ESS – EUROPEAN SOCIAL SURVEY

DEN EUROPÆISKE SAMFUNDSUNDERSØGELSE

HVEM ER VI?
Det danske ESS hold
• National koordinator, Torben Fridberg, Seniorforsker ved SFI
• Dataindsamling: SFI Survey
• Din daglige distriktsleder Lotte Ficher Jensen
• Konsulent Monika Klingsbjerg-Besrechel
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PROGRAM 2014

• Hvem er det danske ESS-hold?
• Formål og baggrund for ESS undersøgelsen

• Gennemgang af papirer i undersøgelsen
• Gennemgang af kontaktregistrering og AD-kort
• Øvelser med web-kontaktregistrering
• PAUSE
• Højere opnåelse

• Praktisk
Interviewperiode, Stikprøven, brev og folder, interview- og kontaktmetode,
spørgeskemaet opbygning
•

LILLE PAUSE

• Skemagennemgang/prøveinterview

• LILLE PAUSE
• Fortsat Skemagennemgang/prøveinterview
• Afrunding
• Midddag at køre hjem på
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ESS: FORMÅL OG BAGGRUND
TORBEN FRIDBERG
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Gennemgang af papirer i ESS
+ gennemgang af generel instruktion
+ gennemgang af materiale med ud til IP
• Forevisningskort til A-F sektionerne
• Forevisningskort til H-I sektionerne
• Bærbar computer
• IP-brev
• Pjece/Folder
• Interviewer ID-legimation
• Laminerede uddannelsesark
• Papir om specifikke spørgsmål
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WEB-kontakt-registrering
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VIGTIGHEDEN AF KONTAKTDATA

• Nægtergrunde,
• Kontakttidspunkt for forskellige befolkningsgrupper
• osv. …
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ADRESSEKORTET OG
WEB-KONTAKTARK
• ADkortets bagside bruges som hjælp til at notere stikord
• Kontaktdataark (webskema)

ESS 2013

01-10-2015

8

FORSKELLE på registreringer
(side 7 og 8 i Den generelle instruktion)

AD-kort
Papir

v. Direkte kontakt m IP som
besøg ell tlf

Noteres på adkortet v. hvert
kontaktforsøg

CAPI-program

v. Gennemført interview
v. Endeligt bortfald
-hvis nægter indføres antallet af
kontakter, der står nævnt på ADkortet

Kun når IP
afsluttes – og der
indsættes
oplysninger om
nabolag

WEB-kontaktregistrering

ALLE KONTAKTER – HVER GANG
DER HAR VÆRET KONTAKT vedr.
IP uanset med hvem.
(osse dato for interview)

Du går på
interviewerforum
og indtaster
kontakterne
løbende
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Tidsangivelser Dato og tidspunkt/
DATO – her peges bare
Klokkeslæt:
Her bruges 24 timers betegnelser:
F.eks. 20.15 ( (kvarter over otte (ikke 8.15))
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Øvelser
• Gennemført interview
• Ikke truffet nogen hjemme
• IP kan ikke pga. influenza
• IP er flyttet
• IP besøges på ubelejligt tidspunkt
Selv sidde m øvelserne
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Link
https://survey.sfi.dk/us47279
- Eller man kan gå på INTERVIEWER FORUM - hvis det er
lettere
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PAUSE I 25 minutter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

– begynder igen kl.

Hvem er det danske ESS-hold?
Formål og baggrund for ESS undersøgelsen
Gennemgang af papirer i undersøgelsen
Gennemgang af kontaktregistrering og AD-kort
Øvelser med web-kontaktregistrering
PAUSE
Højere opnåelse
Praktisk
interviewperiode, Stikprøven, brev og folder, interview- og kontaktmetode,
spørgeskemaet opbygning
LILLE PAUSE
Skemagennemgang/prøveinterview
LILLE PAUSE
Fortsat Skemagennemgang/prøveinterview
Afrunding
Middag at køre hjem på
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Højere opnåelse
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Grunde til at IP nægter i
2008 og 2010

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

1.
1.
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Dårligt tidspunkt (fx syg,
passer børn, har besøg…)
Ikke interesseret
Ved ikke nok om emnet –
synes det er for svært
Spild af tid
Spild af penge
Er for personligt
Deltager aldrig i sådanne
undersøgelser
Har deltaget for ofte i sådan
noget
Stoler ikke på sådanne
undersøgelser
Har tidligere haft dårlige
erfaringer
Bryder sig ikke om emnet
IP nægter fordi partner eller
anden familie ikke tillader at
IP deltager
Vil ikke lukke fremmede ind i
hjemmet
Andet

