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1 Modul 4 – Spørgeskema
Spørgeskemaet er opbygget med udgangspunkt i 2005-skemaet1. Der er stort set ikke justeret på
formuleringerne, der i 99 % af tilfældene er identiske. Der er dog tilføjet spørgsmål, som ikke
indgår i 2005 undersøgelsen. Der er angivet ’historie’ på spørgsmålene. Hvor * er anført, er det
gentagelse af spørgsmålet fra 2005.
Spørgsmål, som går igen fra andre undersøgelser, er markeret med:
CSES II (The Comparative Study of Electoral Systems – modul II)
Sv, Svenske valgundersøgelse (spm.nr.)
No, Norske valgundersøgelse (spm.nr.)
Fi, Finske valgundersøgelse (spm.nr.)
ESS, European Social Survey (år, spm.nr.)
WVS, World Values Survey (år, spm.nr.)
ISSP, International Social Survey Programme (år, spm.nr.)
CID, Citizenship, Involvement, Democracy = Danske Medborgerundersøgelse 2000 (spm.nr.)
Demoned, Demokrati fra neden, 2000 (spm.nr.)
BOL, Borgerne og Lovene, 1997 (spm.nr.)
Marg 99, Marginaliseringsundersøgelsen 1999 (spm.nr.)
Spm.nr. fra andre undersøgelser påføres så vidt muligt - hvis det foreligger.
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1.1

