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 Spørgsmål nr. 
 

Emne 

A: Kernemodul A1 – A5 Medier, social tillid 
 

B: Kernemodul B1 – B34 Politik, herunder politisk interesse, det politiske 
systems virkeevne, tillid, valgdeltagelse og andre 
former for deltagelse, partitilknytning, 
sociopolitiske holdninger 
 

Kernemodul C1 – C28 Subjektivt velvære, social udstødelse, religion, 
oplevet diskrimination, national og etnisk identitet 
 

Roterende 
modul 
 

D1 – D39 
 

Flygtninge og indvandrere, herunder om 
holdninger, opfattelse og adfærd. Endvidere om 
politisk tilhørsforhold. 
 

Roterende 
modul 
 

E1 – E45 
 

Sundhed, herunder om helbredet, kostvaner, 
tobaksvaner og alkoholforbrug.  
 
 

Kernemodul F1 – F60 Sociodemografisk profil, herunder 
husstandens sammensætning, køn, alder, 
områdetype, respondentens uddannelse & 
beskæftigelse, partner, forældre, 
fagforeningsmedlemskab, indtægt, civilstand 
 

Supplerende 
spørgeskema 

Sektion H 
A – U 
 

Skala for menneskelige værdier 
 
 

Supplerende 
spørgeskema 

Sektion I 
a (1–9) 
b (10 – 18) 
 

 

Testspørgsmål 
 
 

Spørgeskema til 
intervieweren 

Sektion J 
J1 – J9 
 
 

Spørgsmål til besvarelse af intervieweren 
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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?   
      

   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) 

       
   

SPØRG HVIS KODE 01 – 07 ELLER 88 I A1 
 
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 

 

00 GÅ TIL A3 

01 

02 

03 

04 GÅ TIL A2 

05 

06 

07 

88 
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SPØRG ALLE 
 
A3 KORT 2 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 
mennesker 

er til at 
stole på 

 
(Ved ikke) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
A4 KORT 3: 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 
vil prøve at 

udnytte 
mig 

         De fleste 
mennesker 
ville prøve 

at være 
reelle 

 
(Ved ikke) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
A5 KORT 4: 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 
tænker 
mest på 
sig selv 

         Mennesker 
prøver mest 

at være 
hjælpsomme 

 
(Ved 
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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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 

 
 
B1a KORT 5: Hvor meget mener du, at det politiske system i Danmark giver folk som dig mulighed 
for, at komme til orde i forhold til, hvad regeringen gør? 
 
Kig på kort 5: 
 

Slet ikke          Fuldt ud  
(Ved 
ikke) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
  
B1b KORT 6: I hvilken grad mener du, at du er i stand til at spille en aktiv rolle i en gruppe, der 
arbejder politisk? 
 
Kig på kort 6: 
 

Slet ikke i 
stand til 

         Fuldt ud i 
stand til 

 
(Ved 
ikke) 

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

B1c KORT 7: Og hvor meget vil du mene, at det politiske system i Danmark gør det muligt for folk 

som dig at have indflydelse på politik? 

 
Kig på kort 7: 
 

Slet ikke          Fuldt ud  
(Ved 
ikke) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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B1d KORT 8: Se på kort 8, og fortæl, hvor overbevist du er om din egen evne til at deltage i politik? 

 

 

Slet ikke 
overbevist 

         Fuldt ud 
overbevist 

 
(Ved 
ikke) 

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

 

B1e KORT 9: Hvor meget mener du, at politikere bekymrer sig om, hvad folk, som du mener? 
 
Kig på kort 9: 

Slet ikke          Fuldt ud  
(Ved 
ikke) 

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

B1f KORT 10: Se på koret, og fortæl, hvor nemt du personligt synes, det er at deltage i politik? 

 

Slet ikke 
nemt 

         Særdeles 
nemt 

 
(Ved 
ikke) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
B2 KORT 11: 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) 

               

B2 
Hvor stor 
tillid har du til 
Folketinget? 

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

B3  
KORT 11 

Hvor stor 
tillid har du til 
rets-
systemet? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 
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B4 
KORT 11 

Hvor stor 
tillid har du til 
politiet? 

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

B5 
 KORT 11 

Hvor stor 
tillid har du til 
politikere? 

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

B6 
 KORT 11 

Hvor stor 
tillid har du til 
politiske 
partier? 

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

B7 
KORT 11 

Hvor stor 
tillid har du til 
Europa-
Parlamentet? 

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

B8 
KORT 11 

Hvor stor 
tillid har du til 
FN? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 
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B9 I vore dage er der nogle mennesker, der af den ene eller anden grund ikke stemmer. 
 Stemte du ved det sidste folketingsvalg i september 2011?  
 

Ja 
1 gå til 

B10 
 

 
Nej 

2 gå til 
B11 

Var ikke stemmeberettiget 
7 gå til 

B11 
 

(Ved ikke) 
8 gå til 

B11 

 
 
SPØRG HVIS JA i B9 (kode 1) 
 
B10 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 

Liberal Alliance 08 

Enhedslisten 09 

Andet 10 

Skriv, hvis andet:  ______________________________________  

(Vil ikke svare) 77 

(Ved ikke) 88 
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SPØRG ALLE 
 
B11 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) 

 B11 Har du 
Kontaktet en politiker eller embedsmand i stat eller 
kommune? 

1 5 8 

 B12 Har du  
Arbejdet i et politisk parti eller en aktionsgruppe 
i løbet af de seneste 12 måneder? 
 

1 5 8 

 B13 
 

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

1 5 8 

B14 Har du  
Gået med eller fremvist kampagnebadge/ 
kampagneklistermærker 
i løbet af de seneste 12 måneder? 
 

1 5 8 

B15 Har du  
Skrevet under ved en underskriftsindsamling 
i løbet af de seneste 12 måneder? 
 

1 5 8 

B16  Har du  
Deltaget i en lovlig, offentlig demonstration 
i løbet af de seneste 12 måneder? 
 

1 5 8 

B17 
 

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

1 5 8 
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B18a Er der et bestemt politisk parti, du føler dig tættere på end alle andre partier? 
 
 
   Ja 1 GÅ TIL B18b 

   Nej 5 
     GÅ TIL B19 
   (Ved ikke) 8 
 

SPØRG HVIS JA i 18A (kode 1)  

 
B18b Hvilket parti?  
 

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

GÅ TIL B18c 

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 ........................................................................................   09 

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

Skriv, hvis andet: _______________________________________   

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

GÅ TIL B19 
(Ved ikke) .............................................................................................   88 

 

SPØRG HVIS PARTI ANGIVET I C18b (kode 1-10) 
 
B18c 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 
 
 
 
 
 
 

SPØRG ALLE 



 11 

 
B19 KORT 12: 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 
 
 
B20 KORT 13: 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 
utilfreds 

         Særdeles 
tilfreds 

(Ved ikke) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
B21 STADIG KORT 13: 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 
utilfreds 

         Særdeles 
tilfreds 

(Ved ikke) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
B22 STADIG KORT 13: 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 
utilfreds 

         Særdeles 
tilfreds 

(Ved ikke) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
B23 STADIG KORT 13: 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 
utilfreds 

         Særdeles 
tilfreds 

(Ved ikke) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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B24 KORT 14: 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 
dårlige 

         Særdeles 
gode 

(Ved ikke) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
B25 STADIG KORT 14: 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 
dårlige 

         Særdeles 
gode 

(Ved ikke) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
B26 KORT 15: 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) 

         
 B26 Regeringen bør tage skridt 

til at reducere forskelle i 
indkomstniveau 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

        
 B27 
 

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 

 
 
B28 KORT 16: Og nu til EU.  
Nogle mener, integrationen, i betydningen tættere samarbejde medlemslandene imellem, i EU skal 
fortsætte, mens andre mener, den allerede er gået for vidt.  

 

Kig på kortet, hvor 0 betyder, at integrationen i EU er gået for vidt,  
og 10 betyder, at den skal fortsætte? 
 

