Denmark
ISSP 2019 – Social Inequality V
Questionnaire

ISSP19: Social Ulighed
Q1:
Først nogle spørgsmål om, hvad der har betydning for den enkeltes mulighed for at
komme frem her i livet.
(Sæt ét kryds i hver række)
Helt
Meget
afgørende vigtigt

Ret
vigtigt

1. Hvor vigtigt er det at komme fra en

1
2
3
velhavende familie? ...............................................................................

Ikke
særlig
vigtigt

Slet
ikke vigtigt

Ved
ikke

4

5

8

4

5

8

1
2
3
uddannelse? ...................................................................................

4

5

8

4. Hvor vigtigt er det at arbejde hårdt? ...............................................
1
2
3

4

5

8

4

5

8

1
2
3
forbindelser? ...................................................................................

4

5

8

7. Hvor vigtigt er det at give bestikkelse? ...........................................
1
2
3

4

5

8

8. Hvor vigtig er en persons hudfarve? ...............................................
1
2
3

4

5

8

9. Hvor vigtig er en persons religion? .................................................
1
2
3

4

5

8

4

5

8

2. Hvor vigtigt er det at have

1
2
3
veluddannede forældre? .................................................................

3. Hvor vigtigt er det selv at have en god

5. Hvor vigtigt er det at kende de rigtige

1
2
3
mennesker? ....................................................................................

6. Hvor vigtigt er det at have politiske

10. Hvor vigtigt er det om man er født som

1
2
3
mand eller kvinde? ..........................................................................

Q2:
Nu vil vi gerne vide, hvad du tror folk i de følgende jobs tjener. Hvor meget tror du,
at de normalt tjener om året før skat. Mange vil naturligvis ikke kunne vide det
helt nøjagtigt, men giv dit bedste bud. Det kan være svært, men det er meget
vigtigt, så vær venlig at forsøge.
Skriv hvor meget DU TROR de faktisk tjener pr. år før skat:

1. Cirka hvor meget tror du en praktiserende læge tjener?
2. En bestyrelsesformand for en stor dansk virksomhed?
3. En butiksassistent? .................................................................
4. En ufaglært fabriksarbejder?...................................................
5. En minister i regeringen? ........................................................

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

Q3:
Det næste spørgsmål handler om, hvad du synes disse personer burde tjene. Hvad
burde de efter din mening tjene om året før skat – uanset hvad de faktisk
tjener?
Skriv hvor meget de BURDE tjene pr. år før skat:
Kr.

1. Hvor meget burde en praktiserende læge tjene? ...................

Kr.

2. En bestyrelsesformand for en stor dansk virksomhed?

Kr.

3. En butiksassistent? .................................................................

Kr.

4. En ufaglært fabriksarbejder?...................................................

Kr.

5. En minister i regeringen? ........................................................

Q4:
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
(Sæt ét kryds i hver række)

Helt
enig

enig

Hverken
enig eller
uenig

1. Indkomstforskellene i Danmark er for store ....................................
1
2
3

uenig

Helt
uenig

Ved
ikke

4

5

8

4

5

8

4

5

8

4

5

8

2. Det er regeringens opgave at mindske
indkomstforskellene mellem folk med høj
1
2
3
indkomst og dem med lav indkomst. ..............................................

3. Regeringen bør sikre en anstændig
1
2
3
levestandard for de arbejdsløse .....................................................

4. Det er private virksomheders ansvar at
mindske lønforskellen mellem deres
højtlønnede ansatte og deres lavtlønnede
1
2
3
ansatte ............................................................................................

Q5:
Hvis du ser på listen nedenfor, hvem synes du så burde have det største ansvar for at mindske
indkomstforskellene mellem folk med høj indkomst og dem med lav indkomst?
1 Private virksomheder
2 Regeringen
3 Fagforeningerne
4 Dem med høj indkomst selv
5 Dem med lav indkomst selv
6 Indkomstforskellene behøver ikke at blive mindsket
8 Ved ikke

Q6:
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:
De fleste politikere i Danmark er ligeglade med at mindske indkomstforskellene mellem folk med høj
indkomst og dem med lav indkomst
1 Helt enig
2 Enig
3 hverken enig eller uenig
4 uenig
5 helt uenig
8 ved ikke

Q7
Hvor succesfuld synes du den danske regering er for tiden, når det handler om at mindske
indkomstforskellene mellem folk med høj indkomst og dem med lav indkomst?
1 Meget succesfuld
2 Ret succesfuld
3 Hverken succesfuld eller ikke succesfuld
4 Ikke særlig succesfuld
5 Slet ikke succesfuld
8 Ved ikke

Q8a
Mener du, at folk med høje indkomster skal betale en større, den samme eller en
mindre andel af deres indkomst i skat, sammenlignet med dem, der har lavere
indkomster?
(Sæt kun ét kryds)

Meget større andel ................................................................................
1
Større andel ...........................................................................................
2
Samme andel ........................................................................................
3
En mindre andel ....................................................................................
4
Meget mindre andel...............................................................................
5
Ved ikke .................................................................................................
8

____________________________________________________________________________
Q8b
Hvordan vil du i almindelighed beskrive skatterne i Danmark for dem med høje
indkomster?
Skatterne er…
(Sæt kun ét kryds)

…. alt for høje ........................................................................................
1
…. for høje .............................................................................................
2
…. passende .........................................................................................
3
…. for lave .............................................................................................
4
…. alt for lave ........................................................................................
5
Ved ikke ...........................................................................................
8

Q9a
Er det retfærdigt eller uretfærdigt – rigtigt eller forkert – at folk med høje indkomster
kan købe sig til bedre behandling for sygdom end folk med lavere indkomst?
(Sæt kun ét kryds)

Meget retfærdigt, absolut rigtigt .....................................................................

1

Delvist retfærdigt, rigtigt ................................................................................

2

Hverken retfærdigt eller uretfærdigt – blandede følelser ...............................