Det anvendte spørgeskema

Sp.1*
(Q1_1 - Q1_6)
Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie,
med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger?
1. Nej, har ikke snakket om politik
2. Ja, med familie
3. Ja, med venner
4. Ja, med kolleger
5. Har ikke familie / venner / kolleger
6. Ved ikke
Sp.2*
(Q2)
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
5. Ved ikke
Sp.3*
(Q3)
Stemte du ved folketingsvalget 13. november? – Hvis ja: På hvilket parti?
1. A: Socialdemokraterne
2. B: Radikale
3. C: Konservative
4. F: Socialistisk Folkeparti
5. K: Kristendemokraterne
6. O: Dansk Folkeparti
7. V: Venstre
8. Y: Ny Alliance
9. Ø: Enhedslisten
10. Kandidat udenfor partierne
11. Husker ikke parti
12. Vil ikke svare hvilket parti jeg stemte på
13. Stemte blankt
14. Stemte ikke
15. Havde ikke stemmeret
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Sp.3a(Sv 1B)*
(Q3a)
Stemte du personligt?
1. Nej, stemte ikke personligt
2. Ja, stemte personligt på mand
3. Ja, stemte personligt på kvinde
4. Ja, stemte personligt, men husker ikke køn
5. Ved ikke/husker ikke
Sp.4*
(Q4)
Hvornår besluttede du at stemme som du gjorde? Var det i de sidste dage før valget, var det
på det tidligere tidspunkt af valgkampen, eller vidste du allerede før valgkampen, hvordan du
ville stemme?
1. I de sidste dage før valget
2. Tidligere i valgkampen
3. Vidste allerede før valgkampen
4. Ved ikke
Sp.5a*
(Q5a)
Hvad var den vigtigste grund til, at du stemte, som du gjorde?
Noter___________________________________________________________________________
1. Ved ikke (Q5b)
Sp.6*
(Q6_1 – Q6_13)
Tænkte du på at stemme på andre partier? Hvis ja: Hvilket parti?
1. Nej
2. A: Socialdemokraterne
3. B: Det Radikale Venstre
4. C: Det Konservative
5. F: Socialistisk Folkeparti
6. K: Kristendemokraterne
7. O: Dansk Folkeparti
8. V: Venstre
9. Y: Ny Alliance
10. Ø: Enhedslisten
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11. Kandidat uden for partierne
12. Andet svar
13. Ved ikke
Sp.7
(Q7)
Og var der nogen partier i folketingvalget, som du aldrig ville stemme på?
1. Ja
2. Nej
3. Vil ikke svare
4. Ved ikke
Sp.7a
(Q7a_1 – Q7a_12)
Hvilke partier er det?
1. A: Socialdemokraterne
2. B: Radikale
3. C: Konservative
4. F: Socialistisk Folkeparti
5. K: Kristendemokraterne
6. O: Dansk Folkeparti
7. V: Venstre
8. Y: Ny Alliance
9. Ø: Enhedslisten
10. Andre partier
11. Vil ikke svare
12. Ved ikke
Sp.8*
(Q8)
Tænkte du på at stemme? Hvis ja: På hvilket parti?
(Kun til dem der svarer ”stemte ikke” i Sp 3)
1. Nej
2. Ja
Sp.8a*
(Q8a)
På hvilket parti?
1. A: Socialdemokraterne
2. B: Radikale
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3. C: Konservative
4. F: Socialistisk Folkeparti
5. K: Kristendemokraterne
6. O: Dansk Folkeparti
7. V: Venstre
8. Y: Ny Alliance
9. Ø: Enhedslisten
10. Kandidat uden for partierne
11. Andet
12. Vil ikke svare
13. Ved ikke
Sp.9(CSES-M2 sp. Q12,Q13)*
(Q9)
Stemte du ved det forrige folketingsvalg i februar 2005? Hvis ja: På hvilket parti?
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. Ø: Enhedslisten
11. Husker ikke parti
12. Vil ikke svare om parti
13. Stemte blankt
14. Stemte ikke
15. Havde ikke stemmeret
Sp.10
(Q10)
Hvor meget fulgte du med i valgkampen i 2007?
1. Meget tæt
2. Ret tæt
3. Ikke særlig tæt
4. Slet ikke
5. Vil ikke svare
6. Ved ikke
Sp.11 (Sv. 7, No. 28)*
(Q11)
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Besøgte du nogle af de politiske partiers hjemmesider under valgkampen?
1. Nej
2. Ja, en enkelt
3. Ja, flere
4. Vil ikke svare
5. Ved ikke
Sp.12_1*
(Q12_1)
Hvor har du bedst fået noget at vide om partierne og deres politik under valgkampen?
1. Nyhedsudsendelser i TV
2. Debatprogrammer i TV
3. Radio
4. Aviser
5. Internettet
6. Valgmøder og lignende
7. Tale med familie, venner, bekendte
8. Andet (Q12_1_8_Other)
Noter_________________________________________________________________________
9. Ved ikke
Sp.12_2*
(Q12_2)
Hvor har du næstbedst fået noget at vide om partierne og deres politik under valgkampen?
1. Nyhedsudsendelser i TV
2. Debatprogrammer i TV
3. Radio
4. Aviser
5. Internettet
6. Valgmøder og lignende
7. Tale med familie, venner, bekendte
8. Andet (Q12_2_8_Other)
Noter_________________________________________________________________________
9. Ved ikke
Sp.12a
(Q12a)
Mange mennesker ser ikke TV nyheder hver dag. Hvor mange dage om ugen, i en typisk uge,
ser du TV-nyheder om aftenen?
1. 0 dage
2. 1 dag
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3. 2 dage
4. 3 dage
5. 4 dage
6. 5 dage
7. 6 dage
8. 7 dage
9. Ved ikke
Sp.12b*
(Q12b)
Hvor mange dage om ugen, i en typisk uge, læser du avis?
1. 0 dage
2. 1 dag
3. 2 dage
4. 3 dage
5. 4 dage
6. 5 dage
7. 6 dage
8. 7 dage
9. Ved ikke
Sp.13*
(Q13)
Når du ser tilbage på valgkampen i aviser, TV mv., i hvor høj grad mener du så, valgkampen
bidrog til at klargøre partiernes standpunkter?
1. I høj grad
2. I nogen grad
3. I ringe grad
4. Slet ikke
5. Vil ikke svare
6. Ved ikke
Sp.14 (Sv43c)*
(Q14)
Har du deltaget i noget valgmøde op til folketingsvalget den 13. november?
1. Ja
2. Nej
3. Ved ikke
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Sp.15 (CSES-M2 sp. Q5)*
(Q15)
I forlængelse af folketingsvalget vil jeg gerne spørge dig, hvilke problemer du mener, er de
vigtigste, som politikerne skulle tage sig af i dag?
Noter___________________________________________________________________________
1. Ved ikke (Q175)
2. Ingen problemer (Q175)
Sp.15a (CSES-M2 sp. Q5)*
(Q15a)
Kan du nævne flere problemer?
Noter___________________________________________________________________________
1. Ved ikke (Q176)
2. Kan ikke nævne flere problemer (Q176)
Sp.15b (CSES-M2 sp. Q5)*
(Q15b)
Kan du nævne flere problemer?
Noter___________________________________________________________________________
1. Ved ikke (Q177)
2. Kan ikke nævne flere problemer (Q177)
Sp.15c (CSES-M2 sp. Q5)*
(q15c)
Kan du nævne flere problemer?
Noter___________________________________________________________________________
1. Ved ikke (Q178)
2. Kan ikke nævne flere problemer (Q178)
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Sp.16
(Q16)
Du nævnte 'Sp.15' som det første problem, som politikerne skulle tage sig af. Hvilket parti
syntes du så er bedst til at håndtere dette problem?
1. A: Socialdemokraterne
2. B: Radikale
3. C: Konservative
4. F: Socialistisk Folkeparti
5. K: Kristendemokraterne
6. O: Dansk Folkeparti
7. V: Venstre
8. Y: Ny Alliance
9. Ø: Enhedslisten
10. Andet parti
11. Vil ikke svare
12. Ved ikke
Sp.17
(Q17)
Dernæst nævnte du 'Sp.15a'. Hvilket parti syntes du er bedst til at håndtere det problem?
1. A: Socialdemokraterne
2. B: Radikale
3. C: Konservative
4. F: Socialistisk Folkeparti
5. K: Kristendemokraterne
6. O: Dansk Folkeparti
7. V: Venstre
8. Y: Ny Alliance
9. Ø: Enhedslisten
10. Andet parti
11. Vil ikke svare
12. Ved ikke
Sp.18 (CSES-M2 sp. Q19)*
(Q18_1 – Q18_9)
Nu skal de handle om, hvad du mener om de enkelte politiske partier
Placer venligt de enkelte parti på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget
dårligt om partiet, om 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvor vil du placere…

Side 10 af 54

Ved ikke

Vil ikke svare

Ved ikke nok om
partiet

10. Synes virkelig
godt om partiet

9.-

8.-

7.-

6.-

5.-

4.-

3.-

2.-

1.-

0. Synes meget dårligt
om partiet
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1. A: Socialdemokraterne
2. B: Radikale
3. C: Konservative
4. F: Socialistisk Folkeparti
5. K:Kristendemokraterne
6. O: Dansk Folkeparti
7. V: Venstre
8. Y: Ny Alliance
9. Ø: Enhedslisten

Sp.19 *
(Q19_1 – Q19_9)

1. A:Helle Thorning
Schmidt
2. B: Margrethe Vestager
3. C: Bendt Bendtsen
4. F: Villy Søvndahl
5. K: Bodil Kornbæk
6. O: Pia Kjærsgaard
7. V:Anders Fogh
Rasmussen
8. Y: Naser Khader
9. Ø: Line Barfod
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Ved ikke

Vil ikke svare

Ved ikke nok om
partiet

10. Synes virkelig
godt om personen

9.-

8.-

7.-

6.-

5.-

4.-

3.-

2.-

1.-

0. Synes meget
dårligt om personen

Det følgende handler om hvor godt eller dårligt, du synes om nogle af vore politiske ledere.
Hvor vil du placere… På denne skala?
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Sp.21a (Sv. 11A, No. 99-101)*
(Q21a_1 – Q21a_6)
Nedenfor findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos
partiledere. Hvor godt du synes, hvert af disse udtryk passer på hhv. Anders Fogh Rasmussen
og Helle Thorning-Schmidt?

