil gerne have 
mange penge og 
dyre ting.....................  01  02  03  04  05  06  88 

C. Hun mener, det er 
vigtigt, at alle 
mennesker i verden 
bliver behandlet lige. 
Hun synes, at alle skal 
have lige muligheder 
her i livet........................  01  02  03  04  05  06  88 

D. Det er vigtigt for 
hende at vise sine 
evner. Hun ønsker, at 
andre mennesker skal 
beundre det, hun gør....  01  02  03  04  05  06  88 

E. Det er vigtigt for 
hende at bo i trygge 
omgivelser. Hun 
undgår alt, hvad der 
kan bringe hendes 
tryghed i fare .............  01  02  03  04  05  06  88 
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Ligner  
mig 
meget 

Ligner 
mig 

Ligner 
mig i 
nogen 
grad 

Ligner
mig 
lidt 

Ligner 
mig 
ikke 

Ligner 
mig  
slet 
ikke 

(Ved 
ikke) 

F. Hun kan godt lide 
overraskelser og er 
altid ude efter noget 
nyt at foretage sig. 
Hun mener, at det er 
vigtigt at få prøvet 
mange forskellige 
ting i livet ....................  01  02  03  04  05  06  88 

G. Hun mener, at man 
bør gøre, hvad man 
får besked på. Hun 
synes, at man skal 
følge de regler, der 
findes, selvom der 
ikke er nogen, der 
ser, hvad man 
foretager sig ...............  01  02  03  04  05  06  88 

H. Det er vigtigt for 
hende at lytte til 
mennesker, der er 
anderledes end 
hende selv. Selv når 
hun er uenig, vil hun 
gerne forstå dem........  01  02  03  04  05  06  88 

I. Det er vigtigt for 
hende at være 
ydmyg og 
beskeden. Hun 
prøver at undgå at 
tiltrække sig 
opmærksomhed .........  01  02  03  04  05  06  88 

J. Det er vigtigt for 
hende at have det 
sjovt. Hun kan godt 
lide at "forkæle" sig 
selv ..............................  01  02  03  04  05  06  88 
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Ligner  
mig 
meget 

Ligner 
mig 

Ligner  
mig i 
nogen 
grad 

Ligner 
mig 
lidt 

Ligner 
mig 
ikke 

Ligner 
mig  
slet ikke 

(Ved 
ikke) 

K. Det er vigtigt for 
hende selv at 
bestemme, hvad 
hun foretager sig. 
Hun kan godt lide at 
være selvstændig 
og uafhængig af 
andre .......................  01  02  03  04  05  06  88 

L. Det er meget vigtigt 
for hende at hjælpe 
mennesker omkring 
sig. Hun er 
interesseret i deres 
ve og vel......................  01  02  03  04  05  06  88 

M. Det er vigtigt for 
hende at have stor 
succes. Hun håber, 
at andre mennesker 
anerkender det, hun 
udretter .......................  01  02  03  04  05  06  88 

N. Det er vigtigt for 
hende, at staten 
sikrer hendes 
tryghed og beskytter 
hende mod enhver 
trussel. Hun ønsker, 
at staten skal være 
stærk, så den kan 
beskytte borgerne......  01  02  03  04  05  06  88 

O. Hun søger eventyret 
og kan lide at løbe 
risici. Hun ønsker et 
spændende liv............  01  02  03  04  05  06  88 

P. Det er vigtigt for 
hende, at hun altid 
opfører sig 
ordentligt. Hun vil 
gerne undgå at gøre 
noget, som andre 
ville sige, var forkert ..  01  02  03  04  05  06  88 
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Ligner  
mig 
meget 

Ligne
r mig 

Ligner 
mig i 
nogen 
grad 

Ligner 
mig lidt 

Ligner 
mig 
ikke 

Ligner 
mig  
slet 
ikke 

(Ved 
ikke) 

Q. Det er vigtigt for 
hende at få respekt 
fra andre. Hun vil 
gerne have, at andre 
mennesker gør, som 
hun siger.....................  01  02  03  04  05  06  88 

R. Det er vigtigt for 
hende at være loyal 
over for sine venner. 
Hun ønsker at være 
noget for de 
mennesker, der er 
tæt på hende...............  01  02  03  04  05  06  88 

S. Det ligger hende 
meget på sinde, at 
man skal beskytte 
naturen. Det er 
vigtigt for hende at 
passe på miljøet .........  01  02  03  04  05  06  88 

T. Traditioner er 
vigtige for hende. 
Hun forsøger at 
følge de skikke, der 
stammer fra hendes 
religion eller 
familietraditioner........  01  02  03  04  05  06  88 

U. Hun søger enhver 
mulighed for at have 
det sjovt. Det er 
vigtigt for hende at 
foretage sig noget, 
hun synes, er 
fornøjeligt ...................  01  02  03  04  05  06  88 

_________________________________________________________________________________  
 

GÅ NU TIL SPØRGSMÅL TEKST 1 (over IF13) 
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Tekst 1 
 
For at hjælpe os med at forbedre vores spørgsmål følger her nogle spørgsmål 
inden for en række emner, som ligner de tidligere.   
 
Du skal ikke prøve at huske, hvad du svarede sidst, men prøve at behandle 
spørgsmålene som om, du ikke har set dem før. 
 
De første par spørgsmål handler om politiet i Danmark. 
 

