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Tekst 
Mange tak fordi du ønsker at deltage i undersøgelsen. Det tager ca. 25-30 minutter at besvare skemaet. 
Som tak for hjælpen får du til gengæld 200 point.  
 
Husk at det altid er muligt at lukke vinduet med din besvarelse ned, og fortsætte hvor du slap på et andet 
tidspunkt. Når du klikker på linket igen vil du nemlig automatisk starte, hvor du var nået til i undersøgelsen. 
 
 
Enkeltsvar 
V3: Sp.1 Vil du sige, du er meget interesseret i politik, noget interesseret, kun lidt eller slet ikke interesseret i 
politik? 
 

1. Meget 
2. Noget  
3. Kun lidt  
4. Slet ikke 
88. Ved ikke 

 
Enkeltsvar 
V4: Sp.2 Hvilket parti stemte du på ved folketingsvalget d. 15. september? 
 

1. A: Socialdemokraterne 
2. B: Radikale 
3. C: Konservative 
4. F: Socialistisk Folkeparti 
5. I: Liberal Alliance 
6. K: Kristendemokraterne 
7. O: Dansk Folkeparti 
8. V: Venstre 
9. Ø:Enhedslisten 
10. Kandidat uden for partierne 
11. Husker ikke parti 
12. Vil ikke svare hvilket parti jeg stemte på 
13. Stemte blankt 
14. Stemte ikke 
15. Havde ikke stemmeret 

 
Enkeltsvar – hvis sp.2=1-13 (stemte d. 15. september) 
V5: Sp.3 Hvornår besluttede du at stemme som du gjorde?  
 

1. I de sidste dage før valget 
2. Tidligere i valgkampen 
3. Vidste allerede før valgkampen, hvad jeg ville stemme 
88. Ved ikke 

 
Enkeltsvar – hvis sp.2=1-12 (stemte på et parti ved valget) 
V6: Sp.4 Vil du sige, at du stemte på dette parti med begejstring, med tilfredshed, med blandede følelser – 
eller følte du nærmest, du måtte vælge det mindst onde? 
 

1. Stemte med begejstring 
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2. Stemte med tilfredshed 
3. Stemte med blandede følelser 
4. Måtte nærmest vælge det mindst onde 
88. Ved ikke 

 
 
 
Flersvar - hvis sp.2=1-12 (stemte på et parti ved valget) 
V7-V18: Sp.5 Tænkte du på at stemme på andre partier end det, du endte med at stemme på d. 15. 
september? (gerne flere svar) 
 

1. Nej 
2. Ja, A: Socialdemokraterne 
3. Ja, B: Radikale 
4. Ja, C: Konservative 
5. Ja, F: Socialistisk Folkeparti 
6. I: Liberal Alliance 
7. Ja, K: Kristendemokraterne 
8. Ja, O: Dansk Folkeparti 
9. Ja, V: Venstre 
10. Ja, Ø: Enhedslisten 
11. Ja, kandidat uden for partierne 
88. Ved ikke 

 
Enkeltsvar 
V19: Sp.6 Hvilket parti stemte du på ved det forrige folketingsvalg 13. november 2007? 
 

1. A: Socialdemokraterne 
2. B: Det Radikale Venstre 
3. C: De Konservative 
4. D: Centrumdemokraterne 
5. F: Socialistisk Folkeparti 
6. K: Kristendemokraterne 
7. M: Minoritetspartiet 
8. O: Dansk Folkeparti 
9. V: Venstre 
10. Y: Ny Alliance 
11. Ø: Enhedslisten 
12. Husker ikke parti 
13. Vil ikke svare om parti 
14. Stemte blankt 
15. Stemte ikke 
16. Havde ikke stemmeret 

 
Åbent 

V20: Sp. 7a Vi har jo lige haft folketingsvalg. Hvilket problem mener du, er det vigtigste i dag, som politikerne 
bør tage sig af?  

 

1. V21: Noter venligst: ______________________________  

2. Ingen problemer 

88. Ved ikke  

 

Åbent – hvis sp.7a EJ=2 (Ingen problemer) 

V22: Sp.7b Hvilket problem er det næst mest vigtige problem, som politikerne bør tage sig af? 

 



3 

 

1. V23: Noter venligst: ____________ 

2. Kan ikke nævne flere problemer 

88. Ved ikke  

 

Åbent – hvis sp.7b EJ=2 (Kan ikke nævne flere problemer) 

V24: Sp.7c Kan du nævne flere vigtige problemer, som politikerne bør tage sig af? 

 

1. V25: Noter venligst: ____________ 

2. Kan ikke nævne flere problemer 

88. Ved ikke  

 

Åbent – hvis sp.7c EJ=2 (Kan ikke nævne flere problemer) 

V26: Sp.7d Kan du nævne flere vigtige problemer, som politikerne bør tage sig af? 

 

1. V27: Noter venligst: ____________ 

2. Kan ikke nævne flere problemer 

88. Ved ikke  

 

Batteri enkeltsvar 

V28-V36: Sp.8 Hvor godt synes du om de enkelte partier?  

 

Placer venligst det enkelte parti på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, 
og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. 
Hvis der er et parti, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sætte kryds i rubrikken 
”Ved ikke nok om”.  
 

1. A: Socialdemokraterne 
2. B: Radikale 
3. C: Konservative 
4. F: Socialistisk Folkeparti 
5. I: Liberal Alliance 
6. K: Kristendemokraterne 
7. O: Dansk Folkeparti 
8. V: Venstre 
9. Ø:Enhedslisten 

 

Skala: 

1. 0 Synes meget dårligt om partiet 

2. 1 

3. 2 

4. 3 

5. 4 

6. 5 

7. 6 

8. 7 

9. 8 
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10. 9 

11. 10 Synes virkelig godt om partiet 

12. Ved ikke nok om partiet 

99. Vil ikke svare 

88. Ved ikke  

 

Enkeltsvar 
V37: Sp.9 Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt parti. Der findes også mange, der ikke 
føler sig som tilhængere af noget specielt parti. Betragter du dig selv som f.eks. socialdemokrat, 
konservativ, radikal, venstremand, SF’er eller noget andet, eller føler du dig ikke som tilhænger af et 
bestemt parti? 