Ved ikke

Vil ikke svare

Passer meget
dårligt

Passer dårligt

Hverken eller

Passer godt

Passer meget
godt

Vi starter med Anders Fogh Rasmussen?

1. Troværdig
2. Inspirerende
3. Stor viden
4. Ved hvad almindelige
mennesker mener og tænker
5. Mener oprigtigt hvad han siger
6. Egnet til at være statsminister
Sp.21b (Sv. 11A, No. 99-101)*
(Q21b_1 – Q21b_6)

1. Troværdig
2. Inspirerende
3. Stor viden
4. Ved hvad almindelige mennesker
mener og tænker
5. Mener oprigtigt hvad hun siger
6. Egnet til at være statsminister
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Ved ikke

Passer meget
dårligt

Passer dårligt

Hverken eller

Passer godt

Passer meget
godt

Og Helle Thorning Schmidt?
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Sp.22 (CSES-M2 sp. L-Q18)*
(Q22)
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
4. Ved ikke

Sp.23 (CSES-M2 sp. L-Q18a,L-Q18b)*
(Q23)
Hvilket parti er der tale om?
1. A: Socialdemokraterne
2. B: Radikale
3. C: Konservative
4. F: Socialistisk Folkeparti
5. K: Kristendemokraterne
6. O: Dansk Folkeparti
7. V: Venstre
8. Y: Ny Alliance
9. Ø: Enhedslisten
10. Andre partier
11. Vil ikke svare
12. Ved ikke
Sp.24 (CSES-M2 sp. L-Q18e)*
(Q24)
Nogle er stærkt overbeviste tilhængere af deres parti, mens andre ikke er så overbeviste.
Betragter du dig selv som stærkt overbevist tilhænger eller ikke stærkt overbevist?
1. Stærkt overbevist
2. Ikke stærkt overbevist
3. Ved ikke
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Sp.25 (CSES-M2 sp. L-Q18c,L-Q18d)*
(Q25)
Er der alligevel et parti, som du synes du står nærmere end andre partier?
[Hvis ja:] Hvilket parti?
1. Nej, ikke noget parti nærmest
2. A: Socialdemokraterne
3. B: Radikale
4. C: Konservative
5. F: Socialistisk Folkeparti
6. K: Kristendemokraterne
7. O: Danske Folkeparti
8. V: Venstre
9. Y: Ny Alliance
10. Andre partier
11. Vil ikke svare
12. Ved ikke
Sp.26*
(Q26)
Er du, eller har du tidligere været medlem af et politisk parti?
1. Ja, er medlem
2. Nej, men tidligere medlem
3. Nej, har aldrig været medlem
4. Ved ikke
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Sp.27aa*
(Q27_1 – Q27_10)

1. Til at løse landets økonomiske problemer i almindelighed?
2. Til at bekæmpe arbejdsløsheden?
3. Til at varetage Danmarks interesser i EU?
4. Til at sikre miljøet?
5. Til at sikre lov og orden?
6. Til at sikre den rette balance mellem skattetryk og social tryghed?
7. Til at sikre en fornuftig flygtninge-/indvandrerpolitik?
8. Til at tilgodese børnefamiliernes behov?
9. Til at sikre tilfredsstillende forhold for de ældre?
10. Til at sikre et velfungerende sundhedsvæsen?

Sp.27ab*
(Q27_11 – Q27_19)
Her følger en række problemer, som vi gerne hører, hvem du mener, er bedst til at løse
problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering?
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Ved ikke

Ingen forskel

Borgerlig regering

Socialdemokratisk
ledet regering

Her følger en række problemer, som vi gerne hører, hvem du mener, er bedst til at løse
problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering?

Ved ikke

Ingen forskel

Borgerlig regering

Socialdemokratisk
ledet regering
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1. Til at sikre en god undervisning i folkeskolen?
2. Til at klare de udfordringer, globaliseringen stiller?
3. Til at sikre en retfærdig fordeling af goderne i samfundet?
4. Til at sikre den sociale balance i den økonomiske politik?
5. Til at sørge for, at Danmark spiller en positiv rolle i internationalt
samarbejde?
6. Til at holde skatterne i ro?
7. Til at sikre kvaliteten i den offentlige sektor?
8. Til at formidle et bredt samarbejde hen over midten?
9. og hvilken regering tror du, ville give dig selv flest penge til
rådighed?

