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[16345info1]
Info1

De næste spørgsmål handler om Deres holdninger til nogle forskellige ting i
tilværelsen. For en del af spørgsmålene vil vi vise Dem et kort, hvor De kan se hvilke
svarmuligheder, De har.

[16345Sp1]
Info1

Sp.1. Hvis De tænker på Deres tilværelse i almindelighed for tiden, hvor lykkelig eller
ulykkelig vil De så alt i alt sige, at De er?

INTV: Vis kort 1 (16345) og læs op.

Single1

m Meget lykkelig   [1]

m Ret lykkelig   [2]

m Ikke særlig lykkelig   [3]

m Slet ikke lykkelig   [4]

m Ved ikke (læses ikke op)   [5]

m Vil ikke svare (læses ikke op)   [6]
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[16345Sp2]
Info1

Sp.2. Mener De, at det alt i alt bør være regeringens ansvar at ...?

INTV: Vis kort 2 (16345) og læs udsagn op.

INTV: Vær opmærksom på 2 ja-svarmuligheder og 2 nej-svarmuligheder.

Grid1

Ja,
absolut
(1)   [1]

Ja,
forment-
lig (2)   [2]

Nej,
forment-
lig ikke
(3)   [3]

Nej,
absolut
ikke (4)

[4]

Ved ikke
[5]

Vil ikke
svare   [6]

Sikre et
arbejde til alle,
der ønsker et
[1]

m m m m m m

Udjævne
indkomstforsk
elle mellem de
rige og de
fattige   [2]

m m m m m m

[16345Sp3]
Info1

Sp.3. Finder De det rigtigt eller forkert, at en mand og en kvinde har seksuel omgang
før ægteskabet?

INTV: Vis kort 3 (16345).

Single1

m Det er altid forkert   [1]

m Det er næsten altid forkert   [2]

m Det er kun forkert i visse tilfælde   [3]

m Det er slet ikke forkert   [4]

m Ved ikke   [5]

m Vil ikke svare   [6]
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[16345Sp4]
Info1

Sp.4. Finder De det rigtigt eller forkert, at en gift person har sekusuel omgang med en
anden end sin mand eller kone?

INTV: Vis kort 3 (16345).

Single1

m Det er altid forkert   [1]

m Det er næsten altid forkert   [2]

m Det er kun forkert i visse tilfælde   [3]

m Det er slet ikke forkert   [4]

m Ved ikke   [5]

m Vil ikke svare   [6]

[16345Sp5]
Info1

Sp.5. Og hvordan ser De på seksuelle forhold mellem to voksne af samme køn?

Single1

m Det er altid forkert   [1]

m Det er næsten altid forkert   [2]

m Det er kun forkert i visse tilfælde   [3]

m Det er slet ikke forkert   [4]

m Ved ikke   [5]

m Vil ikke svare   [6]
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[16345Sp6]
Info1

Sp.6. Mener De PERSONLIGT, at det er rigtigt eller forkert for en kvinde at få en
abort?

INTV: Vis kort 3 (16345) og læs udsagn op.

Grid1

Det er
altid

forkert
(1)   [1]

Det er
næsten
altid

forkert
(2)   [2]

Det er
kun

forkert i
visse

tilfælde
(3)   [3]

Det er
slet ikke
forkert
(4)   [4]

Ved ikke
[5]

Vil ikke
svare   [6]

Hvis der er en
stor risiko for,
at barnet har
en alvorlig
skade   [1]

m m m m m m

Hvis familien
har så lav en
indkomst, at
den ikke har
råd til flere
børn   [2]

m m m m m m
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[16345Sp7]
Info1

Sp.7. Er De enig eller uenig i følgende udsagn?

INTV: Vis kort 4 (16345) og læs udsagn op.

Grid1

Helt
enig (1)

[1]

Delvis
enig (2)

[2]

Hverke
n enig
eller
uenig
(3)   [3]

Delvis
uenig
(4)   [4]

Helt
uenig
(5)   [5]

Ved
ikke   [6]

Vil
ikke
svare

[7]

En ægtemands
opgave er at
tjene penge,
mens en
hustrus opgave
er at tage sig af
hjemmet og
familien   [1]

m m m m m m m

Alt i alt skader
det
familielivet,
hvis kvinden
arbejder på
fuld tid   [2]

m m m m m m m
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[16345Sp8]
Info1

Sp.8. Er De enig eller uenig i følgende udsagn.

INTV: Vis kort 4 (16345) og læs udsagn op.

Grid1

Helt
enig (1)

[1]

Delvis
enig (2)

[2]

Hverke
n enig
eller
uenig
(3)   [3]

Delvis
uenig
(4)   [4]

Helt
uenig
(5)   [5]

Ved
ikke   [6]

Vil
ikke
svare

[7]

Det er i orden
for et par at bo
sammen, også
selvom de ikke
har planer om
at blive gift   [1]

m m m m m m m

For et par, der
har planer om
at gifte sig, er
det en god idé
at bo sammen
først   [2]

m m m m m m m
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[16345Sp9]
Info1

Sp.9. Herefter vil jeg gerne have Dem til at overveje følgende situationer. Mener De,
det er rigtigt eller forkert, hvis ...?