3

Delvist uretfærdigt, forkert .............................................................................

4

Meget uretfærdigt, absolut forkert .................................................................

5

Ved ikke .........................................................................................................

8

____________________________________________________________________________
Q9b
Er det retfærdigt eller uretfærdigt – rigtigt eller forkert – at folk med høje indkomster
kan købe sig til bedre uddannelser til deres børn end folk med lavere
indkomster?
(Sæt kun ét kryds)

Meget retfærdigt, absolut rigtigt ...................................................................

1

Delvist retfærdigt, rigtigt ..............................................................................

2

Hverken retfærdigt eller uretfærdigt – blandede følelser .............................

3

Delvist uretfærdigt, forkert ...........................................................................

4

Meget uretfærdigt, absolut forkert ...............................................................

5

Ved ikke .......................................................................................................

8

Q10.
Nogle mennesker er vrede over forskellene i velstand mellem de rige og de fattige, mens andre ikke er.
Hvordan har du det, når du tænker på forskellene i velstand mellem de rige og de fattige i Danmark? Du
bedes placere dig selv på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder slet ikke vred og 10 betyder ekstremt vred.
(Sæt kun ét kryds)
Slet ikke vred

Ekstremt vred
Ved
ikke

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Q11.
Når vi ser på internationale forskelle, i hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn?

(Please tick one box on each line)

98

a.
b.
(N)c.

De nuværende økonomiske
forskelle mellem rige og fattige
lande er for store
Folk i rige lande bør betale mere i
skat for at hjælpe folk i fattige lande
Folk fra fattige lande bør have lov til
at arbejde i rige lande

Helt
enig

Enig

Hverken
enig eller
uenig

Uenig

Helt uenig

Ved ikke

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

Q12:
I alle lande er der forskelle, eller endda konflikter, mellem forskellige sociale
grupper. Efter din mening, hvor stor konflikt er der i Danmark mellem…
(Sæt ét kryds i hver række)

Meget
stor
konflikt

Stor
konflikt

Ikke
særligt
stor
konflikt

Ingen
konflikt

Ved
ikke

1
2
1. … fattige og rige?............................................................................

3

4

8

2. … arbejderklassen og middelklassen? ...........................................
1
2

3

4

8

3. … ledelse og medarbejdere? ..........................................................
1
2

3

4

8

4… unge og ældre mennesker? ............................................................
1
2

3

4

8

5… folk født i Danmark og folk fra andre lande, men
1
2
som bor i Danmark? ..............................................................................

3

4

8

6: Arbejdsløse og dem, der har arbejde?
7: Etniske danskere og indvandrere fra ikke-vestlige lande?

Q13a
I vores samfund er der visse grupper, der kan siges at tilhøre toppen, og andre
grupper, som befinder sig i bunden. Nedenfor er der en skala, der går fra ”top”
til ”bund”. Hvor vil du placere dig selv på denne skala?
(Sæt kun ét kryds)

Top

10
9

8
7
6
5
4
3
2

Bund

1

____________________________________________________________________________
Q13b
Og hvis du tænker på den familie, som du voksede op i, hvor skal den placeres?
(Sæt kun ét kryds)

Top

10
9
8
7
6
5
4
3
2

Bund

1

Q13c
Og hvis du tænker 10 år frem fra nu, hvor tror du, at du vil være placeret?
(Sæt kun ét kryds)

Top

10
9
8
7

6
5
4
3
2

Bund

1

Q14
Når det handler om, hvor meget folk burde tjene, hvor vigtig mener du så hver af de
følgende ting skal være?
(Sæt ét kryds i hver række)
Helt
afgørende

Meget
vigtigt

Ret
vigtigt

Ikke
særlig
vigtigt

Slet ikke
vigtigt

Ved
ikke

1. Det ansvar, der følger med jobbet
– hvor vigtigt mener du, det burde være
1
2
3?
for hvor meget, man får i løn? .......................................................

4

5

8

4

5

8

4

5

8

4

5

8

2. Antal år brugt på uddannelse og
oplæring
– hvor vigtigt mener du, det burde være
1
2
3
for hvor meget, man får i løn? .........................................................

3. Om man har børn at forsørge
– hvor vigtigt burde det være for,
1
2
3
hvor meget man får i løn? ...............................................................

4. Hvor godt man udfører sit arbejde
– hvor vigtigt burde det være for,
1
2
3
hvor meget man får i løn? ...............................................................

Q15:
De fem diagrammer nedenfor viser forskellige typer af samfund. Læs
beskrivelserne og se på diagrammerne og angiv, hvilket diagram du mener,
bedst beskriver det danske samfund i dag.

Type A

Type B

Type C

Type D

Type E

En lille elite på
toppen, meget få
mennesker i
midten og
størstedelen i
bunden.

Et samfund som
en pyramide med
en lille elite på
toppen, flere
mennesker i
midten og flest i
bunden.

En pyramide –
bortset fra at
der kun er
nogle få
mennesker i
den absolutte
bund.

Et samfund,
hvor de fleste
mennesker
befinder sig i
midten.

Mange
mennesker
nær toppen og
kun få nær
bunden.

15a. Først – hvilken type samfund mener du Danmark er i dag – hvilket diagram
kommer nærmest?
Type A

Type B

Type C

Type D

Type E

1

2

3

4

5

Ved ikke
8

15b. Hvordan synes du Danmark burde være – hvilken type ville du foretrække?
Type A

Type B

Type C

Type D

Type E

1

2

3

4

5

Q16:
Hvor retfærdig eller uretfærdig synes du indkomstfordelingen er i Danmark?