 
IF13: KORT G. Ud fra, hvad du har hørt, eller ud fra dine egne erfaringer, hvor dårligt 

eller godt synes du så, det lykkes politiet i Danmark, at forhindre forbrydelser, 
hvor der anvendes vold eller trusler om vold?  

 
 Vælg dit svar fra dette kort, hvor 0 betyder at det lykkes meget dårligt og 4 

betyder at det lykkes meget godt. 
 

Det lykkes meget dårligt .......................................................................  0 

Det lykkes ret dårligt .............................................................................  1 

Det lykkes hverken dårligt eller godt.....................................................  2 

Det lykkes ret godt ................................................................................  3 

Det lykkes meget godt ..........................................................................  4 

(Ved ikke)..............................................................................................  8 
 
 
IF14: STADIG KORT G. Og hvor dårligt eller godt synes du så, det lykkes politiet at 

fange folk som begår indbrud i boliger i Danmark? Brug samme kort. 
 

Det lykkes meget dårligt .......................................................................  0 

Det lykkes ret dårligt .............................................................................  1 

Det lykkes hverken dårligt eller godt.....................................................  2 

Det lykkes ret godt ................................................................................  3 

Det lykkes meget godt ..........................................................................  4 

(Ved ikke)..............................................................................................  8 
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IF15:  KORT H. 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 meget langsomt og 4 betyder meget 
 hurtigt 
 

Meget langsomt ....................................................................................  0 

Ret langsomt.........................................................................................  1 

Hverken langsomt eller hurtigt ..............................................................  2 

Ret hurtigt .............................................................................................  3 

Meget hurtigt.........................................................................................  4 

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

(Der sker aldrig voldelige forbrydelser i nærheden af, hvor jeg bor)  5 
 
 
IF16: KORT I. Nu kommer der nogle spørgsmål om, hvordan politiet tager sig af 
 forbrydelser som f.eks. indbrud og fysisk overfald. 
 
 Ud fra hvad du har hørt eller dine egne erfaringer, hvor ofte mener du så, at 
 politiet generelt behandler mennesker i Danmark med respekt? 
 
 Vælg dit svar på dette kort, hvor 0 betyder næsten aldrig og 10 betyder næsten 
 altid. 
 

Næsten 
aldrig          

Næsten 
altid (Ved ikke) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
IF17: STADIG KORT I. Cirka hvor ofte vil du mene, at politiet træffer retfærdige, upartiske  
 afgørelser i de sager, de behandler? Brug samme kort.  
 

Næsten 
aldrig          

Næsten 
altid (Ved ikke) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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IF18: STADIG KORT I. Og når politiet har med mennesker i Danmark at gøre, hvor ofte 
 mener du så, at de generelt  forklarer deres afgørelser og handlinger, når de 
 bliver bedt om det? Brug samme kort.  
 

Næsten 
aldrig          

Næsten 
altid (Ved ikke) 

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

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

55 

 
 
IF19.0: KORT J. Nu kommer der nogle spørgsmål om hvor sandsynligt det er, at du blev 
 taget og straffet hvis du gjorde visse ting i Danmark. Brug dette kort hvor 1 er 
 Meget usandsynligt og 4 er Meget sandsynligt.  
 
 Hvor sandsynligt er det, at du blev taget og straffet hvis du…  
 

 (Sæt ét kryds i hver række) 

 Meget 
usandsynligt   

Meget 
Sandsynligt  

(Ved 
ikke) 

IF19. ...krævede for høj erstatning 
af forsikringen eller 
erstatning på falsk 
grundlag? .............................................

 1  2  3  4  8 

IF20. ...købte noget, du troede 
kunne være stjålet? ........................  1  2  3  4  8 

IF21. ... begik en trafikforseelse 
som f.eks. at køre for stærkt 
eller køre over for rødt? .................

 1  2  3  4  8 

 
 
 
IF22: KORT K. Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål om politik og regering. 
 
 I hvor høj grad synes du, at det politiske system i Danmark lader folk som dig få 
 indflydelse på det, regeringen gør? 
 

Slet ikke ................................................................................................  1 

Meget lav grad ......................................................................................  2 

Nogen grad ...........................................................................................  3 

Høj grad ................................................................................................  4 

Meget høj grad......................................................................................  5 

(Ved ikke)..............................................................................................  8 
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IF23: KORT L. Tror du, at du kunne spille en aktiv rolle i en gruppe, der involverer sig 
 i politiske spørgsmål? 
 

Bestemt ikke .........................................................................................  1 

Sandsynligvis ikke ................................................................................  2 

Ikke sikker på hverken det ene eller andet ...........................................  3 

Sandsynligvis........................................................................................  4 

Bestemt.................................................................................................  5 

(Ved ikke)..............................................................................................  8 
 
 
IF24: KORT M. I hvor høj grad synes du, at det politiske system i Danmark lader folk 
 som dig få direkte indflydelse på politik? 
 

Slet ikke ................................................................................................  1 

Meget lav grad ......................................................................................  2 

Nogen grad ...........................................................................................  3 

Høj grad ................................................................................................  4 

Meget høj grad......................................................................................  5 

(Ved ikke)..............................................................................................  8 
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IF25: KORT N. Hvor stor tillid har du til dine egne evner til at deltage aktivt i politik? 
 

Slet ingen tillid.......................................................................................  1 

Lidt tillid.................................................................................................  2 

En hel del tillid.......................................................................................  3 

Stor tillid ................................................................................................  4 

Fuld tillid................................................................................................  5 

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


	DEN INTERVIEWEDE ER EN KVINDE

