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KÆRE  INTERVIEWERE  
 
Jeg repeterer lige praktiske regler for CAPI-interviewning: 
 

a) Arbejd ALTID med maksimalt skærmbillede 
b) Først når du kan se koden for UOPLYST  
      – har du set alle svarmulighederne i det enkelte spørgsmål. 
c) Benyt altid TAL-tasterne til at kode svarene med  
     (= brug meget sjældent mus og pil) 
d) Se nedenfor, hvis du skal ind i allerede gemte interviews. 
 

Prøvenumre til at øve skemaet med i denne undersøgelse:  
A: 69612 – 69816 
B: 79843 – 79877 
C: 89668 – 89715 
D: 99881 – 99815 
----------------------------------------------------------------------------------- 
OPLÆSNINGSREGLER: 
 
Tekst, der er skrevet med grønt – skal altid oplæses for IP 
Tekst, der er skrevet med rødt – er oplysninger og instruktioner til dig/interviewer 
Tekst, der er skrevet med sort – (f.eks.) svarkoder) skal heller ikke læses op  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Enkelte steder vil du få skiltet op: ER DU SIKKER?  
SKILTET SKAL IKKE LÆSES OP- det er DIG som interviewer, der bliver spurgt./tjekket for 
evt. tastefejl: 
 
Tryk s – for Suppress, hvis det tastede svar er korrekt 
Tryk g – for GoTo, hvis det netop tastede svar skal rettes. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
I spørgsmål, der løber over flere skærmbilleder: 
Klik på rullepanelet under spørgsmål og svarkoder 
eller 
Tryk F9 og få listen med alle svarkoderne frem – maximer skærmbilledet, så ser du alle 
svarkoder på én gang  
Brug nord/syd-pilene i højre hjørne på tastaturet til at bevæge dig rundt mellem svarkoderne 
og tryk ESC  og skriv nu koden for det rigtige svar. 
(Hvordan kan du vide at svarkoderne løber over flere skærmbilleder? 
Alle spørgsmål ender med koden UOPLYST  
– hvis du ikke kan se denne kode = flere skærmbilleder). 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
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I spørgsmål, hvor der gerne må gives flere svar, kan du enten benytte mellemrumstasten 
– mellem svarene ELLER pege med pilen og klikke på svarene.  
Tryk Enter, når der ikke er flere svar der skal kodes 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
Hvis du skal ind i et allerede gemt interview: skriver du IP-nummeret og dit        
Interviewernummer – og straks kommer interviewet frem og du kan rette, hvad du måtte 
ønske. Dette gælder før du uploader interviews eller bortfald.  

 
Rettelser efter du har uploadet IP-nummeret enten det er i form af ændringer i et 
eksisterende interview eller ved at du fået et interview med en IP, der i første omgang er 
registreret som bortfald – den slags rettelser, skal du tale med indsamlingsafdelingen om, så 
vi sikrer os at rettelserne, ”når igennem hele systemet”. 
 
I Capi-programmet vil du tillige opdage, at IP-nummeret skal gentages til sidst i interviewet.  
Det er for at undgå forbytning af Ip-numrene.  
Prøv på et af prøvenumrene at taste et andet prøvenr. – der popper et skilt op – hvor du vil 
kunne se, at det netop indtastede IP-nr er et andet end IP-nummeret i starten af interviewet.  
Med OP/NED piletasterne i tastaturets højre hjørne kan du markere det sted, der skal rettes 
– herefter trykker du enten ENTER eller trykker g for Go To 

- nu kan du rette IP-nummeret.  
 
 
 
HUSK: Hvis det var IP-nummeret allerforrest, der skulle rettes,  
trykker du efter ip-nummer-rettelsen ENTER – og derefter END.  

– Så kan du fortsætte interviewet.  
 
---------------------------------------------------- 
Som sædvanlig skal ALLE de IP-numre du modtager, registreres og afsluttes på Pc’en, d.v.s. 
også bortfald.  
 
Interviews og afsluttede IP’ere uploader du til SFI-Survey, jf. den udleverede manual vedr. 
Interviewerforum. For at vi hele tiden kan følge undersøgelsen på tæt hold, vil vi bede dig om 
minimum at sende interviewene ind til os 2 gange om ugen.   

 
Papir - AD-kort sender du til INSTITUTTET, når du har set på ”din Kvittering”, at interviewene 
er modtaget i SFI-Survey – igen jvf. manualen til interviewerforum. 

 
Du hører fra København, hvis der bliver fundet fejl i interviewene.  
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Specifikt på undersøgelse:  

ESS 2013 - Den europæiske Samfundsundersøgelse 

CAPI-PROGRAM US45270  
 
 
Lidt forklaring til skemaet: 
 Skemaet består af en basis-del med afsnittene A, B, C, D, E og F 
Samt en tillægsdel med afsnittene H og I –  
Der er to forskellige sæt af H-spørgsmål – et til kvinder og et til mænd.  
(Hvis du stiller kvindespørgsmål til en mand – ja - så har du kodet forkert køn i Sp.F2)  
 
samt fire forskellige I-skemaer: - der kaldes:  IA;  IB, IC og ID. 
og til sidst kommer sektionerne 
J (spørgsmål til intervieweren om interviewet) og  
N (nabolagsspørgsmål). 
 
Alt dette lægger du ikke mærke til, når du bruger CAPI-programmet – du vil automatisk 
springe til de rigtige tillægsskemaer, når du bruger det IP-nr., der står udfor køn og alder på 
din liste.  
Det er ekstremt vigtigt, at det er det rigtige IP-nummer, interviewet kommer ind på - fra 
starten af interviewet.  
I andre undersøgelser vil man i de fleste tilfælde kunne rede situationen, hvis man ved en fejl 
får begyndt med et forkert IP-nummer – men den går ikke i denne undersøgelse  
– VÆR derfor ekstra agtpågivende, når du taster IP-nummer ind: 
 
Efter de enkelte afsnit skal der indtastes klokkeslæt  
 
Der er mange forevisningskort og det er meningen, at IP fra kortene selv finder den 
svarkode, som passer for IP. FØRST OG FREMMEST skal IP ud fra forevisningskortet finde 
svaret. Men fordi der kan være IP’ere, der har svært ved at overskue teksten på 
forevisningskortet, eller som læser dårligt, eller har dårligt syn, kan det i nogle situationer 
være hurtigere og lettere for interviewsituationen at oplæse svarkoderne for IP. 
Du finder hurtigt ud af, hvad der passer for den enkelte IP’er. 
 
 
 
 
 
Spørgsmål, som jeg synes, du bør kigge på i CAPI-programmet US45270, før du går i 
gang med at interviewe:   
 
 
 
Spørgsmål, hvor der gerne må gives flere svar: 
C17        F17.a F45.a J6
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B19 At placere sig til venstre eller til højre i den politiske debat – skal ikke forveksles med 
partiet ”Venstre” . (Partiet Venstre, vil man normalt opfatte som at ligge til højre, hvilket du 
ikke må forklare IP).  
Vær opmærksom på, at IP ikke misforstår spørgsmålet – især yngre IP’ere er ikke så 
bekendt med tankegangen bag formuleringen.  
 
 
D5 til D15 ’Fortæl mig, hvor lang tid ….’  
Skal læses op på denne måde - hver gang – ellers bliver det et forkert spørgsmål, der 
stilles …. 
 
 
 
F6 LÆG MÆRKE til at spørgsmålet går på om der er en juridisk betegnelse på det 
samliv som IP har med sin nuværende partner – er der papirer på det? – eller er det 
papirløst (kode3)? Der skal blot svares for det samliv som IP lever i LIGE NU. 
Kode 2 for registreret partnerskab bruges KUN for gifte homoseksuelle. 
 
  
F11 LÆG MÆRKE til at spørgsmålet går på IPs civilstand  - rent juridisk . Der skal 
altså ikke tænkes på hvem IP bor sammen med – men hvilken civilstand IP har. 
Kode 2 for registreret partnerskab bruges KUN for gifte homoseksuelle. 
 