Procentan
del

Procenta
ndel

2008/us5
885

2010/us4
252

21,82

34,74

3,04

7,02

9,12
0,72
1,07
17,17

11,23
1,40
2,11
16,14

5,01

2,11

1,79

1,75

0,54
1,43
0,72

1,40
2,46

2,68

1,40

34,88

18,25
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4. Høj opnåelse

- Mål: 70% Opnåelse

•

Runde 5: Opnåelsen var lav – 55%

•

Afhænger af IP-brev og folderen

•

Afhænger af interviewers evne til at etablere kontakt
med IP

•

Opnåelse har stor indflydelse på muligheden
for at skaffe finansiering til næste runde af ESS
undersøgelsen
16

Opfølgning på manglende kontakt

Opfølgning skal ske hvis:
Forkert adresse
IP eller hele husstanden er flyttet
IP-brevet er returneret

17

5. Strategi for første kontakt
Du bør formidle at …

Du er en professionel interviewer

Du repræsenterer en seriøs organisation/institution
Du indsamler data til brug for vigtig forskning
Deltagelse er afgørende for om indsamling af data blandt
borgerne kan blive et brugbart redskab for
beslutningstagere.
Strategi for første kontakt afhænger af

Ung/Yngre/Ældre/gammel

På arbejdsmarkedet vs. pensioneret
Gode tidspunkter for kontakt: hverdagsaftner samt weekend
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Vær forberedt (medbring dit ID samt IP-brev/folder)
Målret din kontakt til IP

Den første henvendelse bør være som flg.:
„Mit navn er…“
„Jeg kommer fra SFI Survey“
„Jeg kommer i forbindelse med vores
undersøgelse“. Jeg kommer for at lave aftale om
et interview. Vi kan også tage interviewet nu,
hvis du har tid.“

Stikord: en undersøgelse om, hvordan danskerne
har det og om, hvad de mener om forskellige
ting i deres dagligdag.
19

PRAKTISK
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STIKPRØVEN

• Der er udtrukket ca. 3000 personer tilfældigt i befolkningen
• Alle er 15 år eller derover
• Min. 70% opnåelse på landsplan
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INTERVIEWPERIODE
September - december
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BREV OG FOLDER

• Brevet udfyldes med informationer (Ipnr – dit navn)
• Folder vedlægges IP-brev
• Udsendes løbende
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KONTAKTMETODE

• Alle IP’er skal kontaktes første gang ved besøg
• Min. 4 besøg
• Sprede forsøg ud over tid – på forskellige ugedage
• Hvis ingen succes ved besøg må
man ringe
• For hver kontakt skal kontaktdataarket udfyldes på web
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INTERVIEWMETODE

• Besøgsinterview – og intet andet
• Nabolagskarakteristika på alle udtrukne
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Hvem skal interviewes og hvem falder
ud af us.
De fleste udtrukne IP’ere skal interviewes
Inklusiv flg. tvivlsområder: på ferie, periodevis bortrejste
pga. arbejde, bor i beskyttet bolig/plejehjem, unge på
efterskole, studerende på kollegier, o.lign.
Undtaget er: IP’ere, der er flyttet permanent til udlandet,
bor på institutioner, f.eks. institution for handicappede, i
fængsel, bor kaserne, er døde.
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SPØRGESKEMAETS OPBYGNING
HOVEDSKEMA
Kernemodu
l
Kernemodu
l

A1 – A5

Medier, social tillid

B1 – B34

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

Kernemodu
l

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.

Kernemodu
l

F1 – F60

Sociodemografisk profil, herunder husstandens sammensætning, køn, alder,
områdetype, respondentens uddannelse & beskæftigelse, partner, forældre,
fagforeningsmedlemskab, indtægt, civilstand
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SUPPLERENDE SKEMAER
Supplerende
spørgeskema
Supplerende
spørgeskema

Sektion H
A–U
(mand/kvinde)
Sektion I
a (1 – 9)
b (10 – 18)

Skala for menneskelige værdier
Interviewprogrammet vælger selv skema
Testspørgsmål
Interviewprogrammet vælger selv skema

INTERVIEWERSPØRGSMÅL OG NABOLAGSSPØRGSMÅL
Interviewer
Spørgsmål

Sektion J
J1 – J9

Spørgsmål til besvarelse af intervieweren

Nabolagsspørgsmål

Sektion N

5 spørgsmål vedrørende boligtype, graffiti, affald osv.
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N1-N5 SEKTION N NABOLAGSKARAKTERISTIKA
1. I hvilken slags bolig bor IP?