Integrationen 
i EU er 

allerede gået 
for vidt 

         Integrationen 
i EU skal 
fortsætte 

(Ved 
ikke) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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TEKST 2. Nu kommer der nogle spørgsmål om mennesker, der flytter til Danmark fra andre lande. 
 
B29 KORT 17  I hvilket omfang synes du, at Danmark bør tillade mennesker, der tilhører samme 

race eller etniske gruppe som de fleste danskere, at flytte hertil? 
 
    Tillade mange at flytte hertil 1 

   Tillade en del 2 

   Tillade nogle få 3 

   Ikke tillade nogen 4 

   (Ved ikke) 8 

 

B30 STADIG KORT 17: 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? 
 
    Tillade mange at flytte hertil 1 

   Tillade en del 2 

   Tillade nogle få 3 

   ikke tillade nogen 4 

   (Ved ikke) 8 

    

B30a STADIG KORT 17: Og hvad med mennesker fra fattigere lande i Europa? 
 
   Vi bør tillade mange at flytte hertil 1 

   Tillade en del 2 

   Tillade nogle få 3 

   ikke tillade nogen 4 

   (Ved ikke) 8 

 
 
B31 STADIG KORT 17: I hvilket omfang synes du, at Danmark bør tillade mennesker fra de  
fattigere lande uden for Europa, at flytte hertil? 
 
    Tillade mange at flytte hertil 1 

   Tillade en del 2 

   Tillade nogle få 3 

   Ikke tillade nogen 4 

   (Ved ikke) 8 
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B32 KORT 18: 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 for 
økonomien 

         Godt for 
økonomien 

(Ved 
ikke) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
B33 KORT 19: 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 
undergraves 

         Kulturen 
beriges 

(Ved 
ikke) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
B34 KORT 20: 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 
sted at bo 

         Bedre sted at 
bo 

(Ved 
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 21 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 
ulykkelig 

         Særdeles 
lykkelig 

(Ved 
ikke) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
C2 KORT 22: 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 KORT 23: Hvor mange har du, som du kan tale med om intime og personlige spørgsmål? 

Vælg et svar fra dette kort. 

Ingen 00 

1 01 

2 02 

3 03 

4-6 04 

7-9 05 

10 eller flere 06 

(Ved ikke) 88 
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C4 KORT 24: 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 
 
 
 
TEKST 4. Det næste sæt spørgsmål drejer sig om dig selv. 
 
 
C7 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 
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C8 Er du på nogen måde begrænset i dine daglige aktiviteter på grund af langvarig sygdom, 
handicap, svaghed eller psykiske problemer?   
 
Hvis ja, er det meget eller i nogen grad? 

Ja, meget 1  

Ja, i nogen grad 2 
 

Nej 5 

(Ved ikke) 8 
 

 
 
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 

 

 
SPØRG HVIS JA i C9 (kode 1) 
 

C10 Hvilken religion eller trosretning? 

 

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

    GÅ TIL C13 

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 

 

SPØRG HVIS NEJ ELLER VED IKKE I C9 (kode 5 eller 8) 

 

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

 

Ja 1     GÅ TIL C12 

Nej 5 
GÅ TIL C13 

(Ved ikke) 8 
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Spørg hvis JA i C11 (kode1) 

C12 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 
 

 
SPØRG ALLE 

  
C13 KORT 25: 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 
religiøs 

         Meget 
religiøs 

(Ved 
ikke) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
C14 KORT 26: Bortset fra ved særlige lejligheder som bryllup eller begravelse, hvor ofte deltager du 
så i religiøse ceremonier eller 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  
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C15 STADIG KORT 26: Hvor ofte beder du, bortset fra når du er til religiøse ceremonier eller 
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 
 

SPØRG ALLE 

 

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

 

Ja 1     GÅ TIL C17 

Nej 5 
GÅ TIL C18 

(Ved ikke) 8 

 

 

SPØRG HVIS JA I C16 (kode 1) 
 

C17 Af hvilke grunde diskrimineres den gruppe, du tilhører? 
 
Intv.: Spørg ind: ”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 
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SPØRG ALLE 

 
C18 Er du dansk statsborger? 

Ja 1     GÅ TIL C20 

Nej 5 
GÅ TIL C19 

(Ved ikke) 8 

 
SPØRG HVIS NEJ ELLER VED IKKE I C18 (kode 5 eller 8) 
 

 
C19 Hvilket statsborgerskab har du?  
 
   SKRIV _____________________________ 
 
   (Ved ikke) 88 
 

  

SPØRG ALLE 

 
C20 Er du født i Danmark  
 

Ja 1     GÅ TIL C23 

Nej 5 GÅ TIL C21 

(Ved ikke) 8 GÅ TIL C23 

 

SPØRG HVIS NEJ I C20 (kode 5)  

 

  
C21 I hvilket land er du født? 
  
   SKRIV ____________________________ 

   (Ved ikke) 88 
 

 
C22 Hvor længe er det siden, du første gang flyttede til Danmark?   
 

SKRIV ÅRSTAL: 
    

 
    

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

 

SPØRG ALLE 

 

 
C23 Hvilke eller hvilket sprog taler du mest derhjemme?   
    
   SKRIV HVILKET/HVILKE, HØJST 2 SPROG: _________________________________ 

   _________________________________       

   (Ved ikke) 888 
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C24 Tilhører du en etnisk minoritetsgruppe i Danmark? 

 

Ja 1 

Nej 5 

(Ved ikke) 8 

 
 
C25 Er din far født i Danmark?  
 

Ja 1     GÅ TIL C27 

Nej 5 GÅ TIL C26 

(Ved ikke) 8 GÅ TIL C27 

 

SPØRG HVIS NEJ I C25 (kode 5) 
 

 
C26 I hvilket land er din far født? 
  
   SKRIV ______________________________ 

   (Ved ikke) 88 
 

 
 

SPØRG ALLE 

 
C27 Er din mor født i Danmark?  
 

Ja 1     GÅ TIL 28a  

Nej 5 GÅ TIL C28 

(Ved ikke) 8 GÅ TIL 28a 

  

SPØRG HVIS NEJ I C27 (kode 5) 
  
 

 
C28 I hvilket land er din mor født? 
  
   SKRIV ____________________________ 

   (Ved ikke) 88  
 

 
 
PAPI COUNTRIES ONLY 

C28a  Nu til noget helt andet: I hvilken måned er du født? 
 
 INTERVIEWER: INDSÆT respondentens fødselsmåned. (f.eks. hvor januar = 01 og December = 12)  
(Don’t know)    88 
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INTERVIEWER: INDSÆT SLUTTIDSPUNKT FOR SEKTION C:                (Brug 24-timers format) 
  



 23 

SEKTION D 
 
TEKST 5. Folk fra andre lande flytter til Danmark af forskellige grunde. Nogle har danske forfædre. 
Andre kommer for at få arbejde eller bo sammen med deres familie. Andre kommer, fordi de er truet. 
Her følger nogle spørgsmål om dette emne. 

 
D1-D6 KORT 27: Hvor væsentlige mener du, at hver af disse faktorer bør have, når det  

skal afgøres, om en person, der er født, opvokset og bosat i et andet land,  
skal kunne flytte til Danmark. 
 

For det første, hvor stor betydning bør det have, at vedkommende… 

 

D1 …har gode uddannelsesmæssige kvalifikationer? 
 

Særdeles 
uvæsentligt 

         Særdeles 
væsentligt 

(Ved 
ikke) 

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

D2 …kan tale dansk?  

 
Særdeles 

uvæsentligt 
         Særdeles 

væsentligt 
(Ved 
ikke) 

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

 

D3 …kommer fra en kristen baggrund? 

 
Særdeles 

uvæsentligt 
         Særdeles 

væsentligt 
(Ved 
ikke) 

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

 

D4 …er hvid? 

 
Særdeles 

uvæsentligt 
         Særdeles 

væsentligt 
(Ved 
ikke) 

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

 

D5 …har de jobkvalifikationer, der er brug for i Danmark? 

 
Særdeles 

uvæsentligt 
         Særdeles 

væsentligt 
(Ved 
ikke) 

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

 

D6 …følger dansk levevis? 

