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0. Introduktion
ESS er dybt afhængig af de interviewere, som indsamler data. Uden dygtige, professionelle
interviewere kan undersøgelser som ESS ikke blive en succes. Tak for at du er en af de, som
yder en stor indsats for at gøre undersøgelsen til en succes. Denne interviewermanual er lavet
til dig, som en guide gennem hvert trin af dine opgaver i felten. Manualen har fem
hovedfunktioner:
1. Den fortæller dig mere om den undersøgelse, du skal arbejde på.
 Kapitel 1, ‘Om ESS’
2. Den ridser op, hvilke opgaver du må løse, før du forsøger at få kontakt til
respondenterne.
 Kapitel 2, ‘Forberedelse til ESS interviews’
3. Den giver dig nogle strategier til at overtale respondenter til at deltage i
undersøgelsen.
 Kapitel 3, ‘Hvordan du kommer over dørtrinnet’
4. Den forklarer, hvordan du gennemfører et godt ESS interview.
 Kapitel 4, ‘Sådan gennemfører du et godt ESS interview’
5. Den forklarer præcis, hvordan du skal rapporterer dine erfaringer.
 Kapitel 5, ‘Rapportering’
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EN BESKED FRA ESS` DIREKTØR
Kære interviewer,
I demokratiske lande er det meget vigtigt at alles
synspunkter kommer tydeligt frem, og undersøgelser
som ESS er én måde, hvorpå vi kan sørge for dette.
Hvordan vi tænker, føler og handler i forbindelse med
spørgsmål som for eksempel tillid til vore politikere og
institutioner,
indvandring,
aldersdiskrimination,
sundhed, velfærd, klimaforandringer og andre emner,
er yderst vigtigt. Det er også gavnligt for os at vide,
hvordan andre tænker, og for vore politikere at forstå
den offentlige mening. Udover at sammenligne os med
borgere i andre lande, kan vi bedre forstå vores naboer,
og forbedre vores eget samfund ved at undersøge,
hvad der virker og ikke virker andre steder.
Jeg vil gerne på forhånd takke dig for dit arbejde for
ESS. Jeg ved, at det at interviewe er en hård opgave,
som kræver strålende overtalelsesevner for at
opmuntre folk til at deltage, og en høj grad af disciplin
for at udføre undersøgelsen på samme måde hver
gang, og på samme måde som alle andre interviewere.
Din professionalisme og dit engagement i ESS er yderst
værdsat, og jeg ønsker dig masser af succes.
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Rory Fitzgerald,
ESS Direktør
City, University of London

1. Om ESS
1.1.

Timing og emner

ESS indsamler information om folks holdninger, overbevisninger og adfærdsmønstre i mange
europæiske lande. Den udføres hvert 2. år for at måle stabilitet eller ændringer over tid.
Emner som dækkes i ESS` spørgeskema inkluderer deltagelse i samfundet, religiøse og
politiske overbevisninger og - særligt for denne kommende niende runde - timing i livet, såvel
som retfærdighed og fairness. Den brede vifte af emner i ESS kan ses som en stor styrke,
som tillader dig at skræddersy din introduktion til potentielle IP’er ved at nævne udvalgte
emner, som du tror kan være interessante for dem. Og fordi de fleste spørgsmål handler om
holdninger, er det ikke nødvendigt for IP’er at slå op i dokumenter, tjekke facts o.s.v. Der er
heller ikke hverken rigtige eller forkerte svar på disse spørgsmål.

1.2.

Brug af ESS data

ESS stræber efter at møde de højeste metodiske standarder. For at data skal være optimalt
kompatible på tværs af alle de forskellige deltagende lande, anvender undersøgelsen de
højeste standarder i dens tilgang til at afprøve design, responsrater, udformning af
spørgeskema, procedurer for feltarbejde og så videre, på tværs af alle de deltagende lande.
Kvaliteten af de data, som blev indsamlet i ESS runde 1 til runde 8, har derfor et stærkt og
positivt internationalt ry. De data er blevet benyttet af Europa-kommissionen, nationale
regeringer, politiske analytikere, tænketanke, politikere, journalister, såvel som akademikere
og studerende. De har også den generelle offentligheds interesse, og de bidrager til
samfundshistorien, fordi ESS data vil gøre det muligt for fremtidige analytikere at opdage,
hvad folk tænkte og følte om nutidens store samfundsspørgsmål. ESS vil derfor bidrage med
en unik langtidsopgørelse over samfundsudviklingen i det moderne Europa, over hvordan dets
skiftende politiske og institutionelle strukturer interagerer over tid med skiftende
samfundsholdninger og -værdier.
Med data fra ESS kan folk nu foretage detaljerede sammenligninger mellem individuelle lande
(eller grupper af lande) over en bred vifte af samfundsspørgsmål. Med udgangen af maj 2018
var der mere end 123.000 registrerede brugere af ESS data. Det højeste antal brugere findes
i Tyskland, Storbritannien og Belgien. I Danmark er der 3772 registrerede ESS databrugere.

1.3.

Deltagende lande

I 2013 blev European Social Survey (ESS) et konsortium for en europæisk
forskningsinfrastruktur (ERIC). Værtslandet for ESS ERIC er Storbritannien, med
hovedkvarter i City University London. Andre institutioner som indgår i det
kernevidenskabelige hold bag ESS er GESIS - Leibniz-Instituttet for samfundsvidenskab
(Tyskland), Leuven Universitet (KU Leuven, Belgien), Norsk Center for Forskningsdata (NSD Norsk Center for Forskningsdata, Norge) Hollands Institut for Samfundsforskning (SCP,
Holland), Essex Universitet (UK), Ljubljana Universitet (UL, Slovenien) og Pompeu Fabra
Universitet (UPF, Spanien).
Medlems- og observatørlandene i ESS ERIC bidrager til mange af undersøgelsens udgifter.
Udover medlems- og observatørlandene kan gæstelande også deltage. I Danmark er de
nationale omkostninger dækket via en bevilling fra Carlsbergfondet. De følgende lande vil
deltage i ESS runde 9 (information pr. 1. juni 2018):
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Østrig
Belgien
Bulgarien
Cypern
Tjekkiet
Danmark
Estland
Finland
Frankrig
Tyskland
Ungarn
Island
Irland

1.4.

Italien
Letland
Litauen
Nederlandene
Norge
Polen
Portugal
Serbien
Slovakiet
Slovenien
Sverige
Schweiz
Storbritannien

Respondenter fra Danmark

For hvert land gælder det, at alle indbyggere fra 15 år og opefter, som bor i en privat
husstand, er egnede til at deltage i ESS. Den danske pulje udvælges baseret på oplysninger
fra cpr. Hvor den enkelte respondent er udtrukket på individniveau i et repræsentativt
udsnit af den danske befolkning. Bemærk at alle der bor i Danmark er egnede til at deltage
i undersøgelsen, ikke kun danske statsborgere.
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EN BESKED FRA DEN DANSKE NATIONALE KOORDINATOR AF ESS
Kære interviewer,

[Torben Fridberg
Seniorforsker
VIVE],
[National Koordinator i
Danmark]

Hvert eneste gennemførte interview er endnu et
vigtigt og meget værdsat bidrag til opbygningen af
det unikke grundlag for ny viden, som ESS databasen
udgør. ESS er blevet gennemført hvert andet år
siden 2002 i 25-30 lande i Europa og databasens
værdi og anvendelighed bliver kun større og større
efterhånden som tidsserierne bliver længere og man
kan belyse sammenhænge mellem ændringer i
holdninger og meninger og de mange ændringer som
finder sted i de europæiske lande med hensyn til
økonomiske konjunkturer, politiske forhold,
teknologisk udvikling, nye sociale medier,
globalisering osv. Muligheden for at sammenligne
Danmark med vores nabolande i Europa gør os
klogere på disse sammenhænge og på os selv i
Danmark. ESS udmærker sig ved at blive gennemført
ensartet og med en meget høj kvalitet i alle de
deltagende lande. Derfor bliver det fx, også krævet
at interview gennemføres som besøgsinterview, selv
om det er en kostbar måde at samle data ind på. Den
høje kvalitet betyder til gengæld, at resultater fra
ESS har en høj troværdighed og ESS bliver da også
brugt flittigt af forskere, journalister og andre i
Danmark og rigtigt mange andre lande. Jeg vil derfor
sige rigtigt mange tak til Carlsbergfondet, som har
gjort det muligt, at Danmark også deltager i denne 9.
runde af ESS.
Jeg vil også gerne på forhånd takke dig for dit
arbejde med at interviewe på ESS og jeg vil ønske
dig stor succes med at få dine interviews i hus. Hvert
gennemførte interview vil blive anvendt vidt og bredt
i mange år fremover i såvel Danmark som rundt i
Europa og i resten af verden.
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2. Forberedelse til ESS interviews
2.1.

Udsendelse af forhåndsbreve og brochurer

Et forhåndsbrev bør sendes til hvert
udvalgt
individ.
Respondenter
foretrækker
at
modtage
et
forhåndsbrev der forbereder dem, så
du undgår et fuldstændigt ‘cold call’.
Det er en god idé at sende
forhåndsbrevet så det ankommer to
dage før du planlægger at foretage
dit første kontaktforsøg (du vil måske
finde god hjælp i at notere datoen for
afsendelse på kontaktformularen).
Hvis du ‘arrangerer’ dine breve så de
korresponderer med dine planlagte
kontaktforsøg på denne måde, og
hvis du bruger en stor konvolut med
håndskrevet adresse udenpå, er det
mere sandsynligt at respondenterne
vil huske at have modtaget brevet.

DET DANSKE FORHÅNDSBREV

DEN DANSKE BROCHURE

I tillæg hertil skal en brochure sendes
til hvert udvalgt individ. Denne
indeholder
information
som
er
lovpligtig at formidle til hver IP (se
din mappe).
Hav venligst kopier af breve og
brochurer med dig, når du går ud i
felten, eftersom den udvalgte person
måske ikke har modtaget brochuren,
ikke husker at have modtaget
brochuren eller måske har mistet den,
og IP skal have muligheden for at læse
informationen i forhåndsbrevet og
brochuren før de giver tilsagn om at
deltage i interviewet. Det er også
vigtigt at gøre dette, i det tilfælde at IP ønsker at komme i kontakt med DST Survey på et
senere tidspunkt.

2.2.

Planlægning af dine kontaktforsøg
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En høj svarprocent er essentiel for at sikre, at de
adspurgte
i
ESS
præcist
repræsenterer
befolkningen. Kun ved at interviewe så mange
som muligt af de udvalgte til puljen kan vi være
sikre på, at de besvarelser du får, er
repræsentative for alles synspunkter. ESS har
generelt et måltal for minimum svarprocent
på 70%, og strenge kontaktregler (se boksen til
højre) er vedtaget for at hjælpe med at opnå
dette. Tidligere runder har dog vist, at det er
svært at opnå i Danmark og at gå efter en højere
svarprocent end ved sidste runde er derfor et
mere realistisk mål. Vi vil gøre alt hvad vi kan for
at få en svarprocent på 55 % i runde 9. Som ESS
interviewer skal du forsøge at få kontakt med
hvert individ i fra din liste, i overensstemmelse
med disse kontaktregler.

KONTAKTREGLER
Med mindre du har registreret en
endelig kontaktkode (f.eks. interview
gennemført, sprogbarriere, flyttet
udenlands, bestemt afslag, afgået ved
døden), skal du:
- foretage et personligt
kontaktforsøg ved mindst fire
forskellige anledninger,
- fordelt over mindst to uger (og
helst over hele
feltarbejdsperioden),
- på forskellige tidspunkter i ugen;
mindst én gang om aftenen
(efter18:00) og mindst én gang i
weekenden.

Nogle gode strategier til at opnå en høj svarprocent er beskrevet i kapitel 3.5., og:
•
•

•

Ring til Danmarks Statistik før du returnerer en ufuldstændig eller usporlig adresse.
De kan muligvis hjælpe dig med at lokalisere adresser der er ‘vanskelige at opspore’.
Hvis personen udvalgt til interviewet
HVORNÅR DU SKAL BLIVE VED MED AT
viser sig vanskelig at kontakte,
PRØVE
bryder aftaler, osv., (se listen med
udfald i boksen til højre), så fortsæt
Hvis det ikke var muligt at gennemføre et
med at forsøge at overtale dem
interview i forbindelse med et kontaktforsøg,
indtil udgangen af perioden for
bør du planlægge et nyt kontaktforsøg, hvis:
feltarbejdet, selv hvis du allerede
- du overhovedet ikke fik kontakt (Q5 svar
har foretaget 4 opkald. Når du så er
6 i kontaktformularen);
i nabolaget, så prøv igen, med
- respondenten var midlertidigt utilgængelig
mindre du har erfaret, at de ikke er
(Q6 svar 5);
tilgængelige
før
efter
- respondenten var kortvarigt syg (Q6 svar
6);
feltarbejdsperioden (grundet ferie,
- du modtog et afslag, der ikke var bestemt
sygdom, osv.).
(se Q6 svar 2, 3 og 4);
Hvis du har modtaget et ‘bestemt’
- respondenten er flyttet indenfor det
afslag, så udfyld kontaktformularen
område, hvori du interviewer (se Q6 svar
inklusive
N-spørgsmålene(se
11).
kontaktformularen i mappen), og
Hvis du har lavet en aftale (Q6 svar 1), så
returner
den
til
sørg for at følge den op.
undersøgelsesorganisationen (DST).
Afhængig af omstændighederne kan
en anden interviewer blive bedt om at forsøge at overtale personen som afslog.