Ved ikke
8

1 meget retfærdig
2 retfærdig
3 uretfærdig
4 meget uretfærdig
8 ved ikke

Q17a
Hvor ofte er du i kontakt med nogen, som er meget fattigere end dig selv? Det kan være enhver type
kontakt, og det kunne eksempelvis foregå på gaden, i offentlig transport, i butikker, i dit kvarter eller
på arbejdspladsen.
(Sæt kryds ét kryds)
Aldrig

1

Sjældnere end én gang om måneden

2

Én gang om måneden

3

Flere gange om måneden

4

En gang om ugen

5

Flere gange om ugen

6

Hver dag

7

Ved ikke

8

Q17b.
Hvor ofte er du i kontakt med nogen, som er meget rigere end dig selv? Det kan være enhver type
kontakt, og det kunne eksempelvis foregå på gaden, i offentlig transport, i butikker, i dit kvarter eller
på arbejdspladsen.
(Sæt kryds ét kryds)

Aldrig

1

Sjældnere end én gang om måneden

2

Én gang om måneden

3

Flere gange om måneden

4

En gang om ugen

5

Flere gange om ugen

6

Hver dag

7

Ved ikke

8

Q18a.
Hvis du tænker på din husstands totale indkomst, inklusive alle slags indkomst fra alle i husstanden,
hvor svært eller let er det for tiden at betale de faste udgifter?
(Sæt kun ét kryds)
Meget svært

1

Ret svært

2

Hverken let eller svært

3

Ret let

4

Meget let

5

Ved ikke

8

Q18b.
I løbet af de næste 12 måneder, hvor svært eller let tror du det vil være for din husstand at betale de
faste udgifter?
(Sæt kun ét kryds)
Meget svært

1

Ret svært

2

Hverken let eller svært

3

Ret let

4

Meget let

5

Ved ikke

8

Q18c.
Hvor ofte springer du eller andre i din husstand et måltid over, fordi der ikke er penge nok til mad?
(Sæt kun ét kryds)
Aldrig

1

Mindre end én gang om måneden

2

Én gang om måneden

3

Flere gange om måneden

4

En gang om ugen

5

Flere gange om ugen

6

Hver dag

7

Ved ikke

8

Q19. Synes du i almindelighed, at man kan stole på de fleste mennesker eller synes du, at
man ikke kan være forsigtig nok, når man har med andre at gøre?

SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS
Man kan næsten altid stole på de fleste mennesker

1

Man kan som regel stole på de fleste mennesker

2

Man kan som regel ikke være forsigtig nok

3

Man kan næsten aldrig være forsigtig nok

4

Ved ikke

8

De næste spørgsmål handler om din mors og fars arbejdssituation under din
opvækst (da du var 15 år gammel).
Q20a
Da du var 15 år gammel, var din far da lønmodtager, selvstændig, eller arbejdede
han i egen families virksomhed? Hvis din far ikke havde et arbejde på det
tidspunkt, bedes du tage udgangspunkt i hans sidste job før da.
(Sæt kun ét kryds)

Lønmodtager...................................................................................... 1
Selvstændig uden ansatte ................................................................. 2
Selvstændig med ansatte .................................................................. 3

Arbejdede i egen families virksomhed ............................................... 4

Min far har aldrig haft arbejde ................................................... 5
Jeg ved ikke, hvem min far er ................................................... 6
Ved ikke .................................................................................... 8

Q20b
Da du var 15 år gammel, var din mor da lønmodtager, selvstændig, eller arbejdede
hun i egen families virksomhed? Hvis din mor ikke havde et arbejde på det
tidspunkt, bedes du tage udgangspunkt i hendes sidste job før da.
(Sæt kun ét kryds)

Lønmodtager...................................................................................... 1
Selvstændig uden ansatte ................................................................. 2
Selvstændig med ansatte .................................................................. 3

Arbejdede i egen families virksomhed ............................................... 4

Min mor har aldrig haft arbejde ................................................. 5
Jeg ved ikke, hvem min mor er ................................................. 6
Ved ikke .................................................................................... 8

Q21a
Hvad var din fars stilling, da du var 15 år gammel? Beskriv med to eller flere ord.
Hvis din far ikke var erhvervsmæssigt beskæftiget på dette tidspunkt, bedes du
tage udgangspunkt i hans sidste job før da.
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Q21b
Hvad var din mors stilling, da du var 15 år gammel? Beskriv med to eller flere ord.
Hvis din mor ikke var erhvervsmæssigt beskæftiget på dette tidspunkt, bedes
du tage udgangspunkt i hendes sidste job før da.
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Q22.
De fleste mennesker ser sig selv tilhøre en bestemt samfundsklasse. Hvis du skulle
placere dig selv i sådan en samfundsklasse, hvilken af disse skulle det så
være?
(Sæt kun ét kryds)

Underklassen ................................................................................... 1

Arbejderklassen ............................................................................... 2
Lavere middelklasse ........................................................................ 3
Middelklassen .................................................................................. 4
Øvre middelklasse ........................................................................... 5
Overklassen ..................................................................................... 6

Q23.
Du bedes nu placere hver af nedenstående grupper på denne skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder, at de
fleste i gruppen har tendens til at være grådige, og hvor 7 betyder, at de fleste i gruppen er generøse.

a. De fattige
b. De rige

1. Grådige
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
6. 6
7. Generøse

Q24.
Du bedes nu placere hver af nedenstående grupper på denne skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder, at de
fleste i gruppen har tendens til at være dovne, og hvor 7 betyder, at de fleste i gruppen er
arbejdsomme.

a. De fattige
b. De rige

1. Dovne
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
6. 6
7. Arbejdsomme

Q25.
I hvilken grad oplever du følgende følelser, når du tænker på fattige mennesker?
a. Vrede
b. Medfølelse
c. Misundelse
d. Beundring

1. Slet ikke
2. I meget lav grad
3. I lav grad
4. I nogen grad
5. I høj grad
6. I meget høj grad
7. I ekstrem grad

Q26.
I hvilken grad oplever du følgende følelser, når du tænker på rige mennesker?
a. Vrede
b. Medfølelse
c. Misundelse
d. Beundring