INTV: Vis kort 5 (16345) og læs udsagn op.

Grid1

Ikke
forkert
(1)   [1]

Lidt
forkert
(2)   [2]

Forkert
(3)   [3]

Meget
forkert
(4)   [4]

Ved ikke
[5]

Vil ikke
svare   [6]

En skatteyder
ikke opgiver
hele sin
indkomst for
derved at
betale mindre i
indkomstskat
[1]

m m m m m m

En person
giver fejlagtige
oplysninger
om sig selv for
at få offentlige
ydelser, som
han eller hun
ikke er
berettiget til   [2]

m m m m m m

[16345Sp10]
Info1

Sp.10. Hvor ofte tror De, at andre mennesker ville forsøge at udnytte én, hvis de
havde mulighed for det, og hvor ofte tror De, at de ville forsøge at være fair?

INTV: Vis kort 6 (16345).

Single1

m De ville næsten altid forsøge at udnytte én   [1]

m De ville for det meste forsøge at udnytte én   [2]

m De ville for det meste være fair   [3]

m De ville næsten altid være fair   [4]

m Ved ikke   [5]

m Vil ikke svare   [6]
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[16345Sp11]
Info1

Sp.11. Nogle mennesker siger, at man kan stole på de fleste mennesker. Andre siger,
at man ikke kan være forsigtig nok. Hvordan føler De det?

INTV: Vis kort 7 (16345).

Single1

m Man kan næsten altid stole på andre mennesker   [1]

m Man kan i almindelighed stole på andre mennesker   [2]

m Man bør i almindelighed være meget forsigtig, når man har med andre
mennesker at gøre   [3]

m Man bør næsten altid være forsigtig, når man har med andre mennesker at gøre
[4]

m Ved ikke   [5]

m Vil ikke svare   [6]

[16345Sp12]
Info1

Sp.12. Hvor stor tillid har De til ...?

INTV: Vis kort 8 (16345) og læs udsagn op.

Grid1

Fuld-
stændig

tillid
(1)   [1]

Ganske
megen
tillid
(2)   [2]

Nogen
tillid
(3)   [3]

Kun
lidt

tillid
(4)   [4]

Slet
ingen
tillid
(5)   [5]

Ved
ikke   [6]

Vil
ikke
svare

[7]

Folketinget   [1] m m m m m m m

Erhvervslivet
og industrien
[2]

m m m m m m m

Folkekirken og
religiøse
organisationer
[3]

m m m m m m m

Domstolene og
retsvæsenet   [4]

m m m m m m m

Skolen og
uddannelses-
systemet   [5]

m m m m m m m
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[16345Sp13]
Info1

Sp.13. Hvor enig eller uenig er De i hvert af følgende udsagn?

INTV: Vis kort 4 (16345) og læs udsagn op.

Grid1

Helt
enig (1)

[1]

Delvis
enig (2)

[2]

Hverke
n enig
eller
uenig
(3)   [3]

Delvis
uenig
(4)   [4]

Helt
uenig
(5)   [5]

Ved
ikke   [6]

Vil
ikke
svare

[7]

Præster og
andre religiøse
ledere bør ikke
forsøge at
påvirke,
hvordan folk
stemmer ved
valgene   [1]

m m m m m m m

Præser og
andre religiøse
ledere bør ikke
forsøge at
påvirke
politiske
beslutninger   [2]

m m m m m m m
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[16345Sp14]
Info1

Sp.14. Jeg vil også gerne høre, hvor enig eller uenig De er i følgende udsagn?

INTV: Vis kort 4 (16345) og læs udsagn op.

Grid1

Helt
enig (1)

[1]

Delvis
enig (2)

[2]

Hverke
n enig
eller
uenig
(3)   [3]

Delvis
uenig
(4)   [4]

Helt
uenig
(5)   [5]

Ved
ikke   [6]

Vil
ikke
svare

[7]

Alt i alt gør
den moderne
videnskab
mere skade
end gavn   [1]

m m m m m m m

Vi stoler for
meget på
videnskaben
og for lidt på
den religiøse
tro   [2]

m m m m m m m
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[16345Sp15]
Info1

Sp.15. Endelig vil jeg gerne høre, om De er enig eller uenig i følgende udsagn?

INTV: Vis kort 4 (16345) og læs udsagn op.