Registrér alle kontaktforsøg i ESS kontaktformularen. Instruktionerne til dette findes
i kapitel 5 i denne interviewermanual. Husk at ESS giver dig mulighed for at planlægge
dine kontaktforsøg, ikke nødvendigvis i den rækkefølge de er opført, men at du kan
gruppere dem sådan at du kan forsøge kontakt med flere adresser i nærheden af
hinanden, eller som du kan kombinere med arbejde på andre undersøgelser. Det er altid
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bedst at planlægge dit første kontaktforsøg i dagtimerne for at følge retningslinjerne for at
indsamle observerbare data.

3. Udføre dine opgaver for at komme over dørtrinnet
3.1.

Finde frem til adressen og vurdere hjemmet og nabolaget

Når feltarbejdet er begyndt kan du starte på at lave kontaktforsøg. [IP kan være/er blevet
ringet op på forhånd / Alle første kontaktforsøg for ESS skal foretages ansigt til
ansigt]. Hvis du har vanskeligt ved at lokalisere en adresse, og har adgang til internettet,
kan websites som f.eks. ‘Google Maps’ (http://maps.google.com) være til hjælp.
I de allerfleste tilfælde (dvs. i alle tilfælde undtagen ved ugyldige adresser), bør du i
forbindelse med dit første kontaktforsøg rapportere om nabolagets og hjemmets
karakteristika ved hjælp af de fem sidste spørgsmål på kontaktformularen. Selv hvis du
får et afslag før du kan foretage dit første personlige kontaktforsøg, skal du stadig besøge
adressen for at udfylde denne formular. Instruktionerne til at udfylde denne formular findes
i kapitel 5 i denne interviewermanual.
Hvis du opnår at få kontakt med nogen i døren eller via dørtelefon, så tjek altid om du er
på den rette adresse.
3.2.

Præsentation af dig

Når du er i kontakt med en potentiel IP, så forbliv altid venlig, glad og interesseret. Tal
tydeligt og ikke for hurtigt (især hvis du taler over en dørtelefon). Forsøg at holde samtaler
over dørtelefonen så korte som muligt, for de gør det lettere for IP at afvise dig i en fart.
Bed om at komme til at tale ansigt til ansigt.
EKSEMPEL: INTRODUKTION I DØREN
Goddag, mit navn er Casper Larsen. (vis
identitetskort)
Jeg arbejder for Danmarks Statistik, og jeg er
kommet for at tale med dig om en national
undersøgelse ved navn ESS. Må jeg lige tjekke
at dette er den rette adresse? Og er du
[respondentens navn]?
Du husker måske at have modtaget dette brev
og denne brochure, som information om at du
er blevet tilfældigt udvalgt til et interview, for
at hjælpe med at repræsentere meninger og
holdninger fra alle indbyggere i Danmark.
(vis forhåndsbrev og brochure)
Jeg vil gerne give dig lidt mere information om
din deltagelse i undersøgelsen. Er det muligt
at vi kan tale om det indenfor?
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Præsentér
dig,
henvis
til
introduktionsbrevet og brochuren, tjek
om du befinder dig på den rette adresse
og fortæl kort om baggrunden for dit
besøg. At tjekke om du er på den rette
adresse er vigtigt, fordi du kun kan
interviewe den udvalgte IP, men det vil
også vise, at du er kommet udelukkende
for IP, og ikke for at gå fra dør til dør,
for eksempel for at sælge en vare. Hav
venligst kopier af breve og brochurer
med dig, når du går ud i felten,
eftersom den udvalgte person måske
ikke har modtaget brochuren, ikke
husker at have modtaget brochuren
eller måske har mistet den, og du må
indhente deres informerede samtykke
for at de kan deltage i interviewet. Dette
er også vigtigt at gøre, i det tilfælde IP
ønsker at kontakte kontoret senere.

Præsenter altid undersøgelsen for den udvalgte IP, ikke for en tredjeperson (‘dørvogteren’),
som tilfældigvis åbner døren. Du forsikrer dørvogteren og kort forklarer, hvorfor du ønsker
at tale med IP. Understreg at interviewet kun er beregnet på IP, og bed om at komme til at
tale med vedkommende eller, hvis IP ikke er til stede, spørg hvornår du kan komme i
kontakt med vedkommende.
Så længe du står i døren, bør du prøve at være så kortfattet og overordnet som muligt. Dit
eneste mål lige nu er at sige, hvem du er og hvorfor du er der, så du kan blive inviteret
indenfor. Når du har opnået dette, går du ind i den potentielle IP’s hjem og starter
processen med at opnå samarbejde.
3.3.

At opnå samarbejde

Indtil nu har du tjekket om du befinder dig på den rette adresse og om den person, der
skal interviewes, bor der, du har fastslået hvem du er kommet for at interviewe, du har
forklaret hvem du er og hvorfor du er der, og du har foreslået at gå indenfor, så du kan give
noget mere information. Din næste opgave er at overtale den potentielle respondent til at
deltage. Nogle af ovenstående forslag gælder tydeligvis også for processen med at opnå
samarbejde. Husk disse tommelfingerregler.
•
•

•

•

•

•

Vær venlig, glad og interesseret. Det hjælper altid etableringen af kontakten for
eksempel at kommentere på en smuk have eller søde husdyr.
Tal tydeligt og ikke for hurtigt. Husk på, at du har prøvet at overtale IP’er mange
gange før, men den potentielle IP er ikke så kendt med ESS, eller med at blive
bedt om at deltage i en spørgeundersøgelse.
Selvom du muligvis er blevet mødt med afslag tidligere, så gå ud fra at IP naturligvis
vil have lyst til at deltage. Prøv at undgå at komme med udtalelser, der indikerer at
det at overtale IP til at deltage er en stor udfordring.
Undgå spørgsmål, der nemt kan afføde et negativt svar, som for eksempel ‘har du et
par minutter tilovers?’. Dette gør det lettere for IP at sige at de slet ikke er
interesserede i at deltage, og efter at du har fået så direkte et afslag vil det være
langt vanskeligere at komme tilbage og prøve igen. Hvis du får IP i gang med at give
information eller positive svar, er det mere sandsynligt at de vil fortsætte med dette.
Giv ikke op for hurtigt, men prøv samtidig at undgå at være for pågående. Hvis du
fornemmer at en udvalgt IP vil afslå eller hvis de angiver at det er et dårligt
tidspunkt, så træk dig hurtigt og høfligt tilbage, og prøv igen på et andet
tidspunkt. Det er bedre at opnå en aftale end et afslag!
Når du laver en aftale, så bed om IP telefonnummer (helst mobil). Gør dit absolut
yderste for at få en aftale.
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Ud over disse forslag kan vi ikke give dig én strategi, der vil virke med alle respondenter.
Det er fordi skræddersyning er essentielt i denne fase. Tilpas altid det, du siger, til den
potentielle IP, du taler med, fordi forskellige mennesker finder forskellige ting vigtige, når
de skal beslutte hvorvidt de vil deltage i undersøgelsen. Find ud af, hvad der er vigtigt for
den person du taler med, og læg vægt på de faktorer. Minimer de negative faktorer og læg
vægt på fordelene ved at deltage. Eksemplerne i boksen herunder kan hjælpe dig med at
reagere på nogle mulige indledende reaktioner fra modvillige respondenter.
EKSEMPEL: DEN ‘DUMME’ RESPONDENT

EKSEMPEL: AFLØSEREN

Respondenten: Jeg ved ingenting om politik
og den slags.

Respondenten: Kan du ikke spørge min
nabo? Hun vil elske at deltage, for hun
er meget interesseret i de ting, og hun
har sjældent travlt.

Du: Undersøgelsen handler om, hvad folk
tænker om en række emner, fra TV-kiggeri til
indvandring. Det handler om din mening, og
det kræver ikke nogen særlig viden.

EKSEMPEL: DEN TRAVLE RESPONDENT
Respondenten: Det har været en virkelig travl
dag. Jeg har ikke tid til det her.
Du: Jeg forstår, at jeg er kommet på et
dårligt tidspunkt, og at du har travlt. Lad os
lave en anden aftale på et tidspunkt, hvor det
kunne passe dig; jeg kan tilpasse mig din
kalender. Hovedsagen for os er, at du
deltager.
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Du: For vores undersøgelse er det
vigtigt at høre din egen mening. Du er
blevet tilfældigt udvalgt. Ved at bruge
den teknik sikrer vi at alle har lige stor
chance for at deltage i undersøgelsen.
Denne undersøgelse vil kun afspejle
alles meninger, hvis forskellige typer
mennesker deltager. Det er derfor, vi
ikke kan erstatte dig med din nabo.
Resultatet af vores undersøgelse ville
blive vældig skævt, hvis vi kun
interviewede folk, som er meget
interesserede i de emner som vi
overvejer, og som har masser af tid.

EKSEMPEL: DEN BEKYMREDE RESPONDENT
Respondenten: Jeg vil ikke have at nogen får kendskab til mine svar.
Du: Når alle interviews er gennemført, kombineres alles svar for at lave et generelt
billede. På det stadie vil det ikke længere være muligt at vide, hvilke svar der kom fra dig,
og du kan ikke identificeres ud fra de data. Jeg kan forsikre dig om, at al information du
giver os, bliver behandlet som strengt fortroligt.

EKSEMPEL: RESPONDENTEN MED SPECIFIKKE BEKYMRINGER
Respondenten: Jeg er alt for gammel til at deltage i den slags.
Du: Det er virkelig vigtigt for os at lære om meningerne i alle grupper af mennesker,
unge og gamle, mænd og kvinder. Din mening er lige så vigtig som alle andres, og vi vil
virkelig værdsætte det, hvis du vil overveje at deltage i denne undersøgelse. Dette er en
rigtig god mulighed for dig til at få dine meninger frem.
Respondenten: Jeg har ikke lov til at udtrykke mig om den type emner, på grund af mit
job.
Du: Vi vil gerne høre din mening som borger. Informationen, du giver os, er fuldstændig
anonym.
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4. Sådan gennemfører du et godt ESS interview
4.1.

Information som overbringes før du begynder

Hver udvalgt IP vil have modtaget forhåndsbrev og en brochure indeholdende information
som skal formidles til hver aktuel IP. Hvis den valgte person ikke har modtaget, eller ikke
husker at have modtaget forhåndsbrevet og brochuren, eller har mistet dem, så giv dem en
kopi og lad dem læse informationen igennem, og giv dem mulighed for at stille spørgsmål til
undersøgelsen.
For at sikre, at ESS er på linje med EU´s General Data Protection Regulation (GDPR) og den
danske lov om databeskyttelse, er det nødvendigt at al information i brochuren formidles til
IP. Dette omfatter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvad er European Social Survey ESS
Hvorfor kontakter vi respondenter
Hvad indebærer det at deltage i ESS
Frivilligheden i deltagelsen
Hvis IP beslutter ikke at deltage
IP’s privatliv - sikker opbevaring og videre brug af data
IP’s rettigheder
Hvem er ansvarlig
Hvilke organisationer er involverede
Hvad giver os ret til at indsamle respondenters personlige data
Hvor kan man få mere information

Når en IP har indvilliget i at samarbejde, så husk at interviewet kun kan udføres ansigt til
ansigt. Telefoninterviews er forbudte. Vælg en plads, hvor IP ikke kan se
spørgeskemaet, og giv følgende information:
• Forklar at interviewet tager omkring en time at gennemføre.
• Påpeg, at ved nogle spørgsmål vil spørgsmål og mulige svar blive læst op for IP; ved
andre vil spørgsmålet blive læst op, og IP vil da blive bedt om at vælge deres svar fra et
forevisningskort.
• Udlevér alle forevisningskort til IP før du begynder.
• Begynd først interviewet, når du har besvaret alle IP’s spørgsmål.
4.2.

ESS interviewet: Struktur og tidsforbrug

ESS undersøgelsen består af tre elementer: (1) et sæt spørgsmålsmoduler om forskellige
emner (som inkluderer et sæt af testspørgsmål) efterfulgt af (2) et mindre antal
testspørgsmål som er variationer af de testspørgsmål, som blev stillet tidligere i
interviewet og (3) et kort ‘interviewerspørgeskema’. De første to blokke skal besvares af
IP under det computerassisterede personlige interview, idet den sidste blok af spørgsmål
skal besvares af dig. Strukturen i det samlede spørgeskema er sammenfattet i tabellen
herunder.
Hvis du er en erfaren interviewer for ESS, genkender du muligvis nogle af spørgsmålene.
Det er fordi, spørgsmålene i ESS er en del af enten et kernemodul eller et roterende
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modul. Kernemoduler gentages i hver runde, mens roterende moduler ændres henover
runderne.
Det fulde interview bør tage cirka en time. Et interview anses kun for fuldført, hvis alle
sektioner har været forsøgt, op til og medregnet spørgsmål G17a/b/c. Hvis der er
nogen store mangler, vil vi ikke være i stand til at bruge interviewet. Bemærk at
delvise interviews ikke kan planlægges; de kan kun opstå som et resultat af uforudsete
begivenheder, som har afbrudt interviewet. I sådanne tilfælde må du altid prøve at
opsøge IP igen for at færdiggøre spørgeskemaet.
Type

Q#

Emner

Kerne

A1 – A6

Brug af medier; brug af internet; social tillid.