2. Var der en dørtelefon eller en låst dør/port
før du nåede til IPs dør?
3. Hvordan vil du vurdere den overordnede
fysiske stand af den bygning IP bor i?
4. Hvor meget skrald eller affald ligger der i den
umiddelbare nærhed?

5. Hvor meget hærværk og graffiti er der i den
umiddelbare nærhed?
ESS 2013
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"i den umiddelbare nærhed"
af IPs hus/bygning.
Se til venstre og højre for bygningen og medregn en afstand af
ca. to normal størrelses huse på begge sider (ca. 15 meter på
hver side.) Det er KUN dette område og IPs ejendom, der skal
tages i betragtning.
Bemærk: i tilfælde, hvor IP bor i en boligblok eller lejlighed, skal
du se på området på hver side af HELE BYGNINGEN og IKKE
bare den lejlighed, hvor IP bor.

Hvis der ingen andre ejendomme er ved siden af IPs
hus/bygning, så skal du vurdere, hvor stort et område to
"normal" størrelses huse ville fylde.
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N1-N5 SEKTION N NABOLAGSKARAKTERISTIKA
EKSEMPLER
N1
Bolig i hus som har
et andet formål
– fx. I erhvervsejendom
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N1-N5 SEKTION N NABOLAGSKARAKTERISTIKA
EKSEMPLER
N4
Store mængder affald
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N1-N5 SEKTION N NABOLAGSKARAKTERISTIKA
EKSEMPLER
N5
Små mængder hærværk
og graffiti
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N1-N5 SEKTION N NABOLAGSKARAKTERISTIKA
EKSEMPLER
N5
Store mængder hærværk
og graffiti
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Flyttet til anden adresse i Danmark,
flyttet til udlandet, kan ikke finde IPs
adresse eller IP er død

Når IP er flyttet til anden adresse, så kodes for den bolig som IP
er flyttet fra
Hvis IP er flyttet til udlandet, - adressen ikke kan findes eller IP
er død – så gives kode 11 i Nabolagsspørgsmålet N1
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PAUSE I 15 minutter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

– begynder igen kl.

Hvem er det danske ESS-hold?
Formål og baggrund for ESS undersøgelsen
Gennemgang af papirer i undersøgelsen
Gennemgang af kontaktregistrering og AD-kort
Øvelser med web-kontaktregistrering
PAUSE
Højere opnåelse
Praktisk
interviewperiode, Stikprøven, brev og folder, interview- og kontaktmetode,
spørgeskemaet opbygning
LILLE PAUSE
Skemagennemgang/prøveinterview
LILLE PAUSE
Fortsat Skemagennemgang/prøveinterview
Afrunding
Middag at køre hjem på
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Har alle et korrekt indstillet ur –

nederst i

højre hjørne??? – hvis ikke  så gøres det nu

Efter hver sektion indsættes klokkeslæt: timer/ minutter
Indsæt klokkeslæt fra uret i nederste højre hjørne.
Man kan ikke indsætte en tid – der ligger før en tidligere angivet
tid
Hvis interviewet tages over flere dage –så passer uret sikkert
ikke i alle tilfælde – noter derfor en anslået tid – lagt oveni
klokken, da du standsede interviewet den tidligere dag.
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Interviewerens job
• At udsende IP-brev og folder
• At snakke sig gennem døren
• At lave interviewet
• At lave kontakt-registreringer

• Oploade interviews
• Indsende ad-kort
ESS 2013
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Materiale der tages med ud til IP
• Forevisningskort til A-F sektionerne
• Forevisningskort til H-I sektionerne

• Bærbar computer
• IP-brev
• Pjece/Folder
• Interviewer ID-legimation
• Laminerede uddannelsesark
• Papir om specifikke spørgsmål
ESS 2013

01-10-2015

40

SKEMAGENNEMGANG
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Det er KUN den udtrukne IP, der må
interviewes.
Brug af PROXY er ikke tilladt.
Der er færre spørgsmål i denne runde end der var i
2013
ESS 2013
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Interviewerteknik