Sp.27a
(Q27a_1 – Q27a_7)

1. De ældre
2. De laveste indkomstgrupper
3. De velhavende
4. De højtuddannede
5. De lavtuddannede
6. De etniske minoriteter
7...og hvilket parti
repræsenterer bedst ”Den sunde
fornuft”?
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Ved ikke

Vil ikke svare

Ø:Enhedslisten

Y:Ny Alliance

V:Venstre

O:Dansk Folkeparti

K:Kristendemokraterne

F:Socialistisk Folkeparti

C:Konservative

B:Radikale

A:Socialdemokraterne

Så vil vi gerne spørge, hvilket parti du mener, bedst repræsenterer bestemte grupper.
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Sp.27b
(Q27b)
Har du på noget tidspunkt i løbet af valgkampen overvejet at stemme på Ny Alliance?
1. Ja
2. Nej
3. Vil ikke svare
4. Ved ikke
Sp.28
(Q28b_1 – Q28b_8)

1. Mindske den offentlige sektor
2. Mindske forsvarsudgifterne
3. Mindske indkomstforskellene i
samfundet
4. Øge privatiseringen af
sundhedsvæsenet
5. Forbyde køb af seksuelle ydelser
6. Tage imod færre flygtninge i
Danmark
7. Sænke skatterne
8. Satse på et miljøvenligt samfund,
også selv om det indebærer lav eller
ingen vækst
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Ved ikke

Vil ikke svare

Et særdeles
dårligt forslag

Et ret
dårligt forslag

Hverken eller

Et ret godt
forslag

Et særdeles
godt forslag

Nedenfor er en liste over forslag, som forekommer i den politiske debat. Hvad er din holdning
til dem?
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Sp.29
(Q29)
Skal starthjælpen for indvandrere bevares som nu, skal den hæves, så den kommer tættere på
kontanthjælp, eller skal den helt afskaffes, så indvandrerne får normal kontanthjælp?
1. Forringes
2. Bevares som nu
3. Forbedres, så den kommer tættere på kontanthjælp
4. Afskaffes, så indvandrerne får almindelig kontanthjælp
5. Vil ikke svare
6. Ved ikke
Sp.29a
(Q29a)
Bør der indføres forbud mod at bære hovedtørklæde i offentlige bygninger?
1. Ja
2. Nej
3. Ved ikke
(Kun gældende for cawi-delen) I det følgende kommer der en række politiske påstande, som du kan
opfatte som en slagt diskussion mellem to personer, A og B.
Vi beder dig svare på, om du er mest enig med A eller B. Selvom du evt. ikke er helt enig med nogen
af parterne, vil vi alligevel bede dig svare, hvilken påstand, der kommer nærmest dit eget synspunkt.

Blok
(Blok)
1. Blok 1
2. Blok 2
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Sp.30a*
(Q30a)
Først har vi 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
1. Mest enig med A
2. Mest enig med B
3. Ikke enig med nogen af parterne
4. Ved ikke
Sp.30aa*
(Q30aa)
Så har vi et spørgsmål om levestandart og indtægtsforhold
A siger: Forskellene i indtægter og levestandart er stadig for store i vores land. Derfor burde
folk med mindre indtægter få en hurtigere forbedring af levestandarten end dem med højere
indtægt.
B siger: indtægtsudjævningen er gået tilstrækkeligt langt. De indtægtsforskelle som endnu
findes, bør stort set bibeholdes.
1. Mest enig med A
2. Mest enig med B
3. Ikke enig med nogen af parterne
4. Ved ikke
Sp.30c*
(Q30c)
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.
1. Mest enig med A
2. Mest enig med B
3. Ikke enig med nogen af parterne
4. Ved ikke
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Sp.30d*
(Q30d)
Det diskuteres også, om der bør indføres mere brugerbetaling i den offentlige sektor
A siger: Der bør i langt større grad end nu indføres brugerbetaling i den offentlige sektor
B siger: Bortset fra enkelte ubetydelige områder, bør der ikke indføres mere brugerbetaling
1. Mest enig med A
2. Mest enig med B
3. Ikke enig med nogen af parterne
4. Ved ikke
Sp.30e*
(Q30e)
Så er der spørgsmålet om udlicitering af velfærdsstatens opgaver, f.eks. børnepasning,
hjemmehjælp eller sygehusbehandling.
A siger: Man bør i højere grad end nu udlicitere velfærdsstatens opgaver til private, hvis de
kan konkurrere på pris og kvalitet.
B siger: Velfærdsstatens opgaver bør forblive på offentlige hænder i mindst samme grad som
nu.
1. Mest enig med A
2. Mest enig med B
3. Ikke enig med nogen af parterne
4. Ved ikke
Sp.30f*
(Q30f)
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
4. Ved ikke
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Sp.30g*
(Q30g)
Det diskuteres også, hvordan Danmark skal forholde sig til konflikter i andre lande eller
internationale konflikter, der ikke direkte berører os selv.
A siger: Danmark bør så vidt som muligt lade være med at blande sig i sådanne konflikter,
der ikke berører os selv
B siger: Danmark bør så vidt som muligt give sine synspunkter til kende og søge at påvirke
udviklingen.
1. Mest enig med A
2. Mest enig med B
3. Ikke enig med nogen af parterne
4. Ved ikke
Sp.30h*
(Q30h)
Så har vi et spørgsmål om globaliseringens betydning for velfærdssystemet i Danmark.
A siger: Globaliseringen tvinger os til skattetrykket og velfærdsudgifterne. Ellers kan
Danmark ikke klare sig i konkurrencen.
B siger: Globaliseringen forhindrer ikke Danmark i at have et højt skattetryk og høje
velfærdsudgifter, hvis det er det, vi ønsker.
1. Mest enig med A
2. Mest enig med B
3. Ikke enig med nogen af parterne
4. Ved ikke
Sp.30i
(q30i)
Så har vi et spørgsmål om kontanthjælpens betydning for at folk kommer i arbejde
A siger: Lavere kontanthjælp er en god måde at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde på.
B siger: Lavere kontanthjælp skaber fattigdom og får ikke flere i arbejde.
1. Mest enig med A
2. Mest enig med B
3. Ikke enig med nogen af parterne
4. Ved ikke
Sp.30j
(Q30j)
Så har vi et spørgsmål om dit syn på kandidaterne fra Ny Alliance og deres rolle i dansk
politik
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A siger: Det var tiltrængt for dansk politik, at et parti som Ny Alliance opstillede kandidater,
som er bredt kendt i offentligheden.
B siger: Det er et problem for dansk politik, at et parti som Ny Alliance opstillede kandidater,
som havde ringe politisk erfaring.
1. Mest enig med A
2. Mest enig med B
3. Ikke enig med nogen af parterne
4. Ved ikke
Sp.30k
(Q30k)
Så har vi et spørgsmål om skat og velfærd
A siger: Man behøver ikke vælge mellem bedre velfærd og skattelettelser. Udviklingen i de
seneste par år har vist, at vi har råd til begge dele.
B siger: Man er nødt til at vælge mellem bedre velfærd og skattelettelser. Det er ikke
realistisk at få råd til begge dele.
1. Mest enig med A
2. Mest enig med B
3. Ikke enig med nogen af parterne
4. Ved ikke
Sp.32(*)
(Q32_1 – Q32_7)