Grid1

Helt
enig (1)

[1]

Delvis
enig (2)

[2]

Hverke
n enig
eller
uenig
(3)   [3]

Delvis
uenig
(4)   [4]

Helt
uenig
(5)   [5]

Ved
ikke   [6]

Vil
ikke
svare

[7]

Hvis man ser
sig om i
verden, kan
man se, at
religioner fører
mere konflikt
med sig end
fred   [1]

m m m m m m m

Folk med en
stærk religiøs
tro er ofte for
intolerante
over for andre
[2]

m m m m m m m

Danmark ville
være et bedre
land, hvis
religionen
havde mindre
indflydelse   [3]

m m m m m m m
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[16345Sp16]
Info1

Sp.16. Har De inden for de sidste 12 måneder udført frivilligt arbejde inden for nogle
af de følgende områder? Ved frivilligt arbejde forstås ulønnet arbejde og ikke bare
medlemsskab af en forening. Det skal være arbejde, der er til gavn for andre
mennesker eller for samfundet, og ikke bare for ens egen familie eller personlige
venner.

INTV: Læs udsagn op.
INTV: Hvis den samme frivillige aktivitet falder ind under to eller flere af de nævnte
kategorier, skal det kun oplyses for den kategori, der først er relevant. Hvis
svarpersonen eksempelvis er involveret i en politisk valgkamp for en kandidat med
folkekirkelig eller religiøs baggrund, skal vedkommende opgive det under politisk
arbejde og ikke som religiøse eller kirkelige aktiviteter.

Grid1

Nej (1)
[1]

Ja, 1-2
gange (2)

[2]

Ja, 3-5
gange (3)

[3]

Ja, 6
gange
eller

derover
(4)   [4]

Ved ikke
[5]

Vil ikke
svare   [6]

Politisk
arbejde, f.eks.
for et politisk
parti, i en
græsrodsbevæ
gelse eller i
forbindelse
med en
valgkamp   [1]

m m m m m m

Velgørenhedsa
rbejde, f.eks.
hjælp til syge,
gamle, fattige
[2]

m m m m m m

Religiøse eller
kirkelige
aktiviteter,
f.eks. frivilligt
arbejde for
kirken eller
andre religiøse
foreninger   [3]

m m m m m m

Anden form
for frivilligt
arbejde   [4]

m m m m m m
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[16345Sp17]
Info1

Sp.17. Mener De, at folkekirken og andre religiøse organisationer har for meget eller
for lidt magt og indflydelse her i landet?

INTV: Vis kort 9 (16345).

Single1

m Alt for meget magt   [1]

m For meget magt   [2]

m Tilpas meget magt   [3]

m For lidt magt   [4]

m Alt for lidt magt   [5]

m Ved ikke   [6]

m Vil ikke svare   [7]

[16345Sp18]
Info1

Sp.18. Hvilket af disse udsagn kommer tættest på Deres egen opfattelse af Gud?

INTV: Vis kort 10 (16345).

Single1

m Jeg tror ikke på Gud   [1]

m Jeg ved ikke, om der er en Gud, og jeg tror ikke, man har nogen mulighed for
at finde ud af det   [2]

m Jeg tror ikke på en personlig Gud, men jeg tror på en eller anden form for
Højere Magt   [3]

m Sommetider tror jeg på Gud, til andre tider gør jeg ikke   [4]

m Selvom jeg har min tvivl, så føler jeg, at jeg tror på Gud   [5]

m Jeg ved, at Gud virkelig eksisterer, og det er jeg slet ikke i tvivl om   [6]

m Ved ikke   [7]

m Vil ikke svare   [8]
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[16345Sp19]
Info1

Sp.19. Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst Deres tro på Gud?

INTV: Vis kort 11 (16345).

Single1

m Jeg tror ikke på Gud nu, og det har jeg aldrig gjort   [1]

m Jeg tror ikke på Gud nu, men det gjorde jeg tidligere   [2]

m Jeg tror på Gud nu, men det har jeg ikke tidligere gjort   [3]

m Jeg tror på Gud nu, og det har jeg altid gjort   [4]

m Ved ikke   [5]

m Vil ikke svare   [6]

[16345Sp20]
Info1

Sp.20. Tror De på ...?

INTV: Vis kort 12 (16345) og læs udsagn op.

Grid1

Ja, helt
sikkert
(1)   [1]

Ja, sand-
synligvis

(2)   [2]

Nej,
sand-

synligvis
ikke (3)

[3]

Nej, helt
sikkert
ikke (4)

[4]

Ved ikke
[5]

Vil ikke
svare   [6]

Et liv efter
døden   [1]

m m m m m m

Himlen   [2] m m m m m m

Helvede   [3] m m m m m m

Religiøse
mirakler   [4]

m m m m m m
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[16345Sp21]
Info1

Sp.21. Hvilke af følgende udsagn kommer tættest på en beskrivelse af Deres
opfattelse af Biblen?

INTV: Vis kort 13 (16345).