I har fået tilsendt regler for interviewerteknik plus nogle
eksempler, på hvad man ikke må – og hvordan man burde
have sagt.
Det vil nogle steder klø i tungen på jer for at formulere
spørgsmålene anderledes eller også at varsko IP om at
spørgsmål kan være vanskelige – eller at forkorte nogen
tekst.
DET MÅ I IKKE …. Snak mere om det ….
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Antagelser
Denne undersøgelse vedrører holdninger og meninger.
Det er derfor ekstra vigtigt, at man som interviewer ikke drager
konklusioner ud fra iagttagelser, men tværtimod sikrer at det
er IPs svar der bliver kodet.
f.eks. Selvom IP har synlige tegn på handicap eller sygdom, så
er det IPs svar – og ikke interviewers vurdering der skal
kodes
Selvom IP bærer klædedragt der tilhører en bestemt religion, så
er det IPs svar på tilhørsforhold til religion, der er afgørende,
ikke hvad interviewer antager
ESS 2013
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Spørgsmåls oplæsning og opsætning
Regler:
Spørgsmålsteksten, der skal læses op for IP
Står med grøn skriftsfarve.

Medtag på interviewerens skøn
(Ord i parenteser)

Interviewerinstruktioner i normale spørgsmål:
Er skrevet med rødt. – skal ikke læses op

Tillige skal tekst skrevet med sort – ikke læses op
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Spørgsmåls oplæsning og opsætning

Oplæs spørgsmålene ord for ord
Improviser ikke
Spring ikke ord over
Oplæs ikke for hurtigt – men normalt
Spørgsmålene skal oplæses præcist som de står på
skærmen
 (Måles/Overvåges)
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Spørgsmåls oplæsning og opsætning
Oplæs med behagelig stemmeføring
Tal tydeligt – og ikke for hurtigt
Træf ikke beslutninger på IPs vegne
Hvis IP ikke kan beslutte sig for et svar eller ikke forstår
spørgsmålet:
Gentage hele spørgsmålet
Oplæs svarkoderne hvis de står på kortet eller må læses
op.
Vær parat med forevisningskortene

Drøft eller Diskuter aldrig spørgsmål og svar med IP
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Spørgsmåls oplæsning og opsætning

Hvis spørgsmål synes, som om det er gentagelser eller
oplysninger der allerede er givet tidligere:
Spring aldrig disse spørgsmål over – de skal stilles

Brug neutral indledning til at stille spørgsmålet
“Du har tidligere fortalt mig …, men jeg skal alligevel
stille dette spørgsmål til alle”
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Spørgsmåls oplæsning og opsætning
Hold IP fra afstikkere:

“ I denne undersøgelse er vi interesserede i dine erfaringer”
“Hvis du vil, så kan vi tale mere om dette , når vi er færdige
med interviewet.”

“Der er mange spørgsmål tilbage, så måske skal vi komme
videre.”
Forlæng ikke IPs irrelevante udredninger med uddybende
spørgsmål eller kommentarer
Vær/bliv ikke være utålmodig overfor IP
49

Hvordan skal det forstås?

Brug kun de forklaringer der står på skærmen,
Dvs. Interviewerinstruktioner

Hvis der ikke er nogen interviewerinstruktioner, så sig
“Som du forstår det”
“Det, du kommer til at tænke på ___”

50

Ved ikke
Uoplyst
Der kan kodes ‘Ved Ikke’ når IP giver dette svar.
Koden ‘Ved Ikke’ kræver, at IP forstår spørgsmålet
- ‘Uoplyst’ /’Ønsker ikke at svare’ bruges når
- IP ikke forstår spørgsmålet
- IP ikke vil svare på spørgsmålet

ESS 2013
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Få overblik over alle svarkoderne i
Blaise-programmet med tasten F9:
Tryk på tasten F9 (det er én tast, der sidder øverst på tastaturet)
Maksimer til fuldt skærmbillede
nu får du et overblik over hele spørgsmålet med
interviewerinstruktioner og alle svarkoderne
når du har fået kodenumrene oplyst af IP (noter dem evt. på papir)
luk med tasten ”ESC” for skærmbilledet – den sidder øverst til
venstre på tastaturet – eller brug pilen på krydset
nu kan du taste de svar, som IP gav dig
ESS 2013
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PAUSE I 10 minutter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

– begynder igen kl.