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?
5. Hvordan synes du det går med integrationen af indvandrere i
dag, sammenlignet med for 3 år siden?
6. Hvordan synes du det står til med miljøet i Danmark,
sammenlignet med for 3 år siden?
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Ved ikke

Meget dårligere

Noget dårligere

Ingen ændring

Noget bedre

Meget bedre

Så har vi nogle spørgsmål om, hvordan udviklingen har været de sidste 3 år.
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7. Hvordan synes du det står til med overholdelse af lov og
orden i samfundet sammenlignet med for 3 år siden?
Sp.33 (Marg 1999, sp.133)*
(Q33)
Hvis vi kigger 3-5 år fremad, vil du så sige, at du føler dig meget sikker med hensyn til din
økonomiske situation, rimelig sikker, lidt usikker, eller føler du dig meget usikker på din
økonomiske situation?
1. Meget sikker
2. Rimelig sikker
3. Lidt usikker
4. Meget usikker
5. Vil ikke svare
6. Ved ikke
Sp.34 (CSES-M2 sp. Q7)*
(Q34_1 – Q34_10)

1. Økonomien
2. Beskæftigelsen
3. Velfærden
4. Skatterne
5. Kriminaliteten
6. Miljøet
7. Kvaliteten af den offentlige service
8. Den sociale ulighed
9. Flygtninge- og indvandrerpolitikken
10. Og tilsvarende vil vi gerne høre din
vurdering af regeringens arbejde generelt de
sidste 3 år

Sp.34a
(Q34a)
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Ved ikke

Meget dårligt

Dårligt

Hverken godt
eller dårligt

Godt

Meget godt

Hvor godt mener du, at Anders Fogh Rasmussens regering har håndteret de følgende
områder i de sidste 3 år?
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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
3. Vil ikke svare
4. Ved ikke
Sp.34b
(Q34b_1 – Q34b_2)

Ved ikke

Hverken rigtigt eller
forkert

Helt forkert

Overvejende forkert

Overvejende rigtigt

Helt rigtigt

Nu kommer der et par spørgsmål om nogle af regeringens beslutninger. Her vil vi gerne bede
dig svare på, om det regeringen gjorde, efter din mening var helt rigtigt, overvejende rigtigt,
overvejende forkert eller helt forkert.

1. Regeringens håndtering af Muhammed-krisen i 2006?
2. Anvendelsen af statens overskud til at afdrage på gælden
i stedet for at bruge nogle flere af pengene på
skattelettelser?

Sp.35 *
(Q35_1 – Q35_18)
Vi vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Nedenfor er listet
nogen offentlige opgaver, og for hver opgave vil vi gerne bede dig svare på, om du mener, det
offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til opgaven?
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For mange
penge

Passende

For få penge Ved ikke

1. Forsvaret
2. Sundhedsvæsenet
3. Uddannelse
4. Folkepension
5. Miljøproblemer
6. Kulturelle formål
7. Børnehaver og vuggestuer
8. Arbejdsløshedsunderstøttelse til den enkelte
9. Kontanthjælp til den enkelte
10. Ulandsbistand
11. Flygtninge og indvandrere
12. Hjemmehjælp
13. Kollektiv transport
14. Forskning
15. Motorveje og broer
16. Politiet
17. Løn til den enkelte offentligt ansatte

Sp.36*
(Q36_1 – Q36_5)
Nu vil vi gerne høre, hvor godt du synes, at den offentlige service fungerer på en række
områder. Vurder venligst hvert af områderne.
Udmærket

Ganske
godt

Ikke helt
godt

Dårligt

Ved ikke

1. Bibliotekerne
2. Sygehusene
3. Folkeskolen
4. Børnehaver og vuggestuer
5. Hjemmehjælpen

Sp.37a*
(Q37a)
Hvis der på længere sigt bliver mulighed for at sænke skatten, hvad ville du da foretrække?
A: Lavere skatter, eller
B: Forbedringer af den offentlige sektor
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1. Foretrækker A
2. Foretrækker B
3. Ved ikke
Sp.37b*
(Q37b)
Hvis det på længere sigt bliver mulighed for at sænke skatten, hvad ville du da foretrække?
A: Sænkning af indkomstskatten
B: Sænkning af moms og afgifter
1. Foretrækker A
2. Foretrækker B
3. Ved ikke
Sp.37c*
(Q37c)
Hvis det på længere sigt bliver mulighed for at sænke skatten, hvad ville du da foretrække?
A: Sænkning af topskatten
B: Sænkning af indkomstskatten for alle indkomster
1. Foretrækker A
2. Foretrækker B
3. Ved ikke
Sp.38*
(Q38)
Fogh-regeringen har gennemført en række stramninger af flygtninge- indvandrepolitikken.
Mener du, at disse stramninger har været passende, er de gået for vidt, eller har de ikke
været vidtgående nok?
1. For vidtgående
2. Passende
3. Ikke vidtgående nok
4. Ved ikke
Sp.39a*
(Q39a_1 – Q39a_8)
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Ved ikke

Helt
uenig

Nærmest
uenig

Hverken/
eller

Nærmest
enig

Helt enig

Herunder listes en række synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig
eller uenig du er i hvert synspunkt?
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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. Indvandring udgør en alvorlig trussel mod
vores nationale egenart.
5. Den økonomiske vækst bør sikres gennem
en udbygning af industrien, også selv om det
kommer i strid med miljøinteresser.
6. Indsatsen for at forbedre miljøet må ikke
gå så vidt, at den skader erhvervslivet.
7. Mange af de arbejdsløse ønsker reelt ikke
at påtage sig et arbejde.
8. De muslimske lande udgør på længere sigt
en farlig trussel mod Danmarks sikkerhed.