F15 Løber måske over flere skærmbilleder. Brug F9-tasten 
Læg mærke til de forskellige godkendelsestyper til godkendte uddannelser 
 
F15 Kig på dit laminerede uddannelsesark – så du er klædt på til at kunne forstå Kort 52 
 
F16 VÆR OBS på at skolegang inkluderes – MENS lære/elev-tid ikke tælles med. 
(Lære/elev-tid regnes i denne undersøgelse for tid på arbejdsmarkedet)  
 
Før sp. F21 : Før spørgsmålene om IPs arbejde eller tidligere arbejde stilles, får du dette 
skærmbillede op – til erindring om, at du – skal stille spørgsmålene i den rigtige tid – 
nutid eller datid: 
 
 ET SKÆRMBILLEDE TIL INTERVIEWEREN / FILTER  
 
 Hvis IP er i arbejde stilles spørgsmål om nuværende arbejde,  
           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, stilles spørgsmål om seneste job. 
 
 Afhængigt af situationen skal du vælge den relevante spørgsmålstekst nutid/datid 
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F32 Læg også mærke til forskellen på kode 1 og kode 3 
Læg også mærke til forskellen på kode 4 og 5 
 
 
F40 LÆG MÆRKE til forskellen på kode 2 og kode 3 
 
F44  
F52 
F56 Løber måske over flere skærmbilleder. Brug F9-tasten 
Læg mærke til de forskellige godkendelsestyper til godkendte uddannelser 
 
F44  
F52 
F56 Kig på dit laminerede uddannelsesark – så du er klædt på til at kunne forstå  
Kort 60/62/64 
 
Sektion J –  
Skal du besvare nogle spørgsmål om, hvorledes interviewet gik.  
J.9: her vil du frit kunne skrive nogle kommentarer til interviewet – og evt. i hvilket lys 
interviewet skal ses. 
 
 
Til sidst - før du udfylder interviewdato og klokkeslæt, - skal du udfylde nogle enkelte 
spørgsmål om, hvilken bolig IP bor i samt hvilke kendetegn, der gælder for nabolaget/det 
område, som IP bor i. 
N2 Læg også mærke til kode 3 
 
 
Rigtig god undersøgelse  
 
M.v.h.   
 
Lone Kirsten  75752212  lkr@sfi.dk  
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MATERIALE I UNDERSØGELSEN 
 

Følgende materialer indgår i undersøgelsen.  

• Forevisningskort til A-F sektionerne altid med ud til IP 

• Forevisningskort til H og I sektionerne altid med ud til IP 

• IP brev     
• Folder 2013 
• Papir om specifikke spørgsmål 

 

• Spørgeskema til A-F sektionerne 

• Spørgeskema til H - I og J sektionerne 

• Spørgeskema til N sektion (nabolags-spørgsmål) 
• Generel instruktion 
• CAPI-brev fra LKR 
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PLAN FOR INSTRUKTIONSMØDE 
 

13.00 - 13.15 

 

Velkommen,  - præsentationsrunde - Hvem er hvem, 

13.15 - 13-20 Dagens program 

13.20 - 13.40 Formål med undersøgelse.       

Indlæg v. Torben Fridberg 

13.40 - 13.50 Gennemgang af papirer i undersøgelse 

13.50 - 14.20 Gennemgang af ad-kort og web-kontaktregistrering  

- og forskellen på de to registreringer. 

 

Øvelser I web-kontaktregistrering 

 

25 min 

 

Kaffe/kage Pause 

 

14.45 - 15.15 Højere opnåelse                                               

- 70% gennemsnit på landsplan skal opnås  

- hvilket betyder at mange skal have betydeligt mere  

- som modvægt til de ekstra svære områder 

 

15.15 - 15.35 Hvad er interviewerens job? 
interviewperiode, Stikprøven, interview- og kontaktmetode 

Brev og folder 

 

 

Spørgeskemaet opbygning,  

Nabolagsspørgsmål 

 

 

15 min  

 

Pause 

 

 

15.50 - 17.00 

 

Gennemgang af dummy 

 

 

10 min  

 

Pause 

 

 

17.10 - 17.55 

 

Fortsat gennemgang af dummy 

 

 

17.55 - 18.00 

 

God undersøgelse - de sidste bemærkninger  

- vi spiser middag før vi skilles 
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ET HURTIGT OVERBLIK OVER DINE OPGAVER I DENNE US . 
Før interviewet –  

• Du skal sende IP- brev + en brochure ud til IP 

• Besøge IP og lave aftale med IP 

• Overtale IP til at deltage  

Materialer, der bruges før interviewet 

• AD-kort 
• IP-brev 
• Kuverter til IP 
• Frimærker 

 

Løbende undervejs i interviewperioden 

• Du skal løbende føre kontakter og aftaler ind i web-kontaktregistreringen 

https://websurvey.sfi.dk/us45279 
• Som sædvanligt udfylde AD-kortet løbende 

• Mindst en gang i ugen uploade/downloade 

 

Materialer, der bruges under interviewet 

• De to sæt forevisningskort (til sektion A-F og sektion H-I) 

• Medbring altid ekstra IP-brev og folder  
 
Materialer  – som kan støtte dig under interviewet 

• Papir om specifikke spørgsmål 
• Den generelle instruktion  
• CAPI-brev fra LKR 
• Papir om interviewerteknik 

 

Efter interviewet 

• Skal J-sektion udfyldes (interviewer observationer) 
• Skal N-sektion udfyldes (nabolags-observationer)  UDFYLDES PÅ ALLE IP’ere, uanset 

om der er interview eller ej 
• Gennemføre Capi-skemaet endeligt 
• Lave web-kontaktregistrering på det gennemførte interview 

 

Med papirpost sendes til Kbh. 
• Udfyldte AD-kort 
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BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN 
ESS – European Social Survey, eller Den europæiske Samfundsundersøgelse, som den 

hedder på dansk, er en europæisk undersøgelse, der i år bliver gennemført i 26 lande i Europa. 

Undersøgelsen finansieres herhjemme af Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv og 

koordineres i Danmark af Torben Fridberg, seniorforsker ved SFI. Det centrale 

koordineringsarbejde imellem landene finansieres af bl.a. den Europæiske Kommission.  

Undersøgelsen har til formål at belyse befolkningens holdninger til, og tanker om, en række 

hverdagsforhold, som eksempelvis tillid til vores politiske system, tanker om demokratiet, 

den enkeltes velvære i forhold til familie og arbejde.  

Ud over at kunne sammenligne holdningsforskelle mellem forskellige befolkningsgrupper i 

Danmark, er det med undersøgelsen muligt at sammenligne de europæiske lande med 

hinanden samt at sammenligne holdninger over tid. Undersøgelsen blev gennemført første 

gang i 2002, og det er hensigten, at den løbende skal gentages med to års mellemrum. Der 

udtrækkes en ny stikprøve til hver runde, og det er således ikke de samme personer, der 

medvirker hver gang. Vi skal nu i gang med femte runde. 

De data, der indsamles bruges i vid udstrækning af vores egen regering, politikere, den 

Europæiske Kommission, forskere og mange andre. Dataene stilles gratis til rådighed på 

ESS’s hjemmeside (www.europeansocialsurvey.org). Der er mere end 32.000 registrerede 

brugere af data på ESS’ hjemmeside. 

. 

STIKPRØVEN 

Der er udtrukket ca. 3000 personer tilfældigt i befolkningen. Alle IPere er fra 15 år og op efter. 

 

 

INTERVIEWPERIODEN -  
Interviewperioden løber fra instruktionsmødet og frem til absolut sidste indsamlingsdag: d. 

21.april 2013   
MEN du bør planlægge din indsamlingstid, således at du er færdig d. 27. marts  

- ALLE IP’ere skal på dette tidspunkt være forsøgt kontaktet og interviewet.  

 

I perioden fra 27.3. og frem til 21.4. skal der gøres en ekstra indsats for at træffe og få 

interview med de ikke trufne – samt nægtere. ALTSÅ, I bør alle være færdige d. 27.3., så I kan 

være med til at samle op på de sidste IPere, som vi ikke har kunnet træffe/fået interview med. 

Det er vigtigt, at slutdatoen -d. 21.april- bliver overholdt, da der efterfølgende er 

medarbejdere, der skal kode de åbne spørgsmål.  Bagefter skal data afleveres til ESS, og det 

vil koste os bod, hvis ikke der ikke bliver afleveret til tiden.  

 Tal derfor med din supervisor i god tid, hvis du føler, at du ikke kan nå dine adressekort til d. 