Hvem er det danske ESS-hold?
Formål og baggrund for ESS undersøgelsen
Gennemgang af papirer i undersøgelsen
Gennemgang af kontaktregistrering og AD-kort
Øvelser med web-kontaktregistrering
PAUSE
Højere opnåelse
Praktisk
interviewperiode, Stikprøven, brev og folder, interview- og kontaktmetode,
spørgeskemaet opbygning
LILLE PAUSE
Skemagennemgang/prøveinterview
LILLE PAUSE
Fortsat Skemagennemgang/prøveinterview
Afrunding
Middag at køre hjem på
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SÆRLIGT OM ALKOHOLSPØRGSMÅLENE
E 7.1 – E7.11

- Her spørges til alkoholforbrug på den seneste hverdag, dvs.
en mandag, tirsdag, onsdag, eller en torsdag; men ikke en
fredag
- Husk at det kun er den seneste dag, altså ikke BÅDE
onsdag og torsdag, hvis IP har drukket begge disse
dage – men så kun om torsdagen
- Skriv ud for hver drikkevaretype, hvor mange af denne IP
drak på den seneste hverdag.
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SÆRLIGT OM ALKOHOLSPØRGSMÅLENE
E 8.1 – E8.11

- Her spørges til alkoholforbrug på den seneste
weekenddag, dvs. en fredag, lørdag eller søndag
- Husk at det kun er den seneste dag, altså ikke BÅDE
fredag og lørdag, hvis IP har drukket begge disse dage,
men så kun om lørdagen
- Skriv ud for hver drikkevaretype, hvor mange af denne IP
drak på den seneste weekenddag.
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SÆRLIGT OM F-SEKTIONEN
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F16 Antal uddannelsesår
Såvel skolegang som erhvervsuddannelse.
Det er den normerede uddannelses tid.
F.eks. 1-årig udd. Er taget om aftenen over 2 år.
men da den normerede tid er 1 år – tælles kun 1 år

Lærlinge og elevtid –regnes ikke som uddannelsestid.
Hvis der er taget uddannelse ‘ovenpå’ en lærlinge/elevuddannelse, så tælles den med.
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Tilknytning til arbejdsmarkedet

F17a – beskrivelser af hvad IP har
foretaget sig de seneste 7 dage.
Alt relevant (flere svar)
F17c – hvad beskriver bedst IPs
situation (et svar)
ESS 2013
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F55 og F59 -forældres arbejdsområde
da IP var 14 år:
Er pædagog, lærer, sygeplejerske, bibliotekar
…
Salgsarbejde, servicefag eller faglært arbejde?
Normalt siger vi, at det er faglært arbejde
MEN det er IP det afgør
Vi har forsøgt at ændre – uden held-

ESS 2013
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AFSLUTNING

• Supervisor knytter en afsluttende bemærkning
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TAK FOR SIDST

Mange tak for nogle gode og konstruktive instruktionsmøder!
På trods af det pressede program er det min opfattelse, at vi kom godt
rundt om de relevante emner og fik drøftet de problematiske spørgsmål.
Da det er et omfangsrigt materiale, der bruges på denne undersøgelse,
kan det ikke helt undgås, at der sniger sig stavefejl mv. ind hist og her. Jeg
håber, I kan bære over med dette.
På møderne meldte der sig nogle spørgsmål vedrørende forståelse og
tolkning af et par emner; det vil denne opfølgende instruktion forsøge at
svare på.
ALKOHOL

Det er IPs umiddelbare svar på antal genstande af hver type alkohol, der
skal godtages. Man skal således ikke begynde at spørge ind til, hvor
mange centiliter de har drukket.
SPØRGSMÅL B34

Den del af spørgsmålsteksten der står med rød skal ikke læses op.
SPØRGSMÅL F16

Lærlinge/elevtid tælles ikke med – men den tid, der under
lærlinge/elevtiden tilbringes på fx. tekniskskole under uddannelsen,
medregnes som uddannelsestid.
INGEN FARVE PÅ FREMVISNINGSKORT

HUSK at være opmærksom på kvinde/mand-kortene 47a og 47b er
forskellige
HUSK HUSK HUSK

At få forsøgt og gerne afsluttet alle Iper inden den første ude af
december. Den allersidste frist for at afslutte og indsende IPer er d. 21.
december 2014.

Instruktion om specifikke spørgsmål
For alle

Hvis der ikke er en kode for IPs svar, så skal IP vælge det svar, der kommer
nærmest / dækker bedst.