Single1

m Biblen er Guds ord, og den skal tages helt bogstaveligt   [1]

m Biblen bygger på Guds ord, men den skal ikke tages alt for bogstaveligt   [2]

m Biblen er en meget gammel bog fyldt med fortællinger, legender, historier og
moralske forskrifter nedskrevet af mennesker   [3]

m Spørgsmål om Biblen har ingen betydning for mig   [4]

m Ved ikke   [5]

m Vil ikke svare   [6]
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[16345Sp22]
Info1

Sp.22. Er de enig eller uenig i følgende udsagn?

INTV: Vis kort 4 (16345) og læs udsagn op.

Grid1

Helt
enig (1)

[1]

Delvis
enig (2)

[2]

Hverke
n enig
eller
uenig
(3)   [3]

Delvis
uenig
(4)   [4]

Helt
uenig
(5)   [5]

Ved
ikke   [6]

Vil
ikke
svare

[7]

Der findes en
Gud, som er
optaget af og
holder af hvert
eneste
menneske på
jorden   [1]

m m m m m m m

Det er meget
lidt, som det
enkelte
menneske kan
gøre for at
ændre sit
livsforløb   [2]

m m m m m m m

For mig er
livet kun
meningsfyldt,
fordi Gud
findes   [3]

m m m m m m m

Efter min
opfattelse har
livet ikke
noget særligt
formål   [4]

m m m m m m m

Livet er kun
meningsfyldt,
hvis man selv
giver det
mening   [5]

m m m m m m m

Vi skaber selv
vores egen
skæbne   [6]

m m m m m m m
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[16345Sp23]
Info1

Sp.23. Har De nogensinde oplevet et vendepunkt i Deres liv, hvor De har fået en ny
og personlig religiøs overbevisning?

Single1

m Ja   [1]

m Nej   [2]

m Ved ikke   [3]

m Vil ikke svare   [4]

[16345Sp24]
Info1

Sp.24. Hvad var Deres moders religiøse overbevisning, da De var barn? Var hun
knyttet til ...?

INTV: Læs op.
INTV: ""Knyttet til"" blot for at angive religiøs retning, IKKE styrken.

Single1

m Folkekirken   [1]

m Den katolske kirke   [2]

m Den jødiske menighed   [3]

m Den ortodokse græske eller russiske kirke   [4]

m Islam   [5]

m Anden form for religion   [6]

m Ingen religiøs overbevisning   [7]

m Jeg har ingen mor/ jeg voksede ikke op med min mor (læses ikke op)   [8]

m Ved ikke (læses ikke op)   [9]

m Vil ikke svare (læses ikke op)   [10]

• Continue If [16345Sp24] = '6' Else Goto Form [16345Sp25] On Page 18

[16345Sp24A]
Info1

Sp.24. - fortsat.

INTV: Noter anden form for religion.

OpenText1

@@:
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ÄÄ [16345Sp25]
Info1

Sp.25. Hvad var Deres faders religiøse overbevisning, da De var barn? Var han
knyttet til ...?

INTV: Læs op.
INTV: ""Knyttet til"" blot for at angive religiøs retning, IKKE styrken.

Single1

m Folkekirken   [1]

m Den katolske kirke   [2]

m Den jødiske menighed   [3]

m Den ortodokse græske eller russiske kirke   [4]

m Islam   [5]

m Anden form for religion   [6]

m Ingen religiøs overbevisning   [7]

m Jeg har ingen far/ jeg voksede ikke op med min far (læses ikke op)   [8]

m Ved ikke (læses ikke op)   [9]

m Vil ikke svare (læses ikke op)   [10]

• Continue If [16345Sp25] = '6' Else Goto Form [16345Sp26] On Page 19

[16345Sp25A]
Info1

Sp.25. - fortsat.

INTV: Noter anden form for religion.

OpenText1

@@:
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ÄÄ [16345Sp26]
Info1

Sp.26. Hvilken religiøs overbevisning, om nogen, er du selv opdraget til? Er det ...?

INTV: Læs op.

Single1

m Folkekirken   [1]

m Den katolske kirke   [2]

m Den jødiske menighed   [3]

m Den ortodokse græske eller russiske kirke   [4]

m Islam   [5]

m Anden form for religion   [6]

m Ingen religiøs overbevisning   [7]

m Ved ikke (læses ikke op)   [8]

m Vil ikke svare (læses ikke op)   [9]

• Continue If [16345Sp26] = '6' Else Goto Form [16345Sp27] On Page 20

[16345Sp26A]
Info1

Sp.26. - fortsat.

INTV: Noter anden form for religion.

OpenText1

@@:
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ÄÄ [16345Sp27]
Info1

Sp.27. Hvis De er gift eller samlevende, vil jeg gerne stille Dem et spørgsmål om ham
eller hende. Hvis ikke går vi videre til næste spørgsmål.

Hvad er Deres ægtefælle eller samlevers religiøse overbevisning? Er han eller hun
knyttet til ...?