Sp.39b*
(Q39b_1 – Q39b_8)

1. Voldsforbrydelser bør straffes langt hårdere end i dag.
2. Mange offentlige aktiviteter kunne udføres både bedre
og billigere, hvis de blev overladt til private.
3. Flygtninge og indvandrere bør have samme ret til
social bistand som danskere, også selv om de ikke er
danske statsborgere.
4. På længere sigt er der ikke råd til at opretholde
velfærdsstaten, som vi kender den i dag.
5. I politik bør man stræbe efter at skaffe alle de samme
økonomiske vilkår, uanset uddannelse og beskæftigelse.
6. Jeg føler mig lige så meget som europæer, som jeg
føler mig som dansker.
7. Der kan stadig spares masser af penge på at
effektivisere den offentlige sektor, uden at det går ud
over servicen til borgerne.
8. Børnechecken til børnefamilierne bør afskaffes for
folk med gode indtægter.
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Ved ikke

Helt
uenig

Nærmest
uenig

Hverken/
eller

Nærmest
enig

Helt enig

Herunder listes en række synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig
eller uenig du er i hvert synspunkt?
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Sp.39c(*)
(Q39c_1 – Q39c_8)

Ved ikke

Helt
uenig

Nærmest
uenig

Hverken/
eller

Nærmest
enig

Helt enig

Herunder listes en række synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig
eller uenig du er i hvert synspunkt?

1. Der er for mange, der får sociale ydelser, uden at de
trænger til det.
2. Staten har for lidt kontrol med de private investeringer.
3.Ejendomsskatten for boligejere bør sættes i vejret, så
indkomstskatten kan sættes ned.
4. De grønne afgifter på benzin bør sættes i vejret
5. Gennemgående stoler jeg mere på danskere end på folk
fra andre lande
6. Hvis samfundet ikke har mulighed for at kontrollere det
private erhvervsliv, får de ledende i bankerne og industrien
alt for stor indflydelse.
7. Vi bør være parate til at sende danske soldater i krig,
hvis det er nødvendigt for at beskytte menneskerettigheder i
andre lande
8. På længere sigt bliver det nødvendigt at afskaffe
efterlønnen

Sp.39d(*)
(Q39d_1 – Q39d_8)
Herunder listes en række synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig
eller uenig du er i hvert synspunkt?
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1. Det var forkert af Danmark at gå med i Irak-krigen
2. Det er en god ide, at regeringen opretholder
skattestoppet
3. Det gør ingen større forskel, om det er det ene eller
det andet parti, der vinder valget
4. Hvis man tror på demokratiet, har man også en
forpligtigelse til at stemme
5. Folketingets kønsfordeling bør modsvare
kønsfordelingen i samfundet.
6. Vi bør satse på et samfund hvor kristne værdier spiller
en større rolle
7. Homoseksuelle par bør have samme rettigheder som
andre til at adoptere børn
8. Hvis man ser sig om i verden, kan man se, at
religioner fører mere konflikt med sig en fred.

Sp.39e(*)
(Q39e_1 – Q39e_11)
Herunder listes en række synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig
eller uenig du er i hvert synspunkt?

Side 29 af 54

Ved ikke

Helt
uenig

Nærmest
uenig

Hverken/
eller

Nærmest
enig

Helt enig
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Ved ikke

Helt
uenig

Nærmest
uenig

Hverken/
eller

Nærmest
enig

Helt enig
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1. Integrationen af indvandrere og flygtninge løser sig
selv, hvis de får arbejde.
2. Vi bør satse på et samfund med mere international
orientering og med mindre vægt på grænser mellem
landene og deres befolkninger.
3. USA gør en meget positiv indsats for at fremme
freden i verden
4. Hvis der er for få jobs, burde arbejdsgiverne
foretrække danskere frem for indvandrere
5. Det var rigtigt af regeringen at vedtage
kommunalreformen
6. For at skabe dynamik og fremgang i samfundet må
man acceptere en vis grad af ulighed
7. Fordi folks evner er forskellige, er det naturligt at
acceptere en vis ulighed
8. En vis grad af ulighed er ønskelig, fordi der nu en
gang er forskel på folks indsats
9. Offentligt ansatte bør i de nærmeste år få væsentligt
højere lønstigninger end privat ansatte
10. I dag er det nødvendigt at åbne grænserne for import
af kvalificeret arbejdskraft
11. De afviste asylansøgere skal have lov til at bosætte
sig og arbejde udenfor asylcentrerne indtil de kan
komme hjem

Sp.39f1
(Q39f1_1)

1. På længere sigt bør skattesystemet indrettes, så ingen
betaler mere end 40 procent i skat af den sidst tjente krone

Sp.39f2
(Q39f2_1)
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Ved ikke

Helt
uenig

Nærmest
uenig

Hverken/
eller

Nærmest
enig

Helt enig

Herunder listes en række synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig
eller uenig du er i hvert synspunkt
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Ved ikke