1. Ja, betragter mig som tilhænger af et bestemt parti 
2. Nej, ikke tilhænger af noget parti 
3. I tvivl 
88. Ved ikke 

 
Batteri enkeltsvar  

V38-V45: Sp.10A Nedenfor følger en række problemer, hvor vi gerne vil vide, hvem du mener, er bedst til at 
løse problemet – en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering. 
 
Hvem er bedst til at … 
 

1. Løse landets økonomiske problemer i almindelighed?    
2. Bekæmpe arbejdsløsheden? 
3. Sikre en god undervisning i folkeskolen?   
4. Klare de udfordringer, globaliseringen stiller? 
5. Sikre den sociale balance i den økonomiske politik?   
6. Sikre Danmark en moderne industri, så Danmark bliver ved med at være et af de rigeste lande i 

verden? 
7. Varetage Danmarks interesser i EU? 
8. Lede landet under en økonomisk krise?   

 
Skala:  

1. Socialdemokratisk ledet regering bedst 
2. Borgerlig regering bedst 
3. Ingen forskel  
88. Ved ikke 

 
Batteri enkeltsvar  

V46-V52: Sp.10B Nedenfor følger en række problemer, hvor vi gerne vil vide, hvem du mener, er bedst til at 
løse problemet – en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering. 
 
Hvem er bedst til at … 
 

1. Sikre miljøet? 
2. Sikre en fornuftig flygtninge-/indvandrerpolitik?   
3. Sikre tilfredsstillende forhold for de ældre?  
4. Sikre et velfungerende sundhedsvæsen? 
5. Forhindre, at statsgælden løber løbsk?  
6. Formidle et bredt samarbejde hen over midten?  
7. – og hvilken regering tror du, vil give dig selv flest penge til rådighed?  

 
Skala:  
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1. Socialdemokratisk ledet regering bedst 
2. Borgerlig regering bedst 
3. Ingen forskel  
88. Ved ikke  

 
Tekst 

Nu kommer en række politiske påstande, som du kan opfatte som en slags diskussion mellem to personer, 
A og B. Du bedes svare, om du er mest enig med person A eller mest enig med person B. Selvom du ikke er 
helt enig med nogen af parterne bedes du alligevel gerne svare, hvilken påstand, der kommer nærmest dit 
eget synspunkt. 
 
Enkeltsvar 

V53: Sp.11a Først kommer et spørgsmål om samfundets sociale udgifter.  

A siger: Man er gået for langt med sociale reformer her i landet. Folk burde mere end nu klare sig uden 
sociale sikringer og bidrag fra samfundet.  
B siger: De sociale reformer, som er gennemført i vores land bør opretholdes i mindst samme omfang som 
nu.  
 
Er du: 
 

1. Mest enig med A  
2. Mest enig med B  
3. Ikke enig med nogen af parterne  
88. Ved ikke  

 
Enkeltsvar 

V54: Sp.11b Så kommer et spørgsmål om levestandard og indtægtsforhold. 

A siger: Forskellene i indtægter og levestandard er stadig for store i vores land. Derfor burde folk med 
mindre indtægter få en hurtigere forbedring af levestandarden end dem med højere indtægt.  
B siger: Indtægtsudjævningen er gået tilstrækkeligt langt. De indtægtsforskelle, som endnu findes, bør stort 
set bibeholdes.  
 
Er du: 
 

1. Mest enig med A  
2. Mest enig med B  
3. Ikke enig med nogen af parterne  
88. Ved ikke 

 
Enkeltsvar 

V55: Sp.11c Det næste spørgsmål drejer sig om statens kontrol over erhvervslivet.  

A siger: Forretnings- og industrifolk bør i større grad have lov til at bestemme over deres egne forretninger.  
B siger: Staten bør kontrollere og samordne erhvervslivet. Den statslige kontrol bør i hvert fald ikke være 
mindre, end den er i dagens Danmark.  
 
Er du: 
 

1. Mest enig med A  
2. Mest enig med B  
3. Ikke enig med nogen af parterne  
88. Ved ikke 

 
Enkeltsvar 

V56: Sp.11d Så har vi et spørgsmål om globaliseringens betydning for velfærdssystemet i Danmark 

A siger: Globaliseringen tvinger os til at sænke skattetrykket og velfærdsudgifterne. Ellers kan Danmark ikke 
klare sig i konkurrencen. 
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B siger: Globaliseringen forhindrer ikke Danmark i at have et højt skattetryk og høje velfærdsudgifter, hvis 
det er det, vi ønsker. 
 
Er du: 
 

1. Mest enig med A  
2. Mest enig med B  
3. Ikke enig med nogen af parterne  
88. Ved ikke 

 
NYT sp. indsat 28/9 
Enkeltsvar 

V57: Sp.11e Man diskuterer også større valgfrihed for borgerne, f.eks. mellem offentlige og private 

leverandører af serviceopgaver, eller mellem forskellige offentlige institutioner. 
A siger: Der bør i væsentligt højere grad end nu indføres valgfrihed i den offentlige sektor. 
B siger: Valgfriheden for borgerne er tilstrækkelig i dag.     
    

1. Mest enig med A  
2. Mest enig med B  
3. Ikke enig med nogen af parterne  
88. Ved ikke  

 

NYT sp. indsat 28/9 

Enkeltsvar 

V58: Sp.11f Man diskuterer også, hvad der er det vigtigste middel mod den økonomiske krise netop nu. 

A siger: Det vigtigste er at få gang i den økonomiske vækst, fx ved at fremrykke offentlige investeringer 

B siger: Det vigtigste er at få bragt statens underskud ned, også selvom det betyder besparelser 
 

1. Mest enig med A  
2. Mest enig med B  
3. Ikke enig med nogen af parterne  
88. Ved ikke 

 
 
Batteri enkeltsvar  

V59-V62: Sp.12  

 
1. Hvordan er din egen og din families økonomiske situation i dag sammenlignet med for 3 år siden? 
2. Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for 3 år 

siden? 
3. Hvordan synes du, erhvervslivets konkurrenceevne er i dag, sammenlignet med for 3 år siden? 
4. Hvordan synes du, det står til med velfærden i Danmark i dag sammenlignet med for 3 år siden? 