 
Særdeles 

uvæsentligt 
         Særdeles 

væsentligt 
(Ved 
ikke) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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D7 KORT 28: Mener du, at mennesker, der flytter hertil, generelt tager arbejde fra danskere  
eller generelt bidrager til at skabe nye job? 

Tager job  
fra danskere 

         Skaber 
nye job 

(Ved 
ikke) 

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

 

D8 KORT 29: De fleste mennesker, der flytter hertil, arbejder og betaler skat. De bruger  
også social- og sundhedssystemet. Tror du, at mennesker, der flytter hertil,  
alt i alt modtager mere, end de yder, eller yder mere, end de modtager. 

Generelt 
modtager mere 

         Generelt 
yder mere 

(Ved 
ikke) 

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

 

D9 KORT 30: Bliver Danmarks kriminalitet større eller mindre af, at mennesker fra andre  
lande flytter hertil? 

Kriminaliteten 
bliver større 

         Kriminaliteten 
bliver mindre 

(Ved 
ikke) 

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

 

D10-D11 KORT 31:  
Hvis du tænker på de mennesker, der er flyttet til Danmark fra et andet land, 
og som tilhører en anden race eller etnisk gruppe end de fleste danskere  
– hvad ville du så sige til, at en sådan person  

 
D10 ..fik stillingen som din chef? 
 Brug KORT 31 til dit svar. 
 

Ville slet ikke 
have noget  
imod det 

         Ville have 
meget  

imod det 

(Ved 
ikke) 

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

D11 ..giftede sig med en i din nærmeste familie?  

Brug igen KORT 31. 

Ville slet ikke 
have noget  
imod det 

         Ville have 
meget  

imod det 

(Ved 
ikke) 

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

 

D12 KORT 32: Hvordan vil du beskrive det område, hvor du bor nu? 
 

Et sted, hvor næsten ingen tilhører en anden race eller etnisk 
gruppe end de fleste danskere ..................................................................   1 

Nogle mennesker tilhører en anden race eller etnisk gruppe end 
de fleste danskere .....................................................................................   2 

Mange mennesker tilhører en anden race eller  etnisk gruppe ...................   3 

Ved ikke.....................................................................................................   8 
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D13 KORT 33: Hvor enig eller uenig er du i at:  
 
Det er bedst for et land, hvis næsten alle har de samme skikke og traditioner? 

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

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

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

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

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

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

 

D14 KORT 34: Hvor godt eller dårligt er det, hvis man har en lov mod diskrimination mod  
folk af en bestemt etnisk gruppe på arbejdspladsen. 

Særdeles 
dårligt 

         Særdeles 
Godt 

(Ved 
ikke) 

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

D15 KORT 35: Nogle mennesker kommer hertil og beder om flygtningestatus, fordi de  
 frygter at blive forfulgt i deres eget land. 
 
 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?  

Regeringen bør være storsindet, når den vurderer folks ansøgning om flygtningestatus 

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

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

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

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

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

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

D16 Hvor mange ud af hver 100 mennesker, der bor i Danmark, tror du, er født uden for Danmark? 

TIL INTERVIEWEREN: Hvis IP siger 'ved ikke', så sig: 'Prøv at give dit bedste skøn'. 

Skriv: 
  

ud af 100 
  

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

 
 
D17a INTERVIEWER: HENVIS TIL C20 OG KOD: 

IP født i Danmark (kode 1 i C20) 1     GÅ TIL D17b 

IP ikke født i Danmark (kode 2 eller 8 i C20) 5 GÅ TIL D18 
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SPØRG HVIS KODE 1 I D17a 
 

D17b KORT 36: Sammenlignet med folk som dig selv, der er født i Danmark, hvordan synes  
du så, at regeringen behandler dem, der for nyligt er kommet fra andre lande for at  
bo her?  

 Kig på KORT 36. 

Meget bedre 1 

En smule bedre 2 

På samme måde 3 

Lidt værre 4 

Meget værre 5 

(Ved ikke) 8 

 

SPØRG ALLE 
 

D18 KORT 37: Kig på kort 37. Mener du, at religiøs tro og praksis i Danmark generelt bliver 
undergravet eller beriget af, at mennesker fra andre lande flytter hertil? 

 

Religiøs tro 
og praksis 

bliver 
undergravet 

         Religiøs tro 
og praksis 

bliver beriget 
(Ved 
ikke) 

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

 

D19 Har du nogen gode venner, der er af en anden race eller etnisk gruppe end de fleste danskere? 

HVIS JA, Er det en hel del eller nogle få?  

Ja, en hel del 1 

Ja, nogle få 2 

Nej, slet ingen 3 

(Ved ikke) 8 
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D20 KORT 38: Hvor tit har du kontakt med mennesker, der tilhører en anden race eller etnisk gruppe 

end de fleste danskere, når du er ude omkring? 

Det kunne være i offentlige transportmidler, på gaden, i forretninger eller i nabolaget. 

Kig på kort 38 

TIL INTERVIEWEREN: Al kontakt tæller med, både verbal og nonverbal. 

Aldrig 1 GÅ TIL D22 

Mindre end én gang om måneden 2 

GÅ TIL D21 

Én gang om måneden 3 

Flere gange om måneden 4 

Én gang om ugen 5 

Flere gange om ugen 6 

Hver dag 7 

(Ved ikke) 8 GÅ TIL D22 

 
 

SPØRG HVIS KODE 2-7 I D20 
 
D21 KORT 39: Når du tænker på den kontakt, hvor dårlig eller god er den så helt generelt? 

Kig på kort 39. 

Særdeles 
dårlig 

         Særdeles 
god 

(Ved 
ikke) 

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

 

 

SPØRG ALLE 
 
D22 KORT 40: Hvor tæt føler du dig knyttet til Danmark? Kig på kort 40. 

Meget tæt 1 

Tæt 2 

Ikke ret tæt 3 

Slet ikke tæt 4 

(Ved ikke) 8 

 
TEKST 6: Folk har ofte forskellige meninger om de følgende emner. 
 
D23 Mener du, nogle racer eller etniske grupper bliver født mindre intelligente end andre? 
 

Ja 1 

Nej 5 

(Ved ikke) 8 
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D24 Mener du, nogle racer eller etniske grupper bliver født som mere hårdtarbejdende end andre? 
 

Ja 1 

Nej 5 

(Ved ikke) 8 

 
D25 KORT 41: Når du tænker på verden i dag, vil du så mene, at nogle kulturer er meget bedre end 
  andre, eller at alle kulturer er lige?  
  Kig på kort 41 og vælg dit svar. 
 

Nogle kulturer er meget bedre end andre 1 

Alle kulturer er lige 2 

(Ved ikke) 8 

 
D26-D28 KORT 42: Nu vil jeg spørge dig om forskellige grupper af mennesker, der eventuelt kan flytte 
  til Danmark fra andre lande. 
   
Kig på kort 42. I hvor høj grad mener du, at Danmark bør tillade … 
 

 

Tillade 
mange at 
flytte hertil 

Tillade 
en del 

Tillade 
nogle få 

Ikke tillade 
nogen 

(Ved 
ikke) 

D26… jøder fra andre lande at flytte til Danmark? 1 2 3 4 8 

D27… muslimer fra andre lande at flytte til Danmark? 1 2 3 4 8 

D28… romaer fra andre lande at flytte til Danmark? 1 2 3 4 8 

 
D29 FILTERVARIABEL:  
 
 

Hvis FØDSELSMÅNED = 01, 05 ELLER 09  i 28a       GÅ TIL D30 

Hvis FØDSELSMÅNED = 02, 06 ELLER 10 i 28a   GÅ TIL D31 

Hvis FØDSELSMÅNED = 03, 07 ELLER 11 i 28a       GÅ TIL D32 

Hvis FØDSELSMÅNED = 04, 08, 12 ELLER 88 i 28a   GÅ TIL D33 
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SPØRG HVIS KODE 1 I D29 
 
D30 STADIG KORT 42: Kig på det samme kort og fortæl mig: I hvilket omfang mener du, Danmark bør 
tillade veluddannede arbejdstagere fra Polen at flytte til Danmark? 
 