Helt
uenig

Nærmest
uenig

Hverken/
eller

Nærmest
enig

Helt enig

Herunder listes en række synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig
eller uenig du er hvert synspunkt

1. Skatten på de høje indkomster bør sænkes, så ingen betaler
mere end 40 procent af den sidst tjente krone.

Sp.40 (*)
(Q40_1 – Q40_9)

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. Gennemgående synes jeg egentlig ikke, det er så svært
at tage stilling til politiske spørgsmål
5. De fleste politikere er mere optaget af at blive genvalgt
end af at gennemføre deres politik
6. Politikerne er for ødsle med skatteborgernes penge
7. Partiernes valgkampagner handlede i høj grad om
synspunkter og politisk indhold
8. Politikerne tager alt for meget hensyn til
meningsmålinger om vælgernes holdninger og står alt for
lidt fast på deres egne standpunkter
9. Under valgkampen fokuserede medierne for meget på
partiernes strategier og spin og for lidt på det politiske
indhold

Sp.41*
(Q41)
Hvor stor tillid har du til danske politikere i almindelighed?
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Ved ikke

Helt
uenig

Nærmest
uenig

Hverken/
eller

Nærmest
enig

Helt enig

Herunder kommer en række udsagt om politik og politikerne som helhed. Du bedes angive,
hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt
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1. Meget stor tillid
2. Ret stor tillid
3. Ret lille tillid
4. Meget lille tillid
5. Ved ikke
Sp.42
(Q42_1 – Q42_7)

1. Jeg ved så lidt om EU, at jeg næsten har opgivet at følge med i,
hvad der foregår
2. Når politikerne diskuterer den økonomiske politik, forstår jeg
kun en brøkdel af, hvad de snakker om
3. Der bør gennemføres en omfattende økonomisk udligning
inden for EU, så de rige lande betaler til at trække de fattige lande
med op
4. Danmark bør tilslutte sig, at der føres en fælles
flygtningepolitik for EU
5. EU bør spille en storpolitisk og militær rolle, der svarer til EUlandenes økonomiske betydning
6. EU bør med tiden udvides med Tyrkiet
7. Bekæmpelse af arbejdsløsheden bør sættes øverst på EU’s
dagsorden

Sp.43 *
(Q43)
Hvordan er din generelle holdning til EU?
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Ved ikke

Hverken/
eller
Nærmest
uenig
Helt
uenig

Nærmest
enig

Helt enig

Herunder kommer en række udsagn om EU. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i
hvert synspunkt.
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1. Meget positiv
2. Overvejende positiv
3. Neutral/hverken positiv eller negativ
4. Overvejende negativ
5. Meget negativ
6. Vil ikke svare
7. Ved ikke
Sp.44*
(Q44)
Vil du stemme for eller imod den nye EU-traktat, hvis der bliver en dansk folkeafstemning
om den?
1. For
2. Ved ikke, men hælder til at stemme for
3. Imod
4. Ved ikke, men hælder til at stemme imod
5. Vil ikke stemme
6. Vil ikke svare
7. Ved ikke
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Sp.45*
(Q45)
Det diskuteres ofte, hvilken betydning, den såkaldte globalisering vil få for Danmark. Du
bedes angive, hvor positiv eller negativ en betydning du mener, at globaliseringen vil få for
Danmark?
1. Meget positive
2. Ret positive
3. Hverken positiv eller negativ
4. Ret negative
5. Meget negative
6. Vil ikke svare
7. Ved ikke
Sp.46*
(Q46)
Hvilke af nedenstående udsagn om EU-samarbejdet er du mest enig i?
1. Danmark bør melde sig ud af EU
2. I EU-samarbejdet bør de enkelte medlemslande bevare fuld selvstændighed og have
vetoret over for EU-beslutninger
3. De enkelte EU-lande bør i stigende grad overlade beslutninger til EU og indordne sig under
fællesskabet
4. EU bør med tiden udvikle sig til Europas Forenede Stater med en fælles regering
5. Ved ikke
Sp.47 (marg 99, sp.124, Sv. 51, No. 54, Fi. CSES 8)*
(Q47)
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
5. Ved ikke nok om emnet
6. Vil ikke svare
7. Ved ikke
Sp.48 (marg 99, sp. 125b)*
(Q48)
Alt i alt, hvor tilfreds vil du sige, at du er med tilværelsen for tiden?
0. Meget utilfreds
1.-
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2.3.4.5.6.7.8.9.10. Meget tilfreds
11. Ved ikke
Sp.49 (BOL)*
(Q49)
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
3. Ved ikke
Sp.50 [Demoned sp. 96]*
(Q50)
Der er stor forskel på, hvad folk er mest optagede af i politik. Nogle er mest optaget af de
brede samfundsspørgsmål. Andre er mest optaget af de nære ting, der påvirker deres egen
hverdag. Hvor vil du placere dig selv på denne skala?
1. Mest optaget af de brede samfundsspørgsmål
2.3.4.5. Mest optaget af de nære ting, der påvirker min egen hverdag
6. Ved ikke
Sp.51(CSES-M2 sp. Q20,Q24)*
(Q51_1 – Q51_10)
I politik taler man ofte om venstre og højre. Nedenfor er vist en skala 0.Venstre, 1.-, 2.-,3.-,4.,5.-,6.-,7.-,8.-,9.-,10.Højre. Hvor vil du placere dig selv og de enkelte partier på denne skale?
0.
Venstre

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

Dig selv
A: Socialdemokraterne
B: Radikale
C: Konservative
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7.-