Kerne

B1 – B43

Politik, herunder: interesse for politik, tillid,
valgdeltagelse og andre former for engagement,
partipolitisk tilhørsforhold, socialpolitisk orientering,
immigration.

Kerne

C1 – C42

Subjektivt velbefindende, social eksklusion, kriminalitet,
religion, oplevet diskrimination, national og etnisk
identitet, testspørgsmål (C32 til C40 - fortsat i afsnit I),
intention om stemmeafgivelse ved EU-valg.

Roterende

D1 – D35

Timing af livet; livsforløb; tidspunkter for vigtige
livsbegivenheder, holdning til den bedste alder, laveste
alder og højeste alder for livsbegivenheder, planlægning
af livet.

Kerne

F1 – F61

Socio-demografisk profil, herunder: hustandens
sammensætning, køn, alder, civilstand, type af område,
IP’s uddannelse & beskæftigelse, partner, forældre,
fagforeningsmedlemsskab, indkomst og afstamning.

Roterende

G1 – G32

Retfærdighed i politiske processer, retfærdighed i
forhold til indkomst, uddannelse, jobmuligheder,
retfærdighed i fordelingen af ressourcer, holdningen til
normative principper, social lukkethed, troen på en
retfærdig verden.

Kerne

Kapitel H

Skala for menneskelige værdier.

Kerne

Kapitel I

Testspørgsmål.

Interviewersp
ørgeskema

Kapitel J

Spørgsmål, som intervieweren selv skal fylde ud.
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4.3.

ESS regler for standardiserede interviews

ESS følger principperne for standardiserede interviews. Målet med standardiserede
interviews er, at forskellene i respondenternes svar afspejler forskellene mellem
respondenternes holdninger og adfærd, snarere end forskelle i, hvordan spørgsmålene
blev stillet dem eller hvordan deres svar blev registreret. Interviewerens rolle er nøglen
til at opnå dette. Når interviewere opfører sig forskelligt, når det kommer til at stille et
spørgsmål, reagere på IP, komme med vejledning som ikke står i manualen, eller
registrere IP’s svar, opstår der ‘fejl’ i data. Dette kan påvirke undersøgelsens resultater.
Det er derfor vigtigt at du udfører ESS interviewet i overensstemmelse med ESS
instruktionerne nedenfor. Disse regler afviger muligvis fra din sædvanlige tilgang
til andre projekter, eller fra din mavefornemmelse af hvordan spørgeskemaer
administreres, så hav venligst ekstra opmærksomhed på dette.
I begyndelsen af interviewet følges de tre regler herunder, således at alle
respondenter interviewes under lignende omstændigheder. De bør alle modtage den
samme introduktionsinformation, de bør alle være i en situation, hvor de kan fokusere på
spørgsmålene, uden at blive påvirket af andre, og de bør kun modtage en verbal
‘stimulus’(dvs. de bør ikke være i stand til at læse med).

ESS REGLER FOR STANDARDISEREDE INTERVIEWS: I BEGYNDELSEN
1.

2.
3.

Begynd aldrig et interview før du har givet al essentiel information (se 4.1) og du har besvaret
alle forespørgsler, respondenten har. Den essentielle information bør gentages, selv hvis du
allerede har forklaret (dele af) den i døren. Sørg for at IP har alle forevisningskort før du
begynder (men IKKE en kopi af spørgeskemaet!).
Vælg et passende sted at sidde, så IP ikke kan se [computerskærmen/papiret med
spørgeskemaet]. Sørg for at det holder hele vejen gennem interviewet.
Interviewet bør finde sted i et stille miljø, med så få distraktioner som muligt. Hvis det
overhovedet er muligt, bør kun du og respondenten være til stede under interviewet. Hvis
andre end respondenten er tilstede, så prøv altid at forklare at det er bedst for IP at blive
interviewet alene, og prøv at komme med en løsning, som for eksempel at gå ind i et andet
rum eller endog at lave en ny aftale.
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Ikke nok med at ‘stimulus’ altid bør være verbal, den bør også gives vældig ensartet
henover IP’er på mange andre måder. Tænk for eksempel på hastigheden: at jage med
IP må naturligvis undgås, men en over-bevidst tilgang ville være tilsvarende forkert.
Alle IP’er skal høre det fulde spørgsmål og de skal præsenteres for mulige svar på
passende vis. Reglerne for oplæsning af spørgsmål, som alle interviewere må følge, er
listet i boksen herunder.
ESS REGLER FOR STANDARDISEREDE INTERVIEWS: OPLÆSNING AF SPØRGSMÅL
1. Spørgsmål skal læses præcis som de er skrevet i spørgeskemaet, d.v.s. du må ikke
springe ord over eller ændre dem. Dette hjælper med at sikre at alle IP’er får stillet
præcist de samme spørgsmål. Hvor introduktioner til nye blokke af spørgsmål er givet,
skal de altid læses op for IP; udover dette må IP ikke gøres opmærksom på
overgangen mellem blokke.
2. Spørgsmålene skal læses op tydeligt og i et lidt langsommere tempo end normal
samtale. IP’er skal have tilstrækkelig tid til at tænke over og besvare hvert spørgsmål.
3. Når et spørgsmål begynder med KORT X, sørg da for at IP har det korrekte
forevisningskort foran sig. Svarmulighederne på forevisningskortet skal som
udgangspunkt ikke læses op af dig, med mindre andet er angivet i spørgeskemaet.
4. Gør dig aldrig formodninger om IP’s svar, som for eksempel ved at skippe et
spørgsmål eller begynde et spørgsmål med “Jeg ved at dette nok ikke gælder for dig,
men...”. Denne slags udtalelser kan påvirke respondentens svar.
5. Før du godtager IP’s svar, skal du sikre dig at IP har hørt hele spørgsmålet. Dette er
vigtigt for at sikre, at alle aspekter i spørgsmålet bliver taget med i IP’s overvejelser.
Hvis IP afbryder dig før de har hørt hele spørgsmålet, skal spørgsmålet gentages for at
sikre, at IP hører det til ende. Dette hjælper med at sikre, at alle IP’er hører præcis det
samme spørgsmål, inklusive de samme svarmuligheder.
6. Hvor svarmulighederne står anført i parenteser, skal de IKKE læses op for
respondenterne. For eksempel, “ved ikke” skal ikke læses op for IP. Denne kode skal
kun bruges, når respondenten siger “ved ikke”.
7. Hvis du gentager et spørgsmål, så genlæs det med de samme ord, dvs. som det står i
spørgeskemaet. Prøv ikke at omformulere spørgsmålet.
8. Hvis IP beder om gentagelse af svarmuligheder, så gentag alle svarmulighederne.

Når du har læst et spørgsmål op, får du ideelt set et svar med det samme. Imidlertid vil der
være andre omstændigheder, hvor du vil skulle reagere på noget, IP siger eller spørger
om. For eksempel er der igennem spørgeskemaet et antal generelle udtryk, som måske vil
få IP til at spørge om en uddybende forklaring. Et eksempel kunne være “I dit område”. I
dette og mange tilsvarende tilfælde ønsker vi IKKE at give IP nogen yderligere forklaring,
hvor fristende det end er. De anvendte udtryk er ment som værende generelle. Når
respondenter beder dig om at tydeliggøre et specifikt udtryk, som for eksempel “Europæisk
forening” (B37), så afhold dig venligst igen fra at give din egen definition. Dette afspejles i
reglerne om at reagere på svar, som er inkluderet i tekstboksen herunder.
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Generelt vil nogle respondenter være ivrige efter at give deres mening til kende om
emnerne i ESS spørgeskemaet, hvorimod andre måske ikke har tænkt så meget over de
emner tidligere, og måske er usikre på visse udtryk i spørgsmålene. Som et resultat
heraf er der en trussel om betydelige afvigelser i den måde, forskellige interviews
afholdes; med nogle respondenter kan du ende midt i en filosofisk diskussion eller
politisk debat, mens med andre respondenter kan du være fristet til at give dig egen
udlægning af spørgsmålet. Sådanne afvigelser skal søges undgået. Hertil har du
selvfølgelig også din egen mening, men det er naturligvis ikke en hjælp, hvis du viser
dette, idet det kan medføre alvorlig skævhed i resultaterne. Dette er alle grunde til,
hvorfor du altid skal følge reglerne herunder, for at sikre dig at alle respondenter
ESS REGLER FOR STANDARDISEREDE INTERVIEWS: AT REAGERE PÅ SVAR
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Forbliv naturlig i dine reaktioner på respondentens svar og på spørgsmålene, dvs. vær
opmærksom på ikke at sukke eller grine når spørgsmålene læses op, og giv aldrig
udtryk for hverken enighed eller uenighed i respondentens svar. Dette er vigtigt for at
sikre, at du ikke påvirker respondentens svar og at respondenten fortsat føler sig
komfortabel med at udtrykke sine synspunkter gennem hele undersøgelsen.
Giv ikke definitioner på udtryk brugt i spørgsmålene hvis respondenten spørger efter
det (med mindre det udtrykkeligt står i instruktionerne); tilbyd i stedet blot at
gentage spørgsmålet, og fortæl respondenten at de skal svare i overensstemmelse
med, hvordan de forstår udtrykket. Dette hjælper med at sikre, at alle respondenter
stilles det samme spørgsmål, og at de ikke får forskellige definitioner på udtrykkene.
Hvis nogle respondenter ikke kan svare på spørgsmålet i den form det stilles, er ‘ved
ikke’-koden acceptabel: så går du bare videre til næste spørgsmål.
Generelt, hvis respondenten svarer ‘ved ikke’ eller nægter at svare, accepterer du det,
og går videre til næste spørgsmål. Ved prekære spørgsmål prøver du nænsomt at
forsikre respondenten om at alt hvad de siger, bliver behandlet strengt fortroligt. Hvis
de stadig nægter, bruger du koden for at nægte.
Hvis respondenten synes at modsige noget, som de har sagt tidligere, så accepter det
og gå videre til næste spørgsmål.
Intervieweren må aldrig oversætte et svar til en skala. Ved numeriske skalaer skal
respondenten altid bedes om selv at opgive et nummer. Det er vigtigt at svarene som
kodes ind, er de som gives af respondenten (frem for interviewerens tolkning af
respondentens svar).
Hvis respondenten begynder at uddybe deres svar, komme bort fra emnet eller
forsøger at starte en samtale med dig, forsøg da at vende tilbage til den ‘almindelige’
rytme med at stille spørgsmål og få svar. Giv neutral feedback, som for eksempel
tavshed, eller sig “det er meget interessant, og vi kan tale om det efter interviewet,
men det er bedst hvis vi fortsætter med de andre spørgsmål nu.”

interviewes på samme måde.
Din sidste opgave er at registrere svaret. Bemærk at næsten alle spørgsmål har
eksplicitte koder for nægtelser (7, 77, 777, osv.) som skal bruges når det er passende.
LAD IKKE spørgsmålet stå tomt, eller brug en anden kode, når IP nægter at svare.
Tilsvarende, hvis en IP ikke kender svaret på et spørgsmål, må du ikke bare springe
spørgsmålet over. Hvis der ikke findes en eksplicit kode for dette, må du registrere ‘ved
ikke’ gennem CAPI programmet. Vi har brug for at vide, om IP direkte nægter eller ikke
kan svare på særlige spørgsmål.
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Ved spørgsmål hvor en ‘andet’ svarkode er givet, skal det andet svar registreres ordret.
Med mindre direkte anført skal svarkoden ‘andet’ kun bruges, når ingen af de for-kodede
svar ikke kan passe efter sondering. Ved spørgsmål hvor der ikke er nogen særlige
bestemmelser for ‘andet’ svar, er det fordi det ikke forventes. Hvis de imidlertid skulle
forekomme, skal svarene registreres i CAPI programmet. For sådanne spørgsmål, hvor
ingen specifik plads til ‘andet’ svar er angivet, skal du først gentage spørgsmål med
passende vægtning, før du accepterer et ‘andet’ svar.
Hvis IP afbryder interviewet undervejs (dette sker vældig sjældent) skal du forsøge at finde
ud af, om de vil være klar til at fortsætte på et senere tidspunkt, og kode svaret som passer
på kontaktformularen (Q5).
4.4.

Administration af spørgeskemaet: Detaljerne

ESS 9. runde briefing session omfatter at du gennemgår hele interviewspørgeskemaet ved
hjælp af ‘eksempel briefing interview’. Dette kapitel giver dig detaljer om særlige
spørgsmål, hvor lidt mere forklaring måske vil være til nytte for dig. Dette skal hjælpe dig
med at svare på de fleste spørgsmål som respondenter kan komme med under interviewet.
Spørgsmålets nummer eller variablens navn er listet i kursiv til venstre på siden.
En generel bemærkning angående administration af spørgeskemaet: Det er meget vigtigt at
IP bruger alle relevante forevisningskort gennem interviewet.