INTV: Læs op.
INTV: ""Knyttet til"" blot for at angive religiøs retning, IKKE styrken.

Single1

m Folkekirken   [1]

m Den katolske kirke   [2]

m Den jødiske menighed   [3]

m Den ortodokse græske eller russiske kirke   [4]

m Islam   [5]

m Anden form for religion   [6]

m Ingen religiøs overbevisning   [7]

m Ikke gift/ingen samlever   [8]

m Ved ikke (læses ikke op)   [9]

m Vil ikke svare (læses ikke op)   [10]

• Continue If [16345Sp27] = '6' Else Goto Form [16345Sp28] On Page 21

[16345Sp27A]
Info1

Sp.27. - fortsat.

INTV: Noter anden form for religion.

OpenText1

@@:
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ÄÄ [16345Sp28]
Info1

Sp.28. Hvor ofte deltog Deres moder i gudstjenester og andre religiøse
sammenkomster under Deres opvækst?

INTV: Læs op.

Single1

m Aldrig   [1]

m Mindre end en gang om året   [2]

m Omkring en eller to gange om året   [3]

m Flere gange om året   [4]

m Omkring en gang om måneden   [5]

m 2-3 gange om måneden   [6]

m Næsten hver uge   [7]

m Hver uge   [8]

m Flere gange om ugen   [9]

m Jeg har ingen mor/ Jeg voksede ikke op med min mor (læses ikke op)   [10]

m Ved ikke (læses ikke op)   [11]

m Vil ikke svare (læses ikke op)   [12]

[16345Sp29]
Info1

Sp.29. Hvor ofte deltog Deres fader i gudstjenester og andre religiøse sammenkomster
under Deres opvækst?

INTV: Læs op.

Single1

m Aldrig   [1]

m Mindre end en gang om året   [2]

m Omkring en eller to gange om året   [3]

m Flere gange om året   [4]

m Omkring en gang om måneden   [5]

m 2-3 gange om måneden   [6]

m Næsten hver uge   [7]

m Hver uge   [8]

m Flere gange om ugen   [9]

m Jeg har ingen far/ Jeg voksede ikke op med min far (læses ikke op)   [10]

m Ved ikke (læses ikke op)   [11]

m Vil ikke svare (læses ikke op)   [12]
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[16245Sp30]
Info1

Sp.30. Og da De selv var omkring 11-12 år gammel, hvor ofte deltog De da selv i
gudstjenester eller andre religiøse sammenkomster?

INTV: Læs op.

Single1

m Aldrig   [1]

m Mindre end en gang om året   [2]

m Omkring en eller to gange om året   [3]

m Flere gange om året   [4]

m Omkring en gang om måneden   [5]

m 2-3 gange om måneden   [6]

m Næsten hver uge   [7]

m Hver uge   [8]

m Flere gange om ugen   [9]

m Ved ikke (læses ikke op)   [11]

m Vil ikke svare (læses ikke op)   [12]

[16345Sp31]
Info1

Sp.31. Hvor tit plejer De at bede?

INTV: Læs op.

Single1

m Aldrig   [1]

m Mindre end en gang om året   [2]

m Omkring en eller to gange om året   [3]

m Flere gange om året   [4]

m Omkring en gang om måneden   [5]

m 2-3 gange om måneden   [6]

m Næsten hver uge   [7]

m Hver uge   [8]

m Flere gange om ugen   [9]

m Ved ikke (læses ikke op)   [10]

m Vil ikke svare (læses ikke op)   [11]



16345 In2Quest

Copyright by In2itive Technologies A/S 1992 - 23

[16345Sp32]
Info1

Sp.32. Hvor tit deltager De i folkekirkelige eller andre religiøse aktiviteter ud over
gudstjenester?

INTV: Læs op.

Single1

m Aldrig   [1]

m Mindre end en gang om året   [2]

m Omkring en eller to gange om året   [3]

m Flere gange om året   [4]

m Omkring en gang om måneden   [5]

m 2-3 gange om måneden   [6]

m Næsten hver uge   [7]

m Hver uge   [8]

m Flere gange om ugen   [9]

m Ved ikke (læses ikke op)   [10]

m Vil ikke svare (læses ikke op)   [11]

[16345Sp33]
Info1

Sp.33. Vil De beskrive Dem selv som ...?

INTV: Vis kort 14 (16345) og læs op.

Single1

m Meget stærkt religiøs   [1]

m Meget religiøs   [2]

m Ret religiøs   [3]

m Hverken religiøs eller ureligiøs   [4]

m Ret ureligiøs   [5]

m Meget ureligiøs   [6]

m Meget stærkt ureligiøs   [7]

m Ved ikke (læses ikke op)   [8]

m Vil ikke svare (læses ikke op)   [9]
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[16345Sp34]
Info1

Sp.34. Hvilket af disse udsagn kommer tættest på Deres egen opfattelse?