Tillade mange at flytte hertil 1 

GÅ TIL 
SLUTTIDSPUNKT 

SEKTION D 
 

Tillade en del 2 

Tillade nogle få 3 

Ikke tillade nogen 4 

(Ved ikke) 8 

 

SPØRG HVIS KODE 2 I D29 
 

D31 STADIG KORT 42: Kig på det samme kort og fortæl mig: I hvilket omfang mener du, Danmark bør 
tillade veluddannede arbejdstagere fra Tyrkiet at flytte til Danmark? 
 

Tillade mange at flytte hertil 1 

GÅ TIL 
SLUTTIDSPUNKT 

SEKTION D 
 

Tillade en del 2 

Tillade nogle få 3 

Ikke tillade nogen 4 

(Ved ikke) 8 

 

SPØRG HVIS KODE 3 I D29 
 

D32 STADIG KORT 42: Kig på det samme kort og fortæl mig: I hvilket omfang mener du, Danmark bør 
tillade ufaglærte arbejdstagere fra Polen at flytte til Danmark? 
 

Tillade mange at flytte hertil 1 

GÅ TIL 
SLUTTIDSPUNKT 

SEKTION D 
 

Tillade en del 2 

Tillade nogle få 3 

Ikke tillade nogen 4 

(Ved ikke) 8 
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SPØRG HVIS KODE 4 I D29 
 
D33 STADIG KORT 42: Kig på det samme kort og fortæl mig: I hvilket omfang mener du, Danmark bør 
tillade ufaglærte arbejdstagere fra Tyrkiet at flytte til Danmark? 
 

Tillade mange at flytte hertil 1 

GÅ TIL 
SLUTTIDSPUNKT 

SEKTION D 
 

Tillade en del 2 

Tillade nogle få 3 

Ikke tillade nogen 4 

(Ved ikke) 8 

 
 
 
 
INTERVIEWER: INDSÆT SLUTTIDSPUNKT FOR SEKTION D:                (Brug 24-timers format) 
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SEKTION E 
 
TEKST 5: Nu kommer der nogle spørgsmål om et andet emne. 
 

SPØRG ALLE 

 
E1 KORT 43: Kig på kort 43 og fortæl mig, hvor ofte du spiser frugt.  
                                              Juice tæller ikke med. 
 
Til interviewer: frossen frugt medregnes. 
 

Tre gange om dagen eller mere  1 

To gange om dagen  2 

En gang om dagen  3 

Mindre end en gang om dagen, men mindst fire gange om ugen  4 

Mindre end fire gange om ugen, men mindst en gang om ugen  5 

Mindre end en gang om ugen  6 

Aldrig  7 

(Ved ikke)  8 

 
E2 STADIG KORT 43: Kig stadig på kort 43 og fortæl mig, hvor ofte du spiser grønsager eller salat.  
                                      Kartofler tæller ikke med. 
 
Til interviewer: frosne grøntsager medregnes. 
 

Tre gange om dagen eller mere  1 

To gange om dagen  2 

En gang om dagen  3 

Mindre end en gang om dagen, men mindst fire gange om ugen  4 

Mindre end fire gange om ugen, men mindst en gang om ugen  5 

Mindre end en gang om ugen  6 

Aldrig  7 

(Ved ikke)  8 

 
E3  
Hvor mange dage i løbet af de seneste syv dage har du gået i rask tempo, har du dyrket sport eller 
haft anden fysisk aktivitet i 30 minutter eller mere? 
 
Til interviewer: Fysisk aktivitet behøver ikke være uafbrudt for at regnes med. 
 

Skriv antal dage 
 

 
 

(Ved ikke)  8 
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E4 KORT 44: Nu kommer nogle spørgsmål om cigaretrygning. 
  Hvilken af beskrivelserne på kort 44 beskriver bedst din rygeadfærd? 
 
TIL INTERVIEWER: Rulletobak tæller med, men ikke pibe, cigarer eller elektroniske cigaretter. 
 

Jeg ryger hver dag  1 

    GÅ TIL E5 
Jeg ryger, men ikke hver dag  2 

Jeg ryger ikke nu, men har gjort det før  3 GÅ TIL E6 

Jeg har kun røget nogle få gange  4 GÅ TIL E6 

Jeg har aldrig røget  5 GÅ TIL E6 

(Ved ikke)  8 GÅ TIL E6 

 

SPØRG HVIS KODE 1 ELLER 2 I E4 
 
E5 Hvor mange cigaretter ryger du typisk om dagen? 
 

Skriv antal cigaretter: 
   

 
   

(Ved ikke)  8 

 

SPØRG ALLE 
 
E6 KORT 45: I de seneste 12 måneder, altså siden [MÅNED, ÅR], hvor ofte har du da fået noget at 
drikke med alkohol? 
Det kan være vin, øl, cider, spiritus eller andre drikkevarer med alkohol. 
TIL INTERVIEWER: Nævn den måned, hvor interviewet finder sted, men året før. Hvis interviewet f.eks. 
bliver lavet i september 2014, så sig [september 2013]. 
 

Hver dag  01 

    GÅ TIL E7 

Flere gange om ugen  02 

En gang om ugen  03 

2-3 gange om måneden  04 

En gang om måneden  05 

Mindre end en gang om måneden  06 

Aldrig  07 GÅ TIL E11 

Ønsker ikke at svare   77 GÅ TIL E7 

(Ved ikke)  88 GÅ TIL E7 
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SPØRG HVIS KODE 1-6 eller 77, 88 I E6 
 
E7 KORT 46: Nu vil jeg bede dig tænke på den seneste gang, du drak alkohol på en mandag, tirsdag, 
onsdag eller en torsdag.  
INTERVIEWEREN HOLDER PAUSE, SÅ IP KAN SE PÅ KORTET.  
 
Hvor mange af hver af de følgende drikkevarer med alkohol drak du den pågældende dag?  
Svar ud fra kortet. 
 

 ØL (33 cl.) 
   

 
   

 

Stor fadøl (50 cl.) 
   

 
   

 

Glas vin (12 cl.)  
   

 
   

 

Glas hedvin (8 cl.) 
   

 
   

 
Glas spiritus (4cl.)     

 
   

 

Drinks/cocktails (8 cl.) 
   

 
   

 

Alkopop / alkosodavand (25 cl.) 
   

 
   

 

1/2 flaske vin (37,5 cl.)  
   

 
   

 

Flaske vin (75 cl.)  
   

 
   

      
 

 
INTERVIEWEREN FØLGER OP: 
 
Nogen andre drikkevarer med alkohol? 
 
INTERVIEWER: Hvis IP giver et svar, der ikke findes på kortet, så brug boksen herunder 
 

Skriv samlet antal genstande af 
øvrige drikkevarer: 

   
 

   
Drikker aldrig alkohol mandag til torsdag  777 

(Ved ikke)  888 
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E8 STADIG KORT 46: Nu vil jeg bede dig tænke på den seneste gang, du drak alkohol en fredag, 
lørdag eller en søndag. 
INTERVIEWEREN HOLDER PAUSE, SÅ IP KAN SE PÅ KORTET.  
 
Hvor mange af hver af de følgende drikkevarer med alkohol drak du den pågældende dag?  
Svar ud fra kortet. 
 

ØL (33 cl.) 
   

 
   

 

Stor fadøl (50 cl.) 
   

 
   

 

Glas vin (12 cl.)  
   

 
   

 

Glas hedvin (8 cl.) 
   

 
   

 
Glas spiritus (4cl.)     

 
   

 

Drinks/cocktaisl (8 cl.) 
   

 
   

 

Alkopop / alkosodavand (25 cl.) 
   

 
   

 

1/2 flaske vin (37,5 cl.)  
   

 
   

 

Flaske vin (75 cl.)  
   

 
   

      
  

 
INTERVIEWEREN FØLGER OP: 
 
Nogen andre drikkevarer med alkohol? 
 