BRUG AF MEDIER
A1
Dette spørgsmål spørger respondenter om deres forbrug af tid på ‘at se,
læse om eller lytte til nyheder om politik og aktuelle anliggender’.
Respondenter bedes svare i ‘timer og minutter’. Hvis respondenter giver
et svar som for eksempel ‘et kvarter, halvanden time’, osv., skal dette
registreres i det krævede format, dvs. ‘00 timer og 15 minutter’, ‘1 time
og 30 minutter’, osv. Det er vigtigt at du noterer 00 00, hvis
respondenter svarer ingen tid forbrugt, for at undgå at svaret bliver
behandlet som manglende data. Hertil bedes du være opmærksom på at
registrere timer i boksen TIMER og minutter i boksen til MINUTTER.
A2/A3

Hvis IP spørger hvorvidt de skal svare i forhold til bare at være online (på
nettet) eller aktivt bruge internettet, så giv venligt IKKE en nærmere
forklaring. Læs blot spørgsmålet igen, og sig at det er op til IP at vælge,
hvordan de vil svare. A3 er et andet åbent spørgsmål, hvor respondenter
bedes svare i ‘timer og minutter’. Hvis respondenter giver et svar som for
eksempel ‘et kvarter, halvanden time’, osv., skal dette registreres i det
krævede format, dvs. ‘00 timer og 15 minutter’, ‘1 time og 30 minutter’,
osv.

AT STEMME OG POLITISK ADFÆRD
B13
Hvis respondenter svarer at de deltog i valghandlingen, men
med overlæg ugyldiggjorde deres stemmeseddel eller stemte blankt,
registreres det som et ‘Nej’
(kode 2). Dette er særligt relevant i lande, hvor det at stemme er
18

obligatorisk.
B17

De organisationer eller foreninger der menes, omfatter alle de der
forsøger at forbedre tingene i Danmark, forsøge at forhindre ting i at gå
galt, eller alvorlige problemer i at opstå. Det omfatter ikke politiske
partier eller aktionsgrupper, idet disse er dækket af det tidligere punkt
(B16).

KAPITEL D - TIMING AF LIVET
Introduktioner Igennem kapitel D er der et antal meget vigtige introduktioner, der
forklarer respondenter hvad det efterfølgende sæt af spørgsmål
refererer til. Det er særlig vigtigt at disse instruktioner læses op for
respondenter.
D1

Hvis respondenter spørger hvorvidt selvstændig virksomhed skal tælle
med i besvarelsen, så sig at selvstændig virksomhed i 20 timer eller
mere om ugen i mindst 3 måneder skal tælles med.

D2

Hvis respondenter virker usikre eller spørger ind til hvilket arbejde der
menes, forklar venligst at ‘et job som dette’ refererer til lønnet
ansættelse eller læreplads i 20 timer eller mere om ugen i mindst 3
(se
også
måneder,
som
i
det
forrige
spørgsmål
interviewerbemærkning).

D6

Hvis respondenten spørger, hvilke typer af ægteskab, de skal tælle
med, skal du læse følgende op: ‘Ægteskab skal forstås som
lovformeligt ægteskab alene og inkluderer ikke andre former for
juridisk anerkendte forhold’.
Den samme betydning er underforstået for andre spørgsmål
omhandlende ægteskab i kapitel D.

D8-D9

Sørg venligst for at bruge det korrekte udtryk ‘født et barn’ hvis IP er
en kvinde; ‘fået et barn’ hvis IP er en mand.
Hvis IP spørger om stedbørn/adoptivbørn/plejebørn eller partneres
børn skal tælles med, så fortæl dem at kun deres egne biologiske børn
skal tælles med, når disse to spørgsmål besvares.
Ligeledes er det kun biologiske børn (og mor/far) der menes fremfor
stedbørn/adoptivbørn/plejebørn eller partnerens børn i resten af dette
kapitel (for eksempel i D20a/b, D25a/b, D28a/b, D30a/b, D32a/b).

D15a/bD34a/b

Teamet bag designet af spørgsmålsmodulet er interesseret i
holdninger til kvinder og holdninger til mænd. Der er ikke nok plads til
at spørge alle respondenter om begge dele, og et såkaldt delt
spørgeprogramdesign er blevet introduceret, så halvdelen af
respondenterne bliver spurgt om mænd, og halvdelen om kvinder.
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Der er et antal interviewerinstruktioner i denne blok angående
sondering af ‘ved ikke’ og ‘nægter’ (før D15a/b, D18a/b, D22a/b og
D27a/b).
Disse
afviger
muligvis
fra
de
normale
interviewerinstruktioner, og skal følges nøje. Instruktionerne refererer
til et helt sæt af spørgsmål, ikke kun til spørgsmålet de følger.
D15a/bD29a/b

I disse spørgsmål skal du registrere alderen givet af IP som svar på
hvert punkt.
Spørgsmål D15a/b-D21a/b spørger til, i hvilken alder mænd eller
kvinder når specifikke livsstadier, og om den ideelle alder for særlige
livsbegivenheder. Spørgsmål D22a/b-D25a/b spørger til, før hvilken
alder en mand eller en kvinde er for ung til specifikke
livsbegivenheder. Det betyder at IP skal svare hvad de mener er den
yngste acceptable alder for hver livsbegivenhed.
Omvendt spørger D26a/b-D29a/b til, ved hvilken alder en mand
eller en kvinde er for gammel til specifikke livsbegivenheder. Det
betyder at IP skal svare hvad de mener er den ældste acceptable alder
for hver livsbegivenhed.

D18a/b

Introduktionen før D18a/b lyder ‘I hvert tilfælde, angiv venligst en
cirka-alder’. Bemærk at dette ikke modsiger interviewernoten for hvert
punkt, der beder om en alder (hvis IP kommer med et aldersinterval,
så bed om en specifik alder inden for det interval). Hvis IP ikke kan
give en præcis alder, skal du angive koden for ‘Ved ikke’.
Disse instruktioner er gældende i den rækkefølge: Hvis IP angiver et
aldersinterval, sonderer du efter en specifik alder; kan IP ikke give en
specifik alder inden for intervallet, er det et acceptabelt ‘ved ikke’, og
du skal IKKE forsøge at komme med en specifik alder.

HUSSTANDSRAMME
F4

Dette spørgsmål refererer til individerne i rammen, og deres relation
til IP. Retningen i dette forhold er afgørende. Du skal sikre dig at IP
svarer “denne person er min…”
Plejeforældre skal anføres som
forældre, stedforælder’ (kode 03).

‘Forælder,

svigerforældre,

partners

LOVFORMELIG ÆGTESKABELIG OG PARFORHOLDSSTATUS
F6 & F11
F6 sigter mod at afgøre den LOVFORMELIGE status (eller anden) af
forholdet
mellem IP og den partner, de på nuværende tidspunkt lever sammen
med i
husstanden. Vi vil gerne måle hvordan forhold anskues under den
danske lovgivning.
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F11 sigter mod at måle den LOVFORMELIGE ægteskabelige status af IP
under dansk lov. Det er kun stillet til de som pt IKKE lever
sammen med en partner
og de som er samboende (uanset om det er anerkendt i loven eller ej),
men som ikke har anden lovformelig status. Så respondenter der bor
sammen, bedes specificere deres lovformelige ægteskabelige status,
som muligvis stammer fra et tidligere forhold. Hvis IP er usikker, så
accepter deres bedste gæt.
Ved F11 bruges interviewerinstruktionen ‘prioritetskode’. Læst fra
toppen til bunden af listen, kod svarene fra det øverste punkt på listen,
d.v.s. hvis IP siger at vedkommende er gift (kode 01) og skilt (kode 04)
skal du kode dette som 01.
Alle respondenter skal besvare spørgsmålene om deres ægteskabelige
status ud fra hvad der er lovformeligt anerkendt i det land, interviewet
foregår. For eksempel, hvis en IP er i et registreret partnerskab i
Storbritannien (hvor dette er en lovformelig anerkendt status) men bliver
interviewet i Polen, (hvor det ikke er lovformeligt anerkendt) skal de svare
ved at bruge den kode, der bedst muligt afspejler deres lovformelige
ægteskabelige status under polsk lovgivning. Hvis IP er usikker, så
accepter deres bedste gæt.
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HØJESTE NIVEAU AF UDDANNELSE
F15, F44
F15 (og alle øvrige landespecifikke opfølgende spørgsmål om uddannelse til
F52, F56
IP / partneren / forældrene) registrerer det højeste uddannelsesniveau
respondenten har fuldført med succes. At fuldføre med succes vil sige enten:
1) at et formelt certifikat udstedes efter en vurdering, der indikerer at kurset
er bestået; 2) at et kursus eller en uddannelsesperiode er fulgt fra start til
slut, men intet certifikat er udstedt eller 3) et kursus eller en
uddannelsesperiode er fulgt fra start til slut og et certifikat for deltagelse er
udstedt (og intet andet certifikat, for eksempel for at bestå kurset bliver
udstedt på noget tidspunkt).
Hvis IP har gennemført deres højeste uddannelsesniveau i udlandet skal de
prøve at placere det i en tilsvarende kategori fra listen på forevisningskortet
(-ene). Deres bedste estimat er acceptabelt, eller du kan prøve at
konsultere listen over gængse udenlandske kvalifikationer, som du har fået
udleveret. Kun når dette ikke er muligt, skal du bruge koden ‘andet’. Hvis
dette må bruges, registrerer du kvalifikationen på spørgeskemaet, da det
måske er muligt at omkode det på kontoret på et senere tidspunkt.
ANTAL ÅRS UDDANNELSE
F16
‘Antal års uddannelse’ refererer til al afsluttet uddannelse, inklusive skole
og uddannelse efter skole. Disse år behøver ikke være på hinanden
følgende, men totalen skal kun indeholde årene med uddannelse, ikke
hullerne imellem. Faglig oplæring skal tælles med, men ikke lærepladser.
Deltidsuddannelse skal registreres som det tilsvarende antal år på fuld tid.
For eksempel, hvis et kursus ville tage et år på fuld tid, men blev taget på
et halvt år, skal det registreres som et år.
ØKONOMISK AKTIVITET
F17a-F17d
F17 er et multikodespørgsmål, og nogle respondenter vil skulle vælge
flere typer af økonomisk aktivitet, foretaget de sidste syv dage. Alle af disse
skal kodes i F17a. Husk at sondere IP svar for at finde ud af om andre svar
er relevante ved at spørge ‘Hvilke andre?’. Al økonomisk aktivitet, som en
IP har foretaget sig de sidste syv dage, skal registreres.
Ved F17c skal der kun registreres ét svar. Dette skal være den aktivitet, IP
anser for at være deres hovedaktivitet. Hvis en IP ikke er sikker, eller ikke
ved det, så sondér venligst for at finde ud af, hvilke punkter på
forevisningskortet der kommer nærmest det, de foretog sig i den sidste uge.

De følgende bemærkninger forklarer kategorierne i F17a mere fyldestgørende:
Kode
01

I betalt arbejde (eller midlertidigt væk) (ansat, selvstændig, ansat i
familievirksomhed)
Denne kategori inkluderer alle typer for betalt arbejde, enten for en arbejdsgiver
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eller for IP selv, som selvstændig. Den inkluderer løst, deltids- og midlertidigt
arbejde.
Frivilligt arbejde, eller arbejde hvor kun udgifterne dækkes, eller arbejde som
betales for i goder (som for eksempel kun at modtage kost og logi) hvor der ikke
foreligger en økonomisk transaktion, er EKSKLUDERET fra denne kategori.
Folk som er midlertidigt væk vil høre til de som var fraværende fra arbejde sidste
uge
grundet sygdom eller tilskadekomst, ferie, orlov eller barsel, forudsat at de har et
job at vende tilbage til hos den samme arbejdsgiver eller som selvstændige inden
for samme område. Det vil også omfatte folk som er midlertidigt uden
beskæftigelse, eller i strejke, eller lockoutet, igen under forudsætning af at de har
et job hos samme arbejdsgiver at vende tilbage til, eller den samme status som
selvstændige.
Folk med ansættelseskontrakt der tager højde for fast men sporadisk arbejde (for
eksempel nogle ansatte i uddannelsessystemet eller professionelle sportsudøvere,
hvis løn kun udbetales i semesteret eller i sæsonen, og som derfor måske ikke har
arbejdet i sidste uge) er inkluderet i denne kategori.
02

I uddannelse (ikke betalt af arbejdsgiver), selv hvis på ferie
Alle studerende, selv de som arbejdede i feriejobs i sidste uge, skal kodes i denne
kategori. Hvis den studerende er på ferie, og fortsat vil være studerende forudsat
at han eller hun består en eksamen, så gå ud fra at eksamenen bestås og fortsæt
med at betragte IP som værende i fuldtidsuddannelse.