27.marts 2013.  
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IP-BREVET OG ESS FOLDEREN  

Hvert brev du sender vedlægges en folder. Du sender selv IP-brevene ud, efterhånden som du 

er klar til at interviewe IPerne. Dog skal alle breve sendes før 11. marts og alle IPere skal 

ligeledes være forsøgt interviewet før 27. marts.. IP-Brevet skal sendes 3 – 5 dage før du 

aflægger det første besøg. Husk at påføre brevet dit navn nederst til højre. Hvis du synes, kan 

du evt. skrive dit eget telefonnummer nedenunder dit navn. Ellers står der SFI Surveys 

telefonnummer. Husk også at påføre brevet IP-nummer og hvilken dato du har sendt brevet. 

Disse oplysninger er vigtige for, at vi kan give IP en personlig og professionel service, hvis IP 

ringer ind til os. 

 

INTERVIEWFORM OG KONTAKTFORSØG 
• Der skal interviewes ved besøgsinterviews 

• De fire første kontakter til IP skal være besøgskontakter 

• Det er vigtigt, at du spreder besøgene ud over en længere periode, da dette øger 

chancerne for at træffe IP.  

• Kontaktforsøgene skal tillige ligge på forskellige tidspunkter af dagen, herunder 

minimum et om aftenen og et i weekenden 

• Hvis IP har et telefonnummer skal der efter de 4 besøg også forsøges med flere 

telefonkontakt forsøg.  

• Alle kontaktforsøg noteres på AD-kortet samt indtastes efterfølgende i den elektroniske 

web-kontaktregistrering, https://websurvey.sfi.dk/us45279.  

Det enkelte kontaktforsøg indtastes helst samme dag, som du har kontaktet IP, så der 

ikke går kludder i registreringen 

• ”Karakteristika ved IPs nabolag” skal udfyldes på alle ’IPere. Hvis IP nægter, at deltage før 

første besøg, skal du så alligevel aflægge adressen minimum et besøg.  

Undtaget er selvfølgelig dem, der er døde, flyttet til udlandet, eller hvor adressen aldrig 

bliver fundet.  

 

 

GODE GRUNDE TIL AT DELTAGE 
Da undersøgelsen bruges i den politiske og offentlige debat, er det vigtigt, at alle udtrukne 

IPere deltager i undersøgelsen. Undersøgelsen skulle gerne tegne et tydeligt billede af 

danskernes meninger og holdninger. Ung som gammel, rig som fattig: alle er lige vigtige.  

Siger den ældre, at han/hun ikke har en mening, kan man f.eks. spørge om personen føler sig 

tryg ved at være ude efter mørkets frembrud… ”selvfølgelig gør jeg da (ikke) det!” svarer 

han/hun måske, og se: så har han/hun allerede svaret på et af spørgsmålene… sværere er 

spørgsmålene ikke.  

Siger den unge på Nørrebro, at hun eller han ikke har tid til at være med, eller at det er spild af 

tid, så spørg om personen synes, at alle frit skal have mulighed for at udtrykke deres mening 

eller om dem, der har de mest yderliggående synspunkter, skal forhindres i at udtrykke dem 

offentligt? Personen har sikkert en mening om, i hvilken retning demokratiet bør udvikle sig; 

Det er derfor vigtigt for det billede, der tegner sig, at IP er med i undersøgelsen.  
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”IKKE TRUFFET”  
SFI Survey har opstillet mål, som vi er forpligtiget til at leve op til. Et af disse mål er, at vi skal i 

kontakt med 95 % af alle udtrukne IPere i en undersøgelse.. Før en IP afsluttes med koden 

”ikke truffet”, skal du derfor sikre dig, at du har gjort, hvad du kan, for at komme i kontakt 

med pågældende. For eksempel: 

• Besøgt IP om aftenen 

• Besøgt IP i weekenden 

• Fordelt besøgene over en længere periode (dem der ikke træffes ved de første besøg, 

skal forsøges igen senere og helst en ekstra gang lige inden dead-line) 

• Husket at få lagt et besøgskort/aftalekort, hvis du ikke har truffet IP hjemme 

• Kontaktet SFI Survey for at finde ud af om IP evt. er flyttet. (Lettest at sende en mail til 

din supervisor) 

• Ringet til IP (undersøg om der evt. er opført andre telefonnumre på husstanden) 

• Kontaktet SFI Survey for at høre om det er muligt at finde andre telefonnumre på 

husstanden 

• Evt. taget kontakt til naboer ved besøg på adressen 

 

 

KONTAKTREGISTRERING: 
På hver eneste IP i denne undersøgelse skal der udfyldes kontaktregistrering 3 steder: 

1) På ad-kortet (det kender du) 

2) I CAPI-programmet - uanset om det er som interview eller som bortfald (det kender 

du) 

3) I WEB-kontaktregistrering. (NYT) https://websurvey.sfi.dk/us45279 

 

1)  

På AD-kortet udfylder du din kontakt til IP, som du plejer:  

o Dvs. besøg ved døren og efterfølgende med telefonopkald, hvis du ikke har 

truffet IP ved de første 4 besøg. 

o Desuden bruger du det udvidede ad-kort til at notere detaljer vedr. 

kontakten, nægtere eller andet. 

 

 

2) Det er antallet af disse kontakter og kontaktforsøg, du skriver ind i CAPI-

programmet. - uanset om det er i forbindelse med interview eller som bortfald.   

I CAPI-programmet skal tillige udfyldes nabolags-spørgsmål på alle IP’ere. 
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3) WEB-Kontaktregistrering 

I WEB-kontaktregistreringen indberetter du ALLE handlinger/ændringer vedr. IP  

(dog IKKE udsendelse af IP-brev),  

Dvs.:  

a. Når et interview er gennemført  

b. Kontaktforsøg til IP, besøg eller telefon – under kontaktforsøgene kodes, 

hvad der kom ud af kontakten, f.eks. aftale, nægter, flyttet,  

c. Besked fra SFI om f.eks. ny adresse, nægter, -er ude af stand til at deltage 

pga. fravær/sygdom mm. 

d. Din kontakt til SFI, hvis der fremkommer en ny oplysning på IP: f.eks. 

oplysning om ny adresse, dødfald, flyttet til udlandet 

 

Den samme handling må KUN registres en gang! – Du skal selv holde styr på, hvad 

du tidligere har indberettet. Du vil ikke kunne se det på nogen liste. 

 

Antallet af web-indberetninger vil i nogle tilfælde være højere end antallet af de 

kontaktforsøg, der står på AD-kortet – det er OK 

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

Web-indberetning: når IP nægter, så skriv antallet af kontakter til IP – du bruger her 

oplysningen fra AD-kortet (altså hvor mange kontakter, du har haft til IP) 
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WEB-KONTAKTREGISTRERING 
Sådan ser WEB-Kontaktregistreringen ud i skitseform - den giver et hurtigt overblik 

- bagefter følger forklaring og vejledning i udfyldelse på webben. 
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OM UDFYLDELSE AF WEB-KONTAKTREGISTRERING: 

 
Du åbner web-kontaktregistreringen enten på denne adresse: 

https://websurvey.sfi.dk/us45279   
eller ved at gå på interviewerforum.  

Hvis din maskine er blokeret, så du ikke kan gå på nettet, så skal du gå ind i interviewerforum. 

 

Når du er inde i web-kontaktregistreringen, så får du hvert nummer/emne-område op 

på hvert sit skærmbillede - f.eks. ser dato- skærmbilledet og slut -skærmbilledet 

således ud: 

 

 
Der klikkes en enkelt gang på datoen for kontakten- så kan der gås til næste skærmbillede 
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og slut -skærmbilledet ser således ud: 

 
 

Så snart der er trykket på højrepilen, så er web-registreringen indsendt  

- og du kan enten begynde på en ny web-kontaktregistrering  

eller hvis du ikke har flere web-kontaktregistreringer, trykke på krydset i øverste højre hjørne. 

 

 

 

Tidligere indsendte kontaktregistreringer på web, kan du ikke få frem og rette i, så det gælder 

om at udfylde dem rigtigt fra starten. Du får desværre heller ikke en kvittering for indsendte 

indtastninger, så det er en god ide, at krydse af på AD-kortet, når du har tastet 

kontaktforsøget ind i web-kontaktregistreringen - eller på anden måde at holde styr på 

kontakterne. 