 
Skala: 

1. Meget bedre  
2. Noget bedre  
3. Ingen ændring  
4. Noget dårligere  
5. Meget dårligere  
88. Ved ikke 

 
 
Batteri enkeltsvar  
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V63-V65: Sp.13 Så kommer nogle spørgsmål om, hvordan du tror, udviklingen i Danmark vil være det næste 

år. 
 

1. Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år, sammenlignet med i dag? 
2. Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år, sammenlignet med i 

dag? 
3. Hvordan tror du, velfærden i Danmark vil være om et år, sammenlignet med i dag? 

 
Skala: 

1. Meget bedre 
2. Noget bedre 
3. Ingen ændring 
4. Noget dårligere 
5. Meget dårligere 
88. Ved ikke 

 
Enkeltsvar 

V66: Sp. 13B Der tales om, at Danmark befinder sig i en økonomisk krise. Hvor alvorlig vurderer du, at 

krisen er? 
  

1. Slet ikke alvorlig 
2. Ikke særlig alvorlig 
3. Ret alvorlig 
4. Meget alvorlig 
88. Ved ikke 

 
 
 
Batteri enkeltsvar  

V67-V70: Sp.14 Hvor meget eller hvor lidt mener du, at følgende faktorer, har bidraget til den økonomiske 

krise i Danmark? 
 

1. Den økonomiske politik i Danmark forud for krisen 
2. Den økonomiske politik i USA  
3. At danskerne har optaget mere gæld, end de burde 
4. At de danske banker har været alt for risikovillige  

 
Skala: 

1. Meget 
2. Noget 
3. Slet ikke  
88. Ved ikke 

 
 
Splitsample på sp. 15A og 15B – tilfældigt hvilket spørgsmål man får men med 50/50 fordeling 
 
Enkeltsvar 

V71: Sp.15A Hvordan forventer du, at Danmark klarer sig gennem den internationale krise sammenlignet 

med resten af Europa?   
 

1. Danmark vil klare sig bedre end resten af Europa  
2. Danmark vil hverken klare sig bedre eller dårligere end resten af Europa  
3. Danmark vil klare sig dårligere end resten af Europa  
88. Ved ikke  

 
 
Enkeltsvar 
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V72 Sp.15B Hvordan synes du, at Danmark har klaret sig gennem den økonomiske krise sammenlignet med 

resten af Europa?   
 

1. Danmark har klaret sig bedre end resten af Europa  
2. Danmark har hverken klaret sig bedre eller dårligere end resten af Europa  
3. Danmark har  klaret sig dårligere end resten af Europa  
88. Ved ikke  

 
 
NYT sp. 28/9 
Enkeltsvar 

V73: Sp.16 Vil din husstand ændre forbrugsvaner det kommende år, så I vil bruge flere penge end nu, eller 

så I vil bruge færre penge end nu?  
 

1. Bruge noget flere penge 
2. Bruge lidt flere penge 
3. Ingen ændring 
4. Bruge lidt færre penge 
5. Bruge noget færre penge 
88. Ved ikke 

 
NYT sp. 28/9 
Enkeltsvar 

V74: Sp.17 Planlægger du inden for det kommende år at spare mere eller mindre op end i år?  

 
1. Spare noget mere op 
2. Spare lidt mere op 
3. Ingen ændring 
4. Spare lidt mindre op 
5. Spare noget mindre op 
88. Ved ikke 

 
 
 
NYT sp. 28/9 
Batteri enkeltsvar 

V75-V77: Sp.18 Hvis det var nødvendigt for at få Danmark ud af den økonomiske krise, ville du så være villig 

til at … 
 
1. Acceptere en lønnedgang 
2. Acceptere højere skat 
3. Acceptere at arbejde en time længere om ugen 
 
Skala: 
1. Helt sikkert villig 
2. Formentlig villig 
3. Formentlig ikke villig 
4. Slet ikke villig 
88. Ved ikke 
 
 
Batteri enkeltsvar 

V78-V89: Sp.19 Synes du, at det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge på 

følgende opgaver? 
 

1. Forsvaret 
2. Sundhedsvæsenet 
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3. Uddannelse 
4. Folkepension 
5. Miljøproblemer 
6. Børnehaver og vuggestuer 
7. Arbejdsløshedsunderstøttelse til den enkelte 
8. Kontanthjælp til den enkelte 
9. Ulandsbistand 
10. Flygtninge og indvandrere  
11. Hjemmehjælp 
12. Kollektiv transport 

  
Skala: 

1. For mange penge  
2. Passende  
3. For få penge  
88. Ved ikke 

 
Enkeltsvar 

V90: Sp.20 Den borgerlige regering har gennemført en række stramninger af flygtninge-

/indvandrerpolitikken. Mener du, at disse stramninger har været passende, er de gået for vidt, eller har de 
ikke været vidtgående nok? 
 

1. Stramningerne har været passende  
2. Stramningerne har været for vidtgående   
3. Stramningerne har ikke været vidtgående nok  
88. Ved ikke 

 
 
Nyt sp. 28/9 
Enkeltsvar 

V91: Sp.21 Hvor vil du placere dig selv på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at staten tager for lidt hensyn 

til udkants-Danmark, mens 10 betyder, at staten tager for meget hensyn til udkants-Danmark? 
 

1. 0 - staten tager for lidt hensyn til udkants-Danmark 
2. 1 
3. 2 
4. 3 
5. 4 
6. 5 
7. 6 
8. 7 
9. 8 
10. 9 
11. 10 - staten tager for meget hensyn til udkants-Danmark 
88. Ved ikke 

 
 
Batteri enkeltsvar 

V92-V98: Sp. 22 Hvor godt mener du, Lars Løkke Rasmussens regering har håndteret de følgende områder i 

de seneste 3 år? 
 

1. Økonomien 
2. Beskæftigelsen 
3. Velfærden 
4. Skatterne 
5. Den sociale ulighed 
6. Flygtninge- og indvandrerpolitikken 
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7. - Og hvordan vil du vurdere regeringens arbejde generelt de seneste 3 år? 
 