03

Arbejdsløs, og aktivt jobsøgende
Denne kategori omfatter alle arbejdsløse, som aktivt leder efter et job. Dette
inkluderer personer som søger arbejde gennem centrale eller lokale jobcentre,
personer registreret i private ansættelsesbureauer, personer som besvarer
jobannoncer, selv annoncerer efter arbejde, eller selv personer der bare aktivt er
på udkig efter muligheder.

04

Arbejdsløs, som ønsker et arbejde, men ikke aktivt søger efter det.
Her inkluderes alle respondenter, som er uden arbejde, men ikke aktivt søger efter
arbejde på dette tidspunkt. Personer som for eksempel har opgivet at finde arbejde
skal inkluderes her, eller de som er syge og midlertidigt ude af stand til at lede
efter arbejde. Respondenter skal normalt have lov til selv at afgøre, om en sygdom
er midlertidig eller ej. Hvis i tvivl, så inkluder dem, hvis sygdommen har varet
under seks måneder.

05

Permanent syg eller handicappet dækker personer som er ude af
arbejdsmarkedet, og ikke søger arbejde, på grund af permanent (eller af ubestemt
varighed) sygdom eller handicap. Personer som aldrig har arbejdet på grund af
handicap er inkluderet. I tilfælde af tvivl om hvorvidt en sygdom eller et handicap
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er permanent, skal du anse det som permanent hvis det har varet seks
sammenhængende måneder eller mere.
06

Pensioneret fra arbejdsmarkedet dækker over personer som har trukket sig
tilbage fra arbejdsmarkedet omtrent ved den normale pensionsalder eller som er
gået på efterløn og ikke søger yderligere beskæftigelse af nogen art.

07

Samfundstjeneste eller militærtjeneste Bemærk at denne kode ikke gælder
arbejde i militæret, men udelukkende værnepligt og samfundstjeneste. Kategorien
skal fjernes i de lande hvor der ingen værnepligt er (eller tilsvarende obligatorisk
samfundstjeneste som kan udføres i stedet for militærtjeneste).

08

At udføre husarbejde, passe børn eller andre personer dækker enhver der er
involveret i ubetalt husligt eller omsorgsarbejde. Der kan være mere end én person
i husstanden i denne kategori - her er vi udelukkende interesseret i respondentens
situation.

09

Andre er ikke på forevisningskortet. Det dækker alle der ikke passer ind i nogen af
de 8 kategorier på kortet.

De følgende bemærkninger forklarer kategorierne i F17c mere fyldestgørende. Bemærk
venligst at kriterierne for at kode under F17c vil afvige fra F17a, fordi vi nu spørger til
hovedaktivitet. Forskellene er understreget i teksten herunder.
Kode
01

I betalt arbejde
familievirksomhed)

(eller

midlertidigt

væk)

(ansat,

selvstændig,

ansat

i

Denne kategori inkluderer alle typer af betalt arbejde, enten for en arbejdsgiver
eller for IP selv, som selvstændig. Den inkluderer løst, deltids- og midlertidigt
arbejde.
Frivilligt arbejde, eller arbejde hvor kun udgifterne dækkes, eller arbejde som
betales for i goder (som for eksempel kun at modtage kost og logi) hvor der ikke
foreligger en økonomisk transaktion, er EKSKLUDERET fra denne kategori.
Personer som er midlertidigt væk omfatter de som var fraværende fra arbejde
sidste uge grundet sygdom eller tilskadekomst, ferie, orlov eller barsel, forudsat at
de har et job at vende tilbage til hos den samme arbejdsgiver eller som
selvstændige inden for samme område. Det vil også omfatte folk som er
midlertidigt uden beskæftigelse, eller i strejke, eller lockoutet, igen under
forudsætning af at de har et job hos samme arbejdsgiver at vende tilbage til, eller
den samme status som selvstændige.
Folk med ansættelseskontrakt der tager højde for fast men sporadisk arbejde (for
eksempel nogle ansatte i uddannelsessystemet eller professionelle sportsudøvere,
hvis løn kun udbetales i semesteret eller i sæsonen, og som derfor måske ikke har
arbejdet i sidste uge) er inkluderet i denne kategori.
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02

I uddannelse (ikke betalt af arbejdsgiver), selv hvis på ferie
Alle studerende, selv de som arbejdede i feriejobs i sidste uge, skal kodes i denne
kategori. Hvis den studerende er på ferie, og fortsat vil være studerende forudsat
at han eller hun består en eksamen, så gå ud fra at eksamenen bestås og fortsæt
med at betragte IP som værende i fuldtidsuddannelse.

03

Arbejdsløs, og aktivt jobsøgende
Denne kategori omfatter alle arbejdsløse, som aktivt leder efter et job. Dette
inkluderer personer som søger arbejde gennem centrale eller lokale jobcentre,
personer registreret i private ansættelsesbureauer, personer som besvarer
jobannoncer, selv annoncerer efter arbejde, eller selv personer der bare aktivt er
på udkig efter muligheder.

04

Arbejdsløs, som ønsker et arbejde, men ikke aktivt søger efter det.
Her inkluderes alle respondenter, som er uden arbejde, men ikke aktivt søger efter
arbejde på dette tidspunkt. Personer som for eksempel har opgivet at finde arbejde
skal inkluderes her, eller de som er syge og midlertidigt ude af stand til at lede
efter arbejde. Respondenter skal normalt have lov til selv at afgøre, om en sygdom
er midlertidig eller ej. Hvis i tvivl, så inkluder dem, hvis sygdommen har varet
under seks måneder.

De resterende fire kategorier dækker de medlemmer af befolkningen, som generelt anses
for at være økonomisk inaktive.
05

Permanent syg eller handicappet dækker personer som er ude af
arbejdsmarkedet, og ikke søger arbejde, på grund af permanent (eller af ubestemt
varighed) sygdom eller handicap. Personer som aldrig har arbejdet på grund af
handicap er inkluderet. Du skal ikke inkludere pensionerede personer med dårligt
helbred, som heller ikke ville søge arbejde selvom de var raske. I tilfælde af tvivl
om hvorvidt en sygdom eller et handicap er permanent, skal du anse det som
permanent hvis det har varet seks sammenhængende måneder eller mere.

06

Pensioneret fra arbejdsmarkedet dækker over personer som har trukket sig
tilbage fra arbejdsmarkedet omtrent ved den normale pensionsalder eller som er
gået på efterløn og ikke søger yderligere beskæftigelse af nogen art. Pensionerede
personer, som er permanent syge eller er blevet handicappede, skal stadig
registreres som pensionerede.
Kvinder, som forlader arbejdsmarkedet når de gifter sig for at passe hjemmet eller
starte en familie, og som ikke har arbejdet i mange år, skal klassificeres som
’passer hjemmet’ i stedet for pensioneret. Men det er vanskeligt at definere
pensioneret præcist. Bortset fra forbeholdet omkring kvinder skal respondentens
beskrivelse fra kortet generelt accepteres.

07

Samfundstjeneste eller militærtjeneste Bemærk at denne kode ikke gælder
arbejde i militæret, men udelukkende værnepligt og samfundstjeneste. Kategorien
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skal fjernes i de lande hvor der ingen værnepligt er (eller tilsvarende obligatorisk
samfundstjeneste som kan udføres i stedet for militærtjeneste).
08

At udføre husarbejde, passe børn eller andre personer dækker enhver der er
stort set fuldt involveret i ubetalt husligt eller omsorgsarbejde, når økonomisk
position skal klassificeres. Der kan være mere end én person i husstanden i denne
kategori - her er vi udelukkende interesseret i IP’s situation.

09

Andre er ikke på forevisningskortet. Det dækker alle der ikke passer ind i nogen af
de 8 kategorier på kortet. Men husk, at personer som er i en hvilken som helst
form for betalt arbejde (inklusive løst selvstændigt arbejde) ikke skal inkluderes
her.

F21

De næste par spørgsmål spørger til IP’s hovedbeskæftigelse (hvor det er
tilfældet). Det kan være deres nuværende job, eller deres forrige job, hvis
de pt er uden beskæftigelse. Du skal tilpasse den grammatiske tid m.m. i
spørgsmålene, så det passer.
Hvis IP har mere end ét arbejde, skal han/hun svare ud fra det arbejde, som
beskæftiger ham/hende i flest timer. Hvis han/hun har to jobs med præcist
samme antal timer, skal han/hun svare med tanke på det job, der er bedst
lønnet.
Nogle selvstændige personer vil have deres eget firma; nogle vil bare have
løst eller sporadisk arbejde. En person i et enmandsfirma er ikke
nødvendigvis selvstændig; afhængig af firmatypen kan han eller hun være
en ansat i firmaet, som tager løn ud.

F31-F34a

Beskæftigelsesspørgsmålssekvens
Vi ønsker at indsamle beskæftigelsesdata på næsten alle respondenter, ud
over de som aldrig har haft et arbejde.
Spørg alle andre om deres nuværende eller seneste arbejde. Sondér venligst
for alle relevante detaljer; hvis der mangler nogen, er det måske ikke muligt
for os at kode beskæftigelse og erhverv præcist. For eksempel er der mange
typer ingeniører, og hver har sin egen kode. Du må derfor spørge ind til den
fulde jobbeskrivelse samt den præcise form for ingeniørarbejde.

F31

Vi spørger først til erhverv, fordi det at finde ud af hvilken ‘slags’
forretning eller erhverv er afgørende for at kunne kode jobbet
tilstrækkeligt detaljeret. Forsøg at få fastslået dette så tydeligt som
muligt. Firmaets navn er ikke
tilstrækkeligt, ej heller produktet alene, for eksempel kan ‘biler’ betyde en
fabrik, en bilforhandler, en brugtvognsforhandler, varebilsudlejning eller
import af biler.
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F32

Vi ønsker at registrere hvilken type af organisation, IP arbejder / arbejdede
for. Spørgsmålet søger at identificere sektoren, de arbejder i. Den primære
forskel, vi leder efter her er, hvorvidt arbejdet findes i et miljø
hvor ejerskabet eller finansieringen stammer fra en del af den offentlige
sektor, forstået som central eller lokal administration, selvom dette er
udlagt til en tredjepart, som for eksempel et finansieringsråd eller
organisationer i fuld konkurrence. Der hvor en sektor har komplekse
interne forhold mellem offentlige og private ledelser, skal IP fokusere på
sin egen ansættelsessituation. Så én der leverer catering eller
rengøringsservice til et hospital eller en skole er altså i den private sektor,
også selvom det er en statsfinansieret skole.

F33-34a

Respondenter ser sjældent det at klassificere beskæftigelse som en
problematisk eller detaljeret opgave, så vi har brug for at du indhenter så
meget information som muligt. Jobtitel er et godt startsted, men det er
sjældent fyldestgørende. Stillinger som for eksempel revisor, lærer,
sygeplejerske, ingeniør og arbejdsmand kan have mange forskellige
typer, og kan udføres i mange forskellige situationer. Brug F34 for at
spørge ind til så fyldestgørende en beskrivelse af deres arbejdsopgaver
som muligt, eventuelt få dem til at specificere deres daglige opgaver.
For F34a, husk at vi er interesserede i den oplæring/de kvalifikationer der
normalt kræves for at kunne få eller bestride jobbet, IKKE IP’s
kvalifikationsniveau, da det kan være et helt andet.

HUSSTANDSINDKOMST
F41
Ved F41 skal du have oplyst den totale nettoindkomst i husstanden fra
alle kilder, efter skat. Indkomst inkluderer ikke bare indtjening, men
også statslige ydelser, arbejdsmarkeds- og andre pensioner, passiv
indkomst som for eksempel renteindtægter fra opsparinger, lejeindtægter
osv.
Vi vil gerne have tallene efter der er trukket skat, national forsikring,
bidragspligtige pensionsbetalinger osv. Spørgsmålene refererer til
nuværende indkomstniveau eller indtjening, eller, hvis det er
ubelejligt, til den nærmeste skatte- eller anden periode, for hvilken IP
kan svare. IP får udleveret et forevisningskort, der gør det muligt for dem
at vælge mellem deres husstands ugentlige, månedlige eller årlige
indkomst, alt efter hvad de finder nemmest. De vil så give dig det
bogstav, der svarer til det passende beløb. Dette system er designet til at
forsikre IP om fortroligheden i behandlingen af den information, de
afgiver.

PARTNERENS ØKONOMISK AKTIVITET
F45a / F45c
Se ‘Økonomisk Aktivitet’ bemærkningerne herover for detaljer om koder
og sondering.
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SOCIOKULTUREL OPRINDELSE
F61
Dette spørgsmål sigter mod at bestemme IP’s ophav. Op til to ophav skal
registreres, som bedst beskriver IP’s herkomst. Hvis IP’s oplyser et svar,
som ikke findes på kortet, så notér venligst deres svar på den dertil
indrettede plads. Når det første ophav er registreret, spørger du ind med
‘hvilket andet’. Hvis intet andet ophav oplyses skal dette registreres som
555555. Hvis flere end to bliver nævnt, så bed IP vælge to. Hvis IP ikke
kan det, så kod de første to som blev nævnt.