Du behøver ikke at taste ind, når du udsender et IP-brev, derimod skal det altid registreres 

hvordan den enkelte IP afsluttes:  enten som  en meddelelse om, at der er foretaget et 

interview ELLER at sagen ender som et bortfald. 
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Herunder kan du se, hvad de forskellige punkter i web-kontaktregistreringen indebærer: 

 

Punkt 1 – 3 

Dato og klokkeslæt i kontaktform kender du allerede fra det almindelige 

adressekort. Ugedagen kodes automatisk i programmet (du kan ikke se det)  

– derfor er det vigtigt, at det er den rigtige dato, der kodes. 

 

Punkt 4 (kontaktform) er udvidet med information om dørtelefon, og om 

der er kommet en besked om IP fra SFI Survey. Husk at skrive stikord på AD-

kortet, så du har brugbare notater når du skal taste kontakten ind i web-

skemaet, når du kommer hjem og får åbnet din computer. Udsendelse af IP-

brev er IKKE kontaktforsøg 

 

Punkt 5 (resultat af kontakten) 

Her skal du indtaste resultatet af hvert enkelt kontaktforsøg. Husk igen at 

skrive et par stikord på AD-kortet.  Også kontakt med andre end IP skal 

registreres. 

 

Vær OBS på, at også den kontakt, hvor du har opnået interview med IP 

(interview gennemført)skal indberettes elektronisk.  

 

 

Kode 7 bruges når IP ikke tilhører undersøgelsen – samt når der ikke kan 

findes nogen adresse på IP. 

Formålet med undersøgelsen er kun at få et billede af borgere i private 

husstande, derfor vil IPere, der bor på institution falde ud af undersøgelsen. 

F.eks. beboere på institution for handicappede, fængsler, bor på kaserne, o. 

lign. 

 

Der er stor forskel på kode 7 og 8.  

Hvis IP er flyttet, bruges kode 8 ANDET.  

Kode 7 bruges, hvis IP bor på institution, er i fængsel etc.. Desuden bruges kode 

7 i de få tilfælde, hvor det overhovedet ikke har været muligt at finde en ny 

adresse på IP.  

 

Procedure, når IP ikke bor på den adresse, der står på AD-kortet:  

Først gives kode 8. Hvis du ikke har fået oplyst IPs nye adresse – enten af SFI 

eller af andre beboere på adressen, så kontakter du SFI. Når der findes ny 

adresse – lægges den nye adresse ind i den elektroniske  

WEB- kontaktregistrering (brug igen kode 8).  

 

Når der overhovedet ikke kan findes nogen ny adresse på IP – først da bruges 

kode 7.  
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Punkt 6 (hvorfor kom der ikke noget interview ud af denne kontakt?) 

Her indtaster du begrundelsen for, at der ikke kom et interview ud af din 

kontakt til IP. 

Som du ser, er der en del flere bortfaldsgrunde end vi plejer at have. Udover 

dem, du kender, skal flg. grunde fremhæves: 

 I tilfælde af, at det nægtes at deltage, så skal det kodes, hvilken person, der 

nægtede at deltage; var det IP eller var det en anden – eller vides det ikke.   

 

 

Ved sygdom skelnes der mellem MIDLERTIDIG sygdom, hvor det forventes, at 

IP bliver rask i interviewperioden dvs. før udgangen af uge 16 (kode 6) og  

– LANGVARIG sygdom og handicap, hvor det IKKE forventes, at IP bliver rask i 

interviewperioden, dvs. før udgangen af uge 16 (kode 7). 

 

 

Endvidere er her tre koder for flytning: flyttet til kendt sted i DK(kode 11), 

flyttet til udlandet (kode 9) eller bopæl ukendt (kode 10). 

Endelig er det muligt at kode – hvor længe IP ikke træffes (kode 5). 

 

Punkt6b (Sprogvanskeligheder/hvilket sprog taler IP?) 

Du må ikke selv oversætte spørgeskemaet, heller ikke hvis du taler sproget 

flydende. Hvis IP ikke kan forstå dansk, så må interviewet ikke gennemføres.   

Indtast det sprog IP taler og send AD-kortet tilbage til SFI. 

 

Punkt 7 (Ved hvilket kontaktforsøg nægtede IP?)  Hvis IP nægter, vil 

man gerne vide ved hvilken kontakt (altså hvor mange kontaktforsøg skulle der 

til) IP nægtede at deltage.  

 

Når IP nægter, så skal du skrive det antal af kontakter du har haft til IP – Du 

bruger her oplysningen fra AD-kortet (altså hvor mange kontakter, du har 

haft til IP) 

 

 

 

 



   

15 
 

Punkt 8 (hvorfor nægter IP?) - gerne flere svar -  

Her skal du indtaste hvorfor IP nægter, - dvs. GRUNDE TIL AT IP NÆGTER. 

Dette er et vigtigst punkt, da viden om nægtergrunde kan hjælpe os i arbejdet 

med at opnå flere interviews. I 2010 var de tre vigtigste grunde til, at IP 

nægtede, at det var et dårligt tidspunkt og at IP aldrig deltager i sådanne 

undersøgelser samt ’andre’ grunde. Denne viden kan hjælpe os i det videre 

arbejde. Du kan for eksempel sige eller gøre følgende, hvis du oplever, at de 

siger, at det er et dårligt tidspunkt, eller at de aldrig deltager i sådanne 

undersøgelser: 

• Beklage forstyrrelsen - og forslå at du kommer igen, når IP har bedre tid, f.eks. 

efter et par uger  

• Hvis du kan mærke, at IP er lige ved at nægte at deltage, kan det være en god 

ide at komme IP i forkøbet; træk dig tilbage og foreslå, at du kommer igen når 

det er mere belejligt for IP  

• Hvis du kan få et ord indført og ikke allerede har sagt det, kan du fortælle, at 

dette ikke er en undersøgelse som alle andre. Henvis f.eks. til at det er en 

ikke-kommerciel undersøgelse.  

• Prøv lidt forsigtigt at finde ud af, hvad IP tror denne undersøgelse, går ud på. 

Det kunne jo være at IP har misforstået formålet med undersøgelsen. 

 

Punkt 9 (Tror du, IP vil deltage en anden gang?) 

Her skal du bedømme, hvorvidt IP kunne være interesseret i at deltage en 

anden gang. Det er din subjektive bedømmelse ud fra, hvordan IP reagerede og 

udtrykte sig, da han/hun nægtede. 

 

Punkt 10 og 11 (IPs alder og køn) 

Når en IP nægter, eller en anden nægter for IP, så skal alder og køn PÅ DEN, 

DER NÆGTER registreres. I de fleste tilfælde vil det være IP selv, der nægter 

(her kan du bruge oplysningerne på AD-kortet).  

Når en anden end IP nægter for IP, skal du angive cirka-alderen samt kønnet på 

den person, der nægter for IP. 

Punkt 12 (bruges når IP bor på en institution (fængsel, kaserne, osv.) 

eller hvis der slet ikke kan findes en adresse på IP) 

Dette punkt skal kun udfyldes hvis IP falder ud af undersøgelsen fordi IP bor på 

en institution, ELLER der er adresseproblemer; således at der slet ikke kan 

findes en adresse på IP. Under alle omstændigheder er det en god ide at tale 

med din supervisor før du udfylder dette punkt. 

Punkt 13 + 14 (bruges når IP er flyttet) 

Dette punkt skal kun udfyldes hvis der er adresseproblemer; hvis adressen ikke 

findes/ikke er beboelse eller IP er flyttet. Under alle omstændigheder er det en 

god ide, at tale med din supervisor, før du udfylder dette punkt. 
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LÆNGDE AF INTERVIEWET  

Interviewet med IP indeholder gennemsnitligt 250 spørgsmål og vil tage omkring 60 minutter 

at gennemføre. 

Sektion A til og med F = Hovedskemaet (gennemsnitligt 211 spørgsmål) 

+ Sektion H og I (a, b eller c) = De supplerende skemaer (gennemsnitligt 30 spørgsmål) 

+ Skema til intervieweren = Spørgsmål til dig som interviewer efter interviewet (9 spørgsmål)  

+ Sektion N = Vurdering af karakteristika ved IPs nabolag (5 spørgsmål) 

SKEMAETS OPBYGNING  

Skemaet er opbygget af flere sektioner; 1) hovedskemaet, som består at 6 moduler, 2) to 

supplerende skemaer (H og I) samt 3)sektion J, der er spørgsmål som interviewer skal besvare. 