1. Slet ikke
2. I meget lav grad
3. I lav grad
4. I nogen grad
5. I høj grad
6. I meget høj grad
7. I ekstrem grad

Q27.
Herunder listes en række synspunkter. Du bedes angive, hvor uenig eller enig du er i hvert
synspunkt.
a. Aktiveringskravene for kontanthjælpsmodtagere skal strammes
b. De rige skal beskattes mere end tilfældet er i dag.
c. Vi bør bruge flere offentlige midler på at hjælpe fattige borgere
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Helt uenig
Delvist uenig
En smule uenig
Hverken enig eller uenig
En smule enig
Delvist enig
Helt enig

Ekstraspørgsmål DK:
Nu kommer der nogle spørgsmål om indvandrere (både første og anden generation) fra ikke-vestlige lande
(dvs. lande udenfor Vest Europa, Øst Europa, USA/Canada og Australien/New Zealand)

QDK1: Synes du, at vi bruger for mange penge, cirka passende penge eller for få penge på at forbedre
levevilkårene for indvandrere fra ikke-vestlige lande?
1: For mange penge
2: Cirka passende penge
3: For få penge

8: Ved ikke

QDK2:
a. Bare dit bedste gæt – cirka hvor stor en andel af dem, der bor i dit lokale område, er indvandrere
fra ikke-vestlige lande?
Angiv procent (0 – 100) ______________
b. Bare dit bedste gæt – cirka hvor stor en andel af befolkningen er indvandrere fra ikke-vestlige
lande?
Angiv procent (0 – 100) ______________
c. Bare dit bedste gæt – cirka hvor stor en andel tror du, at ikke-vestlige indvandrere udgør af alle
kontanthjælpsmodtagere?
Angiv procent (0 – 100) ______________

QDK3: I hvilken udstrækning vil du være for eller imod at bo i et område, hvor halvdelen er indvandrere fra
ikke-vestlige lande?
1: Helt og holdent for
2: For
3: Hverken for eller imod
4: Imod
5: Helt og holdent imod
8: Ved ikke

QDK4: Hvilken grad af samhørighed føler du over for indvandrere fra ikke-vestlige lande?
1 Ingen samhørighed overhovedet
2
3
4
5
6
7
8
9 Meget stor samhørighed

Nu kommer to spørgsmål om, hvad du mener, der karakteriserer indvandrere fra ikke-vestlige lande.

QDK5: Vælg det tal mellem 1 og 7, der passer bedst på følgende beskrivelse. Et ettal betyder, at du mener,
at næsten alle indvandrere er ”hårdt arbejdende”. Et syvtal betyder, at du mener, at næste alle indvandrere
er ”dovne”. Et firetal betyder, at du mener, at indvandrere hverken er specielt hårdt arbejdende eller
specielt dovne.
1 Hårdt arbejdende
2
3
4
5
6
7 Dovne
Ved ikke

QDK6: Mener du at indvandrere fra ikke-vestlige lande har en tendens til at fortrække at klare sig selv eller
til at fortrække at leve af sociale ydelser? Angiv det tal, der passer bedst med din opfattelse.
1 Klare sig selv
2

3
4
5
6
7 Leve af sociale ydelser
Ved ikke

QDK7: Synes du, at antallet af indvandrere fra ikke-vestlige lande, der kommer til Danmark, skal forøges
meget, forøges lidt, være på nuværende niveau, reduceres lidt eller reduceres meget?
1 Forøges meget
2 Forøges lidt
3 Være på nuværende niveau
4 Reduceres lidt
5 Reduceres meget
8 Ved ikke

QDK8: Igennem historien har mennesker med forskellig etnisk baggrund, nationalitet og religion bosat sig i
Danmark. Du bedes vurdere, hvilket bidrag ikke-vestlige indvandrere har givet til landet?
(Sæt kun ét kryds)
1 Et meget vigtigt bidrag
2 Et vigtigt bidrag
3 Noget bidrag
4 Ikke meget positivt bidrag

8 Ved ikke

QDK9: Så er der et spørgsmål om indvandring generelt. Hvad tror du, der vil ske, hvis der kommer flere
indvandrere til landet? Hvor sandsynligt er følgende resultater …
(Sæt ét kryds i hver række)
Meget
sandsynligt

a. … højere kriminalitet
b. … at landet bliver mere åbent
overfor nye ideer og kulturer
c. … at mennesker født i Danmark
mister deres job

Ret
sandsynligt

Ikke så
sandsynligt

Overhovedet
ikke
sandsynligt

Ved
ikke

Baggrundsmodul: ISSP19
OBS: Medmindre andet er angivet, kan respondenten kun vælge én svarmulighed. Ved kombineret nutids/datidsform på spørgsmål indlægges filter, så den relevante form præsenteres for respondenten, f.eks.
vedr. arbejdssituation.

BVQ_01. Er du…
Mand

(1)

Kvinde

(2)

BVQ_02. Hvad er din fødselsdato?
Vælg fra rulleliste
Dag

Måned

År

________

_______

____________

Condition: Rullelisten for år skal gå fra 1939 og 2001.