A1-A2

Hvis radioen/tv’et er tændt hele dagen kodes der som over 3-timer (Dog skal IP
aktivt se eller lytte, det skal ikke med, hvis det bare kører i ”baggrunden”)
”Fjernsyn” kan også ses på computeren, og gælder også Netflix mv.

A3

Det er IP’s umiddelbare mening vi er interesseret i, spørgsmålet skal ikke
forklares nærmere for IP

B1a-B1f

Spørgsmålene skal stilles som de er formuleret i skemaet. I skal ikke forsøge at
konkretisere spørgsmålene. IP må prøve at tage stilling til dem, akkurat som de
er stillet.

B2-B8

Spørgsmålene skal stilles som de er formuleret i skemaet. I skal ikke forsøge at
konkretisere spørgsmålene. IP må prøve at tage stilling til dem, akkurat som de
er stillet.

B9

Hvis IP har stemt blankt, skal dette registreres som ”nej”. Der skal også kodes
’nej’, hvis IP kom til at ødelægge valgsedlen, skrev med forkert skrivemateriale
eller på anden måde forårsagede at stemmen blev ugyldig.

B12

’Arbejde’ kan være såvel lønnet som ulønnet.’ Medlemskab regnes ikke for at
arbejde for et parti eller aktionsgruppe

B13

Arbejdet (lønnet eller ulønnet) i organisation eller forening i Danmark, hvor man
selv synes man prøver at forbedre forholdene eller er med til at forebygge
samfundsmæssige problemer
Kan f.eks. være frivilligt arbejde i sportsforeninger, men IKKE kun almindeligt
medlemskab af en sportsklub etc.
I dette spørgsmål skal ikke tænkes på politiske partier eller aktionsgrupper (dem
er der tænkt på i spørgsmål (B12).

B19

I skal ikke placere/nævne partierne på denne skala. IP må selv vurdere om
partierne ligger til højre eller venstre for midten. Men vær opmærksom på at
”venstre” dækker over betydningen ’venstrefløj’ (traditionelt set Enhedslisten,
SF og Socialdemokratiet) - IKKE partiet Venstre. At placere sig til venstre eller til
højre i den politiske debat har altså intet med partiet ”Venstre” at gøre. (Partiet
Venstre, vil man normalt opfatte som at ligge til højre).

SFI SURVEY INDSAMLER DATA TIL FORSKNINGS- OG ANALYSEFORMÅL FOR FORSKERE, OFFENTLIGE MYNDIGHEDER, PRIVATE
ORGANISATIONER OG VIRKSOMHEDER. SFI SURVEY ER ET DATTERSELSKAB I SFI.

Vær opmærksom på, at IP ikke misforstår spørgsmålet – især yngre IP’ere er ikke
så bekendt med tankegangen bag formuleringen.
B24

Der skal ikke tænkes på de økonomiske muligheder for at gennemføre
uddannelsen.

B25

Sundhedssektoren omfatter hospitaler, sygehuse, hospice, praktiserende læger,
speciallæger, hjemmesygepleje (men IKKE hjemmehjælp), sundhedsplejersker.

B29-B30

Disse spørgsmål kan godt være følsomme. Det er vigtigt, at du som interviewer
ikke indgår i meningsudvekslinger med IP og generelt holder en professionel
tone. Hvis der er IPere, der bliver tilbageholdende med at svare, så forklar, at
oplysningerne vil blive behandlet strengt fortroligt – ligesom at offentliggjorte
data vil blive vist på en anonymiseret måde, så ingen personener vil kunne
genkendes. Desuden har intervieweren tavshedspligtDet er IPs egen definition
eller forståelse af ”samme eller anden race/etniske gruppe”

B31

Det er IPs egen definition eller forståelse af ”de fattigere lande uden for Europa”

C2

”Mødes med” - her er der tale om at ”mødes for at mødes” – ikke fordi man
mødes på jobbet til sædvanlig mødetid

C14

Hvis IP kun går i kirke juleaften eller ved juletid er det svarkode 5. Hvis IP ser
gudstjenester på tv tælles dette desværre ikke med.

C17

Hvis IP kun giver et svar – så husk at spørge ind til, om der er flere grunde

AFSNIT D – Flygtninge og indvandrere
Spørgsmålene i dette modul er om den personlige og sociale trivsel. Formålet
med modulet er, at finde ud af, hvordan folk oplever, at deres liv er.