Hovedskemaet 

Hoved-skemaet består af 6 moduler, hvor spørgsmålene i kernemodulerne er de samme som i 

sidste runde – dog er der færre spørgsmål i hvert af modulerne. Spørgsmålene i de roterende 

moduler ændrer sig fra gang til gang, og handler i denne runde om ”den personlige trivsel i 

dagligdagen” og ”forståelse og oplevelse af demokrati”. 

 Spørgsmål nr. Emne 

Kernemodul A1 – A5 Fjernsyns-kigning, social tillid 

Kernemodul B1 – B34 Politik, herunder politisk interesse, det politiske systems 

virkeevne, tillid, valgdeltagelse og andre former for 

deltagelse, partitilknytning, sociopolitiske holdninger 

Kernemodul C1 – C28 Overordnet personlig trivsel, social udstødelse, religion, 

oplevet diskrimination, national og etnisk identitet, 

indvandring 

Roterende modul D1 – D39 Detaljeret om personlig og social trivsel, om at hjælpe andre, 
følelser  og sindsstemninger i den sidste uge, livstilfredshed, 
fysisk aktivitet 
 

Roterende modul E1 – E45 Forståelse af demokratibegrebet samt oplevelser af 

demokratiet i Danmark 

Kernemodul F1 – F60 Sociodemografisk profil, herunder husstandens 

sammensætning, køn, alder, civilstand, boligområde, IPs 

uddannelse & beskæftigelse, partner, forældre, 

fagforeningsmedlemskab, indkomstforhold. 

 

De resterende sektioner 

Sektion H: Interviewprogrammet vælger selv ud fra IP-nummeret, hvilken version HF1 eller 

HF2, der skal bruges. HF1 stilles til en mandlig IP HF2 stille til en kvindelig IP.  

I-sektionen indeholder spørgsmål, hvor svarkoderne er forskellige i hhv. A, B, C eller D 

versionen. IP skal kun svare på én af disse versioner. Interviewprogrammet vælger selv hvilken 

af disse fire versioner IP skal have.  
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Til sidst er der sektion J, der er et lille sæt spørgsmål, som intervieweren/du skal udfylde efter 

interviewet.  

Supplerende 

sektion 
Sektion H 

A – U (mand/kvinde) 

Spørgsmål om personlige kendetegn og værdier 

Interviewprogrammet vælger selv skema ud fra tidl. opl. om køn 

i Sp. F2 

Supplerende 

sektion 

Sektion I 

A (1 – 9) 

B (10 – 18) 

C (19 – 27) 

D (28 – 39) 

Testspørgsmål  

(gentagelse af tidl. spørgsmål, men med andre svarkoder) 

 

Interviewprogrammet vælger selv hvilket sæt af disse fire 

spørgsmålssæt som IP skal have. 

Supplerende 

sektion 

Sektion J 

J1 – J9 

Spørgsmål, der besvares af intervieweren 

 

 

 

 

 

NABOLAGS-SPØRGSMÅL 
Når du udfylder den endelige resultatkode af din kontakt med IP (interview eller ej) i CAPI-

programmet, så vil der, ud over de spørgsmål du kender, komme fem spørgsmål frem om, 

hvordan der ser ud i IPs nabolag (sektion N) – hvilken slags hus, bor IP i, var der skrald, graffiti 

o. lign. 

Disse spørgsmål er det vigtigt du svarer på hvad enten du har indtastet et gennemført 

interview, en nægter, en manglende kontakt osv. 

Da det kan hænde, at IP ringer til dig eller os før du når at besøge vedkommende, så husk at 

lægge mærke til disse ting når du alligevel er i området. Skriv eventuelt et par stikord ned på 

AD-kortet til senere brug når du afslutter IP. 
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HØJ OPNÅELSE 
NÆGTERGRUNDE i 2008 OG 2010.  

Grunde til at IP nægter i 2008 og 

2010                  

 

Procentandel 

2008/us5885 

 

Procentandel 

2010/us4252 

 

1. Dårligt tidspunkt (fx syg, passer børn, 

har besøg…) 

21,82 34,74 

2. Ikke interesseret   

3. Ved ikke nok om emnet – synes det er 

for svært 

3,04 7,02 

4. Spild af tid 9,12 11,23 

5. Spild af penge 0,72 1,40 

6. Er for personligt 1,07 2,11 

7. Deltager aldrig i sådanne 

undersøgelser 

17,17 16,14 

8. Har deltaget for ofte i sådan noget 5,01 2,11 

9. Stoler ikke på sådanne undersøgelser 1,79 1,75 

10. Har tidligere haft dårlige erfaringer 0,54  

11. Bryder sig ikke om emnet 1,43 1,40 

12. IP nægter fordi partner eller anden 

familie ikke tillader at IP deltager 

0,72 2,46 

13. Vil ikke lukke fremmede ind i hjemmet 2,68 1,40 

14. Andet 34,88 18,25 
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HÅNDTERING AF NÆGTERGRUNDE  ���� HVAD KAN DU GØRE I 
SITUATIONEN? 
 

Generelt er det en god ide at stille HV-spørgsmål til IP, på den måde får man gang i en 

dialog, og man låser sig ikke fast. 

 

Vi er alle forskellige, og nedenstående er udelukkende eksempler på hvad der kan 

virke.  

Det betyder dog ikke, at det virker for alle og overfor alle typer IP’er.  

Mærk efter hvad der virker for dig – og hvad der ikke virker.  

 

Som hovedregel er de fleste mennesker venligt stemt hvis de mødes af en positiv, 

smilende og professionel interviewer – og det er I alle jo!  

  

Nedenfor er stikord til forslag om, hvordan man kan komme ind af døren/ få snakket 

sig til et interview. Stikord, som kan hjælpe dig med at forberede dig på den IP, du 

møder i døren: en forældre -en ung - en gammel- mand /kvinde - boende i det 

kvarter/område som du opsøger.  

Der  er også oplysninger på ad-kortet ,som du kan trække på, når du forbereder dig på 

dit job: at få et ja fra IP til at blive interviewet 

 

1  Dårligt tidspunkt (fx syg, passer børn, har besøg …)   

Foregribe ved at vælge gode tidspunkter for aldersgruppen, og f.eks. fravælge sen 

eftermiddag/sen aften for småbørnsfamilier (hvis man ved/gætter at det er en IP med 

små børn). 

 

Reagere på stressniveauet hos IP og fornemmelsen af situationen i øvrigt og tilpasse 

henvendelsen derefter - lige fra jeg kom kun for at aftale et tidspunkt/jeg kommer 

igen en anden dag/aflevere kort med tlf.nr/må jeg ringe en anden dag - og til en aftale 

om interview, jeg kan næsten altid, du bestemmer.. 

  

Første kontakt med IP kan bare være for at træffe aftale om tidspunkt for interviewet.  

Brug aftalekort, husk det er IP der bestemmer tidspunktet. ”Giv ikke IP for mange 

valg”; så kommer jeg en anden dag, hvornår skal jeg komme? Det haster jo ikke, vi har 

god tid. 
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”Jeg kan komme igen senere/jeg kigger ind en anden gang…” ”jeg kører alligevel 

rundt i området” 

 

Finde et andet tidspunkt (ikke nødvendigvis for at foretage interviewet). Et hvilket 

som helst andet tidspunkt; hvordan man kommer frem til dette er ret ligegyldigt! 

 

Træf en ny aftale, lad IP komme med forslag, vær fleksibel. Tilbyd weekend og 

aftener.  

 

Husk at interviewperioden er frem til 27. marts - samt opfølgning frem til 21.april 

 

 

3    Ved ikke nok om emnet – synes det er for svært 

 

Det er ikke eksperter, vi har brug for; det er gennemsnitsdanskeren som du og jeg. 

Undersøgelsen omhandler ikke noget særligt emne, den er bred. … 

 

 

4    Spild af tid 

 

Henvise til materialet, personliggøre argumenterne (der er noget du har en mening 

om) eller mere generelt; dit syn på demokratiet i Danmark, vi kommer vidt omkring; 

spørgsmål om dagligdags ting. 

 

Henvis til at det er konkrete resultater, IP kan slå op på nettet. Undersøgelsen bliver 

brugt af, beslutningstagere og forskere – udvikler samfundet. 