KAPITEL G - RETFÆRDIGHED OG FAIRNESS
G8-G17

I denne blok af spørgsmål bliver forskellige grupper af respondenter
spurgt om en smule anderledes spørgsmål, baseret på deres
hovedkilde til personlig indkomst.
Spørgsmål med suffikset ‘a’ stilles til respondenter, som modtager
lønindkomst, indkomst fra selvstændig virksomhed eller fra
landbrugsvirksomhed; spørgsmål med suffikset ‘b’ stilles til
respondenter, som modtager pension; spørgsmål med suffikset ‘c’
stilles
til
respondenter,
som
modtager
arbejdsløshedsunderstøttelse/kontanthjælp eller andre sociale ydelser
eller stipendier.
Nogle af disse spørgsmål refererer til en indkomst ‘før skat og
obligatoriske fradrag’ mens andre spørgsmål refererer til en indkomst
‘efter skat og obligatoriske fradrag’.
Bemærk venligt at ikke alle respondenter får stillet det samme antal
spørgsmål.
Yderligere information om specifikke spørgsmål gives nedenfor.

G9a
G11a/b/c
G15a
G16a/b/c

Alle disse er åbne spørgsmål, i hvilke du skal registrere
lønnen/indkomsten som oplyst af IP, eller kode ‘nægter’ eller ‘ved ikke’
som det passer.
Disse åbne spørgsmål kan være følsomme for nogle respondenter. Hvis
en IP lufter sine bekymringer, bedes du sørge for at forsikre dem om,
at deres svar bliver behandlet fortroligt.

G9a
G11a/b/c

Disse spørgsmål spørger efter IP’s sædvanlige brutto/netto
løn/indkomst fra pensioner/sociale ydelser og/eller stipendier. Disse
spørgsmål har ikke til hensigt at opfordre IP til at benytte
regnemaskiner eller dokumenter for at kunne opgive et præcist svar.
Hvis respondenter kun kender deres bruttoløn/-indkomst og ikke
kender deres nettoløn/-indkomst (eller omvendt), så notér ‘ved ikke’
hvor det er passende.
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Hvis respondenter svarer at de ikke har en sædvanlig indkomst (for
eksempel fordi de er sæsonarbejdere, er uformelt ansat, er ansat uden
fast arbejdstid, arbejder opgavebaseret o.s.v.), så bed dem tænke på
hvad de modtager fra arbejde/pension/sociale ydelse og/eller
stipendier på en typisk uge/måned/år.
Hvis deres sædvanlige løn inkluderer regelmæssige bonusser eller
kommissioner oveni en basis/fast løn, kan IP inkludere dette som en
del af deres sædvanlige løn. Dog gælder det, at hvis bonusser kun er
ved særlige lejligheder eller uregelmæssige, skal de ikke inkluderes.
Hvis respondenter er selvstændige, skal de give et estimat på, hvad de
sædvanligvis modtager på en typisk uge/måned/år - enten som
selvudbetalt løn eller som den sædvanlige betaling de modtager, hvis
de ikke får udbetalt løn.
For nogle respondenter (for eksempel de som
familievirksomheder) er det muligvis vanskeligt at
indkomst fra virksomhedens indkomst; hvis det er
intervieweren bede dem fordele den totale indkomst
personer der er aktivt involverede i arbejdet.

arbejder for
skelne deres
tilfældet skal
på det antal

G10a
G12a/b/c

Hvis IP svarede ‘ved ikke’ eller ‘nægter’ i det forrige spørgsmål, får de
et forevisningskort der giver dem mulighed for at vælge mellem deres
ugentlige, månedlige eller årlige løn/indkomst fra pensioner/sociale
ydelser og/eller stipendier, alt efter hvad de finder lettest. De vil så
give dig det bogstav, der svarer til det passende beløb. Dette system
er designet til at forsikre IP om fortroligheden i behandlingen af den
information, de afgiver.

G13a
G14a/b/c
G17a/b/c
G18/G19/G20

Bemærk venligst at de mundtlige etiketter er de samme på både
venstre og højre side af svarskalaen; derfor, hvis IP kun siger for
eksempel ‘noget uretfærdigt’, er det essentielt for intervieweren at
opklare, om IP vil bruge venstre eller højre side af skalaen, før et svar
kodes.
Instruktioner om, hvordan skalaen skal bruges skal altid læses op ved
G13a, G14b, G14c (som det første tilfælde hvor denne skala bruges,
afhængig af hvilken gruppe IP tilhører), og G20 (eftersom retningen på
svarskalaen er anderledes ved dette spørgsmål). For alle andre
spørgsmål der benytter denne skala skal instruktionerne kun læses op,
hvis IP har brug for yderligere vejledning i, hvordan skalaen skal
bruges.

G8b-G17b

Hvis respondenter spørger til, hvad de skal inkludere som en del af
deres ‘indkomst fra pensioner’ så bed dem inkludere begge pensioner
fra private pensionsplaner og alderspension, men IKKE andre
velfærdsydelser såsom sygedagpenge, førtidspension eller enkepension
(eftersom disse er inkluderet ved G8c/G17c).
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G17b

Dette spørgsmål handler om indkomst fra pensioner for personer som
arbejdede i samme beskæftigelse som respondenterne. Hvis
respondenter har haft flere forskellige beskæftigelser og spørger
hvilken de skal svare ud fra, så bed dem tænke på den beskæftigelse
de havde i længst tid i løbet af deres arbejdsliv.

G8c-G17c

Hvis respondenter spørger hvad de skal inkludere i deres ‘indkomst fra
sociale ydelser og/eller stipendier’, så bed dem inkludere sociale
ydelser
og/eller
stipendier
såsom
arbejdsløshedsydelser,
sygedagpenge, førtidspension og enkepension.

G17c

Dette spørgsmål handler kun om gruppen af personer, der modtager
indkomst fra sociale ydelser. For respondenter der siger at de kun
modtager indkomst fra stipendier er der en skjult kode, der skal
anvendes.

G18

Respondenter skal besvare dette spørgsmål ved hjælp af kort 65.
Bemærk at for respondenter der spørges om G18 efter G17c, er dette
det samme kort som til det tidligere spørgsmål, hvorimod det for
respondenter der spørges om G18 efter G17a eller G17b er et nyt kort.
Resten af kapitel G (G18 og derfra) skal stilles til alle respondenter.

SKALA FOR MENNESKELIGE VÆRDIER (KAPITEL H)
H1/H2
Mandlige respondenter skal spørges om H1 (alle spørgsmål A-U), og
kvindelige respondenter skal spørges om H2 (alle spørgsmål A-U).
forevisningskortene er de samme hvad enten IP er mandlig eller
kvindelig.

TESTSPØRGSMÅL (KAPITEL I)
I1-I9
Disse sidste få spørgsmål er magen til spørgsmål tidligere i
spørgeskemaet. IP skal ikke prøve at huske deres tidligere svar, men
skal behandle dem som nye spørgsmål. Det er meget vigtigt at læse
den fulde introduktion for respondenter og at sikre at de har de
korrekte forevisningskort foran sig.

INTERVIEWERSPØRGSMÅL (KAPITEL J)
Du skal udfylde disse spørgsmål selv, uden at konsultere IP. Dine svar til disse spørgsmål
hjælper os med at få et billede af, hvordan interviewet gik, og hvordan IP reagerede på
oplevelsen. Alle spørgsmål (J1-J9) refererer til interviewet som et samlet hele.
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5. Rapportering
5.1.

Udfyldning af kontaktformularerne

5.1.1.

Hvorfor?

Du besøger adressen du har fået,
HVORDAN KONTAKTFORMULAREN
identificerer IP og udfører interviewet. Det
HJÆLPER DIG
er det ideelle scenarie. Imidlertid er det ikke
altid sådan dine kontaktforsøg vil udforme
Du kan tjekke kontaktformularen for at se
sig. Du vil måske opdage at IP er
om du har fulgt kontaktreglerne stipuleret
i kapitel 3: Er der registreret mindst et
utilgængelig når du kommer, eller er ude af
forsøg om aftenen, et forsøg i
stand til at deltage, for eksempel. Uanset
weekenden, og spænder de to forsøg over
udfaldet er det vigtigt at du rapporterer om
mindst to uger?
hvert kontaktforsøg du foretager, det vil
Kontaktformularen kan også hjælpe dig
sige at hvert forsøg skal dokumenteres. Ved
med at beslutte, hvorvidt du skal gøre et
afslutningen vil det give os et fuldstændigt
nyt kontaktforsøg. Dette afhænger af det
overblik over kontaktprocessen for hver
resultat og/eller den afslagskode du har
enhed i hvert deltagerland. Dette hjælper
registreret.
os med at
Forsøg altid at få et telefonnummer på

beregne præcise responsrater;
respondenten eller en anden som kan

vurderer ikke-svarer (er det på grund
hjælpe dig med at komme i kontakt med
af manglende kontakt, ugyldighed,
dem, og skriv det i kontaktformularen.
nægtelser,...?);
Det kan vise sig en god hjælp, når der

vurdere nægtelser (hvorfor vælger folk
skal laves en aftale.
at lade være med at deltage? Hvad er
Hvis du opdager at respondenten altid er
deres køn og alder?);
utilgængelig på bestemte tidspunkter kan

identificere
samarbejdsvillige
og
boksen ‘noter vedrørende tidspunkt’
modvillige
respondenter
og
hjælpe dig med at huske dette.
sammenligne deres data;

følge feltarbejdet (hvem er endnu ikke
blevet kontaktet? hvem har lavet en aftale? hvem er en god kandidat til at omvende
nægtere?).
5.1.2.

Hvordan?

For hver tildelt sag skal der udfyldes en kontaktformular. Ud fra denne kontaktformular
skal det klart fremgå, hvem IP er, hvornår og af hvem kontaktforsøg er foretaget, og
hvad resultatet af hvert kontaktforsøg var. For hver enhed skal du sikre dig, at du
gennemgår alle passende spørgsmål, før du lukker formularen.

5.1.3.

Ting, du skal være opmærksom på

Generelt bør du huske følgende:



Arbejd altid under dit eget ID, som skal være det samme som det du sætter ind på
selve spørgeskemaet.
Alle kontaktforsøg skal registreres. Dette inkluderer også tidlige kontaktforsøg som
ikke ledte til yderligere kontakt.
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Udfyld kontaktformularen så snart du har gjort et kontaktforsøg. Hvis du venter
længere, glemmer du måske vigtig information. Dette vil også sikre at dine forsøg
registreres i rigtig rækkefølge.
Uanset hvilket udfald du anfører på kontaktformularen, så udfyld altid Nspørgsmålene om hjemmet og kvarteret, med mindre adressen er ugyldig.
Tjek at kontaktformularen er komplet og korrekt, før du afleverer den til
undersøgelsesbureauet.

Der er også et par bemærkninger at huske på angående specifikke spørgsmål i
kontaktformularen:




















Tid for kontaktforsøg: Udfyld tidspunktet for kontaktforsøget ved hjælp af 24-timers
klokkeslæt. Dette betyder: 15:20, ikke 3:20 PM.
Kontaktform: Kode 4 ‘Besked fra DST Survey’ betyder at bureauet har givet dig
information, såsom ‘IP har ringet til os for at afslå’.
Resultat af besøget: Kode 2 ‘delvist gennemført interview’ må aldrig planlægges:
påbegynd kun et interview når IP har tilstrækkelig tid. Hvis undersøgelsen bliver
afbrudt af uforudsete hændelser, brug da kode 2. Brug derefter kode 1 for et
efterfølgende kontaktforsøg som skal lede til et færdigt interview.
Resultat af besøget: Vælg kun ‘ingen kontakt’ (kode 6) hvis du ikke har talt med
nogen på eller nær ved adressen (bortset fra måske en vicevært eller serviceleder).
Hvis du har talt med et andet medlem af husstanden eller med en nabo som havde
noget information, så vælg kode 5.
Resultat af besøget: Vælg kun ‘adressen er ikke anvendelig’ (kode 7) hvis, efter at
have spurgt naboer, du er sikker på at adresseinformationen er for ufuldstændig eller
helt sikkert forkert, og at der ingen som helst husstand er på den adresse (så altså
heller ikke en viceværtbolig, for eksempel). Dit undersøgelsesbureau kan muligvis
stadig hjælpe dig med at finde frem til adressen, så konsultér dem, før du giver op.
Q6 resultat af kontakten: Prøv at undgå at vælge ‘andet’ (udfald 13). I de fleste
tilfælde vil et andet udfald kunne passe. Forsøg altid at arrangere en aftale og vælg
udfald 1, selvom det er en vag aftale som for eksempel ‘kom igen i morgen’.
Q6 resultat af kontakten: Afslag kan kun gives af IP (udfald 2) eller af
husstandsmedlemmer, venner eller naboer (udfald 3 eller 4). En vicevært eller
serviceleder kan aldrig give afslag; hvis de ikke giver dig adgang til hjemmet, skal du
vælge ‘slet ingen kontakt’ (spørgsmål 5 resultat 6) i det forrige spørgsmål.
Q6 resultat af kontakten: For udfald 9, 10 og 11, prøv altid at finde ud af, hvorvidt IP
er flyttet indenfor landets grænser eller udenlands. Vælg kun ‘Respondenten er flyttet
til udlandet’ (udfald 9) hvis IP er flyttet udenlands permanent; hvis de bare er væk
midlertidigt, vælg da ‘utilgængelig/ikke hjemme før’ (udfald 5) og tilføj dato hvis det
overhovedet er muligt. Vælg kun ‘usikkert om flyttet udenlands’ (udfald 10) hvis du
har forsøgt og stadig ikke kan bekræfte hvorvidt IP er flyttet udenlands eller ej.
Q6 resultat af kontakten: Sprog barriere (udfald 12) forekommer, når IP ikke kan
forstå og svare på spørgsmål på det sprog, du er trænet til at foretaget interviewet. I
det tilfælde skal du aldrig forsøge at oversætte spørgsmålene selv. Udfyld spørgsmål
6b og N-spørgsmålene (formularen om hjemmet og kvarteret) og returnér formularen
til undersøgelsesbureauet.
Q8: Hvis du får et afslag, må du anføre op til 5 begrundelser herfor. Forsøg at være
fyldestgørende. Dette er en meget vigtig variabel, fordi den hjælper os med at
identificere ‘blødere’ afslag fra respondenter som kunne spørges igen.
Q9: Vælg altid ’5 mødte aldrig respondenten’ hvis afslaget blev givet af en anden end
IP.
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5.2.

