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1a.

Hvilket af disse politiske spørgsmål, mener du, er det vigtigste for Danmark i dag?

SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS
❑ Sundhed
❑ Uddannelse
❑ Kriminalitet
❑ Miljø
❑ Indvandring
❑ Økonomien
❑ Terrorisme
❑ Fattigdom
❑ Ingen af disse
❑ Ved ikke

1b. Hvilket af disse politiske spørgsmål, mener du, er det næstvigtigste for Danmark i dag?

SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS
❑ Sundhed
❑ Uddannelse
❑ Kriminalitet
❑ Miljø
❑ Indvandring
❑ Økonomien
❑ Terrorisme
❑ Fattigdom
❑ Ingen af disse
❑ Ved ikke

2.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
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SÆT ÉT KRYDS I HVER RÆKKE

Hverken
enig

a.

Økonomiske problemer i Danmark løses
bedst gennem den private sektor

Helt Delvis

eller

Delvis Helt

Ved

enig

enig

uenig

uenig uenig ikke

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

b. Det er regeringens ansvar at reducere
indkomstforskellene mellem dem med høje
og dem med lave indtægter
c. Danmark bør begrænse importen af
udenlandske varer for at beskytte
landets økonomi
d. Danmark bør begrænse indvandringen
for at beskytte vores nationale egenart
e. Internationale organisationer får efterhånden for meget magt i forhold til den
danske regering

3a.

Se på listen nedenfor. Du bedes afkrydse én boks ud for det, som du mener, bør have højeste
prioritet for Danmark, dvs. det, der er vigtigst for Danmark.

SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS
Danmark bør…
❑ Opretholde lov og orden i landet
❑ Lade folk bestemme mere i vigtige politiske beslutninger
❑ Bekæmpe prisstigninger
❑ Beskytte ytringsfriheden
❑ Ved ikke
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3b.

Se på listen nedenfor. Du bedes afkrydse én boks ud for det, som du mener, bør have
næsthøjeste prioritet for Danmark, dvs. det, der er næstvigtigste for Danmark.

SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS
Danmark bør…
❑ Opretholde lov og orden i landet
❑ Lade folk bestemme mere i vigtige politiske beslutninger
❑ Bekæmpe prisstigninger
❑ Beskytte ytringsfriheden
❑ Ved ikke

4.

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?
Du bedes sætte et kryds nedenfor, hvor 1 betyder, at man ikke kan være forsigtig nok, og 5
betyder, at man kan stole på de fleste mennesker.

SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS

Man kan ikke

Man kan stole

være forsigtig

på de fleste

nok

mennesker

1

2

3

4

5

Ved ikke

❑

❑

❑

❑

❑

❑

5. På en skala fra 0 til 10, hvor meget tillid har du personligt til hver af de nedenstående
institutioner?
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0 betyder, at du ikke har tillid til dem overhovedet, og 10 betyder, at du har fuld tillid til dem.

a. Universiteter og andre forskningsinstitutioner
SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS

Ingen tillid overhovedet

Fuld tillid

Ved ikke
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

88

b. Nyhedsmedierne
c. Erhvervslivet
d. Folketinget

6.

Hvor bekymret er du generelt, når det gælder spørgsmål om miljøet?
Du bedes sætte et kryds nedenfor, hvor 1 betyder, at du slet ikke er bekymret, og 5 betyder, at
du er meget bekymret

SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS

Slet ikke

Meget

bekymret

bekymret

1

2

3

4

5

Ved ikke

❑

❑

❑

❑

❑

❑
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7. Her er en liste over forskellige miljøproblemer.
Hvilket problem, synes du er det vigtigste for Danmark?

SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS
❑ Luftforurening
❑ Kemikalier og pesticider
❑ Vandmangel
❑ Vandforurening
❑ Atomaffald
❑ Bortskaffelse af husholdningsaffald
❑ Klimaforandringer
❑ Genmanipulerede fødevarer
❑ Udtømning af naturens ressourcer
❑ Ingen af disse
❑ Ved ikke

8. Der har været mange diskussioner omkring jordens klima og opfattelsen af, at der er sket
ændringer over de seneste årtier. Hvilket af de følgende udsagn kommer tættest på din holdning?

SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS
1 ❑ Jordens klima har ikke ændret sig <FILTER: HVIS 1 – GÅ TIL SP. 10
2 ❑ Jordens klima har primært ændret sig af naturlige årsager
3❑

Jordens klima har ændret sig, hvilket skyldes lige dele af naturlige årsager og
menneskelige aktivitet

4 ❑ Jordens klima har primært ændret sig på grund af menneskelige aktivitet
8 ❑ Ved ikke

FILTER: HVIS 1 – GÅ TIL SP. 10
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9a. På en skala fra 0-10, hvor dårlige eller gode tror du påvirkningerne af klimaforandringerne vil
være for verden som helhed? 0 betyder særdeles dårlige og 10 betyder særdeles gode.

SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS

Særdeles dårlige
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Særdeles gode

Ved ikke

9

88

10

9b. På en skala fra 0-10, hvor dårlige eller gode tror du påvirkningerne af klimaforandringerne vil
være for Danmark? 0 betyder særdeles dårlige og 10 betyder særdeles gode.

SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS

Særdeles dårlige
0

10.

1

2

3

4

5

6

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?

SÆT ÉT KRYDS I HVER RÆKKE

7

8

Særdeles gode

Ved ikke

9

88

10
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Hverken
enig
Helt Delvis

eller

Delvis Helt

Ved

enig

enig

uenig

uenig uenig ikke

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

a. Moderne videnskab vil løse vore
miljøproblemer, uden at det ændrer ret
meget på vores måde at leve på

b. Vi bekymrer os for meget om miljøets
fremtid, og for lidt om nutidens priser og
arbejdspladser
c. Næsten alt det, vi foretager os i det moderne
liv, skader miljøet
d. Folk bekymrer sig for meget om, hvorvidt
menneskelige fremskridt skader miljøet
e. For at kunne beskytte miljøet behøver
Danmark økonomisk vækst
f. Økonomisk vækst skader altid miljøet

11a.

Hvor villig ville du være til at betale meget højere priser for at beskytte miljøet?

SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS
❑ Meget villig
❑ Ret villig
❑ Hverken villig eller uvillig
❑ Ret uvillig
❑ Meget uvillig
❑ Ved ikke
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11b.

Hvor villig ville du være til at betale meget højere skatter for at beskytte miljøet?

SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS
❑ Meget villig
❑ Ret villig
❑ Hverken villig eller uvillig
❑ Ret uvillig
❑ Meget uvillig
❑ Ved ikke

11c.

Hvor villig ville du være til at gå ned i levestandard for at beskytte miljøet?

SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS
❑ Meget villig
❑ Ret villig
❑ Hverken villig eller uvillig
❑ Ret uvillig
❑ Meget uvillig
❑ Ved ikke

11d.

Hvor villig ville du være til at acceptere en inddragelse af fredede naturområder i

Danmark for at give plads til økonomisk udvikling?

SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS
❑ Meget villig
❑ Ret villig
❑ Hverken villig eller uvillig
❑ Ret uvillig
❑ Meget uvillig
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❑ Ved ikke

12.

Hvor enig eller uenig er du i hvert af de følgende udsagn?

SÆT ÉT KRYDS I HVER RÆKKE

Hverken
enig

a. Det er simpelthen for svært for sådan en som
mig at gøre ret meget for miljøet

Helt Delvis

eller

Delvis Helt

Ved

enig

enig

uenig

uenig uenig ikke

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

b. Jeg gør det, der er rigtigt for miljøet, også
selvom det koster flere penge eller tager
mere tid
c. Der er vigtigere ting at gøre her i livet end at
beskytte miljøet

10

Hverken
enig
Helt Delvis

eller

Delvis Helt

Ved

enig

enig

uenig

uenig uenig ikke

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

d. Der er ingen mening i, at jeg selv gør, hvad
jeg kan for miljøet, hvis andre ikke gør det
samme
e. Mange af påstandene om trusler mod miljøet
er overdrevne
f. Jeg synes, det er svært at vurdere, om den
måde jeg lever på, gavner eller skader
miljøet
g. Miljøproblemer påvirker min dagligdag
direkte

13a.

Tror du i almindelighed, at luftforurening forårsaget af biler er...

SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS
❑ Ekstremt farligt for miljøet
❑ Meget farligt for miljøet
❑ Ret farligt for miljøet
❑ Ikke særlig farligt for miljøet
❑ Overhovedet ikke farligt for miljøet
❑ Ved ikke

13b.

Tror du i almindelighed, at luftforurening forårsaget af industrien er...

SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS
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❑ Ekstremt farligt for miljøet
❑ Meget farligt for miljøet
❑ Ret farligt for miljøet
❑ Ikke særlig farligt for miljøet
❑ Overhovedet ikke farligt for miljøet
❑ Ved ikke

13c.

Tror du, at pesticider og kemikalier, der bruges i landbruget er...

SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS
❑ Ekstremt farligt for miljøet
❑ Meget farligt for miljøet
❑ Ret farligt for miljøet
❑ Ikke særlig farligt for miljøet
❑ Overhovedet ikke farligt for miljøet
❑ Ved ikke

13d.

Og tror du, at forurening af Danmarks åer, søer og vandløb er...

SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS
❑ Ekstremt farligt for miljøet
❑ Meget farligt for miljøet
❑ Ret farligt for miljøet
❑ Ikke særlig farligt for miljøet
❑ Overhovedet ikke farligt for miljøet
❑ Ved ikke

13e.

Tror du i almindelighed, at en stigning i klodens temperatur forårsaget af
klimaforandringer er...

SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS

12

❑ Ekstremt farligt for miljøet
❑ Meget farligt for miljøet
❑ Ret farligt for miljøet
❑ Ikke særlig farligt for miljøet
❑ Overhovedet ikke farligt for miljøet
❑ Ved ikke

13f.

Tror du at genmanipulation af bestemte afgrøder er...

SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS
❑ Ekstremt farligt for miljøet
❑ Meget farligt for miljøet
❑ Ret farligt for miljøet
❑ Ikke særlig farligt for miljøet
❑ Overhovedet ikke farligt for miljøet
❑ Ved ikke
13g.

Og tror du, at atomkraftværk er...

SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS
❑ Ekstremt farligt for miljøet
❑ Meget farligt for miljøet
❑ Ret farligt for miljøet
❑ Ikke særlig farligt for miljøet
❑ Overhovedet ikke farligt for miljøet
❑ Ved ikke

14a.

Hvilket af disse tiltag mener du vil være det bedste for at få virksomheder og industri i
Danmark til at beskytte miljøet?
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SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS
❑ Store bøder til virksomheder, der skader miljøet
❑ Bruge skattesystemet til at belønne de virksomheder, der beskytter miljøet
❑

Mere information og uddannelse rettet mod virksomheder, om fordelene ved at beskytte
miljøet

❑ Ved ikke

14b.

Hvilket af disse tiltag, mener du, vil være det bedste for at få folk og deres familier i
Danmark til at beskytte miljøet?

SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS
❑ Store bøder til personer, der skader miljøet
❑ Bruge skattesystemet til at belønne de personer, der beskytter miljøet
❑ Mere information og uddannelse af befolkningen om fordelene ved at beskytte miljøet
❑ Ved ikke

15.

I hvor høj grad, hvis overhovedet, nyder du at være ude i naturen?

SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS
❑ Slet ikke
❑ I mindre grad
❑ I nogen grad
❑ I høj grad
❑ I meget høj grad
❑ Ved ikke
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16.

I løbet af de seneste 12 måneder, hvor ofte har du foretaget udendørsaktiviteter i naturen, så

som vandring, fuglekigning, svømning, skiløb, andre udendørs aktiviteter eller bare afslapning i
naturen?

SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS
❑ Dagligt
❑ Flere gange om ugen
❑ Flere gange om måneden
❑ Flere gange om året
❑ Aldrig
❑ Ved ikke

17a. I løbet af de seneste 12 måneder, hvor mange rejser har du foretaget med fly? Tur/retur samt
eventuelle mellemlandinger regnes som én rejse.
______________ rejser
❑ Ved ikke

17b. I løbet af en typisk uge, hvor mange timer bruger du cirka i en bil eller et andet motorkøretøj,
inklusive motorcykler, lastbiler og varebiler, men ikke offentlig transport?
(Medregn ikke fælles transport i busser, minibusser mv)
______________ timer
❑ Ved ikke

18. Hvor mange værelser er der i dit hjem (lejlighed eller hus)? Medregn ikke køkken,
badeværelser, garage, udestuer, entré/bryggers, gangarealer eller evt. viktualierum.

______________ rum
❑ Ved ikke
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19a. Hvor ofte tager du dig tid til at sortere glas, dåser, plastic, aviser m.m. til genbrug?

SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS
❑ Altid
❑ Ofte
❑ Af og til
❑ Aldrig
❑ (Man kan ikke aflevere affald til genbrug, der hvor jeg bor)

19b.

Hvor ofte undlader du at købe bestemte produkter af hensyn til miljøet?

SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS
❑ Altid
❑ Ofte
❑ Af og til
❑ Aldrig

20.

Er du medlem af en forening eller en gruppe, hvis hovedformål er at beskytte eller bevare
miljøet?

SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS
❑ Ja
❑ Nej

21.

Har du inden for de sidste fem år…

16

SÆT ÉT KRYDS I HVER RÆKKE

a. … skrevet under på en underskriftindsamling om
miljøspørgsmål?
b.

… givet penge til en miljøorganisation eller miljøgruppe?

c.

… protesteret eller deltaget i en demonstration i
forbindelse med et miljøspørgsmål?

22.

Ja

Nej

❑

❑

❑

❑

❑

❑

I hvilket omfang har dit nabolag været påvirket af følgende, i løbet af de seneste 12

måneder?

a. Luftforurening

SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS
❑ Slet ikke
❑ I mindre grad
❑ I nogen grad
❑ I høj grad
❑ I meget høj grad
❑ Ved ikke

b. Vandforurening

SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS
❑ Slet ikke
❑ I mindre grad
❑ I nogen grad
❑ I høj grad
❑ I meget høj grad
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❑ Ved ikke

c. Ekstreme vejrforhold (som eksempelvis voldsomme storme, tørke, oversvømmelser,
hedebølger, kuldebølger mv.)

SÆT VENLIGST KUN ÉT KRYDS
❑ Slet ikke
❑ I mindre grad
❑ I nogen grad
❑ I høj grad
❑ I meget høj grad
❑ Ved ikke

Der kommer nu nogle spørgsmål om, hvor tit du i løbet
af det seneste år har set, hørt eller læst nyheder om
politik, og hvilke nyhedsmedier du har brugt. Nyheder om
politik kan f.eks. handle om nye politiske tiltag, politiske
skandale- og personsager eller eksperters politiske
analyser.

DK_1. Hvor ofte har du brugt medier som

Filter

eksempelvis TV, aviser, radio og internettet til
at få nyheder eller informationer om politik det
seneste år?
Flere gange dagligt

(1)

Én gang dagligt

(2)

5-6 dage om ugen

(3)

3-4 dage om ugen

(4)

1-2 dage om ugen

(5)

Mindre end én dag om ugen

(6)

Aldrig

(7)

→ DK_2-6 springes over.
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Ved ikke

(98)

DK_2. Hvilke af følgende nyhedsmedier, om
nogen, har du brugt til at få nyheder eller
informationer om politik i det seneste år? Du
skal både tænke på de trykte og digitale udgaver af
aviser, billedblade, magasiner og lignende.

Det er muligt at vælge mere end én svarmulighed.
DR (f.eks. DR’s hjemmeside,
nyhedsapp, TV Avisen eller
nyheder på DR’s radiokanaler)
TV 2 (f.eks. TV 2’s hjemmeside,
nyhedsapp, TV 2 Nyhederne, TV
2 NEWS eller regionalnyheder)
Radio4
Lokale eller regionale
radiokanaler, der ikke er knyttet
til DR
Ekstra Bladet
BT
Dagbladet Politiken
Berlingske
Dagbladet Information
Jyllands-Posten
Søndagsavisen

19

Weekendavisen
Lokal ugeavis/dagblad
Børsen
Avisen.dk
Newsbreak.dk
Dagens.dk
Den Korte Avis
A4
Mandag Morgen
Altinget
Ræson
Billedblade (f.eks. Se og Hør, Her
& Nu og Billed-Bladet)
Zetland
Føljeton
Podcasten Pollster
Opslag fra politikere på sociale
medier som f.eks. Facebook,
Twitter eller Instagram
Opslag fra andre aktører på
sociale medier som f.eks.
Facebook, Twitter eller Instagram.
Skriv hvilke(n):
___________________

Andet. Skriv hvilke(t):

Ved ikke
Condition: Randomiseret
rækkefølge af svarkategorier. Det
er muligt for respondenten at
vælge flere svarkategorier, men

___________
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vælger respondenten ”Ved ikke”,
kan der ikke samtidig vælges
andre svarmuligheder.