D5 – D15

Disse spørgsmål kan være følsomme for nogle IPere. Hvis der er IPere, der bliver
tilbageholdende med at svare, så forklar, at oplysningerne vil blive behandlet
strengt fortroligt – ligesom at offentliggjorte data vil blive vist på en
anonymiseret måde, så ingen personener vil kunne genkendes. Desuden har
intervieweren tavshedspligt.
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SEKTION E - SUNDHED
Undervejs i modul E er der en række vigtige introduktioner, der
forklarer IP, hvad de følgende spørgsmål refererer til.
Du skal selvfølgelig læse alle introduktionerne op for IP, præcis som de står.

E1 – E26

Vi er interesseret i antal ”gange” - og ikke antal stykker - frugt/grøntsager IP
spiser. Frosne frugt og grøntsager medregnes.

E3

Behøver ikke være uafbrudt

E7

Her spørges til alkoholforbrug på den seneste hverdag, dvs. en mandag, tirsdag,
onsdag, eller en torsdag; men ikke en fredag. Vær særligt obs på, at der ikke
tænkes på en fredag. Husk at det kun er den seneste dag, altså ikke BÅDE
onsdag og torsdag, hvis IP har drukket begge disse dage – men så kun om
torsdagen.

E8

Behøver ikke være uafbrudt Her spørges til alkoholforbrug på den seneste
weekenddag, dvs. en fredag, lørdag eller en søndag. Vær obs på, at fredag i
denne sammenhæng regnes for en weekenddag. Husk at det kun er den seneste
dag, altså ikke BÅDE fredag og lørdag, hvis IP har drukket begge disse dage –
men så kun om lørdagen.

E10a/E10b

Her registrerer man, hvor ofte IP drikker, hvad der svarer til, eller overstiger, den
mængde alkohol, som eksemplerne viser. Det er også okay, hvis det er andre
kombinationer, det er mængden af alkohol der er afgørende: IKKE hvilket
eksempel IP sammenligner sit forbrug med.

SEKTION F - SOCIODEMOGRAFISK PROFIL
F

Definition på husstanden:

Husstanden er defineret ved dem, der har folkeregister på bopælen, dem som IP
selv oplever, de bor sammen med. Dette inkluderer børn på efterskole, delebørn
(hvis IP selv mener de er en del af husstanden), plejebørn.
Lejere, som ikke opfattes som en del af familien, er ikke en del af husstanden.

F1-F4

Husk IP noteres ALTID først – lige meget, hvor ung eller gammel IP er i forhold til
resten af personerne i husstanden. Derefter noteres de andre personer i
husstanden; en af gangen efter alder, de ældste først.
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F4

Dette spørgsmål vedrører IPs relation til personen. Synsvinklen at anskue
relationen fra er afgørende: Derfor er spørgsmålet til IP: Hvad er personen til
dig?

F6

LÆG MÆRKE til at spørgsmålet går på om der er en juridisk betegnelse på det
samliv som IP har med sin nuværende partner – er der papirer på det? – eller er
det papirløst (kode3)? Der skal blot svares for det samliv som IP lever i LIGE NU.
Kode 2 for registreret partnerskab bruges KUN for gifte homoseksuelle.

F11

LÆG MÆRKE til at spørgsmålet går på IPs civilstand - rent juridisk . Der skal altså
ikke tænkes på hvem IP bor sammen med – men hvilken civilstand IP har.
Kode 2 for registreret partnerskab bruges KUN for gifte homoseksuelle.

.
F11

Her spørges til IPs juridiske ægteskabelige stilling set i lyset af den danske
lovgivning.– Hvad er IPs civilstand? Uden hensyn til om IP bor sammen med
nogen eller ej. Spørgsmålet stilles kun til dem, der ikke lever sammen med en
partner ;– eller bor sammen med en partner, som IP ikke er gift med.
Dvs. at den IP, der nu bor sammen med en ny partner - uden at være gift med
denne-, skal oplyse, hvilken civilstand IP har fra et evt. tidligere forhold.
(Eks. IP er enkemand, IP er fraskilt, IP er gift, IP er ugift.)
Spørgsmål F6 og F11 skal besvares ud fra retsgyldighed i forhold til dansk
lovgivning – og ikke ud fra hvad der evt. måtte være gyldigt i et andet land.
I Danmark er det f.eks. ikke tilstrækkeligt alene med en ’islamisk vielse’ – i
Danmark kræves enten en borgerlig eller en kirkelig vielse for at være juridisk gift.
På samme måde med separation og skilsmisse – det skal være jf. dansk
lovgivning.