Skala: 
1. Meget godt 
2. Godt 
3. Hverken godt eller dårligt 
4. Dårligt 
5. Meget dårligt 
88. Ved ikke 

 
 
Batteri enkeltsvar  

V99-V104: Sp.23A Herunder listes en række synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig 

eller uenig du er i hvert synspunkt. 
 

1. Høje indtægter burde beskattes hårdere end tilfældet er i dag 
2. I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til skattelettelser. 

  
3. I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til lønstigninger 
4. I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til at øge de offentlige udgifter til 

velfærdsopgaver 
5. Dansk økonomi er i dag grundlæggende sund og stærk 
6. VK-regeringen har gjort for lidt for at bekæmpe arbejdsløsheden 

 
Skala: 

1. Helt enig 
2. Nærmest enig 
3. Hverken enig eller uenig 
4. Nærmest uenig 
5. Helt uenig 
88. Ved ikke  

 
Batteri enkeltsvar  

V105-V111: Sp.23B Herunder listes en række synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor 

enig eller uenig du er i hvert synspunkt. 
 

1. Den økonomiske vækst bør sikres gennem en udbygning af industrien, også selv om det kommer i 
strid med miljøinteresser 

2. Voldsforbrydelser bør straffes langt hårdere end i dag 
3. Mange af de arbejdsløse ønsker reelt ikke at påtage sig et arbejde 
4. Indvandring udgør en alvorlig trussel mod vores nationale egenart 
5. Skattestoppet har undermineret finansieringen af velfærdsopgaverne 
6. Det har været uklogt af regeringen at gennemføre ufinansierede skattelettelser 
7. Dansk økonomi har kurs mod afgrunden 

 
Skala: 

1. Helt enig 
2. Nærmest enig 
3. Hverken enig eller uenig 
4. Nærmest uenig 
5. Helt uenig 
88. Ved ikke  

 
 
Svar 4 nyt 28/9 
Batteri enkeltsvar  
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V112-V118: Sp.23C Herunder listes en række synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor 

enig eller uenig du er i hvert synspunkt. 
 

1. Staten har for lidt kontrol med de private investeringer 
2. I politik bør man stræbe efter at skaffe alle de samme økonomiske vilkår, uanset uddannelse og 

beskæftigelse 
3. Ejendomsskatten for boligejere bør sættes i vejret, så indkomstskatten kan sættes ned 

4. Mange offentlige aktiviteter kunne udføres både bedre og billigere, hvis de blev overladt til private 

5. Flygtninge og indvandrere bør have samme ret til social bistand som danskere, også selv om de ikke 
er danske statsborgere 

6. På længere sigt er der ikke råd til at opretholde velfærdsstaten, som vi kender den i dag 
7. Det var forkert af Danmark at gå med i Irak-krigen 

 
Skala: 

1. Helt enig 
2. Nærmest enig 
3. Hverken enig eller uenig 
4. Nærmest uenig 
5. Helt uenig 
88. Ved ikke  

 
Batteri enkeltsvar  

V119-V123: Sp.23D Herunder listes en række synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor 

enig eller uenig du er i hvert synspunkt. 
 

1. Børnechecken til børnefamilierne bør afskaffes for folk med gode indtægter 
2. Der er for mange, der får sociale ydelser, uden at de trænger til det 
3. På længere sigt bliver det nødvendigt at afskaffe efterlønnen 
4. Starthjælpen til flygtninge og indvandrere bør afskaffes og erstattes med almindelig kontanthjælp 
5. Skattestoppet bør opretholdes 

 
Skala: 

1. Helt enig 
2. Nærmest enig 
3. Hverken enig eller uenig 
4. Nærmest uenig 
5. Helt uenig 
88. Ved ikke  

 
 
Batteri enkeltsvar  

V124-V130: Sp.24 Herunder kommer en række udsagn om politik og politikerne som helhed. Du bedes 

angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. 
 

1. Politikerne tager gennemgående for lidt hensyn til, hvad vælgerne mener 
2. Man kan i almindelighed stole på, at vore politiske ledere træffer de rigtige beslutninger for landet 
3. Undertiden er politik så indviklet, at folk som jeg ikke rigtig kan forstå, hvad der foregår 
4. Jeg ved så lidt om EU, at jeg næsten har opgivet at følge med i, hvad der foregår 
5. Når politikerne diskuterer den økonomiske politik, forstår jeg kun en brøkdel af, hvad de snakker om 
6. Gennemgående synes jeg egentlig ikke, det er så svært at tage stilling til politiske spørgsmål 
7. Politikerne er for ødsle med skatteborgernes penge 

 
Skala: 

1. Helt enig 
2. Nærmest enig 
3. Hverken enig eller uenig 
4. Nærmest uenig 
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5. Helt uenig 
88. Ved ikke  

 
Enkeltsvar 

V131: Sp.25 Hvor stor tillid har du til danske politikere i almindelighed? 

 
1. Meget stor tillid 
2. Ret stor tillid 
3. Ret lille tillid 
4. Meget lille tillid 
88. Ved ikke 

 

V132: Sp.26 Nogle mener, at det gør en stor forskel, hvem der har regeringsmagten. Andre siger, at det ikke 

betyder noget, hvem der har regeringsmagten.  Hvad der din opfattelse?  
 

1. Det gør en stor forskel, hvem der har regeringsmagten - 1 
2. 2 
3. 3 
4. 4 
5. Det betyder ikke noget, hvem der har regeringsmagten - 5 
88. Ved ikke 

 

SEKTION MED ISSUES 

(Efterlønnen) 
Enkeltsvar 

V133: Sp.27 Der blev i maj indgået et politisk forlig om efterlønnen, der begrænser adgangen til efterløn og 

forhøjer aldersgrænsen i et hurtigere tempo end hidtil planlagt. Er du tilhænger eller modstander af denne 
reform? 

1. Tilhænger af reformen 
2. Modstander af reformen 
88. Ved ikke 

 
 
(Dagpengeforlængelse / -opsamlingsordning) 
Enkeltsvar 

V134: Sp.28 Der blev i 2010 indgået et forlig, der begrænser perioden, hvor man kan få 

arbejdsløshedsdagpenge, til to år. Det har været diskuteret, om man skulle forlænge perioden i den 
nuværende situation. Hvad mener du, folketinget bør gøre?  
 