Politikere: -- den eneste måde de kan finde ud af befolkningens mening på, er ved at 

spørge dem. Mulighed for at spørge borgere, hvis man virkelig vil vide noget om folks 

holdninger og meninger  

Du kan hjælpe til et bedre samfund. Generelt, påvirke det politiske system.  

”det tager dog kun en time”  

 

Kropsholdningen er vigtig, komme i dialog, har du modtaget brevet? – igen 

argumentere for vigtigheden og at det er SFI – det er vigtigt hvor vi kommer fra, det 

er ikke en markedsundersøgelse. Den enkeltes mening tæller! 

 

SFI er ikke som ”de andre” - SFI har samfundsforhold som vores anliggende, vigtigt at 

sige sin mening og det er ikke svært. 
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7    Deltager aldrig i sådanne undersøgelser 

 

”Hvad mener du med sådanne undersøgelse?” ”En gang skal jo være den første” ”Så 

har du alle tiders chance nu” ”Det kunne måske være noget spændende alligevel…”   

 

Fortæl om hvad undersøgelsen handler om, giv info (forskningsprojekt, politik, osv. - 

resultaterne benyttes, ej kommerciel/forbrugerundersøgelse). Fortæl IP at det er en 

måde at have direkte indflydelse på demokratiet på. Det er en borgerpligt(?), at 

deltage, for hvordan vil du ellers efterfølgende kunne kritisere samfundsforhold?  

 

Folk blander undersøgelsestyper sammen; SFI er et seriøst foretagende. Som deltager 

i undersøgelsen  får du indflydelse på samfundet, - giv din mening til kende, - forbedre 

samfundet. 

 

Kom i kontakt med personen ved at tyde kropsholdningen, (måske spild af tid?) 

fornemme om der er mulighed for dialog. Argumentér… prøv denne ene gang. Snak 

om det pæne hus, tal om noget andet og kom tættere på IP. 

 

Brug målrettede argumenter på de forskellige befolkningsgrupper (unge/gamle). ”Det 

er vigtigt at få unge med”. ”Få indflydelse på politik” 

 

”Du svarer på det, du selv vil”/”Du gør det, så godt du kan" (hvis IP er bange for om 

han/hun kan svare) 

 

- men er forhåndsafvisningen markant så er det bedst at acceptere, det er frivilligt at 

deltage, undskyld forstyrrelsen...(frem for at skabe irritation ved at "sætte foden i 

døren") 

 

 

 

8    Har deltaget for ofte i sådan noget 

 

Er det gennem SFI?  

 

Dejligt at du har mulighed for at give mening til kende igen, været med til at ændre 

nogle ting. ”Jeg kommer altså fra SFI” 

 

Undersøgelsen er en investering fra statens side. Beslutningstagere, politikerede, 

debattører, fagforeninger, brancheorganisationer … alle må have en oprigtig interesse 

i at kende danskernes holdninger. 
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ENDELIG: Når du kontakter IP på bopælen skal du hver gang have lyst til at indgå i 
en dialog med IP om at deltage i undersøgelsen. - og have lyst til at overtale IP til at 
deltage uanset hvilken IP, du kontakter.  
Denne lyst hos dig er meget afgørende for om IP bestemmer sig for at deltage. 
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INTERVIEWREGLER - INTERVIEWTEKNIK  
GENERELT 

1. Samtalen bør finde sted i et roligt miljø med så få  forstyrrelser som 
muligt.  Hvis det er muligt, bør kun interviewer og IP være til stede under 
interviewet. Hvis andre end IP er til stede, bør intervieweren forklare, at 
det er bedst for interviewsituationen, hvis IP og interviewer kan være 
alene. Sådan bør det være for at sikre, at IP er fokuseret på de 
spørgsmål, der stilles, og for at undgå at IPs svar ikke er påvirket af en 
andres tilstedeværelse. 
 

2. Intervieweren bør aldrig lade IP se computerskærmen . 
Spørgsmålsformidlingen skal være ens for alle – derfor gælder denne 
regel for alle deltagere: for at sikre, at alle IPere får den samme 'stimulus 
"- dvs. at alle ’hører’ spørgsmålet – og ikke påvirkes af svarkoderne. 
 
 

3. Intervieweren skal begynde interviewet med et kort resumé af 
undersøgelsen . Her kan det være nyttigt at henvise til IP-brevet. Det bør 
oplyses, at IPs navn og personlige oplysninger vil blive behandlet strengt 
fortroligt, og at alle svar vil være anonyme. Intervieweren bør forklare, at 
interviewet vil tage ca. en time. Du må også gerne forklare, at ved nogle 
spørgsmål vil svarkoderne blive læst for IP, ved andre spørgsmål skal IP 
finde svarkoden på et forevisningskort.  
Når intervieweren har besvaret evt. flere spørgsmål fra IP kan selve 
interviewet begynde.  
 

 
 

AT STILLE SPØRGSMÅL:  
 

4. Spørgsmål bør læses op nøjagtigt som de er skrevet i 
spørgeskemaet,  dvs. intervieweren må ikke springe ord over eller 
ændre på nogen ord. Denne regel skal sikre at alle IPerne bliver spurgt 
om nøjagtig det samme. Spørgsmålene skal oplæses klart og tydeligt - 
og i et tempo der er lidt langsommere end konversations tempo. IPerne 
bør have tilstrækkeligt med tid til at tænke over og besvarer hvert enkelt 
spørgsmål. 
 

5. Når et spørgsmål begynder med ’KIG PÅ KORT X’ , skal intervieweren 
sikre, at IP sidder med det korrekte forevisningskort foran sig. 
 
 

6. Intervieweren må aldrig være forudindtaget / gøre a ntagelser om, 
hvad IP vil svare , fx ved at springe et spørgsmål over eller ved at 
begynde et spørgsmål med "jeg ved, at dette sandsynligvis ikke gælder 
for dig, men ..." Den slags sætninger kan påvirke IPs svar. 
 

7. Før du koder IPs svar, skal intervieweren være sikk er på, at IP har 
hørt hele spørgsmålet.  Dette er vigtigt aht. at sikre, at IP får mulighed 
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for at overveje alle aspekter i et spørgsmål. Hvis IP afbryder 
intervieweren før IP har hørt hele spørgsmålet, så bør spørgsmålet 
gentages, aht.  for at sikre sagsøgte hører det til ende. Dette medvirker til 
at sikre, at alle IPer høre nøjagtigt det samme spørgsmål, herunder de 
samme svarmuligheder. 

 
8. Hvor svarmuligheder står med sort skriftsfarve, så skal 

svarmulighederne ikke læses op for IP.  
For eksempel, "ved ikke" skal ikke læses op for IP. Koden ’Ved Ikke’  bør 
kun bruges, når IP siger: "ved ikke". 

 

REAKTIONER PÅ IPS SVAR:  
 
 

9. Intervieweren skal under hele interviewet forblive neutral ift. IPs svar 
eller evt. spørgsmål. Dvs. at du skal passe på ikke at sukke eller grine, 
når du hører IPs svar eller læser spørgsmål op; og aldrig give udtryk for 
enighed  eller uenighed med IPs  svar. Dette er vigtigt for at sikre at IPs 
svar ikke bliver påvirket af intervieweren. 

 
10. Hvis intervieweren skal gentage et spørgsmål, skal det ske ved at 

spørgsmålet oplæses med præcis samme ordlyd, som de r står i 
skemaet  Intervieweren bør ikke forsøge at omformulere spørgsmålet. 

 
11. Hvis IP beder om gentagelse af svarmuligheder, skal  intervieweren 

gentage alle svarmuligheder . 
 
12. Intervieweren bør ikke give definitioner på udtryk/ ord selvom IP 

beder om det  (medmindre det udtrykkeligt fremgår af en interviewer note 
eller instruktionsvejledningen). Dette medvirker til at sikre, at alle IPere er 
stillet det samme spørgsmål. Det er vigtigt at undgå at IPere bliver givet 
forskellige definitioner af begreber. 

 
13. Hvis IP siger "ved ikke"  så skal intervieweren acceptere dette svar og 

gå videre til næste spørgsmål – med mindre denne svarkode ikke findes. 
 
14. Hvis IP synes, at modsige, hvad IP tidligere har sa gt, så bør 

intervieweren acceptere dette og gå videre til næst e spørgsmål . 
 