INTERVIEWER: Hvis IP giver et svar, der ikke findes på kortet, så brug boksen herunder 
 

Skriv samlet antal genstande af   
øvrige drikkevarer: 

   
 

   
Drikker aldrig alkohol fredag til søndag  777 

(Ved ikke)  888 

 
 
E9 INTERVIEWERKODE: 
 

IP mand 1     GÅ TIL E10a 

IP kvinde 2 GÅ TIL E10b 
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SPØRG HVIS KODE 1 I E9 
 
E10a KORT 47a: Kortet viser seks forskellige eksempler på, hvor meget alkohol en person måske 
drikker ved en enkelt lejlighed. 
 
INTERVIEWEREN HOLDER PAUSE, SÅ IP KAN SE PÅ KORTET. 
 
Hvor ofte har du inden for de seneste 12 måneder drukket samme mængde alkohol eller mere ved en 
enkelt lejlighed som et eksempel på kortet viser? 
 
Var det: 
LÆS SVARKODERNNE OP 

Hver dag eller næsten hver dag 1 

    GÅ TIL E11 

Hver uge 2 

Hver måned 3 

Mindre end en gang om måneden 4 

Aldrig 5 

(Ved ikke) 8 

 

SPØRG HVIS KODE 2 I E9 
 
E10b KORT 47b: Kortet viser seks forskellige eksempler på, hvor meget alkohol en person måske 
drikker ved en enkelt lejlighed. 
 
INTERVIEWEREN HOLDER PAUSE, SÅ IP KAN SE PÅ KORTET. 
 
Hvor ofte har du inden for de seneste 12 måneder drukket samme mængde alkohol eller mere ved en 
enkelt lejlighed som et eksempel på kortet viser? 
 
Var det: 
LÆS SVARKODERNNE OP 
 

Hver dag eller næsten hver dag 1 

    GÅ TIL E11 

Hver uge 2 

Hver måned 3 

Mindre end en gang om måneden 4 

Aldrig 5 

(Ved ikke) 8 
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SPØRG ALLE 
 
E11 Hvor høj er du uden sko? 
 
TIL INTERVIEWER: Hvis IP svarer 'Ved ikke', så spørg: 'Hvad er dit bedste bud' 
 
NOTE TIL INTERVIEWER: 100 centimeter = '1 meter' '00 cm'. 

 

Meter 
 

 
 

 

Cm   
 

   
 

(Ved ikke)  8 

 
E12 Hvad vejer du uden sko? 
 
TIL INTERVIEWER: Hvis IP svarer 'Ved ikke', så spørg: 'Hvad er dit bedste bud' 
 

Kg 
   

 
   

(Ved ikke)  888 

 
E13 KORT 48: I løbet af de seneste 12 måneder, altså siden [MÅNED, ÅR], hvilke af de 
sundhedsfaglige personer på kortet har du da drøftet dit helbred med? 
 
INTERVIEWER: Nævn den måned, hvor interviewet finder sted, men året før.  
Hvis interviewet f.eks. bliver lavet i september 2014, så sig [september 2013]. 
 
TIL INTERVIEWER: Enhver form for samtale og hjemmebesøg medregnes. 
HUSK at spørge ind: Har du talt med andre? 
 
Gerne flere svar 

Alment praktiserende læge 1 

Speciallæge (bortset fra tandlæger) 1 

Ingen af disse 7 

(Ved ikke) 8 

 
E14 KORT 49: I de seneste 12 måneder, altså siden [MÅNED, ÅR], har det da på noget tidspunkt 
været umuligt for dig at få en konsultation hos en læge eller få den behandling, du havde brug for, af 
en af de grunde, der står på kortet? 
 
INTERVIEWER: Nævn den måned, hvor interviewet finder sted, men året før.  
Hvis interviewet f.eks. bliver lavet i september 2014, så sig [september 2013]. 
 

Ja 1     GÅ TIL E15 

Nej 2 
GÅ TIL E16 

(Ved ikke) 3 
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SPØRG HVIS KODE 1 I E14 
 
E15 STADIG KORT 49: Hvilke af grundene på kortet var der til, at du ikke kunne få den konsultation 
eller behandling hos lægen? 
 
INTERVIEWER spørg ind: Var der andre grunde? 
 
Gerne flere svar 

Kunne ikke betale for det 1 

    GÅ TIL E17 

Kunne ikke tage fri fra arbejde 2 

Havde andre forpligtelser 3 

Behandlingen, som du havde behov for, var ikke tilgængelig der, 
hvor du bor eller i nærheden 

4 

Ventelisten var for lang 5 

Kunne ikke få en tid 6 

Andet (SKRIV) 7 

______________________________________  

(Ved ikke) 8 

 

SPØRG HVIS KODE 2 ELLER 8 I E14 
 
E16 Var det fordi… 
LÆS SVARKODERNNE OP 
 

… du kunne få de lægelige konsultationer eller  
behandlinger, du havde brug for? 

1 

… eller var det fordi du ikke har haft brug for nogen 
konsultation eller behandling hos lægen de sidste 12 

måneder? 
2 

(Ved ikke) 8 

 

SPØRG ALLE 
 
E17 KORT 50: Bruger du tid på at passe eller hjælpe familiemedlemmer, venner, naboer eller andre af 
nogle af de grunde, der står på kortet? 
Det, du gør som en del af dit betalte arbejde, regnes ikke med. 
 
NOTE TIL INTERVIEWEREN: Hvis der svares JA til blot en af svarkoderne, så skal der kodes JA 
 

Ja 1     GÅ TIL E18 

Nej 2 
GÅ TIL E19 

(Ved ikke) 3 
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SPØRG HVIS KODE 1 I E17 
 
E18 KORT 51: Hvor mange timer om ugen bruger du på dette, overordnet set? 
 Kig på KORT 51 
 
TIL INTERVIEWER: Hvis IP bruger et varierende antal timer fra uge til uge, skal IP prøve at anslå et 
gennemsnitligt tidsforbrug pr. uge. 
 

(Under 1 time om ugen) 0 

1-10 timer om ugen 1 

11-20 timer om ugen 2 

21-30 timer om ugen 3 

31-40 timer om ugen 4 

41-50 timer om ugen 5 

Over 50 timer om ugen 6 

(Ved ikke) 8 

 

SPØRG ALLE 
 
E19 KORT 52: I de seneste 12 måneder, altså siden [MÅNED, ÅR], har du da af helbredsmæssige 
årsager modtaget nogen af de på kortet nævnte behandlinger? 
Gerne flere svar. 
 
TIL INTERVIEWER: Nævn den måned, hvor interviewet finder sted, men året før. Hvis interviewet f.eks. 
bliver lavet i september 2014, så sig [september 2013]. 
 
Spørg ind: Har du modtaget andre af de på kortet nævnte behandlinger? 
 

Akupunktur 01 

Akupressur 02 

Kinesisk medicinsk behandling  03 

Kiropraktik  04 

Osteopati 05 

Homøopati  06 

Behandling med urtemedicin  07 

Hypnoterapi  08 

Massageterapi 09 

Fysioterapi 10 

Zoneterapi 11 

Spirituel healing 12 

(Ingen af disse) 77 

(Ved ikke) 88 
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E20-E27 KORT 53: Jeg vil nu stille en række spørgsmål om hvordan, du kan have følt dig eller har 
haft det i den sidste uge. 
 
Kig på kortet og fortæl mig, hvor lang tid i løbet af den seneste uge … 
 

Læs op 

På intet eller 
næsten intet 

tidspunkt 

Nogle 
gange 

For det 
meste 

Hele tiden 
eller næsten 

hele tiden 
(Ved ikke) 

E20 Du følte dig deprimeret 1 2 3 4 8 

E21 
Du følte, at alt, hvad du gjorde, 

krævede anstrengelse 
1 2 3 4 8 

E22 Du sov uroligt 1 2 3 4 8 

E23 Du var lykkelig 1 2 3 4 8 

E24 Du følte dig ensom 1 2 3 4 8 

E25 Du nød livet 1 2 3 4 8 

E26 Du var ked af det 1 2 3 4 8 

E27 Du ikke kunne komme i gang 1 2 3 4 8 

 
E28 KORT 54: Hvilke af de nævnte helbredsproblemer på dette kort har du haft eller har du oplevet 
inden for de seneste 12 måneder, dvs. siden [MÅNED, ÅR]?  
Du skal blot fortælle mig, hvilke bogstaver, der gælder for dig.  
Kig på KORT 54 - Giv gerne flere svar. 
 