1. Bør forlænge dagpengeperioden 
2. Bør fastholde dagpengeperioden på maksimalt 2 år 
88. Ved ikke 

 
 
(Betalingsring København) 
Enkeltsvar 

V135: Sp.29 Det er blevet foreslået at lave en betalingsring om København, så bilister skal betale et beløb 

for at køre ind i byen. Er du tilhænger eller modstander af dette forslag?  
 

1. Tilhænger af betalingsring 
2. Modstander af betalingsring 
88. Ved ikke 
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Enkeltsvar 

V136: Sp.30 Hvem mener du, har været den bedste statsminister – Lars Løkke Rasmussen eller Anders 

Fogh Rasmussen? 
 

1. Lars Løkke Rasmussen 
2. Anders Fogh Rasmussen 
88. Ved ikke 

 
 
Batteri enkeltsvar 

V137-V142: Sp.31 Hvad synes du om nogle af de beslutninger, der blev truffet af Lars Løkke Rasmussens 

regering? 
 

1. Skattereformen (i 2009) 
2. Udbetaling af pengene fra den Særlige Pensionsopsparing (SP) 
3. Renoveringstilskuddet til boliger (i 2009) 
4. Afkortningen af dagpengeperioden fra fire til to år 
5. Indførelse af nulvækst i den offentlige sektor 
6. Forringelsen af efterlønnen 

 
Skala: 

1. Helt rigtigt gjort af regeringen 
2. Overvejende rigtigt  
3. Hverken rigtigt eller forkert  
4. Overvejende forkert  
5. Helt forkert gjort af regeringen  
88. Ved ikke 

 
 
Enkeltsvar 

V143: Sp.32 Mener du, at det var rigtigt eller forkert af regeringen at gennemføre de vigtigste dele af sin 

politik sammen med Dansk Folkeparti? 
 

1. Rigtigt 
2. Forkert 
88. Ved ikke 

 
 
Enkeltsvar 

V144: Sp.33 Hvordan er din generelle holdning til EU?  

 
1. Meget positiv 
2. Overvejende positiv 
3. Hverken positiv eller negativ 
4. Overvejende negativ 
5. Meget negativ 
88. Ved ikke  

 
Enkeltsvar 

V145: Sp.34 Det diskuteres ofte, om den såkaldte globalisering overvejende vil få positiv betydning for 

Danmark, eller om den overvejende vil få negativ betydning. Hvilken betydning mener du at, globaliseringen 
vil få? 
 

1. Meget positiv 
2. Overvejende positiv 
3. Hverken positiv eller negativ 
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4. Overvejende negativ 
5. Meget negativ 
88. Ved ikke  

 
Enkeltsvar 

V146: Sp.35 Hvor tilfreds er du alt i alt med den måde, demokratiet fungerer på i Danmark? 

 
1. Meget tilfreds 
2. Ret tilfreds 
3. Ikke særlig tilfreds 
4. Slet ikke tilfreds 
88. Ved ikke 
99. Vil ikke svare 

 
Enkeltsvar – skala skal vises vandret 

V147: Sp.36 Hvis du tænker på din tilværelse i al almindelighed for tiden, hvor lykkelig vil du så sige, du er?  

 
1. 0 Meget ulykkelig 
2. 1 
3. 2 
4. 3 
5. 4 
6. 5 
7. 6 
8. 7 
9. 8 
10. 9 
11. 10 Meget lykkelig 
88. Ved ikke 

 
 
Enkeltsvar 

V148: Sp.37 Synes du, man kan stole på de fleste mennesker, eller synes du ikke, man kan være forsigtig 

nok i omgangen med andre mennesker? 
 

1. Stole på de fleste 
2. Kan ikke være forsigtig nok 
88. Ved ikke 

 
 
Batteri enkeltsvar 

V149-V158: Sp.38 I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv og de enkelte 

partier på denne skala?    
 

1. Dig selv 
2. A: Socialdemokraterne 
3. B: Radikale 
4. C: Konservative 
5. F: Socialistisk Folkeparti 
6. I: Liberal Alliance 
7. K: Kristendemokraterne 
8. O: Dansk Folkeparti 
9. V: Venstre 
10. Ø:Enhedslisten 

 
Skala: 

1. 0 Venstre  
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1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 4 
5. 5 
6. 6 
7. 7 
8. 8 
9. 9 
10. 10 Højre  
99. Vil ikke svare  
88. Ved ikke 

 
Enkeltsvar 

V159: Sp.39 Hvor godt eller dårligt mener du, VK-regeringen har håndteret de økonomiske udfordringer 

inden for det seneste år?  
 

1. Meget godt 
2. Godt 
3. Hverken godt eller dårligt 
4. Dårligt 
5. Meget dårligt 
88. Ved ikke 

 
 
Batteri enkeltsvar 

V160-V165: Sp.40 Hvilken betydning mener du, at følgende faktorer har haft for den økonomiske 

tilbagegang i Danmark?  
  

1. Lønningerne i Danmark er steget for hastigt 
2. Boligpriserne har været alt for høje 
3. Indførelse af afdragsfri lån og andre nye lånetyper for boligejere 
4. Regeringen har ført en forkert politik 
5. En international finanskrise har ramt Danmark 
6. Bankerne har været for uansvarlige med at låne penge ud 

 
Skala: 

1. 0 - Slet ingen betydning 
2. 1 
3. 2 
4. 3 
5. 4 
6. 5 
7. 6 
8. 7 
9. 8 
10. 9 
11. 10 - Meget stor betydning  
88. Ved ikke 
99.  

 
 
Batteri enkeltsvar 

V166-V175: Sp.41 I hvilken grad mener du, hvert af følgende forslag kan bidrage til at skaffe flere penge til at 

finansiere velfærdsopgaverne i det danske samfund? 
 

1. Sætte skatten i vejret 
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2. Ophæve skattestoppet 
3. sætte gang i offentlige investeringer 
4. Sænke skatten på arbejde 
5. Indføre mere brugerbetaling 
6. Øge udliciteringen af offentlige opgaver til det private 
7. Skære ned på de offentlige udgifter 
8. Holde lønstigningerne i ro 
9. Afskaffe efterlønnen helt 
10. Arbejde en time mere om ugen i gennemsnit 

 
Skala: 

1. I meget høj grad 
2. I høj grad 
3. I nogen grad 
4. I mindre grad 
5. Slet ikke 
88. Ved ikke 

 
 
Enkeltsvar 

V176: Sp.42 Er du for tiden i arbejde? 