Rapportering om hjemmet og kvarteret

5.2.1.

Hvorfor?

Som du ved, er der mange af IP’erne i ESS puljen
KORT OM OBSERVERBARE DATA
der samarbejder, men desværre er der også
nogle, der ikke gør. ESS bruger adskillige
Når en adresse besøges for første
strategier for at finde ud af, om gruppen af
gang skal du udfylde fem spørgsmål
svarere er anderledes end gruppen af ikkeom hjemmet og dets miljø. Du
svarere. En af måderne er at sammenligne deres
fortæller os hvilken type hjem,
puljepersonen bor i, og hvorvidt du
leveforhold. For eksempel kan det være at vi
ser meget graffitti og affald eller ej,
finder ud af, at personer der bor i studieboliger
i det umiddelbare nabolag.
har mindre sandsynlighed for at samarbejde, end
Selv hvis puljepersonen ikke
personer der bor i fritliggende boliger. Dette
samarbejder giver dine
kunne
være
problematisk,
fordi
den
observationer os stadig noget
gennemsnitlige person der bor i studiebolig
information om dem. Dette giver os
meget vel kan tænkes at have andre holdninger
muligheden for at tjekke, om
end gennemsnitspersonen, der bor i en
personer som responderer er lig de
fritliggende bolig. Vi ønsker ikke at undlade at
som ikke responderer, hvad angår
medtage meninger fra specifikke grupper af
leveforhold. Sådan en lighed er
personer i vores ESS undersøgelser. Så, hvis vi
vigtig, fordi vil ønsker at sikre, at
finder et misforhold mellem leveforholdene for
vores realiserede pulje
respondenter og non-respondenter kan vi tilpasse
repræsenterer hele befolkningen.
vores tilgang til den næste ESS runde så vi sikrer
os at den gruppe af personer der responderer,
har en sammensætninger der er mere lig hele
befolkningsgruppen i Danmark. Rent faktisk kan vi endda tilpasse vores tilgang under
feltarbejdet, så vi målretter os særlige sager for at reducere misforholdet.
Det er temmelig vanskeligt for os at finde punkter hvor vi kan sammenligne dem der har
svaret med ikke-svarere. De observerbare dataformularer er vores hovedkilde til
information, så vi sætter vores lid til at du udfylder dem korrekt for hver
puljeperson, uanset om de responderer på undersøgelsen eller ej.
5.2.2.

Hvordan?

Formularen om hjemmet og kvarteret indeholder fem spørgsmål om hjemmet og dets
miljø. Det er essentielt at:
- du besvarer disse spørgsmål én gang for alle på din liste. Vi har brug for en
komplet formular for alle svarere, men også for ikke-svarere og ikke-kontaktbare.
Kun ugyldige adresser kan ikke rapporteres i disse spørgsmål.
- du udfylder formularen ved begyndelsen af hvert kontaktforsøg. Beskriv
hjemmet før du ringer på døren. Udfyld ikke formularen igen, hvis en kollega
allerede har gjort dette for adressen. Vi har brug for en formular per
puljeenhed.
- du udfylder formularen selv mens du kigger på hjemmet, personligt tilstede.
Brug aldrig andre metoder til at udfylde denne, for eksempel ved at bede IP om at
beskrive deres hjem over telefonen. Du er den eneste som er trænet i at evaluere
omstændigheder og udfylde formularen korrekt.
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Hertil kommer, at det er bedst at udfylde formularen i dagtimerne, mens det er lyst.
Du kan selvfølgelig se bedre på den måde, men også omstændighederne kan være
anderledes om dagen, for eksempel kan en låge stå åben om dagen, men være låst af
om natten. Udfyld kun formularen om aftenen, hvis der ikke er nogen måde at gøre det
på om dagen. Så:
- Forsøg at få kontakt første gang i dagtimerne. På den måde kan du opfylde begge
instrukser: Udfylde formularen imens du foretager dit første kontaktforsøg og i
dagtimerne.
- Hvis dit første kontaktforsøg var efter solnedgang, og du havde succes med det,
behøver du ikke tage tilbage for at udfylde formularen for observerbare data. Hvis
du måtte igennem en aflåst låge, kan du spørge IP hvorvidt lågen også er låst i
dagtimerne, og tilpasse dit svar herefter.
- Hvis dit første kontaktforsøg var efter solnedgang, men du ikke havde succes med
det, må du prøve at gå tilbage i dagtimerne. Udfyld formularen for observerbare
data under det andet forsøg.
Følg venligst disse specifikke instrukser per spørgsmål:
N1. Hvilken type hus bor (den udvalgte) IP i?
Der er ti typer af hjem at vælge mellem. Undertypen enfamilieshus indeholder rum til
bare én husstand. Du skal kunne skelne mellem fem typer:
TYPE 1: Landejendom Bygningerne og jorden omkring dem bruges ikke kun til
beboelse, men også til opdræt af dyr og/eller dyrkning af afgrøder i en større skala.
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TYPE 2: Villa, parcelhus. En villa eller et parcelhus deler ingen af sine vægge med
andre bygninger. Du vil kun se én postkasse udenfor.

µµ

TYPE 3: Dobbelthus. Et dobbelthus deler væg på bare én side. Du vil måske se to
postkasser udenfor, to hoveddøre og to indkørsler.

TYPE 4: Rækkehus Rækkehuse er forbundet med andre bygninger på både venstre
og højre side.
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TYPE 5: beboelsesenhed i en bygning med et andet formål. Vælg dette, hvis en
husstand bor i en bygning, der også indeholder for eksempel en butik eller et kontor.

En anden kategori er flerfamilieshuse. Disse bygninger huser flere husstande. Du kan
ofte konkludere dette ud fra det, at der er flere postkasser udenfor og/eller en dørklokke
eller dørtelefon med flere navne at vælge mellem.
TYPE 6: Flerfamilieshus, lejlighed. Lejligheder er hjem, der deler flere vægge
(venstre, højre, top og/eller bund) med andre bygninger, mindst én af disse også en
husstand. Vælg type 6, hvis de kan bebos af alle, ikke bare studerende eller
omsorgskrævende.

TYPE 7: Studieboliger, værelser. Type 7 boliger lejes ud til især studerende. De er
ofte mindre lejligheder eller værelser. Du kan spørge beboerne for at være sikker.
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TYPE 8: Pleje- eller alderdomshjem. Type 8 er boliger særligt for personer med
omsorgsbehov, såsom ældre mennesker eller mennesker med et handicap. Du vil
måske se et skilt udenfor, der indikerer dette.

En sidste kategori er andre boliger.
TYPE 9: Husvogn, båd, campingvogn. Hvis hjemmet er en husvogn, en båd eller
andre (semi-)mobile hjem, vælger du type 9.

TYPE 10: Andre. Brug kun type 10 hvis ingen anden mulighed passer, for eksempel
hvis du kun kan se en nedrevet bygning, kontorer, en fabrik eller lignende, hvor ingen
bor. Hvis du må bruge denne kategori, må du specificere hvad du kan se, i tekstfeltet.
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N2. Før du når til (den udvalgte) respondents individuelle dør, er der så et
dørtelefonsystem eller en låst port/dør?

1: Ja, en dørtelefon. Vælg denne kategori hvis der er installeret et system der gør
det muligt for dig at præsentere dig selv over samtaleanlæg ved (den udvalgte) IP’s
egen dør. Hvis (den udvalgte) IP lukker dig ind her, kommer du ikke til en ny lukket
dør - du træder umiddelbart ind i hjemmet eller i studieboligen med værelser.

2: Ja, en låst port eller dør. Vælg kun denne kategori hvis du finder en låst port,
som forhindrer adgang til hjemmet. Der kan være en klokke ved porten, men intet
samtaleanlæg.

3: Ja, en dørtelefon OG en låst port eller dør. Vælg denne kategori hvis der er
installeret et system der kræver, at du præsenterer dig selv over samtaleanlæg, før du
når frem til (den udvalgte) respondents egen hoveddør (som formentlig er låst og
måske også har sin egen dørklokke).
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N3. I hvilken fysisk stand er huset/bygningen overordnet set i??

Den fysiske stand af bygningen eller huset kan være en af de følgende:
1. I meget god stand: Nyt eller næsten nyt, uden nogle synlige konstruktionsmæssige
problemer.
2. I god stand: Ikke længere nyt, men stort set ingen af problemerne nævnt herunder
er tilstede.
3. I tilfredsstillende stand: Nogle af problemerne nævnt herunder er tilstede i moderat
udstrækning.
4. I dårlig stand: Problemerne nævnt herunder er tilstede i en større udstrækning.
5. I meget dårlig stand: Problemerne herunder er tilstede i en sådan grad, at hjemmet
fremstår farligt at bo i.
Vurdér følgende problemer, når du bedømmer i dette spørgsmål: problemer med taget
(for eksempel hængende tag, manglende tagmateriale), problemer med vinduer (for
eksempel barrikaderede eller knuste vinduer), problemer med murene (for eksempel
skæve ydermure, afskallet gips eller maling), kloakeringsproblemer og alle andre
problemer med bygningens konstruktion og finish.

Billederne herunder illustrerer disse problemer i hjem, der alle er i meget dårlig tilstand.
Eksempler på problemer der kan føre til at du koder ‘dårlig’ eller ‘meget
dårlig’ tilstand
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N4. I hvilket omfang ligger der skrald og affald i det omkringliggende
område?
N5. I hvilket omfang er der hærværk og graffiti i det omkringliggende
område?

Det fjerde og femte spørgsmål handler om området rundt om bygningen. Tænk her kun
på området foran bygningen (for eksempel huset eller hele etageejendommen) plus
omkring femten meter på hver side. Femten meter er den plads, to normalstørrelses
huse ville optage på hver side. Billederne herunder er eksempler på grader af affald og
graffiti som kan findes i Danmark. Du kan vælge mellem:
1.
2.

3.
4.

I et meget stort omfang: Du bemærker meget affald/vandalisme svarende til
mængden på billedeksemplet herunder.
I et stort omfang: Du bemærker en del affald og vandalisme, tydeligvis mere end
på billedeksemplet med ‘I et mindre omfang’ men tydeligvis mindre end på
billedeksemplet med ‘I et meget stort omfang’.
I et mindre omfang: Du bemærker noget affald/hærværk svarende til mængden på
billedeksemplet herunder.
I intet eller næsten intet omfang: Du kan næsten ikke få øje på noget
affald/hærværk.

Sammenlign altid med billederne herunder for at bedømme om der er tale om et
mindre omfang, et stort omfang eller meget stort omfang; IKKE ifølge din egen mening
eller i forhold til resten af nabolaget. Bemærk at affaldsposer eller containere, som er
stillet ud på ordentlig vis for at blive afhentet af skraldebilen, ikke skal regnes som affald.
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N4. Affald og skrald
1. I et meget stort omfang

3. I et mindre omfang

N5. Grafitti og vandalisme

5.2.3.






1. I et meget stort omfang

1. I et mindre omfang

til

til

eller mere

eller mindre

Ting, du skal være opmærksom på

Vi har bemærket at i tidligere runder af ESS, har interviewere ofte glemt at udfylde
alle N-spørgsmålene for hver udvalgt IP’s hjem og kvarter. Sørg venligst for at vi får
komplette data for hver sag i ESS9 (undtagen ugyldige adresser), selv for de som
vælger ikke at deltage. Dette er meget vigtigt for undersøgelsen.
Kvaliteten af den observerbare information som vi kan få, går af og til nedad
efterhånden som interviewere tager flere sager. Prøv venligst at blive ved med at
levere komplette og præcise svar, uanset om du rapporterer på din første eller
femtende sag.
Forskellige interviewere kan fortolke kategorierne forskelligt. Dette er grunden til at
du fik vist billeder under briefing sessionen, og hvorfor denne manual også indeholder
billeder. Prøv at sammenligne hjemmet og kvarteret som du ser med billederne, i
stedet for din egen mening om, hvad en stor mængde graffiti er, for eksempel.
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5.3.