BVQ_03. Hvor mange års fuldtidsuddannelse har du i alt?
Her tænkes både på folkeskole, gymnasiale uddannelser inkl.
HF, HHX, HTX, HH og HG samt erhvervs- og videregående
uddannelser men ikke erhvervspraktik, AMU-kurser og
lignende. Hvis du er under uddannelse, så tæl det antal år,
som du indtil videre har fuldført
______________________
Jeg har ingen formel uddannelse

(0)

BVQ_04_1. Hvilken skoleuddannelse har du?
Skoleuddannelse omfatter kun folkeskolen og de gymnasiale uddannelser som
f.eks. alment gymnasium, HF, HHX, HTX, HH og HG.
7. klasse eller kortere

(1)

8. klasse

(2)

9. klasse, mellemskoleeksamen

(3)

10. klasse, realeksamen

(4)

Almen studentereksamen (STX) eller HF

(5)

Højere handelseksamen (HH, HG, HHX)

(6)

Højere teknisk eksamen (HTX)

(7)

Anden skoleuddannelse

(8)

BVQ_04_2. Hvilken erhvervs- eller videregående uddannelse har du ud over
skoleuddannelsen?
Hvis du har taget flere uddannelser, bedes du sætte kryds ved den højest
opnåede uddannelse
Specialarbejderuddannelse

(1)

Erhvervsfaglig studentereksamen (EUX)

(2)

Lærlinge-, elev- eller erhvervsuddannelse (EFG, EUD, EUV, maritime
uddannelser)

(3)

Anden faglig uddannelse af mindst 12 måneders varighed

(4)

Kort videregående uddannelse (under 3 år)

(5)

Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år)

(6)

Lang videregående uddannelse (over 4 år)

(7)

Ingen erhvervs- eller videregående uddannelse

(96)

Andet. Skriv hvilket: _________________________________
De næste spørgsmål handler om din arbejdssituation
BVQ_05_1. Er du for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget?
Her tænkes på hovedbeskæftigelse.
- Hvis du er studerende eller skoleelev med deltids- eller
fritidsarbejde, bedes du afkrydse i studerende eller skoleelev.
- Lærlinge eller elever (med løn): Bemærk venligst, at der er
en særlig svarkategori for lærlinge og elever (med løn).
- Hvis du er folkepensionist eller modtager af
tjenestemandspension, bedes du afkrydse disse, medmindre
du arbejder på deltid eller mere.
- Afkryds kun kategorien hjemmegående, hvis du ikke tilhører
nogle af de øvrige kategorier.
Ja, lønmodtager

(1)

Gå til BVQ_06

Ja, selvstændig, herunder medhjælpende ægtefælle

(2)

Gå til BVQ_06

Ja, men midlertidigt fraværende pga. sygdom eller lignende

(3)

Gå til BVQ_06

Ja, men midlertidigt fraværende pga. barsels-, forældre- eller
uddannelsesorlov fra arbejdet

(4)

Gå til BVQ_06

Ja, som lærling eller elev (med løn)

(5)

Gå til BVQ_06

Nej, arbejdsløs – dagpenge

(6)

Gå til BVQ_05_2

Nej, arbejdsløs – kontanthjælp

(7)

Gå til BVQ_05_2

Nej, skoleelev eller studerende

(8)

Gå til BVQ_05_2

Nej, på efterløn

(9)

Gå til BVQ_05_2

Nej, på førtidspension

(10)

Gå til BVQ_05_2

Nej, pensionist i øvrigt (folke-/tjenestemandspension)

(11)

Gå til BVQ_05_2

Nej, hjemmegående

(12)

Gå til BVQ_05_2

Nej, værnepligt eller samfundstjeneste

(13)

Gå til BVQ_05_2

Nej, andet uden for arbejdsstyrken

(14)

Gå til BVQ_05_2

BVQ_05_2. Har du tidligere været erhvervsmæssigt
beskæftiget?
Ja

(1)

Gå til BVQ_06

Nej

(2)

Gå til BVQ_14

BVQ_06. Hvor mange timer, i gennemsnit, arbejder/arbejdede du på en normal uge
inklusiv overtid?
Hvis du arbejder/arbejdede for mere end én arbejdsgiver eller er/var både ansat og
selvstændig, bedes du tælle det samlede antal arbejdstimer, du har/havde.
I gennemsnit arbejder/arbejdede jeg ________________________ timer om ugen
inklusiv overtid
Ved ikke

(-8)

Note: Hvis respondenten ikke har fået spørgsmålet pga. filtre, gives de koden -4 ’Not
applicable’.

I de næste spørgsmål vil vi gerne have flere detaljer om din arbejdssituation
Hvis du arbejder for mere end én arbejdsgiver, eller hvis du både er ansat og selvstændig, beder
vi dig svare ud fra din hovedbeskæftigelse.
Hvis du er pensioneret eller ikke arbejder for tiden, bedes du tage udgangspunkt i din seneste
hovedbeskæftigelse.
BVQ_07. Er/var du offentligt ansat, privatansat, selvstændig eller ansat i egen
families virksomhed?
Her tænkes på din hovedbeskæftigelse.
Ansat i den offentlige sektor

(1)

Ansat i privat virksomhed

(2)

Selvstændig uden ansatte

(3)

Selvstændig med 1 til 9 ansatte

(4)

Selvstændig med 10 ansatte eller flere

(5)

Arbejder i egen families virksomhed, herunder medhjælpende ægtefælle

(6)

Note: Hvis respondenten ikke har fået spørgsmålet pga. filtre, gives de
koden -4 ’Not applicable’.
BVQ_08. Har/havde du en ledelsesmæssig funktion?
Ja

(1)

Nej

(2)

Note: Hvis respondenten ikke har fået spørgsmålet pga. filtre, gives de
koden -4 ’Not applicable’.
Filter: Spørgsmålet gives kun til respondenter, der har svaret (1), (2), (3)
eller (6) på BVQ_07. Respondenter, der har svaret (4) eller (5) rekodes
under datarensen til værdien (1) på BVQ_08.
BVQ_09. Hvor mange ansatte er/var du leder for?
Skriv her: _____________________ ansatte
Note: Hvis respondenten ikke har fået spørgsmålet pga. filtre, gives de
koden -4 ’Not applicable’.
Filter: Respondenten får spørgsmålet, hvis de enten har svaret (1) på
BVQ_08 eller har svaret (4) eller (5) på BVQ_07.
BVQ_10. Er formålet med den virksomhed, du arbejder/arbejdede i, at
generere økonomisk overskud, eller er det en såkaldt ”non-profit”

virksomhed/organisation?
Et eksempel på en non-profit virksomhed/organisation er f.eks. Kræftens
Bekæmpelse, Røde Kors eller lignende.
Formålet er at skabe profit (for-profit)