 
1. Ja 
2. Nej  
88. Ved ikke 

 
 
Enkeltsvar 

V177: Sp.43 Hvor mange timer arbejder du for tiden ca. om ugen?  

 
1. 0-7 timer 
2. 8-14 timer 
3. 15-19 timer 
4. 20-24 timer 
5. 25-27 timer 
6. 28-29 timer 
7. 30-31 timer 
8. 32-33 timer 
9. 34-36 timer 
10. 37 timer 
11. 38-39 timer 
12. 40-44 timer 
13. 45-49 timer 
14. 50-59 timer 
15. 60-69 timer 
16. 70 timer eller mere 
88. Ved ikke 

 
Enkeltsvar 

V178: Sp.44 Ville du have mulighed for at arbejde en time mere om ugen? 

 
1. Ja, helt sikkert 
2. Ja, formentlig 
3. Nej, formentlig ikke 
4. Nej, helt sikkert ikke 
88. Ved ikke 
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Nyt sp. 28/9 
Flersvar  

V179-V184: Sp.45 Har du personligt inden for det sidste år været udsat for  ……  (gerne flere svar) 

 
1. På noget tidspunkt forsøgt at få arbejde, men ikke fået det 
2. Forsøgt at få arbejde på fuld tid, men kun fået deltid 
3. Blevet tvunget til at tage arbejde under dine kvalifikationer 
4. Modtaget sygedagpenge i mere end 4 uger 
5. Været henvist til aktivering af Jobcentret 
6. Ingen af disse 

---------------------------------------------------------------------  
 
 
Enkeltsvar 

V185: Sp.46 Er du medlem af en fagforening? 

 
1. Ja 
2. Nej 
88. Ved ikke 

 
Enkeltsvar 

V186: Sp.47 Er du medlem af en a-kasse? 

 
1. Ja 
2. Nej 
88. Ved ikke 

 
Enkeltsvar – Hvis sp. 47=1 

V187: Sp.48 Betaler du bidrag til efterløn? 

 
1. Ja 
2. Nej 
88. Ved ikke  

 
 
Enkeltsvar – hvis sp.48=1 (betaler bidrag til efterløn)  

V188: Sp.49 Har du forventning om at gå på efterløn, hvis reglerne ikke bliver lavet om? 

 
1. Ja, helt sikkert  
2. Ja, formentlig  
3. Nej, formentlig ikke 
4. Nej, helt sikkert ikke 
88. Ved ikke 

 
 
Enkeltsvar 

V189: Sp.50 Hvad mener du, den økonomiske tilbagegang i Danmark skyldes? 

 
1. Skyldes udelukkende krisen i USA og det internationale finansielle system 
2. Skyldes overvejende krisen i USA og det internationale finansielle system 
3. Skyldes lige meget den politik, der har været ført i Danmark samt krisen i USA og det internationale 

finansielle system 
4. Skyldes mest den politik, der har været ført i Danmark 
5. Skyldes udelukkende den politik, der har været ført i Danmark 
88. Ved ikke 
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Prioriter 2 svar 

V190-V194: Sp.51 De offentlige budgetter er pressede. Hvilke af følgende strategier, som kan være 

medvirkende til at mindske presset på de offentlige budgetter, bakker du mest op om og næstmest op om? 
 

1. Spare på den offentlige service 
2. Sætte skatten op 
3. Arbejde en time mere om ugen 
4. Afskaffe efterlønnen 
88. Ved ikke 

 
 
Enkeltsvar – Hvis 40-65 år med personlig indkomst over 500.000 kr. 

V195: Sp.52 Har din pensionsopsparing været påvirket af skattereformens loft på 100.000 kr. for 

pensionsindbetaling på ratepension? 
 

1. Ja 
2. Nej 
88. Ved ikke 

 
Enkeltsvar – stilles kun til aldersgruppen 50+ med personlig indkomst over 300.000 kr. 

V196: Sp.53 Har skattereformens såkaldte udligningsskat på pensionsudbetalinger over 362.800 kr. haft 

nogen betydning for din pensionsopsparing, eller vil den få det? 
 
 

1. Ja, den har haft betydning 
2. Nej, den har ikke haft betydning, men vil muligvis få det 
3. Nej, den har ikke haft betydning og vil formentlig heller ikke få de 
88. tVed ikke 

 
 
DEL 3  

<< følgende tre spørgsmål meget gerne i den sidste del af skemaet, tæt på slut, men ikke som 

allersidste spm>> 

 
Enkeltsvar 

V197: Sp.54 Hvis vi kigger 3-5 år fremad, hvor sikker føler du sig så mht. din økonomiske situation? 

 
1. Meget sikker 
2. Rimelig sikker 
3. Lidt usikker 
4. Meget usikker 
88. Ved ikke 
 

 
Enkeltsvar 

V198: Sp.55 Har den økonomiske situation gennem det sidste år tilladt, at du har haft mulighed for at betale 

en uventet ekstraregning på f.eks. 5.000 kr.? 
 

1. Ja 
2. Nej 
88. Ved ikke 

 
 
Enkeltsvar 
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V199: Sp.56 Er det i løbet af det sidste år hændt, at husstanden havde svært ved at betale de løbende 

udgifter til mad, husleje, transport mv.? 
 

1. Ja, ofte 
2. Ja, nogle gange 
3. Ja, men kun sjældent 
4. Nej, aldrig 
88. Ved ikke 

 
 

Baggrundskriterier – taget fra Tryghedsmålingen (DK2010-1224) 
 
Postnummer PDL stilles til sample only respondenterne, vi har postnummer på vores respondenter 
 [postcode] {open-intrange 1000 9990 cols=4 varlabel="Postnummer"} Hvad er dit postnummer? 
 
Tages fra stamdata – stilles til sample only respondenter 
Enkeltsvar 
gender: Sp.58 Hvad er dit køn? 
 