Returnering af arbejdet

De første ESS interviews kan finde sted d. 20. juli og vi sigter mod at have afsluttet alle
interviews d. 6. august. Imidlertid forventer vi selvfølgelig at du returnerer data før den
dato.
Bemærk at vi er forpligtede til at udføre kontroller for at bekræfte, at de data der
returneres stammer fra interviews der har fundet sted under passende omstændigheder
med de udvalgte respondenter. [Information om baggrundskontrol].

Held og lykke!
Mange tak for at følge de ovenstående instruktioner og bidrage til at ESS bliver en
succes.
Hvis du har spørgsmål, kontakt venligst Danmarks Statistik – mail: interview@dst.dk
eller ring på tlf.nr. 39173909.
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22. august 2018

ESS – European Social Survey (Den europæiske
samfundsundersøgelse)
Generel Vejledning fra DST Survey
Kære Interviewer
Vi skal nu i gang med at interviewe på ESS. ESS er tidligere blevet gennemført 8 gange, og vi skal nu i gang
med 9. runde. Undersøgelsen gennemføres hvert andet år, men Danmark deltog ikke i runde 8, så det er nu
4 år siden vi var med sidste gang. Svarprocenten har været svagt stigende set over de seneste 4 runder, så
vi håber, at vi kan fortsætte den gode udvikling. Vejledningen her skal tjene til at give et kort oprids af
undersøgelsen som helhed men samtidig sætte fokus på særlige områder, hvor der kan være brug for
vejledning.

Hvem indgår i undersøgelsen?
Det er alle i Danmark fra 15 år og op der kan være blevet udtrukket til undersøgelsen. Er man altså født før
den 1. september 2003, så kan man blive udtrukket til undersøgelsen. Undersøgelsen skal give et
repræsentativt billede af den generelle befolknings holdninger og værdier, som efterfølgende kan
sammenholdes med resultaterne fra de øvrige deltagende lande.

Stikprøven og svarprocenter
Der er udtrukket ca. 3200 personer til at deltage i 9. runde af ESS, fordelt ud på 86 interviewere over hele
landet. Vi håber på at kunne lande på en svarprocent på 55 %.

Indsamlingsperioden
Dataindsamlingen starter den 3. september og slutdatoen for undersøgelsen er den 31. december 2018.
Der er formentlig ikke så mange interviews at få sidst i perioden, men det er altså den slutdato der er sat af
ESS, og som gælder for de deltagende lande.

Spørgeskema
Interviewlængde
Som I vil kunne se af papirudgaven af spørgeskemaet, så er der ret mange spørgsmål. Der er dog en hel del
filtre, der er afgørende for hvilke spørgsmål IP skal stilles. Dog bør der ikke være stor variation i antallet af
spørgsmål som IP’erne får stillet, men mere variation ift., hvilke spørgsmål der bliver stillet.
Interviewlængden er vurderet til at tage ca. en time.

Spørgeskemaet er opdelt i blokke som indeholder følgende emner.
Spørgsmål nr.

Emne

A:Kernemodul

A1 – A6

Mediebrug; internetbrug; social tillid.

B:Kernemodul

B1 – B43

Politik, herunder: politisk interesse, tillid, valgdeltagelse og andre former for
deltagelse, partitilknytning, sociopolitiske holdninger, immigration.

C:Kernemodul

C1 – C42

Subjektivt velvære, social udstødelse, kriminalitet, religion, oplevet
diskrimination, national og etnisk identitet, testspørgsmål (C32 til C40 fortsat i sektion I), intention om at stemme til EU-afstemning.

D:Roterende
modul

D1 – D35

Livsstadie, livsforløb, tidspunkter for væsentlige livsbegivenheder,
holdninger til idealalderen, yngste og ældste alder for livsbegivenheder,
livsplanlægning.

F:Kernemodul

F1 – F61

Sociodemografisk profil, herunder husstandens sammensætning, køn,
alder, civilstand, områdetype, IP’s uddannelse & beskæftigelse, partner,
forældre, fagforeningsmedlemskab, indtægt og herkomst.

G:Roterende
modul

G1 – G32

Politisk proceduremæssig retfærdighed, retfærdig indtægtsfordeling, lige
uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige muligheder, retfærdig fordeling
af ressourcer, holdninger til normative principper, social lukning, tiltro til en
retfærdig verden.

H:Kernemodul

Sektion H

Skala for menneskelige værdier.

I:Kernemodul

Sektion I

Testspørgsmål.

Spørgeskema til
intervieweren

Sektion J

Spørgsmål til besvarelse af intervieweren.

Om strukturen i CAPI programmet
Sektion C
I sektion C sker der en tilfældig allokering af respondenterne i 3 grupper efter C30 (I hvilket land er din mor
født?), hvilket betyder at der stilles forskellige spørgsmål afhængig af hvilken gruppe IP er i. Det sker
tilfældigt i CAPI-programmet så I skal bare fortsætte i skemaet, men det er blot så I er opmærksomme på at

der sker denne tilfældige fordeling af IP’er, og at spørgsmålene derfor vil variere lidt. Skulle vi komme i den
uheldige situation at I må overgå til papirskema, så gå til gruppe 1 ved første IP, gruppe 2 ved næste IP,
gruppe 3 ved tredje og start så forfra. Der står hvilke spørgsmål der skal fortsættes til i papirudgaven. Det
skulle dog helst ikke blive aktuelt.
Sektion D
I D14a sker der igen en tilfældig allokering af IP’er i 2 grupper. Gruppe 1 vil blive spurgt ind til piger og
kvinder, hvor gruppe 2 i stedet vil blive spurgt ind til drenge og mænd.
Sektion H
Sektion H er delt op i to dele. En del der stilles til mænd og en del der stilles til kvinder. Det er de samme
spørgsmål der stilles, men de er tilrettet så eksemplerne der gives passer til IP’s køn.
Sektion I
Noget I skal være opmærksomme på her er, at spørgsmålene i Sektion I ligner nogle af de spørgsmål der
bliver stillet tidligere i spørgeskemaet. Disse spørgsmål er testspøgsmål, som findes i 3 forskellige udgaver.
Hver IP vil få stillet ét af de 3 sæt af spørgsmål. Spørgsmålene går på hvordan IP mener, at demokratiet
fungerer i dagens Danmark.
Sektion J
Det I skal være særligt opmærksomme på er, at den sidste del af spørgeskemaet (Sektion J) skal besvares af
jer interviewere, og altså ikke respondenten. Spørgsmålene går på hvordan interviewet forløb og på IP’s
adfærd under interviewet. Det gøres for at få viden om hvordan IP forholdte sig til hele
interviewsituationen, hvor det er op til jer at vurdere om IP fx kunne forstå spørgsmålene, om
vedkommende benyttede sig af forevisningskortene osv.

Enkeltspørgsmål
Skulle der være enkelte spørgsmål i skemaet, hvor I har brug for vejledning, så start med at kigge i den
generelle vejledning fra ESS(fra side 18), hvor der er givet forklaringer på en række enkelte spørgsmål. Det
kan være en hjælp, hvis I er i tvivl om hvad der menes med de enkelte spørgsmål. Generelt har der ikke
været de store udfordringer under pilotforløbet, men enkelte spørgsmål er fremhævet i dette afsnit.
D22a og D22b (for ung til at forlade fuldtidsuddannelse) – Disse spørgsmål var svære at forstå for en del af
IP’erne på piloten. Det kan være selve formuleringen der volder problemer. Gentag evt. spørgsmålet, og så
burde IP i de fleste tilfælde være i stand til at give et svar.
G20 – I dette spørgsmål spørges der ind til om forskellene i formuer i Danmark er uretfærdigt små,
retfærdige eller uretfærdigt store. Det var svært at svare på for nogle IP’er på piloten. Det kan være at
nogle personer måske tænker om formue, at det er noget man selv er ansvarlig for at opbygge, og det
derfor er svært at svare på om forskellene er retfærdige eller uretfærdige.

Indkomst
Vær opmærksom på spørgsmålene (G10a, G12a, G12b og G12c) der alle går på IP’s indkomstkilde. I CAPIprogrammet og i papirudgaven af skemaet vil I blot se en række bogstaver. Disse bogstaver dækker over
beløb som er at finde på forevisningskortene. Her er der præsenteret 10 indkomstintervaller (se
forevisningskortene KORT 57, 58, 61 og 64), hvor IP skal placere sig selv ved at vælge det bogstav der står
ude i siderne af forevisningskortene. Intervallerne er præsenteret som ugentlige, månedlige og årlige beløb,
så IP kan vælge det der er lettest at svare på. Men vær opmærksom på, at det IKKE er beløbene de skal
svare med, men i stedet det bogstav, som dækker over det valgte interval.
G10a – individuel bruttoløn
G12a - individuel nettoløn
G12b – Nettoindkomst fra pensioner
G12c – Nettoindkomst fra sociale ydelser og understøttelse
F41 – her spørges til husstandens samlede indkomst, hvor IP igen skal vælge et bogstav.

Retfærdig indkomst
G13a, G14a, G17a, G14b, G17b, G14c, G17c, G18, G19, G20
Ovenstående spørgsmål i sektion G har en lidt særlig opstilling, som måske kan volde lidt problemer i
interviewsituationen første gang. Der skal vælges enten et positivt eller negativt tal. Der er sat en kontrol
ind i CAPI-programmet for at sikre, at det er det rigtige tal der vælges. Hvis IP vælger -4 så er det vigtigt at I
skriver minus (-) foran. Det samme gør sig gældende for positive tal, hvor der skal skrives plus (+) foran.
Hvis der blot vælges et tal, så vil I ikke kunne fortsætte før I har angivet om der er tale om positive eller
negative værdier(se forevisningskort 59 som eksempel).

Kontaktformularer og brug af app
Vær opmærksom på, at der vil stå at respondent selektion er påkrævet, når I går ind på en sag i
app’en. Dette skal I ignorere, da denne funktion er forbeholdt de lande, der ikke kan udtrække
stikprøven fra et register, som vi kan. De lande skal derfor udvælge en person på adressen
tilfældigt. I ved hvem IP og derfor hvem I skal tale med, så denne funktion vil aldrig blive aktuel for
jeres feltarbejde. Der vil dog også stå som bemærkning at udfyldelse af spørgsmål om nabolaget er
påkrævet. Denne bemærkning vil stå der indtil i har udfyldt spørgsmålene om nabolaget.
De vigtigste punkter til brugen af app (for yderligere information om brug af app se manualen
med billeder samt generel interviewervejledning fra ESS, hvor der er givet eksempler som hjælp til
at udfylde spørgsmålene fra punkt 5.2.2 på side 33)

1. Udfyld altid spørgsmålene om nabolaget første gang du laver et kontaktforsøg. Disse spørgsmål skal
kun udfyldes én gang, og det skal være ved første kontaktforsøg så vidt det er muligt.
2. Udfør helst første kontaktforsøg i dagslys, da det giver et bedre indtryk af det omkringliggende
område, hvor IP bor.
3. Kig i den generelle interviewervejledning fra ESS(fra punkt 5.2.2 på side 33), hvis du er i tvivl om
hvordan du svarer på spørgsmålene om nabolaget.
4. Udfyld kontaktforsøg og noter resultatet af kontakten (gennemført interview, aftale, nægter osv.).
5. Husk at du kan skrive noter der kan være relevante for DST Survey at vide om den enkelte sag.
6. husk at du kan ansøge om at blive fritaget fra en sag, hvis der er særlige omstændigheder der gør at
du ikke kan fortsætte kontaktforsøg.
7. Synkroniser minimum 1 gang hver dag. Det gør at vi kan følge udviklingen i interviewperioden.
8. Husk at logge ud af app’en når du ikke bruger den. Hvis der ikke har været noget aktivitet i 10 min.
så logger app’en selv af. Det er af sikkerhedsmæssige årsager.

Krav fra ESS til kontaktforsøgene
ESS-kontaktreglerne:
 Spred forsøgene ud over mindst to uger.
 Lav mindst fire personlige forsøg(3 inden du må kontakte pr telefon og så kan de sidste
forsøg laves hvis ikke der er opnået ønsket kontakt inden).
 Lav mindst et forsøg i weekenden.
 Lav mindst et forsøg om aftenen (efter kl. 18).
 Spørg naboer, Google Maps osv. Om råd til at finde den rigtige adresse.
Du skal fortsat forsøge, når:
 Du har ikke haft nogen kontakt overhovedet.
 Respondenten har en kortsigtet sygdom  notér
 Respondenten var midlertidigt utilgængelig  notér
 Du har opnået et 'blødt' afslag (dårlig timing, frygt ...) eller en brudt aftale  notér og
uddybelse følger under afslagshåndtering.
 Respondenten har flyttet adresse inden for dit område  meld til DST.

Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os ved enhver tvivl.
For praktiske ting om interviewafvikling kontakt interviewerafdelingen på tlf. 3917 3909 eller din
supervisor.

Rigtig god undersøgelse.
Mvh. Casper Larsen