(1)

Formålet er ikke at skabe profit (non-profit)

(2)

Ved ikke

(-8)

Filter: Respondenter, der arbejder i den offentlige sektor, skal ikke have
spørgsmålet. De rekodes under dataklargøringen til (2) på spørgsmålet.
Note: Hvis respondenten ikke har fået spørgsmålet, fordi de ikke
er/tidligere har været erhvervsmæssigt beskæftiget, gives de koden -4
’Not applicable’.
BVQ_12. Hvad er/var din stilling og branche helt nøjagtigt?
Du bedes angive din stilling og branche så nøjagtigt som muligt:
- Stilling, f.eks.: ”murermester”, ”murersvend”, ”murerarbejdsmand” (ikke
”murer”)
- Branche, f.eks. ”autoværksted”, ”plastindustri”, ”plejehjem”.
Angiv din fulde stilling (din titel) og beskriv kort, hvad du primært
laver/lavede på din arbejdsplads:
_______________________________________________________
(-8)

Ved ikke
Skriv hvilken branche du arbejder/arbejdede indenfor:
_______________________________________________________

(-8)

Ved ikke
Note: Note: Hvis respondenten ikke har fået spørgsmålet, fordi de ikke
er/tidligere har været erhvervsmæssigt beskæftiget, gives de koden -4
’Not applicable’.
BVQ_14. Har du en ægtefælle eller fast partner, og hvis ja,
bor I så i samme husholdning?
Ja, jeg har en ægtefælle/partner, og vi bor i samme
husholdning

(1)

Gå til BVQ_15

Ja, jeg har en ægtefælle/partner, men vi bor ikke i samme
husholdning

(2)

Gå til BVQ_15

Nej, jeg har ikke en ægtefælle/partner

(3)

Gå til BVQ_21

Ønsker ikke at svare

(-7)

Gå til BVQ_21

De næste spørgsmål handler om din ægtefælle/partners arbejdssituation
BVQ_15_1. Er din ægtefælle/partner for tiden
erhvervsmæssigt beskæftiget?
Her tænkes på hovedbeskæftigelse.
- Hvis din ægtefælle/partner er studerende eller skoleelev
med deltids- eller fritidsarbejde, bedes du afkrydse i
studerende eller skoleelev.
- Lærlinge eller elever (med løn): Bemærk venligst, at der er
en særlig svarkategori for lærlinge og elever (med løn).
- Hvis din ægtefælle/partner er folkepensionist eller modtager
af tjenestemandspension, bedes du afkrydse disse,
medmindre din ægtefælle/partner arbejder på deltid eller
mere.
- Afkryds kun kategorien hjemmegående, hvis din
ægtefælle/partner ikke tilhører nogle af de øvrige kategorier.
Ja, lønmodtager

(1)

Gå til BVQ_16

Ja, selvstændig, herunder medhjælpende ægtefælle

(2)

Gå til BVQ_16

Ja, men midlertidigt fraværende pga. sygdom eller lignende

(3)

Gå til BVQ_16

Ja, men midlertidigt fraværende pga. barsels-, forældre- eller
uddannelsesorlov fra arbejdet

(4)

Gå til BVQ_16

Ja, som lærling eller elev (med løn)

(5)

Gå til BVQ_16

Nej, arbejdsløs – dagpenge

(6)

Gå til BVQ_15_2

Nej, arbejdsløs – kontanthjælp

(7)

Gå til BVQ_15_2

Nej, skoleelev eller studerende

(8)

Gå til BVQ_15_2

Nej, på efterløn

(9)

Gå til BVQ_15_2

Nej, på førtidspension

(10)

Gå til BVQ_15_2

Nej, pensionist i øvrigt (folke-/tjenestemandspension)

(11)

Gå til BVQ_15_2

Nej, hjemmegående

(12)

Gå til BVQ_15_2

Nej, værnepligt eller samfundstjeneste

(13)

Gå til BVQ_15_2

Nej, andet uden for arbejdsstyrken

(14)

Gå til BVQ_15_2

BVQ_15_2. Har din ægtefælle/partner tidligere været
erhvervsmæssigt beskæftiget?
Ja

(1)

Gå til BVQ_16

Nej

(2)

Gå til BVQ_21

BVQ_16. Hvor mange timer, i gennemsnit, arbejder/arbejdede din partner/ægtefælle
på en normal uge inklusiv overtid?
Hvis han/hun arbejder/arbejdede for mere end én arbejdsgiver eller er både ansat og
selvstændig, bedes du tælle det samlede antal arbejdstimer, han/hun har/havde.
I gennemsnit arbejder/arbejdede han/hun ________________________ timer om ugen
inklusiv overtid
Ved ikke

(-8)

Note: Hvis respondenten ikke har fået spørgsmålet pga. filtre, gives de koden -4 ’Not
applicable’.
I de næste spørgsmål vil vi gerne have flere detaljer om din ægtefælle/partners arbejdssituation
Hvis han/hun arbejder for mere end én arbejdsgiver, eller hvis han/hun både er ansat og
selvstændig, beder vi dig svare ud fra hans/hendes hovedbeskæftigelse.
Hvis han/hun er pensioneret eller ikke arbejder for tiden, bedes du tage udgangspunkt i
hans/hendes seneste hovedbeskæftigelse.
BVQ_17. Er/var din ægtefælle/partner offentligt ansat, privatansat,
selvstændig eller ansat i hans/hendes egen families virksomhed?
Her tænkes på din partner/ægtefælles hovedbeskæftigelse. Hvis han/hun er gået
på pension eller ikke arbejder for tiden, bedes du tage udgangspunkt i
hans/hendes sidste hovedbeskæftigelse.
Ansat i den offentlige sektor

(1)

Ansat i privat virksomhed, herunder medhjælpende ægtefælle

(2)

Selvstændig uden ansatte

(3)

Selvstændig med 1 til 9 ansatte

(4)