15. Intervieweren bør aldrig antage, hvordan IP skal fortolke et svar på 

en skala.  Ved talskalaer skal IP altid selv angive et tal. Det er vigtigt, at 
de svar, der bliver er angivet af IP selv (snarere end det er 
interviewerens fortolkning af IPs svar). 

 
16. Hvis IP begynder at uddybe sine svar , taler udenom emnet eller forsøger 
at drage intervieweren ind i en samtalen, så bør intervieweren ved brug af 
neutral feedback, såsom stilhed, eller en sætning som "der er endnu en del 
spørgsmål tilbage, så lad os komme videre 
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FORSKELLIGE INTERVIEWSITUATIONER: 
EKSEMPEL 1: SÅDAN BEGYNDER INTERVIEWET  
 
Intervieweren besøger IP efter at forudgående aftale. Intervieweren ringer på 
døren. Døren åbnes af en kvinde. Ved siden af hende står en snerrende hund. 
 
Intervieweren viser sit SFI Survey legitimationskort og siger "Goddag, mit navn 
er NN. Jeg har en aftale med Jens Hansen om et inte rview” .  
 
Kvinden siger: "Velkommen. Vi ventede på dig. Kom inden for. Mit n avn er 
Lisa Hansen og denne dejlige hund hedder Max"   
(Lisa Hansen peger på den snerrende hund. Intervieweren føler sig utilpas ved 
hundent). 
 
Intervieweren siger "Jo, mange tak”, og begynder at tage fodtøjet af. 
 
Intervieweren kommer ind i huset. De går fra entreen ind i stuen. Lisa Hansen 
ønskede ikke, at intervieweren tog fodtøjet af. 
 
Jens Hansen venter i stuen. Han sidder i kørestol. 
 
Lisa Hansen sætter sig ned ved siden af Jens Hansen - med Max (i snor). 
 
Hr. og fru Hansen smiler til intervieweren.  Intervieweren smiler også, og sætter 
sig i sofaen som Lisa Hansen har anvist -ved en håndbevægelse. Intervieweren 
åbner sin computer og sætter den foran parret. 
 
Intervieweren siger "Godt, vi begynder med det første spørgsmål. Nummer  
A1".  

 

Følgende forhold i Eksempel 1 skal man være opmærks om på: 
 
1. REGEL 1: Intervieweren bør sikre, at interviewet fo regår i et roligt sted, 
hvor så få afbrydelser som muligt kan ske. 
 
   a. Hverken Lisa Hansen eller hunden Max bør være til stede under 
interviewet.    Intervieweren bør enten høfligt bede Lisa Hansen og hunden om 
at forlade stuen ELLER spørge om, der er et andet rum, hvor interviewet med 
Jens Hansen kan foregå.  
 
 
2. REGEL 2: Intervieweren må aldrig lade IP se compute rskærmen (eller 
papir spørgeskema hvis den gennemføres i PAPI). 
 
a. Intervieweren skal diskret åbne computeren, men således, at der ikke er 
andre, der kan se, hvad der står på skærmen. Det er godt for 
interviewsituationen, at IP og intervieweren sidder så tæt på hinanden at IP let 
kan høre spørgsmålene tydeligt. Men altså ikke så tæt, at IP kan se skærmen.  
Det vil være bedst, hvis IP og interviewer kan sidde overfor hinanden.  
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b. Intervieweren bør give Jens Hansen forevisningskortene før interviewet 
begynder. Ligesom Jens Hansen skal have oplyst, hvilket kort han skal kigge 
på, før spørgsmålet læses op.  
 
 
3. REGEL 3: Intervieweren skal begynde interviewet med  et kort resumé af 
undersøgelsen.  
 
a. Intervieweren bør nævne, at Jens Hansens navn og personlige oplysninger 
vil blive behandlet strengt fortroligt, og at ingen vil kunne se, hvad den enkelte 
interviewperson har svaret.. Intervieweren bør endvidere nævne, at interviewet 
vil tage omkring en time at gennemføre.  
Det vil også være en god ide at forklare, at ved nogle spørgsmål vil 
svarmulighederne blive læst højt for IP, ved andre spørgsmål vil IP blive bedt 
om at kigge på et forevisningskort, og derfra se svarmulighederne og endelig vil 
der være spørgsmål, hvor svarmulighederne ikke bliver nævnt.  
Når intervieweren har besvaret eventuelle spørgsmål fra IP kan interviewet 
begynde. 
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EKSEMPEL 2: SPØRGSMÅL MED FOREVISNINGSKORT  
 
Intervieweren læser det første spørgsmål (A1) op for Jens Hansen. 
 
A1 KORT 1: Hvor lang tid bruger du i alt på at se fjernsyn på en  
almindelig hverdag?     
   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) 

      
Intervieweren mumler "Mmmmm, lad mig læse dette for dig. Mmmmm, på en hve rdag, 
Mmmmmm, hvor meget tid bruger du på at se  ... (peger på fjernsynet)?  
Kan du bruge det her kort?"  
 
Jens Hansen læner sig frem mod intervieweren for at høre, hvad intervieweren siger. 
 
Intervieweren siger "Ja, det handler om, hvor længe du ser fjernsyn, når  du er hjemme, du 
ved? Jeg vil gætte på  (ser på Jens Hansen), at du for det meste er hjemme? Det kunne være 
mere end 3 timer, hvis du er hjemme hele dagen? "  
  
Jens Hansen: "Jeg er meget hjemme i løbet af dagen".  
 
Intervieweren siger: "Så vil du sige mere end 3 timer?"  

 
 

Følgende forhold i Eksempel 2, skal man være opmærk som på:  
 
1. Regel 4: Spørgsmål skal læses op lidt langsommere e nd i samtale 
tempo. Intervieweren skal tale tydeligt. 
 
 
 
a. Intervieweren skal oplæse med så klar og tydelig stemme som muligt. Hvis 
det er fremgår tydeligt, at IP kæmper for at høre spørgsmålet, skal 
intervieweren læse hele spørgsmålet op på ny – med en kraftigere stemme. 

00 GÅ TIL A3  

01 

02 

03 

04 GÅ TIL A2  

05 

06 

07 

88 
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2. REGEL 4: Spørgsmål skal læses op nøjagtigt som de s tår skrevet i 
spørgeskemaet. 
 
a. Intervieweren SKAL altid læse spørgsmålet op med nøjagtig den formulering 
som det står skrevet med, uden afvigelser. I eksempel 2, erstatter intervieweren 
ord og glemmer ord, som f.eks. ’’Hvor lang tid’’, ’’almindelig’’, ’’ i alt ’’, 
’’fjernsyn’’? 
 
3. REGEL 6: Intervieweren MÅ aldrig antage, hvad IPs s var, kan være. 
 
a. I eksempel 2 går intervieweren ud fra, at Jens Hansen tilbringer en masse tid 
i hjemmet, og derfor må se en masse tv. Intervieweren må heller aldrig lede 
eller føre IP frem til et bestemt svar 
 
4. Regel 4: IP skal have tilstrækkelig tid til at tæ nke og besvare hvert 
spørgsmål.  
 
a. I eksempel 2 giver intervieweren ikke Jens Hansen tid nok til at overveje 
spørgsmålet, før intervieweren forsøger at få Jens Hansen til at afgive et svar. 
 
b. Hvis IP – efter at have overvejet et spørgsmål - ikke kan give et (af de 
nævnte) svar, så skal intervieweren acceptere et "ved ikke" svar og gå videre til 
det næste spørgsmål (se også regel 13). 
 
5. Regel 10: Hvis intervieweren skal gentage et spørgs mål, så skal det 
oplæses med nøjagtigt de samme ord, som det skrevet  med i 
spørgeskemaet  
 
a. I eksemplet 2, da Jens Hansen ikke hører spørgsmålet i første omgang, så 
gentager intervieweren spørgsmålet med andre ord. Dette må aldrig ske! 
 
b. Hvis IP ikke hører spørgsmålet ordentligt første gang, så skal intervieweren 
gentage spørgsmålet tydeligt, nøjagtigt med de ord, som spørgsmålet står 
skrevet med. 
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EKSEMPEL 3: Følsomme spørgsmål  
Interviewet er nu fremme ved modul C. 
 
C9 Betragter du dig selv som tilhørende en bestemt religion 
eller trosretning? 
 