TIL INTERVIEWER: Nævn den måned, hvor interviewet finder sted, men året før. Hvis interviewet f.eks. 
bliver lavet i september 2014, så sig [september 2013]. 
 
Spørg ind: Har du lidt af andre af de på kortet nævnte helbredelsesproblemer indenfor det seneste år? 
 

Z 01 

    GÅ TIL E29 

F 02 

T 03 

K 04 

H 05 

Y 06 

Q 07 

E 08 

L 09 

B 10 

M 11 

(Ingen af disse) 77 
GÅ TIL E30 

(Ved ikke) 88 
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SPØRG HVIS KODE 01-11 i E28 
 
E29 STADIG KORT 54: Og hvilke af de helbredsproblemer, du har haft eller oplevet inden for de 
seneste 12 måneder, har hæmmet dig på nogen måde i dine daglige aktiviteter?  
 
Igen skal du bare fortælle mig bogstaverne, der gælder for dig.  
Gerne flere svar. 
 
Spørg ind: Er der andre af de på kortet nævnte helbredelsesproblemer, der har hæmmet dig det 
seneste år?  

Z 01 

F 02 

T 03 

K 04 

H 05 

Y 06 

Q 07 

E 08 

L 09 

B 10 

M 11 

(Ingen af disse) 77 

(Ved ikke) 88 

 

 
SPØRG ALLE 
 
E30 KORT 55: Har du nu, eller har du tidligere haft nogen af de helbredsproblemer, der står på 
kortet?  
HVIS JA, har du det nu, eller har du haft det tidligere?  

Ja, nu 1 

Ja, tidligere 3 

Nej, aldrig 3 

(Ved ikke) 8 
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E31 KORT 56: Se på kortet, og fortæl mig, hvor ofte der var alvorlige konflikter mellem de personer, 
der boede i dit hjem, i løbet af din opvækst? 

Altid 1 

Ofte 3 

Nogle gange 3 

Sjældent 4 

Aldrig 5 

(Ved ikke) 8 

 
E32 STADIG KORT 56: Kig fortsat på det samme kort, og fortæl mig, hvor ofte du og din familie 
oplevede alvorlige økonomiske problemer i i løbet af din opvækst?  

Altid 1 

Ofte 3 

Nogle gange 3 

Sjældent 4 

Aldrig 5 

(Ved ikke) 8 

 
 
 
 
 
INTERVIEWER: INDSÆT SLUTTIDSPUNKT FOR SEKTION E:                (Brug 24-timers format) 
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Sektion F 
 
 
 TEKST 6: 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, IP 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 57. 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/samlever  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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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 58: 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 1 
GÅ TIL F7 

I et registreret partnerskab 2 

Bor sammen med min samlever (samboende)  
ikke juridisk anerkendt 

3 GÅ TIL F8 

  Separeret 4 

GÅ TIL F7 Skilt/partnerskab opløst 5 

(Ved ikke) 8 

 
 
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 2 

(Vil ikke svare) 77 

(Ved ikke) 88 

 

SPØRG ALLE 

  

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

Ja 1  

Nej 2  

(Vil ikke svare) 77  

(Ved ikke) 88  
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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 

 

 
F11. (DETTE SPØRGSMÅL STILLES HVIS IP ER SAMBOENDE, ALTSÅ IKKE BOR MED EN REGISTRERET 

PARTNER ELLER ÆGTEFÆLLE). 

 
 KORT 59. 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. F14 

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 

  

SPØRG ALLE  

 
F14.  KORT 60. 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 

  

F14a KORT 61: Er der nogle af problemerne på kortet, du kender fra din bolig? 
 
NOTE TIL INTERVIEWER: Hvis blot JA til en enkelt ting, så kodes JA 
 
Hvis IP har mere end et hjem, skal IP tænke på den bolig, hvor der tilbringes mest tid. 
 

Ja 1 

Nej 2 

(Ved ikke) 8 
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F15. KORT 62. Hvad er den højeste uddannelse, du har gennemført? 
 
 Kig på kortet. 
 
 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, HD  

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) Hvis ANDET, skriv: ____________________________________________ 55 

(Ved ikke) 88 

  

SPØRG ALLE 
 
F16. 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 
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F17.a KORT 63. Hvilke af disse beskrivelser dækker, hvad du har foretaget dig de seneste 7 dage?  
 Tag alt relevant med. 
 
 Intv.: Spørg ind: Har du gjort andet af det, der står på kortet?   
 
 Gerne flere svar. 
 

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

1 

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

Er arbejdsløs og aktiv jobsøgende 1 

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

1 

Er kronisk syg eller handicappet 1 

Er på pension/efterløn 1 

Gør nægter- eller militærtjeneste 1 

Har husligt arbejde, passer børn eller andre 1 

(Andet) 1 

(Ved ikke) 88 

 

 
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 
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F17.c  STADIG KORT 63. Hvilken af disse beskrivelser dækker bedst din situation i  
de seneste syv dage?  

 
 Kun ét 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 værnepligt............................................................................................   07 

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

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

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

 
 
F17.d 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 F21 

Nej 5 
GÅ TIL F19 

(Ved ikke) 8 

 

SPØRG HVIS NEJ ELLER VED IKKE I F18 (kode 5 eller 8) 
 
F19. Har du nogensinde haft betalt arbejde? 
 

Ja 1 GÅ TIL F20 

Nej 5 
GÅ TIL F36 

(Ved ikke) 8 
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SPØRG HVIS JA I F19 (kode1) 
 
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 

 

SPØRG HVIS SELVSTÆNDIG (kode 2 i F21) 
 

F22. 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  

for en begrænset periode ....................................................................................................   2  

har/havde du ingen kontrakt ................................................................................................   3  

(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 

  

 
F26. Hvor mange personer har/havde du ansvaret for?  
 

SKRIV: 
    

 
     

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

afgjorde 
jeg helt 

selv 

 (Ved 
ikke) 

F27  
 

KORT 64. 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 64. 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 

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

eller ulønnet overarbejde?  
 
 TIL INTERVIEWER: 0 timers kontrakt skal kodes som 0 timer 
 Svar mellem 0 og 168 timer er gyldige 
   

Skriv antal timer:  
   

 
   

(Ved ikke) ...............................................................................................................................   888 

Har ikke fast eller aftalt arbejdstid  777 
 
 
F30. Uanset din aftalte arbejdstid, hvor længe arbejder/arbejdede du normalt om ugen  
 i dit primære job?  
 Lønnet og ulønnet overarbejde inkluderes. 
 

 TIL INTERVIEWER: Svar mellem 0 og 168 timer er gyldige 
 

Skriv antal timer:  
   

 
   

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

 ________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________  

 

  

F32. KORT 65. Hvilken type organisation på dette kort arbejder du for eller har du arbejdet for?  
 
 

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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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  

 

 
F35a KORT 66:  Tænk på alt det arbejde, du nogensinde har været beskæftiget ved.  
 Hvilke af de ting, der nævnes på kortet, har du været udsat for? 

Gerne flere svar. 

SPØRG EVT. IND: Har du været udsat for andre af de nævnte ting?  

 

Vibrationer fra håndværktøj eller maskiner 1 

Trættende eller smertefulde stillinger 5 

Manuelle løft eller flytning af mennesker 3 

Manuel bæring eller flytning af tunge byrder 4 

(Ingen af disse) 77 

(Ved ikke) 88 

 
 
F35b KORT 67: Igen. Tænk på alt det arbejde, du nogensinde har været beskæftiget ved.  
 Hvilke af de ting, der nævnes på kortet, har du været udsat for? 
 
Gerne flere svar. 
 