INTV: Vis kort 15 (16345) og læs op.

Single1

m Der findes meget lidt sandhed i nogen religion   [1]

m Der findes grundlæggende sandheder i mange religioner   [2]

m Der er kun én sand religion   [3]

m Ved ikke (læses ikke op)   [4]

m Vil ikke svare (læses ikke op)   [5]

[16345Sp35A]
Info1

Sp.35A. Forestil Dem, at De er passager i en bil, der føres af en af Deres gode venner.
De ved, at han kører for hurtigt. Han påkører en fodgænger. Deres ven beder Dem
fortælle politiet, at han overholdt fartgrænsen.

INTV: Vis kort 16 (16345).

Hvilket af disse udsagn kommer tættest på Deres opfattelse af, hvad Deres ven har ret
til at forvente af Dem i denne situation?

INTV: Læs op.

Single1

m Min ven har ABSOLUT ret til at forvente, at jeg bekræfter, at han overholdt
fartgrænsen   [1]

m Min ven har EN VIS ret til at forvente, at jeg bekræ fter, at han overholdt
fartgrænsen   [2]

m Min ven har INGEN ret til at forvente, at jeg bekræfter, at han overholdt
fartgrænsen   [3]

m Ved ikke (læses ikke op)   [4]

m Vil ikke svare (læses ikke op)   [5]
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[16345Sp35B]
Info1

Sp.35B. Hvad ville De gøre i denne situation? Ville De ...?

INTV: Vis kort 17 (16345) og læs op.

Single1

m Helt sikkert fortælle politiet, at min ven overtrådte fartgrænsen   [1]

m Formodentlig fortælle politiet, at min ven overtrådte fartgrænsen   [2]

m Formodentlig fortælle politiet, at min ven IKKE overtrådte fartgrænsen   [3]

m Helt sikkert fortælle politiet, at min ven IKKE overtrådte fartgrænsen   [4]

m Ved ikke (læses ikke op)   [5]

m Vil ikke svare (læses ikke op)   [6]

[16345Sp36]
Info1

Sp.36. Hvad er Deres civilstand?

INTV: Hvis svarpersonen er samboende, krydses af ud for ""Enlig, aldrig gift"" - dog
ikke, hvis svarpersonen er f.eks. fraskilt på grund af tidligere forhold; så anføres
svarpersonen her.

Single1

m Gift   [1]

m Enke(mand)   [2]

m Fraskilt   [3]

m Separeret   [4]

m Enlig, aldrig gift   [5]

m Ved ikke   [6]

m Vil ikke svare   [7]

• Continue If [16345Sp36] In '2', '3', '4', '5', '6', '7' Else Goto Form [16345Sp38] On Page
26



16345 In2Quest

Copyright by In2itive Technologies A/S 1992 - 26

[16345Sp37]
Info1

Sp.37. Er De samboende med fast partner?

Single1

m Ja   [1]

m Nej   [2]

m Ved ikke   [3]

m Vil ikke svare   [4]

ÄÄ [16345Sp38]
Info1

Sp.38. Hvor mange år har De gået i skole? Her tænkes på folkeskole, gymnasium og
videregående uddannelse, men ikke erhvervspraktik.

INTV: ""ved ikke"" eller ""vil ikke svare"" skrives om 0.

Info2

Antal år:

OpenNumeric1

@@: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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[16345Sp39]
Info1

Sp.39. Hvilken af disse beskrivelser passer bedst på Deres situation?

INTV:  Vis kort 18 (16345).

Single1

m Fuldtidsbeskæftiget (30 timer eller mere pr. uge)   [1]

m Deltidsbeskæftiget (10-29 timer pr. uge)   [2]

m Mindre end deltidsbeskæftiget (mindre end 10 timer pr. uge)   [3]

m Midlertidigt fraværende (syg o.lign.)   [4]

m Midlertidigt fraværende (barsels-, forældre-, udd.orlov fra arbejdet)   [5]

m Medhjælpende ægtefælle   [6]

m Arbejdsløs (herunder på orlov fra arbejdsløshed)   [7]

m Lærling/elev (med løn)   [8]

m Skoleelev (uden løn)   [9]

m Studerende (uden løn)   [10]

m På efterløn/overgangsydelse   [11]

m Folkepensionist, alderspensionist   [12]

m Hjemmegående husmor (som ikke tilhører en af de øvrige kategorier)   [13]

m Førtidspensionist   [14]

m Andre uden for arbejdsstyrken   [15]

m Ved ikke   [16]

m Vil ikke svare   [17]

• Continue If [16345Sp39] In '1', '2', '3', '4', '5', '6' Else Goto Form [16345Sp41] On Page
28

[16345Sp40]
Info1

Sp.40. Hvad er Deres ugentlige arbejdstid (normalt)?