   Ja 1 GÅ TIL 

C10 

   Nej 5 
     GÅ TIL 
C11 
   (Ved ikke) 8 

 

C10 Hvilken religion eller trosretning? 

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

 
0
1 

    
GÅ 
TIL 
C1
3 

Protestantisk .....................................................................................................  

 
0
2 

Østlig ortodoks ..................................................................................................  

 
0
3 

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

 
0
4 

Jødisk................................................................................................................  

 
0
5 

Islam .................................................................................................................  

 
0
6 

Østlige religioner ...............................................................................................  

 
0
7 

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

 
0
8 

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

 
8
8 
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(Vil ikke svare) ..................................................................................................  

 
7
7 

 
Intervieweren siger med et suk "Nu kommer noget om religion - Jeg bryder mig 
ikke om at stille dette spørgsmål, jeg synes, det e r en personligt anliggende."  
 
Jens Hansen: "Det er OK".  
 
Intervieweren bemærker et krucifiks på stuens endevæg og siger "Måske er det 
indlysende at svare på, men opfatter du dig selv so m tilhørende en bestemt 
religion eller trosretning?"  
 
Jens Hansen: "Tjah, du ved. Jeg er troende i den forstand, at je g tror på Gud, og 
jeg beder også. Her sidste gang, da min bedste ven døde, da jeg tænkte jeg 
virkelig  ..."  (Jens Hansen fortæller udførligt om sine religiøse anskuelser). 

 
Jens Hansen fortsætter med at tale, mens intervieweren koder 
koderne "1 - Ja" ved C9 og "01 - Romersk Katolske" ved C10. 
 

Følgende forhold i Eksempel 3, skal man være opmærk som på:  
 
1. REGEL 9: Intervieweren skal være (forblive)neutral i sine reaktioner på 
såvel IPs svar som ift. spørgsmålene . 
 
a. I eksempel 3 er interviewerens adfærd og antagelser upassende. 
Intervieweren må aldrig nævne egne følelser eller holdninger til et emne eller 
om nogen af spørgsmålene, uanset hvor god fod, man synes, man er med IP. 
 
b. Intervieweren skal også undgå at sukke. Begge de nævnte typer af adfærd 
kan påvirke Jens Hansens svar. 
 
2. REGEL 6: Intervieweren må aldrig være forudindtaget  / gøre sig 
antagelser om, hvad IP vil svare , 
 
a. Her i eksempel 3 er det meget forkert af intervieweren, på baggrund af det 
krucifiks, som interviewer ser på Jens Hansens stuevæg, at konkludere noget 
som helst om Jens Hansens religiøse overbevisning.  
 
b. For at undgå at påvirke resultatet af undersøgelsen, bør intervieweren læse 
spørgsmålet op som det er skrevet (uden at der indføres unødvendige 
advarsler, såsom "måske er det indlysende ...") og derefter lade Jens Hansen 
svare for sig selv.  
 
3. Regel 16: Hvis IP begynder at uddybe sit svar, tale r uden om emnet eller 
forsøger at inddrage intervieweren i en samtale, så  bør intervieweren 
anvende neutral feedback, såsom stilhed, eller f.ek s. en sætning som, 
"der er stadig mange spørgsmål, der skal nås, så vi  må hellere komme 
videre".  
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a. I eksemplet burde intervieweren høfligt have afbrudt Jens Hansen og derefter 
have gentage spørgsmålet for på den måde at komme tilbage på sporet. 
 
b. Jens Hansen har ikke besvaret det indledende spørgsmål om tilknytning til en 
religion. Intervieweren skal altid sørge for at det første spørgsmål (C9) bliver 
besvaret med et "ja eller nej". Når spørgsmål C10 skal stilles, så bør 
intervieweren bede Jens Hansen om at angive navnet på sin religion.  

 
 
Ovenstående viser hvilken betydning det har, at lade IP besvare et 
spørgsmål helt uden indblanding af interviewers forventninger/antagelser om, 
hvad IP kunne svare.  
 
I eksempel 3 ville interviewerens antagelser have medført en helt forkert 
kodning. 
 

FORTSÆTTELSE AF EKSEMPEL 3  
 
Når C9 og C10 læses korrekt op for Jens Hansen, så svarer han: "Ja, jeg tilhører en religion ". 
 
Intervieweren spørger: "Hvilken religion eller trosretning ?" 
 
Jens Hansen svarer "Min kone er katolik, men jeg tror på Buddha, altså en af de østlige 
religioner. Jeg rejste til Tibet for fem år siden, og det ændrede i den grad min opfattelse af 
tro. " 
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EKSEMPEL 4: SPØRGSMÅL MED FOREVISNINGSKORT NR.56  
 
Interviewet er nu fremme ved modul F. 
 
** F35b KORT 56 Hvor tilfreds er du alt i alt med dit nuværende job? 
 
NOTE TIL INTERVIEWER: Hvis IP har mere end et job, skal spørgsmålet gå på det 
primære job. 
     
Særdeles                 Særdeles            (Ved 

utilfreds                          tilfreds                     ikke) 
  
 

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

 
 
Intervieweren peger på forevisningskortene og med en håndbevægelse 
antydes, at Jens Hansen skal vælge et svar. 
 
Intervieweren spørger: "Hvor tilfreds er du med dit arbejde?  " 
 
Jens Hansen siger: "Jeg synes, jeg er tilfreds med mit arbejde ". 
 
Intervieweren spørger: "Vil du sige 'virkelig tilfreds' eller 'en smule til freds" 
eller måske mere end det?  " 
 
Jens Hansen svarer "Jeg vil sige noget lidt over midten ". 
 
Intervieweren siger "Godt, så sætter jeg det til 7 ".  
Intervieweren koder Jens Hansens svar som 7. 

   
Følgende forhold i Eksempel 4, skal man være opmærk som på: 
 
1. REGEL 5: Når et spørgsmål begynder med KORT X, så s kal 
intervieweren sikre/sørge for, at IP kigger på/ har  det korrekte 
forevisningskort foran sig.  
 
a. Intervieweren sikrede sig ikke, at Jens Hansen havde KORT 56 fremme.                       
Når der foreligger et forevisningskort til et spørgsmål, er det vigtigt, at IP vælger 
et svar fra det rigtige forevisningskort. 
 
2. REGLER 4 & 7: Hvert spørgsmål skal læses op nøjagti gt som det står 
skrevet i spørgeskemaet.  
 
a. Intervieweren læste ikke spørgsmålet korrekt op! Spørgsmålets fulde ordlyd 
skal læses op, dvs " Hvor tilfreds er du alt i alt med dit nuværende job?" 
 
b. Selv om det skulle være muligt at tolke/forstå et spørgsmål på baggrund af et 
forevisningskort, så skal intervieweren skal altid læse den fulde 
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spørgsmålstekst op. 
 
3. Regel 15: Intervieweren må aldrig antage, hvordan I Ps svar skal tolkes – 
heller ikke når det drejer sig om et svar på en ska la.  
 
a. Intervieweren må aldrig være med til /hjælpe med at fortolke en skala. Ved at 
spørge "virkelig tilfreds ',' en smule tilfreds«, osv., lægger intervieweren i dette 
eksempel sine egne værdier  ind i skala-svaret. Medmindre det udtrykkeligt står 
i spørgsmåls-formuleringen, at skalaen skal oplæses, så skal intervieweren ikke 
læse skalaen op.  
I stedet skal intervieweren bede IP om at bruge forevisningskortet – og derfra 
vælge et svar.  
 
b. I dette eksempel tolker intervieweren Jens Hansens svar ved at konkludere, 
at »noget lidt over midten" er kode 7. Hvad Jens Hansen mener, 'noget lidt over 
midten' kan være i numeriske værdi, kan være noget helt andet end hvad 
intervieweren tror.  
 
c. Hvis en IP giver et svar, der ikke er på forevisningskortet - for eksempel som 
her ’i ord’ i stedet for en numerisk værdi, så skal intervieweren bede IP om at 
vælge sit svar fra forevisningskortet. 
 
 

 
 

 

Husk at  

- uploade resultaterne, så snart du har dem i hus (og mindst en 

gang om ugen) 

- at indtaste oplysninger om kontaktforsøget, så snart du 

kommer hjem 

- afslutte alle IP’erne i tide (helst inden den 27/3 - allersenest d. 

21/04 2013). 
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