SPØRG EVT. IND: Har du været udsat for andre af de nævnte ting?  

 

Meget voldsom støj 1 

Meget høje temperaturer 
 

Meget lave temperaturer 
2 

Stråling som f.eks. røntgenstråler 3 

Håndtering af, indånding af eller kontakt med kemiske produkter, 
dampe eller stoffer 

4 

Indånding af andre typer røg, gasser, pulver eller støv 5 

(Ingen af disse) 77 

(Ved ikke) 88 
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SPØRG ALLE 
 
F36.  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 

 

SPØRG HVIS JA I F36 (kode 1) 
  

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

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

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

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

  

 
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  

 

SPØRG ALLE 
 
F39. 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  
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F40. KORT 68: Hvis du tænker på husstandens samlede indkomst, dvs. for husstanden som sådan  
 og alle dens medlemmer tilsammen, hvad er da den vigtigste indkomstkilde? 
 
 KIG PÅ KORTET. 
 

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 

  

F41. KORT 69: 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 132.000 kr....................................................................   01 

R - Mellem 132.000 og 173.999 kr. .....................................................   02 

C - Mellem 174.000 og 217.999 kr. .....................................................   03 

M - Mellem 218.000 og 263.999 kr. .....................................................   04 

F - Mellem 264.000 og 325.999 kr. ......................................................   05 

S - Mellem 326.000 og 396.999 kr. ......................................................   06 

K - Mellem 397.000 og 462.999 kr. ......................................................   07 

P - Mellem 463.000 og 530.999 kr. ......................................................   08 

D - Mellem 531.000 – 630.999 kr. .......................................................   09 

H - Over 631.000 kr. ............................................................................   10 

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

(Ved ikke) ............................................................................................   88 
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F42. KORT 70: 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.  FILTERVARIABEL: 
 

IP BOR SAMMEN MED MAND/KONE/SAMLEVER (kode 01 i F5) ........................................   1 Gå til spm. F44 

IP BOR IKKE SAMMEN MED MAND/KONE/SAMLEVER (kode 02 i F5) ...............................   2 Gå til spm. F52 
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F44. KORT 71: Hvad er den højeste uddannelse, din mand/kone/samlever har gennemført? 
 
 Kig på kortet. 
 
 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, HD  

 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) Hvis ANDET, skriv: ____________________________________________ ..   55 

(Ved ikke) ....................................................................................................................   88 
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F45.a KORT 72: Hvilke af beskrivelserne på kort 72 dækker, hvad din mand/kone/samlever  
                    har foretaget sig de seneste 7 dage?  
        Tag alt relevant med. 
                 Gerne flere svar. 

 
  
Spørg ind: Har din partner gjort andet af det, der fremgår af kortet indenfor de seneste 7 dage? 
  
 

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 

  

F45.b FILTERVARIABEL: 

HVIS DER BLEV MARKERET MERE END ET SVAR I F45a .................................................   1 Gå til spm. F45c 

HVIS DER KUN BLEV MARKERET ET SVAR I F45a ............................................................   2 Gå til spm. F45d 

  

F45.c STADIG KORT 72: 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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F45d. FILTER:  

HVIS ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER i BETALT ARBEJDE (KODE 1 I F45a)  1 Gå til spm. F47 

HVIS ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER IKKE HAR BETALT ARBEJDE I F45a 
(KODE 2-9 samt 88)  2 Gå til spm. F46 

 

 
F46 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. F47 

Nej .........................................................................................................................................   5 Gå til spm. F52 

(Ved ikke) ...............................................................................................................................   8 Gå til spm. F52 

  

F47. (DETTE SPØRGSMÅL STILLES HVIS ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ER I BETALT ARBEJDE  
 (KODE 1 I F45d ELLER KODE 1 I F46)). 
 
 Hvad er stillingsbetegnelsen for hans/hendes primære job? 
 
 SKRIV: 

 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  

 
 

F48. Hvilken type arbejde beskæftiger han/hun sig mest med i hans/hendes primære job? 
 
 SKRIV: 

 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 

   
 
F49. Hvilken uddannelse eller kvalifikationer er nødvendige i jobbet? 
 
 SKRIV: 

 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  

 
 
 
F50. I sit primære job er han/hun …  
 

- LÆS SVARKODERNE OP 
 

lønmodtager .........................................................................................................................   1  

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

i arbejde i familieforetagende ..............................................................................................   3  

(Ved ikke) ...............................................................................................................................   8  
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F51.  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 

 
 

SPØRG ALLE 
 
 
F52.  KORT 73: Hvad er den højeste uddannelse, din far har gennemført? Kig på kort 73 
 
 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, HD   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) Hvis ANDET, skriv: ____________________________________________  55 

(Ved ikke) ....................................................................................................................   88 
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F53. Var din far lønmodtager, selvstændig eller havde han ikke arbejde, da du var 14 år? 
 

Lønmodtager ..........................................................................................................................   1 Gå til spm. F54 

Selvstændig ...........................................................................................................................   2 Gå til spm. F54 

Havde ikke arbejde .................................................................................................................   3 Gå til spm. F56 

Faderen død/var der ikke, da IP var 14 år ..............................................................................   4 Gå til spm. F56 

(Ved ikke) ...............................................................................................................................   8 Gå til spm. F54 

 
 
F54. (DETTE SPØRGSMÅL STILLES HVIS FADEREN VAR I ARBEJDE ELLER VED IKKE  
 (KODERNE 1, 2 ELLER 8 I F53)). 
 
 Hvad var stillingsbetegnelsen for hans primære job?  
 
 SKRIV: 

 ________________________________________________________________________  
 

 
F55. KORT 74: 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 (Restaurantejer, 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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SPØRG ALLE 
 
F56.  KORT 75: Hvad er den højeste uddannelse, din mor har taget? Kig på kort 75. 
 
 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, HD   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) Hvis ANDET, skriv: ____________________________________________ ..   55 

(Ved ikke) ....................................................................................................................   88 
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F57. Var din mor lønmodtager, selvstændig eller havde hun ikke arbejde, da du var 14 år? 
 

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

Selvstændig ...........................................................................................................................   2 Gå til spm. F58 

Havde ikke arbejde .................................................................................................................   3 Gå til spm. F60 

Moderen død/var der ikke, da IP var 14 år..............................................................................   4 Gå til spm. F60 

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

 
 
F58. (DETTE SPØRGSMÅL STILLES HVIS MODER VAR I ARBEJDE ELLER VED IKKE  
 (KODERNE 1, 2 ELLER 8 I F57)). 

 

 Hvad var hendes stillingsbetegnelse i hendes primære job? 
 
 SKRIV: 

 ________________________________________________________________________  
 

 
F59. KORT 76: 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 (Restaurantejer, 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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SPØRG ALLE  

 
F60.  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  

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

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

 

F61 KORT 77: Hvordan vil du beskrive din herkomst? 
 
Kig på kort 77 - og vælg op til to oprindelser, som passer bedst på dig. 
 

TIL INTERVIEWER: Kod højst to oprindelser i alt. Hvis der nævnes mere end to, så bed IP om at 
vælge to. Hvis IP ikke kan vælge, da kod de første to oprindelser, der nævnes 
 
INTERVIEWER FØLG OP EN GANG: Er der andre oprindelser, der passer på dig? 
 

Dansk 01 

Bosnisk 02 

Færøsk 03 

Tysk 04 

Sigøjner/Roma 05 

Irakisk 
Iransk 

06 
07 

Kurdisk 08 

Libanesisk 
Palæstinensisk 

09 
10 

Pakistansk 11 

Polsk 12 

Somalisk 13 

Tyrkisk 14 

Andet 15 

Skriv højst 2 oprindelser i alt:  _______________________________   

Skriv højst 2 oprindelser i alt: _______________________________   

(Vil ikke svare) 77 

(Ved ikke) 88 

(Ingen anden oprindelse) 99 

 
 
 
INTERVIEWER: INDSÆT SLUTTIDSPUNKT FOR SEKTION A:                (Brug 24-timers format) 
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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 A1. 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 IF1) 
 

  



 6 

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 

 
  



 7 

  

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 

Ligner 

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 

 _________________________________________________________________________________  
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SPØRG ALLE 

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. 
 