1. Kvinde 
2. Mand 

 
Tages fra stamdata – stilles til sample only respondenter 
Numerisk – 2 cifre 
age: Sp.59 Hvad er din alder? 
 
 ___ år 
 
Stilles kun til dem, der ikke har deltaget i DK2010-1224 (hvis vi kan hente data herfra til rapportering) 
Enkeltsvar 

V200: Sp.60 Hvilken type bolig bor du i?  

NB: Hvis du bor hos forældre, skal du ikke svare ”værelse”, men angive hvilken bolig, I bor i. 
 

1) Lejlighed     
2) Række- eller kædehus 
3) Villa, parcelhus 
4) Landbrugsejendom 
5) Lejet værelse, kollegieværelse o.l. 
6) Andet 

 
Stilles kun til dem, der ikke har deltaget i DK2010-1224 (hvis vi kan hente data herfra til rapportering) 
Enkeltsvar 

V201: Sp.61 Er det en lejebolig, ejerbolig eller andelsbolig du bor i? 

 
NB: Hvis du bor som lejer hos forældre, er det familiens bolig, det drejer sig om. 
 

1) Lejebolig 
2) Ejerbolig 
3) Andelsbolig 
4) Andet 

 
Stilles kun til dem, der ikke har deltaget i DK2010-1224 (hvis vi kan hente data herfra til rapportering) 
Enkeltsvar – hvis sp.61=2 eller 3 (ejer eller andel) 

V202: Sp.62 Hvilket år købte du/I denne bolig? 

  
1) 2011 
2) 2010 
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3) 2009 
4) 2008 
5) 2007 
6) 2006 
7) 2005 
8) 2004 
9) 2003 
10) 2002 
11) 2001 
12) 2000 
13) 1995-1999 
14) 1990-1994 
15) 1980-1989 
16) 1970-1979 
17) 1969 eller tidligere 
88) Ved ikke 

 
Stilles kun til dem, der ikke har deltaget i DK2010-1224 (hvis vi kan hente data herfra til rapportering) 
Enkeltsvar – hvis sp.62=1-8 (2004-2011) 

V203: Sp. 63 Var det første gang, du/I købte bolig?  

 
1) Ja  
2) Nej, har købt bolig før 

 
Stilles kun til dem, der ikke har deltaget i DK2010-1224 (hvis vi kan hente data herfra til rapportering) 
Enkeltsvar 

V204: Sp.64 Hvordan vil du beskrive den by du bor i. Er det…? 

 
1) København / Storkøbenhavn 
2) Aarhus / Aalborg / Odense 
3) En by med over 40.000 indbyggere 
4) En by med 20.000 - 39.999 indbyggere 
5) En by med 5.000 - 19.999 indbyggere 
6) En mindre by 1.000 - 4.999 indbyggere 
7) En landsby under 1.000 indbyggere 
8) På landet 
88) Ved ikke 

 
Stilles til alle – ny formulering og opsætning ift. DK2010-1224 
Tekst – sp.65 og sp.66 om uddannelse vises på samme side 
Følgende spørgsmål omhandler din uddannelse. Først er vi interesseret i at vide hvad din højest 
gennemførte skoleuddannelse er, dvs. inden en evt. erhvervsuddannelse/videreuddannelse f.eks. som 
lærling/elev, studerende mv. I det efterfølgende spørgsmål spørges så til hvilken 
erhvervsuddannelse/videreuddannelse du har gennemført. 
 
Enkeltsvar 

V205 Sp.65 Hvad er din skoleuddannelse? 

(Hvis du stadig går i skole, bedes du angive den skoleuddannelse, du har afsluttet) 
 

1. Folkeskole 7 år eller kortere 
2. Folkeskole 8/9 år eller mellemskole 
3. 10. klasse 
4. Realeksamen 
5. Studentereksamen 
6. HF 
7. HHX 
8. HTX 



21 

 

9. Anden skoleuddannelse 
88. Ved ikke 

 
        
Flersvar 

V206-V219: Sp.66 Hvilke(n) erhvervsuddannelse(r) har du fuldført udover din skoleuddannelse? 

 
1) Ingen 
2) Specialarbejderkursus o.l.  
3) Landbrugsuddannelse 
4) Erhvervsfaglig grunduddannelse (EFG) – basisår, men ikke fuldført resten 
5) Erhvervsfaglig uddannelse inden for håndværk o.l. (mekaniker, tømrer, elektriker, frisør osv.) 
6) Erhvervsfaglig uddannelse inden for handel 
7) Erhvervsfaglig uddannelse inden for kontor 
8) Bankuddannelse o.l. 
9) Social- og sundhedshjælper 
10) Social- og sundhedsassistent, sygehjælper 
11) Kort videregående uddannelse, under 3 år (f.eks. datamatiker, programmør, laborant)  
12) Mellemlang videregående uddannelse 3-4 år (f.eks. teknikumingeniør, bygningskonstruktør, 

folkeskolelærer, sygeplejerske, journalist, socialrådgiver, fysioterapeut) 
13) Lang videregående uddannelse, mere end 4 år (f.eks. civilingeniør, jurist, cand.mag., læge, psykolog, 

økonom) 
88) Ved ikke 

 
 
 
Stilles kun til dem, der ikke har deltaget i DK2010-1224 (hvis vi kan hente data herfra til rapportering) 
Halvåbent Enkeltsvar  

V220: Sp.67 Hvad er din nuværende stilling?  

 
I arbejde: 

1. Ufaglært arbejder 
2. Specialarbejder  
3. Faglært arbejder 
4. Lavere funktionær  
5. Højere funktionær (funktionær med lederansvar,  akademisk uddannelse o.l.) 
6. Selvstændig erhvervsdrivende 
7. Medhjælpende ægtefælle 

 
Midlertidigt uden arbejde:  

8. Orlov (barsel o.l.) 
9. Fraværende pga. sygdom 
10. Ledig (med A-kasse-dagpenge) 
11. Ledig (med kontanthjælp) 
12. Ledig (uden nogen form for understøttelse) 

Under uddannelse: 
13) Under uddannelse (lærling, elev o.l. med løn) 
14) Under uddannelse (uden løn) 

 
Uden for arbejdsmarkedet: 
15) Førtidspensionist 
16) På efterløn 
17) Pensionist (folkepension mv.) 
 