INTV: Hvis ""ved ikke"" eller ""vil ikke svare"" skrives 0.

Info2

Antal timer:

OpenNumeric1

@@: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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ÄÄ [16345Sp41]
Info1

Sp.41. Hvad er Deres stilling?

INTV: Hvis svarpersonen er pensioneret eller uden for arbejde lige nu, angiv da sidste
arbejde.

INTV: Husmødre, personer på efteruddannelse mv. angives som deres seneste stilling.
Studerende angives som studerende.

INTV: Husk nøje beskrivelse. Hvis der f.eks. bliver svaret ""smed"", så prob på
hvilken slags smed (kleinsmed, selvstændig smed el.lign.).

OpenText1

@@:
Single1

m Ved ikke   [1]

m Vil ikke svare   [2]

• Continue If [16345Sp39] In '1', '2', '3', '4', '5', '6' Else Goto Form [16345Sp46] On Page
30

[16345Sp42]
Info1

Sp.42. Leder De, eller er De ansvarlig for andres arbejde?

Single1

m Ja   [1]

m Nej   [2]

m Ved ikke   [3]

m Vil ikke svare   [4]
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[16345Sp43]
Info1

Sp.43. Er De privat ansat, offentligt ansat eller selvstændig? Her tænkes på Deres
hovedbeskæftigelse.

Single1

m Offentligt ansat   [1]

m Arbejder for offentligt ejet firma   [2]

m Privat ansat, herunder medhjælpende ægtefælle   [3]

m Selvstændig   [4]

m Andet   [5]

m Ved ikke   [6]

m Vil ikke svare   [7]

[16345Sp44]
Info1

Sp.44. Har De lige nu arbejde enten som lønmodtager eller som selvstændig
erhvervsdrivende?

INTV: Hvis svarpersonen er både selvstændig og lønmodtager, sættes kryds ud for
det, som er hovedbeskæftigelsen. En studerende med et bijob på f.eks. 5 timer pr. uge,
er også lønmodtager.

Single1

m Ja, som lønmodtager   [1]

m Ja, som selvstændig erhvervsdrivende   [2]

m Nej   [3]

m Ved ikke   [4]

m Vil ikke svare   [5]

• Continue If [16345Sp44] = '2' Else Goto Form [16345Sp46] On Page 30

[16345Sp45]
Info1

Sp.45. Har De nogle ansatte?

Single1

m Ja   [1]

m Nej   [2]

m Ved ikke   [3]

m Vil ikke svare   [4]
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• Continue If [16345Sp45] = '1' Else Goto Form [16345Sp46] On This Page

[16345Sp45A]
Info1

Sp.45A. Hvor mange?

INTV: Hvis ""ved ikke"" eller ""vil ikke svare"" skrives 0.

Info2

Antal ansatte:

OpenNumeric1

@@: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ÄÄ [16345Sp46]
Info1

Sp.46. Er De medlem af en fagforening?

Single1

m Ja   [1]

m Nej   [2]

m Ved ikke   [3]

m Vil ikke svare   [4]
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[16345Sp47]
Info1

Sp.47. Hvilken af disse beskrivelser passer bedst på Deres eventuelle ægtefælle eller
samlever?

INTV:  Vis kort 18 (16345).

Single1

m Fuldtidsbeskæftiget (30 timer eller mere pr. uge)   [1]

m Deltidsbeskæftiget (10-29 timer pr. uge)   [2]

m Mindre end deltidsbeskæftiget (mindre end 10 timer pr. uge)   [3]

m Midlertidigt fraværende (syg o.lign.)   [4]

m Midlertidigt fraværende (barsels-, forældre-, udd.orlov fra arbejdet)   [5]

m Medhjælpende ægtefælle   [6]

m Arbejdsløs (herunder på orlov fra arbejdsløshed)   [7]

m Lærling/elev (med løn)   [8]

m Skoleelev (uden løn)   [9]

m Studerende (uden løn)   [10]

m På efterløn/overgangsydelse   [11]

m Folkepensionist, alderspensionist   [12]

m Hjemmegående husmor (som ikke tilhører en af de øvrige kategorier)   [13]

m Førtidspensionist   [14]

m Andre uden for arbejdsstyrken   [15]

m Har ingen ægtefælle/ samlever   [16]

m Ved ikke   [17]

m Vil ikke svare   [18]

• Continue If [16345Sp47] In '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', '11', '12', '13', '14', '15', '17',
'18' Else Goto Form [16345Sp49] On Page 32
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[16345Sp48]
Info1

Sp.48. Hvad er hans eller hendes stilling? Hvis Deres ægtefælle eller samlever er
pensioneret eller uden for arbejde lige nu, angiv da hens eller hendes sidste arbejde.

INTV: Husmødre, personer på efteruddannelse, mv. angives som deres seneste
stilling. Studerende angives som studerende.