Selvstændig med 10 ansatte eller flere

(5)

Arbejder i egen families virksomhed, herunder medhjælpende
ægtefælle

(6)

Note: Hvis respondenten ikke har fået spørgsmålet pga. filtre, gives de
koden -4 ’Not applicable’.
BVQ_18. Har/havde din ægtefælle/partner en ledelsesmæssig funktion, eller
er/var han/hun ansvarlig for andres arbejde?
Ja

(1)

Nej

(2)

Ved ikke

(-8)

Note: Hvis respondenten ikke har fået spørgsmålet, fordi de enten ikke
har en partner/ægtefælle, eller fordi partneren/ægtefællen ikke har
haft et arbejde nu eller tidligere, gives de koden -4 ’Not applicable’.
Filter: Spørgsmålet gives kun til respondenter, der har svaret (1), (2), (3)
eller (6) på BVQ_17. Respondenter, der har svaret (4) eller (5) rekodes
under datarensen til værdien (1) på BVQ_18.
BVQ_19. Hvad er/var din ægtefælle/partners stilling og branche helt
nøjagtigt?
Du bedes angive din ægtefælle/partners stilling og branche så nøjagtigt som
muligt:
- Stilling, f.eks.: ”murermester”, ”murersvend”, ”murerarbejdsmand” (ikke
”murer”)
- Branche, f.eks. ”autoværksted”, ”plastindustri”, ”plejehjem”.
Angiv ægtefælle/partners fulde stilling (jobtitel) og beskriv kort, hvad
han/hun primært laver/lavede på sin arbejdsplads:
_______________________________________________________
Ved ikke

(-8)

Skriv hvilken branche din ægtefælle/partner arbejder/arbejdede
indenfor:
_______________________________________________________
Ved ikke
Note: Hvis respondenten ikke har fået spørgsmålet, fordi de enten ikke
har en partner/ægtefælle, eller fordi partneren/ægtefællen ikke har
haft et arbejde nu eller tidligere, gives de koden -4 ’Not applicable’.

(-8)

BVQ_21. Er/har du tidligere været medlem af en fagforening?
Ja, er medlem af en fagforening

(1)

Nej, men har tidligere været medlem af en fagforening

(2)

Nej, har aldrig været medlem af en fagforening

(3)

Ønsker ikke at svare

(-7)

BVQ_22. Er du medlem af Folkekirken eller et andet religiøst trossamfund?
Nej, ikke medlem af noget religiøst trossamfund

(1)

Ja, medlem af Folkekirken

(2)

Ja, medlem af katolsk trossamfund

(3)

Ja, medlem af et jødisk trossamfund

(4)

Ja, medlem af et muslimsk trossamfund

(5)

Ja, medlem af et andet trossamfund. Hvis ja, skriv hvilket:
______________________________________

(6)

Ønsker ikke at svare

(-7)

BVQ_23. Hvor ofte går du til gudstjeneste udover specielle lejligheder som
bryllup, begravelse osv.?
Flere gange om ugen eller oftere

(1)

Én gang om ugen

(2)

2-3 gange om måneden

(3)

Én gang om måneden

(4)

Flere gange om året

(5)

Én gang om året

(6)

Mindre end én gang om året

(7)

Aldrig

(8)

Ønsker ikke at svare

(-7)

Ved ikke

(-8)

BVQ_24. I vores samfund taler man nogle gange om, at der findes visse
grupper, der opfattes som højere placeret i samfundet, og andre grupper der
opfattes som lavere placeret. Nedenfor er en skala, der går fra top til bund. Hvis
du skulle placere dig selv på denne skala, hvor 1 er bunden af samfundet og 10
er toppen af samfundet, hvor skulle det så være?

Toppen af samfundet

(10)
(9)
(8)
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)

Bunden af samfundet

(1)

Ved ikke

(-8)

BVQ_25. Stemte du ved det sidste folketingsvalg d. 5. juni 2019, eller var der
noget, som gjorde, at du ikke havde mulighed for eller lyst til at stemme?
Ja, jeg stemte

(1)

Gå til BVQ_26

Nej, jeg stemte ikke, men var stemmeberettiget

(2)

Gå til BVQ_27

Nej, jeg stemte ikke og var ikke stemmeberettiget

(-4)

Gå til BVQ_27

Ønsker ikke at svare

(-7)

Gå til BVQ_27

BVQ_26. Tænk tilbage på det sidste folketingsvalg d. 5. juni 2019. Hvilket parti
stemte du på?
A. Socialdemokratiet

(1)

B. Radikale Venstre

(2)

C. Det Konservative Folkeparti

(3)

D. Nye Borgerlige

(4)

E. Klaus Riskær Pedersen

(5)

F. SF – Socialistisk Folkeparti

(6)

I. Liberal Alliance

(7)

K. Kristendemokraterne

(8)

O. Dansk Folkeparti

(9)

P. Stram Kurs

(10)

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti

(11)

Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne

(12)

Å. Alternativet

(13)

Andet. Skriv hvilket: _______________________________________
Ønsker ikke at svare

(-7)

Note: Hvis respondenten ikke har fået spørgsmålet, fordi de ikke har
stemt eller ikke har ønsket at svare på BVQ_25, tildeles de værdien -4.
BVQ_27. Hvilke(n) af følgende grupper identificerer du dig med?
Sæt venligst kun ét eller to krydser
Danskere

(1)

Tyrkere

(2)

Rumænere

(3)

Irakere

(4)

Iranere

(5)

Palæstinensere

(6)

Bosniere

(7)

Russere

(8)

Afghanere

(9)

Somaliere

(10)

Muslimer

(11)

Kristne

(12)

Jøder

(13)

Anden gruppe. Skriv hvilken: _________________________________

(14)

Tilhører ingen gruppe

(15)

Ønsker ikke at svare

(-7)

Ved ikke

(-8)

BVQ_28-31. Hvor mange personer bor der i din husstand? (medregn dig selv)
Du bedes skrive, hvor mange der er i forskellige aldersgrupper
Voksne på 18 år eller derover
Børn mellem 6 og 17 år
Børn mellem 0 og 5 år
Dette giver i alt hvor mange personer?
Condition: Svaret på det sidste spørgsmål må ikke overstige summen af de tre
foregående.