DK_3. Du nævner, at du har brugt disse
medier til at få nyheder eller informationer om
politik det seneste år. Hvilke/hvilken vil du sige
er din/dine PRIMÆRE nyhedsmedier?

Du kan vælge op til 3 svarmuligheder, og hvis du
vælger mere end ét medie, vil vi bede dig om at
rangordne dem med det vigtigste nyhedsmedie
først, det næstvigtigste nyhedsmedie som nr. 2 osv.

Condition: Der vises kun de nyhedsmedier, som
respondenten har brugt det seneste år jf. DK_2.
Respondenten kan vælge op til 3 svarmuligheder,
og ved valg af mere end ét medie, skal
respondenten rangordne medierne efter deres
vigtighed.

DK_4. Følger du én eller flere danske politikere
på…

a) Facebook?
b) Twitter?
c) Instagram?

Ja

(1)

Nej

(2)

Ved ikke

(8)

Jeg har ikke en konto på dette

(9)

sociale medie
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DK_5. Hvor enig eller uenig er du i udsagnet?
d) ”Jeg tror, at man, det meste af tiden, kan
stole på de fleste nyheder”
e) ”Jeg tror, at jeg for det meste kan stole på
de fleste af de nyheder, som jeg forbruger”
f) ”Jeg læser nyheder og informationer om
politik for at få udfordret mine politiske
holdninger”

Meget enig

(1)

Enig

(2)

Hverken enig eller uenig

(3)

Uenig

(4)

Meget uenig

(5)

Ved ikke

(8)

DK_6. Hvor stor tillid har du til danske
politikere i almindelighed?
Meget stor tillid

(1)

Ret stor tillid

(2)

Ret lille tillid

(3)

Meget lille tillid

(4)

Ved ikke

(8)
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Baggrundsmodul: ISSP20
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 194039 og 20021.

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
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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. Hvad er din højest gennemførte skoleuddannelse?
Skoleuddannelse omfatter kun folkeskolen og de gymnasiale uddannelser som
f.eks. alment gymnasium, HF, HHX, HTX, HH og HG
Ingen skoleuddannelse

(1)

Folkeskole, privatskole eller friskole, 0.-6. klasse

(2)

Folkeskole, privatskole, friskole eller efterskole, 7.-10. klasse.

(3)

Mellemskole- eller realeksamen
Almen studentereksamen (STX) eller HF

(4)

Højere handelseksamen (HH, HG, HHX)

(5)

Højere teknisk eksamen (HTX)

(6)

Kombineret erhvervs- og gymnasial uddannelse (EUX)

(7)

Anden skoleuddannelse. Skriv hvilken: _________________

(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
Ingen erhvervs- eller videregående uddannelse

(1)

Kort erhvervsuddannelse under 2 års varighed, f.eks. AMU

(2)

Arbejdsmarkedsuddannelser eller basisår på erhvervsfaglige uddannelser
Faglig uddannelse (håndværk, handel, landbrug mv.), f.eks. faglærte,
social- og sundhedsassistentuddannelsen og tilsvarende

(3)
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Kort videregående uddannelse af 2-3 års varighed, f.eks.

(4)

erhvervsakademiuddannelser som datamatiker, tandplejer,
byggetekniker, installatør eller HD

Universitetsbachelor

(5)

Mellemlang videregående uddannelse af 3-4 års varighed.

(6)

Professionsbachelorer, f.eks. diplomingeniør, sygeplejerske, skolelærer,
pædagog, journalist og HA.

Lang videregående uddannelse af 5-6 års varighed.

(7)

Kandidatuddannelser, f.eks. cand.mag., cand.jur., cand.polyt. osv.

Forskeruddannelse. Ph.d., doktorgrad, licentiat

(8)

Officeruddannelse

(9)

Masteruddannelse, f.eks. i pædagogisk ledelse eller public governance

(10)

Anden erhvervs- eller videregående uddannelse. Skriv hvilken:
_________________________________

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.
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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

(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

uddannelsesorlov fra arbejdet

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.
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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’.
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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”.
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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?
(1)

Gå til BVQ_15

(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

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

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.
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- 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

(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

uddannelsesorlov fra arbejdet

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

(1)

Gå til BVQ_16
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(2)

Nej

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 er/var 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/var 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)
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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

(-8)
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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’.

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)

______________________________________
(-7)

Ønsker ikke at svare

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)
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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?
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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)
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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

Antal

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.

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.

36

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)
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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. 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_DK24. 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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