Andet: 

88) Ved ikke 
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Stilles kun til dem, der ikke har deltaget i DK2010-1224 (hvis vi kan hente data herfra til rapportering) 
Enkeltsvar Hvis Sp 67= 8-12   

V221: Sp.68 Hvad var din seneste stilling på arbejdsmarkedet?  

 
1) Ufaglært arbejder 
2) Specialarbejder  
3) Faglært arbejder 
4) Lavere funktionær  
5) Højere funktionær (funktionær med lederansvar,  akademisk uddannelse o.l.) 
6) Selvstændig erhvervsdrivende 
7) Medhjælpende ægtefælle 
8) Andet 
88) Ved ikke 

 
Stilles kun til dem, der ikke har deltaget i DK2010-1224 (hvis vi kan hente data herfra til rapportering) 
Enkeltsvar - Hvis Sp.67=1-5 eller 8-9  

V222: Sp.69 Er du offentligt eller privat ansat? 

 
1) Offentlig ansat 
2) Privat ansat 
3) Andet 
88) Ved ikke 

 
Stilles kun til dem, der ikke har deltaget i DK2010-1224 (hvis vi kan hente data herfra til rapportering) 
Flersvar – svar 1 vises kun hvis sp.67=1-9 eller 14-18 

V223-V227: Sp70 Har du selv eller nogen i din nærmeste familie været berørt af arbejdsløshed inden for det 

sidste år? 
NB: Giv gerne flere svar. 
 

1) Har selv været berørt af arbejdsløshed 
2) Ægtefælle/samlever har været berørt af arbejdsløshed 
3) Forældre har været berørt af arbejdsløshed  
4) Børn har været berørt af arbejdsløshed  
5) Nej, ingen af disse 

 
Stilles kun til dem, der ikke har deltaget i DK2010-1224 (hvis vi kan hente data herfra til rapportering) 
Enkeltsvar 

V228: Sp.71 Hvad var din personlige indkomst i 2010 før skat og andre fradrag (bruttoindkomst)? 

 
1) 0-99.999 kr. 
2) 100.000-149.999 kr. 
3) 150.000-199.999 kr. 
4) 200.000-299.999 kr. 
5) 300.000-399.999 kr. 
6) 400.000-499.999 kr. 
7) 500.000-599.999 kr. 
8) 600.000-699.999 kr. 
9) 700.000-799.999 kr.  
10) 800.000-899.999 kr. 
11) 900.000-999.999 kr. 
12) 1.000.000 kr. og derover 
88) Ved ikke 
13) Ønsker ikke at oplyse 

 
Stilles kun til dem, der ikke har deltaget i DK2010-1224 (hvis vi kan hente data herfra til rapportering) 
Enkeltsvar  
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V229: Sp.72 Er du… 

 
1) Enlig, single  
2) gift, samboende 

  
Stilles kun til dem, der ikke har deltaget i DK2010-1224 (hvis vi kan hente data herfra til rapportering) 
Enkeltsvar 

V230: Sp.73 Har du/I børn? 

 
1) Ja,hjemmeboende børn 
2) Ja, men ikke hjemmeboende børn 
3) Ja, har både hjemmeboende og ikke hjemmeboende børn 
4) 3) Nej, har ikke børn 

 
Stilles kun til dem, der ikke har deltaget i DK2010-1224 (hvis vi kan hente data herfra til rapportering) 
Enkeltsvar – hvis sp.72=2 

V231 Sp.74 Hvad var din husstandsindkomst i 2010 før skat og andre fradrag (bruttoindkomst)? 

 
1) 0-99.999 kr. 
2) 100.000-149.999 kr. 
3) 150.000-199.999 kr. 
4) 200.000-299.999 kr. 
5) 300.000-399.999 kr. 
6) 400.000-499.999 kr. 
7) 500.000-599.999 kr. 
8) 600.000-699.999 kr. 
9) 700.000-799.999 kr.  
10) 800.000-899.999 kr. 
11) 900.000-999.999 kr. 
12) 1.000.000-1.199.999 kr. 
13) 1.200.000-1.499.999 kr. 
14) 1.500.000 kr. og derover 
88) Ved ikke 
15) Ønsker ikke at oplyse 

 
Stilles kun til dem, der ikke har deltaget i DK2010-1224 (hvis vi kan hente data herfra til rapportering) 
Enkeltsvar 

V232: Sp.75 Hvis du sammenligner din husstands forbrugsmuligheder med gennemsnittet i det kvarter, hvor 

du bor, hvor vil du så tro, at din husstand ligger?  
 

1) Væsentligt under gennemsnittet 
2) Lidt under gennemsnittet 
3) Omkring gennemsnittet 
4) Lidt over gennemsnittet 
5) Væsentligt over gennemsnittet 
88) Ved ikke 
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Spørgsmålene i variabel V233 og V234 er ikke stillet som en del DK2011-0881, men er i stedet hentet 
fra DK2010-1224. Dette betyder, at der kun besvarelser fra respondenter som har deltaget i DK2010-
1224 (kun hvis V2=2,3,4 eller 5); i alt 4.416 respondenter. 
 
V233: Alt i alt, hvor tilfreds vil du sige, at du er med tilværelsen for tiden?  
 

1) 0 - Meget tilfreds 
2) 1 - … 
3) 2 - … 
4) 3 - … 
5) 4 - … 
6) 5 - … 
7) 6 - … 
8) 7 - … 
9) 8 - … 
10) 9 - … 
11) 10 - Meget utilfreds 
12) Ved ikke 

 
V234: Nogle mennesker mener, at man tydeligt kan fornemme andres hensigter.  Tror du, at folk i 
almindelighed ville prøve at udnytte dig, hvis de fik mulighed for det, eller ville de behandle dig ordentligt? 
 

1) 1 - De fleste ville prøve at udnytte mig 
2) 2 - … 
3) 3 - … 
4) 4 - … 
5) 5 - … 
6) 6 - … 
7) 7 - … 
8) 8 - … 
9) 9 - … 
10) 10. De fleste ville behandle mig ordentligt 
11) Ved ikke 

 