Antal

BVQ_32. Hvad er din samlede månedlige indtægt – brutto – dvs. før skat?
Med ”samlede månedlige indtægt” tænkes på alle former for indtægt,
herunder løn, pension, B-indkomst, børnebidrag mv.
Min samlede månedlige indtægt er i gennemsnit ______________ kr.
Ønsker ikke at svare

(-7)

Ved ikke

(-8)

BVQ_33. Hvad er husstandens samlede månedlige indtægt – brutto – dvs.
før skat?
Med ”samlede månedlige indtægt” tænkes på alle former for indtægt,
herunder løn, pension, B-indkomst, børnebidrag mv.
Husstandens samlede månedlige indtægt er i gennemsnit ______________ kr.
Ønsker ikke at svare

(-7)

Ved ikke

(-8)

Filter: Respondent får kun spørgsmålet, hvis han/hun har angivet, at der er
flere end 1 person i husstanden.
Condition: Husstandens samlede månedlige indtægt kan ikke være mindre
end den personlige indtægt.
BVQ_34. Hvad er din nuværende civilstand rent juridisk?
Gift

(1)

Registreret partnerskab

(2)

Separeret

(3)

Fraskilt

(4)

Enke/enkemand

(5)

Har aldrig været gift/indgået registreret partnerskab

(6)

Ønsker ikke at svare

(-7)

BVQ_35-36. Hvor er du og dine forældre født?
Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål

Danmark

Udlandet (skriv hvilket)

Ønsker ikke
at svare

Dig selv

(1)

(2)

_______________

(-7)

Din far

(1)

(2)

_______________

(-7)

Din mor

(1)

(2)

_______________

(-7)

BVQ_37. Er det sted, hvor du bor…
En storby

(1)

En forstad til en storby

(2)

En by (mindre end en storby)

(3)

En landsby

(4)

En gård, et landsted eller lignende

(5)

Ønsker ikke at svare

(-7)

BVQ_38. Hvilken region af Danmark bor du i?
Region Hovedstaden

(1)

Region Sjælland

(2)

Region Midtjylland

(3)

Region Nordjylland

(4)

Region Syddanmark

(5)

BVQ_DK1 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:
Svarskala -4 til +4, hvor +4 = ‘meget stærkt enig’, 0 = hverken enig eller
uenig’ og -4 = ’meget stærkt uenig’
a. Jeg vil foretrække komplekse frem for simple problemer
b. Jeg kan lide at have ansvaret for at håndtere en situation, der kræver at
jeg skal tænke meget
c. Jeg forbinder det ikke med noget sjovt, hvis jeg skal tænke for meget
d. Jeg vil hellere gøre noget, hvor jeg ikke skal tænke ret meget, end noget der
med sikkerhed vil udfordre min evne til at tænke

e. Jeg nyder virkelig en opgave, der handler om at finde nye løsninger på
problemer
f. Jeg vil foretrække en opgave, der er vigtig og kompliceret, frem for en
opgave, der ikke er helt så vigtig, og som også er mindre krævende.
BVQ_DK2 I hvilken grad passer hver af følgende beskrivelser på dig som
person?
Svarskala: 1 = passer rigtig dårligt, 2 = passer dårligt, 3 = passer hverken godt
eller dårligt, 4 = passer godt, 5 = passer rigtig godt, 8 = ved ikke
a. Jeg forsøger typisk at indordne mig og opføre mig som andre forventer
for at opretholde en god stemning
b. I virkeligheden er jeg ofte anderledes som person end den, jeg giver
indtryk af at være
c. Jeg lader ofte som om jeg morer mig, også selvom jeg ikke gør det
d. Jeg giver typisk folk indtryk af, at jeg kan lide dem, også selvom jeg i

virkeligheden ikke kan
e. Jeg ændrer sjældent opførsel eller holdninger for at behage andre

BVQ_DK3. Hvordan har du besvaret dette spørgeskema?
Det er muligt at sætte flere krydser, hvis du f.eks. har svaret ad flere omgange
via forskellige medier.
På en pc

(1)

På en smartphone

(2)

På en tablet

(3)

Andet. Skriv hvilket: _______________________________
BVQ_DK2. Hvor har du været, mens du har udfyldt spørgeskemaet?
Det er muligt at sætte flere krydser, hvis du har befundet dig flere forskellige
steder.
Hjemme

(1)

På arbejde

(2)

I bus, tog, metro eller lignende

(3)

På en café, bar, restaurant eller lignende

(4)

I et venteværelse, på et bibliotek, en læsesal eller lignende

(5)

Hjemme hos venner eller familie

(6)

Andet sted. Skriv hvilket: _______________________________
BVQ_DK3. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
a. Jeg har tænkt mine svar på spørgsmålene grundigt igennem for at svare så
præcist som muligt.
b. Spørgeskemaet indeholder generelt interessante spørgsmål
c. Jeg synes generelt ikke, det var svært at svare på spørgsmålene
Helt enig

(1)

Delvist enig

(2)

Hverken enig eller uenig

(3)

Delvist uenig

(4)

Helt uenig

(5)

BVQ_DK4. Tak for din deltagelse. Aalborg Universitet har et landsdækkende
panel, som svarer på videnskabelige undersøgelser 2-3 gange om året. Vi vil
rigtig gerne have dig med i dette panel. Hvis du har lyst til at deltage, så

angiv din mailadresse nedenfor, og du vil herefter modtage mere
information.
Jeg vil gerne deltage. Min mailadresse er:
__________________________________

(1)

Ønsker ikke at deltage

(0)
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