INTV: Prob på en nøjagtig beskrivelse.

OpenText1

@@:
Single1

m Ved ikke   [1]

m Vil ikke svare   [2]

ÄÄ [16345Sp49]
Info1

Sp.49. Er De medlem af folkekirken eller et andet religiøst trossamfund?

Hvis ja: Hvilket?

Single1

m Nej, ikke medlem af noget religiøst trossamfund   [1]

m Ja, folkekirken   [2]

m Ja, katolsk   [3]

m Ja, jødisk   [4]

m Ja, muslimsk   [5]

m Andet   [6]

m Ved ikke   [7]

m Vil ikke svare   [8]

• Continue If [16345Sp49] = '6' Else Goto Form [16345Sp50] On Page 33

[16345Sp49A]
Info1

Sp.49. - fortsat.

Noter.

OpenText1

@@:
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ÄÄ [16345Sp50]
Info1

Sp.50. Hvor ofte går De til gudstjeneste?

Single1

m En gang om ugen eller mere   [1]

m 2-3 gange om måneden   [2]

m 1 gang om måneden   [3]

m Flere gange om året   [4]

m Sjældnere   [5]

m Aldrig   [6]

m Ved ikke   [7]

m Vil ikke svare   [8]

[16345Sp51]
Info1

Sp.51. Man taler nogle gange om, at der findes forskellige socialgrupper eller
samfundsklasser. Hvis De selv skulle placere Dem i en sådan samfundsklasse, hvilken
af disse skulle det så være?

INTV: Vis kort 19 (16345).

Single1

m Underklassen   [1]

m Arbejderklassen   [2]

m Middelklassen   [3]

m Højere middelklasse   [4]

m Overklassen   [5]

m Ingen af disse   [6]

m Ved ikke   [7]

m Vil ikke svare   [8]
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[16345Sp52]
Info1

Sp.52. Hvilken type by bor De i?

Single1

m Et landdistrikt   [1]

m En by med under 10.000 indbyggere   [2]

m En by med 10.000 - 50.000 indbyggere   [3]

m En by med 50.001 - 500.000 indbyggere   [4]

m Hovedstadsområdet   [5]

m Ved ikke   [6]

m Vil ikke svare   [7]

[16345Sp53]
Info1

Sp.53. I hvilket land er De selv født?

INTV: Her tænkes på den etniske baggrund - og ikke på om man er kommet til verden
på en ferie eller en udstationering.

INTV: Vis kort 20 (16345).

Single1

m Danmark   [1]

m Sverige   [2]

m Norge   [3]

m Tyskland   [4]

m England   [5]

m USA   [6]

m Andet   [7]

m Ved ikke   [8]

m Vil ikke svare   [9]

• Continue If [16345Sp53] = '7' Else Goto Form [16345Sp54] On Page 35

[16345Sp53A]
Info1

Sp.53. - fortsat.

Noter.

OpenText1

@@:
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ÄÄ [16345Sp54]
Info1

Sp.54. I hvilket land er Deres far født?

INTV: Her tænkes på den etniske baggrund - og ikke på om man er kommet til verden
på en ferie eller en udstationering.

INTV: Vis kort 20 (16345).

Single1

m Danmark   [1]

m Sverige   [2]

m Norge   [3]

m Tyskland   [4]

m England   [5]

m USA   [6]

m Andet   [7]

m Ved ikke   [8]

m Vil ikke svare   [9]

• Continue If [16345Sp54] = '7' Else Goto Form [16345Sp55] On Page 36

[16345Sp54A]
Info1

Sp.54. - fortsat.

Noter.

OpenText1

@@:
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ÄÄ [16345Sp55]
Info1

Sp.55. Jeg nævner nu et synspunkt fra den politiske debat, som man kan være enig
eller uenig i. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene på dette kort.

INTV: Vis kort 4 (16345).

Indvandring udgør en alvorlig trussel mod vores nationale egenart.

Single1

m Helt enig   [1]

m Delvis enig   [2]

m Hverken enig eller uenig   [3]

m Delvis uenig   [4]

m Helt uenig   [5]

m Ved ikke   [6]

m Vil ikke svare   [7]

[16345Sp56]
Info1

Sp.56. Så har jeg et spørgsmål, hvor jeg vil bede Dem angive, hvor stor De vil sige,
Deres sympati er for Islam. Forestil Dem en skala fra 0 til 10, hvor 10 betyder
""Meget stor sympati"", og 0 betyder ""Meget lille sympati"".

INTV: Vær opmærksom på nummereringen.

Single1

m 0. Meget lille sympati   [1]

m 1   [2]

m 2   [3]

m 3   [4]

m 4   [5]

m 5   [6]

m 6   [7]

m 7   [8]

m 8   [9]

m 9   [10]

m 10. Meget stor sympati   [11]

m Ved ikke   [12]

m Vil ikke svare   [13]