F15, F44
F52, F56

Pas på ikke bare at godtage det IP slynger ud, det kan være at de fokuserer på de
angivne år og på den måde får svaret noget forkert.
Ved ’højeste gennemførte uddannelse’ forstås at uddannelsen skal være
anerkendt/godkendt i Danmark – det kan være som
1)et bevis udstedt efter en bedømmelse, der viser, at uddannelsesforløbet er
bestået;
2)fuld deltagelse i et uddannelsesforløb uden udstedelse af bevis;
3)fuld deltagelse i et uddannelsesforløb og bevis for deltagelse udstedt (men
ingen andre beviser fx for bestået forløb er udstedt)
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Hvis IP afsluttede sin højeste uddannelse i udlandet skal IP prøve at placere
uddannelsen i den tilsvarende kategori på forevisningskortet. IPs bedste skøn er
acceptabelt. Kun når det ikke er muligt at indplacere IPs uddannelse, bør du bruge
koden 'andet'.

F16

Obligatorisk skolegang tælles med. Lærlingetid eller elevtid tælles ikke med.
Vær opmærksom på at det er den normerede uddannelsestid, der tæller, ikke den
faktiske.

F17a/c

I 17a skal kodes for alle arbejdsmarkeds-tilknyttede-situationer, som IP har været
i de seneste 7 dage.
I 17c kodes den tilknytning til arbejdsmarkedet, der passer bedst til IPs situation i
de seneste 7 dage.
Kode 1: Sort arbejde tælles ikke med. Frivilligt arbejde tælles ikke med
Hvis man er på ferie fra et lønnet job, kodes som i lønnet job.
Hvis man er på ferie fra arbejdsløshed kodes som arbejdsløs.
Flexjobbere placeres som lønnet job.
Folk i praktik eller jobtræning med hhv. SU eller dagpenge, kategoriseres som
værende hhv. studerende og arbejdsløse.
Uddannelsessøgende placeres under kode 2, uanset hvor meget erhvervsarbejde
de har i 8a. Hvis man er studerende og arbejder fordi der er ferie – er man stadig
studerende.
Hvis man er varigt på sygedagpenge kategoriseres man som værende kronisk syg
eller handicappet.
Hvis man er midlertidigt på sygedagpenge, men stadig har sit job, så er man i
lønnet job.
Midlertidigt syge placeres som i arbejde, hvis de er sygemeldt fra arbejde.
Hvis de er sygemeldt fra arbejdsløshed kodes de som arbejdsløse
Ikke jobsøgende ledige kodes 4
Førtidspensionister er på pension
Personer i aktivering og jobtræning mv kodes som arbejdsløse (03 eller 04)
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F18

Sort arbejde tælles ikke med

F21-F34a

Det primære job: hvis IP har mere end et job, er det jobbet med det højeste antal
timer. Hvis lige antal timer, da jobbet der er højest betalt.
Brug ”er” eller ”var” alt efter om IP lige nu er i arbejde eller ej.
ALLE der har haft et arbejde på noget tidspunkt i deres liv skal besvare disse
spørgsmål. Kun de IPere, der ALDRIG har haft betalt arbejde, kommer ikke
igennem Sp. 21-34a.

F31, F33
F34, F34a

Husk at notere så præcise og detaljerede beskrivelser som muligt.

F39

A-kasse er ikke nok til et ”ja”. Det skal være fagforening

F40

SU, orlov, sygedagpenge, uddannelsesgodtgørelse ol. kodes 6. Læg mærke til
forskellen på kode 4 og kode 6

F41

Alle de indkomster – EFTER SKAT - IPs husstand har fra alle mulige kilder, fx også
alle sociale ydelser i form af penge
– (men ikke ydelser, der ikke udbetales f.eks. boligtilskud)

F47, F48
F49

Husk at notere så præcise og detaljerede beskrivelser som muligt.

F53/F57

En medhjælpende ægtefælle uden fast løn kodes som selvstændig

F55+F59

Denne opdeling relaterer sig til de internationale DISKO-koder for
erhvervsarbejde. IP skal selv vælge, hvor de passer bedst ind – fortæl dem at der
ikke er noget rigtigt eller forkert svar, de skal bare svare så godt de nu kan. Måske
hjælper det dem at lade være med at læse eksemplerne men holde sig til
overskrifterne. Eksemplerne er givet internationalt, og vi må ikke lave dem om,
tilføje eller fjerne.
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