Folk fra andre lande flytter til Danmark af forskellige grunde. Nogle har danske forfædre. 
Andre kommer for at få arbejde eller bo sammen med deres familie. Andre kommer, fordi de 
er truet. Nu kommer nogle spørgsmål om dette emne. 

 
 

IF1 KORT A2 Hvor væsentligt mener du, det er, at kunne tale dansk, når det skal afgøres, om 
en person, der er født, opvokset og bosat i et andet land, skal kunne flytte til Danmark. Brug 
dette kort. 

 Særdeles uvæsentligt  00 

 01 

 02 

 03 

 04 

 05 

 06 

 07 

 08 

 09 

Særdeles væsentligt  10 

(Ved ikke) 88 

  

 
IF2 Stadig KORT A2  Hvor væsentligt mener du, det er, at være hvid, når det skal afgøres, 
om en person, der er født, opvokset og bosat i et andet land, skal kunne flytte til Danmark. 
 

 Særdeles uvæsentligt  00 

 01 

 02 

 03 

 04 

 05 

 06 

 07 

 08 

 09 

Særdeles væsentligt 10 
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(Ved ikke) 88 

 
IF3 Stadig KORT A2  Hvor væsentligt mener du, det er, at ville følge dansk levevis, når det 
skal afgøres, om en person, der er født, opvokset og bosat i et andet land, skal kunne flytte 
til Danmark. 
 

 Særdeles uvæsentligt 00 

 01 

 02 

 03 

 04 

 05 

 06 

 07 

 08 

 09 

 Særdeles væsentligt 10 

(Ved ikke) 88 

 
Nu kommer der nogle spørgsmål om et andet emne. 
 
IF 4 KORT A3 Se på kortet og fortæl mig, hvor meget mener du, at det politiske system i 
Danmark giver folk som dig mulighed for, at komme til orde i forhold til, hvad regeringen 
gør?.  
 
LÆS OP. 
 

Slet ikke 1 

Meget lidt 2 

Noget 3 

Ganske meget 4 

 Meget 5 

(Don’t know) 8 

 
 
IF 5 Stadig kort A3 Og hvor meget vil du mene, at det politiske system i Danmark gør det 
muligt for folk som dig at have indflydelse på politik? 
  

Slet ikke 1 

Meget lidt 2 

Noget 3 

Ganske  meget 4 

 Meget 5 

(Don’t know) 8 
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IF 6 Stadig kort A3 Og hvor meget mener du, at politikere bekymrer sig om, hvad folk, som 
du mener? 

Slet ikke 1 

Meget lidt 2 

Noget 3 

Ganske meget 4 

 Meget 5 

(Don’t know) 8 

 
IF 7 Kort A4 I hvilken grad mener du, at du er i stand til at spille en aktiv rolle i en gruppe, 
der arbejder politisk? 
Kig på kort A4: 

 

 
Fuldt ud 

ikke i 
stand til  

         Fuldt ud i 
stand til 

 
(Ved 
ikke) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
IF 8 Kort A5 Se på kortet, og fortæl, hvor overbevist du er om din egen evne til at deltage i 
politik? 
 

Fuldt ud i 
tvivl  

 

         Fuldt ud 
overbevist 

 
(Ved 
ikke) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
IF 9 kort A6 Se på kortet, og fortæl, hvor nemt du personligt synes, det er at deltage i 

politik?  

 Særdeles 
svært 

         Særdeles 
nemt 

 
(Ved 
ikke) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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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 B1. 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 IF10) 
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DEN INTERVIEWEDE ER EN KVINDE 
 

HF2  KORT B1. 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 

Ligner 

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 IF10) 
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 SPØRG ALLE 

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. 

 
Folk fra andre lande flytter til Danmark af forskellige grunde. Nogle har danske forfædre. 
Andre kommer for at få arbejde eller bo sammen med deres familie. Andre kommer, fordi de 
er truet. Nu kommer nogle spørgsmål om dette emne. 

 
IF10 KORT B2 Hvor væsentligt mener du, det er, at kunne tale dansk, når det skal afgøres, 
om en person, der er født, opvokset og bosat i et andet land, skal kunne flytte til Danmark. 
Brug dette kort. 

 Særdeles uvæsentligt  00 

Meget uvæsentligt 01 

Ret uvæsentligt 02 

Noget uvæsentligt 03 

Lidt uvæsentligt 04 

Hverken uvæsentligt eller væsentligt 05 

Lidt væsentligt 06 

Noget væsentligt 07 

Ret væsentligt 08 

Meget væsentligt 09 

Særdeles væsentligt  10 

(Ved ikke) 88 

 
IF11 Stadig KORT B2  Hvor væsentligt mener du, det er, at være hvid, når det skal afgøres, 
om en person, der er født, opvokset og bosat i et andet land, skal kunne flytte til Danmark. 

 Særdeles uvæsentligt  00 

Meget uvæsentligt 01 

Ret uvæsentligt 02 

Noget uvæsentligt 03 

Lidt uvæsentligt 04 

Hverken uvæsentligt eller væsentligt 05 

Lidt væsentligt 06 

Noget væsentligt 07 

Ret væsentligt 08 

Meget væsentligt 09 

Særdeles væsentligt 10 

(Ved ikke) 88 
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IF12 Stadig KORT B2  Hvor væsentligt mener du, det er, at ville følge dansk levevis, når det 
skal afgøres, om en person, der er født, opvokset og bosat i et andet land, skal kunne flytte 
til Danmark. 
 

 Særdeles uvæsentligt 00 

Meget uvæsentligt 01 

Ret uvæsentligt 02 

Noget uvæsentligt 03 

Lidt uvæsentligt 04 

Hverken uvæsentligt eller væsentligt 05 

Lidt væsentligt 06 

Noget væsentligt 07 

Ret væsentligt 08 

Meget væsentligt 09 

 Særdeles væsentligt 10 

(Ved ikke) 88 

 
Nu kommer der nogle spørgsmål om et andet emne. 
 
IF 13 KORT B3  Se på kortet og fortæl mig, hvor meget mener du, at det politiske system i 
Danmark giver folk som dig mulighed for, at komme til orde i forhold til, hvad regeringen 
gør?.  
 
 

Slet ikke 1 

Meget lidt 2 

Noget 3 

 Meget 4 

 Rigtig meget 5 

(Don’t know) 8 

 
IF  14 Stadig kort B3 Og hvor meget vil du mene, at det politiske system i Danmark gør det 
muligt for folk som dig at have indflydelse på politik? 
  

Slet ikke 1 

Meget lidt 2 

Noget 3 

Meget 4 

 Rigtig meget 5 

(Don’t know) 8 
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IF 15 Stadig kort B3 Og hvor meget mener du, at politikere bekymrer sig om, hvad folk, 
som du mener? 

Slet ikke 1 

Meget lidt 2 

Noget 3 

Meget 4 

  Rigtig meget 5 

(Don’t know) 8 

 
 
IF 16 Kort B4 I hvilken grad mener du, at du er i stand til at spille en aktiv rolle i en gruppe, der arbejder 
politisk? Brug dette kort. 

 

Slet ikke i stand til 1 

Lidt i stand til 2 

Ganske meget i stand til 3 

Meget i stand til 4 

Fuldt ud i stand til 5 

(Ved ikke) 8 

 
 

IF 17  Kort B5 Se på kortet, og fortæl, hvor overbevist du er om din egen evne til at deltage i 
politik?  

Slet ikke overbevist 1 

Lidt overbevist 2 

Ganske overbevist  3 

Meget overbevist 4 

Fuld ud overbevist 5 

(Ved ikke) 8 

 
 
IF 18 kort B6 Se på kortet, og fortæl, hvor nemt du personligt synes, det er at deltage i 

politik?  

Slet ikke nemt 1 

Lidt nemt 2 

Ganske nemt 3 

Meget nemt  4 

Særdeles nemt 5 

(Ved ikke) 8 
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