8.-

9.-

10. Vil ikke Ved
Højre svare ikke
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F: Socialistisk Folkeparti
K: Kristendemokraterne
O: Dansk Folkeparti
V: Venstre
Y: Ny Alliance
Ø: Enhedslisten

Sp.52*
(Q52_1 – Q52_10)
Partierne er bland andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi
tager imod for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage mod flere flygtninge. Her er angivet en
skala: 1. Langt færre flygtninge, 2. Lidt færre flygtninge, 3. Det samme antal, 4. Lidt flere
flygtninge, 5. Mange flere flygtninge. Hvor omtrent vil du placere de enkelte partier på denne
skala?
1. Langt 2. Lidt færre
flygtninge
færre
flygtninge

3. Det
samme
antal

4. Lidt flere
flygtninge

5. Mange
flere
flygtninge

Ved ikke

A: Socialdemokraterne
B: Radikale
C: Konservative
F: Socialistisk Folkeparti
O: Dansk Folkeparti
V: Venstre
Y: Ny Alliance
Ø: Enhedslisten
Hvor vil du placere dig selv?

Sp.53 *
(Q53_1 – Q53_10)
Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at
vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter. Andre siger, at vi må regne med
stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Nedenfor en igen en skala fra 1 til 5: 1.
Skære stærkt ned, 2. Skære lidt ned, 3. Er passende, 4. De må stige lidt, 5. De må sættes
kraftigt i vejret. Hvor omtrent vil du placere de enkelte partier på denne skala?
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1. Skære stærkt 2. Skære lidt
ned
ned

3. Er
passende

4. De må stige 5. De må sættes
lidt
kraftigt i vejret

Ved ikke

A: Socialdemokraterne
B: Radikale
C: Konservative
F: Socialistisk Folkeparti
O: Dansk Folkeparti
V: Venstre
Y: Ny Alliance
Ø: Enhedslisten
-og hvor vil du placere dig selv?

Sp.54*
(Q54_1 – Q54_10)
Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge
overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger at miljøhensynene efterhånden er
ved at tage overhånd. På nedenstående skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står
for den mest grønne politik. Hvor omtrent vil de placere de enkelte partier på denne skala?
1. Den
mindst grønne
politik

2.-

3.-

4.-

5. Den
mest grønne
politik

Ved ikke

A: Socialdemokraterne
B: Radikale
C: Konservative
F: Socialistisk Folkeparti
O: Dansk Folkeparti
V: Venstre
Y: Ny Alliance
Ø: Enhedslisten
Hvor vil du placere dig selv?

Sp.55*
(Q55_1 – Q55_10)
Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler
i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant.
På nedenstående skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem,
der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. 1. Går mest ind for lov
og orden, 2.-, 3.-, 4.-, 6.-, 7.-, 8.-, 9.-, 10. Forebyggelse og human behandling. Du bedes placere
de enkelte politiske partier på nedenstående skala.
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1. Går
mest ind for
lov og orden

2. -

3. -

4. -

5. Forebyg
gelse og
human
behandling

Ved ikke

A: Socialdemokraterne
B: Radikale
C: Konservative
F: Socialistisk Folkeparti
O: Dansk Folkeparti
V: Venstre
Y: Ny Alliance
Ø: Enhedslisten
Hvor vil du placere dig selv?

Sp.56
(Q56_1 – Q56_10)
Nogle partier går ind for en udstrakt grad af lighed, mens andre mener, at ulighed er
nødvendig for at skabe dynamik i samfundet.
1. Går ind for udstrakt grad af lighed, 2.-, 3.-, 4.-, 5. Går mest ind for at ulighed er nødvendig
for at skabe dynamik
På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for udstrakt lighed, og 5 står for dem, der går
mest ind for at ulighed er nødvendig for at skabe dynamik. Du bedes placere de enkelte
politiske partier på nedenstående skala.
1. Udstrak
t grad af
lighed

2. -

3. -

A: Socialdemokraterne
B: Radikale
C: Konservative
F: Socialistisk Folkeparti
K: Kristendemokraterne
O: Dansk Folkeparti
V: Venstre
Y: Ny Alliance
Ø: Enhedslisten
Hvor vil du placere dig selv?

Sp.56a
(Q56a)
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Socialdemokraterne har tilsluttet sig ideen om et skattestop i den næste valgperiode. Tror du,
at det skyldes et holdningsmæssigt skifte i partiets syn på skat, eller skal det ses som en
strategisk beslutning for at få flest mulige vælgere?
1. Skyldes udelukkende et holdningsmæssigt skifte
2.3.4.5. Skyldes udelukkende en strategisk beslutning for at få flest mulige vælgere
6. Vil ikke svare
7. Ved ikke
Sp.56ab
(Q56ab)
Synes du i den givne situation, det var rigtigt af Socialdemokraterne at tilslutte sig
skattestoppet?
1. Ja
2. Nej
3. Ved ikke
Sp.56b
(Q56b)
Venstre har i stigende grad tilsluttet sig ideen om en stor og udbygget offentlig sektor. Tror
du, at det skyldes et holdningsmæssigt skifte i partiets syn på den offentlige sektor, eller skal
det ses som en strategisk beslutning for at få flest mulige vælgere?
1. Skyldes udelukkende et holdningsmæssigt skifte
2.3.4.5. Skyldes udelukkende en strategisk beslutning for at få flest mulige vælgere
6. Vil ikke svare
7. Ved ikke
Sp.56bb
(Q56bb)
Synes du i den givne situation, det var rigtigt af Venstre at tilslutte sig ideen om en stor
udbygget offentlig sektor?
1. Ja
2. Nej
3. Ved ikke
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Sp.57
(Q57)
Vil du mene, at nogle af partierne i Danmark repræsenterer dine synspunkter forholdsvis
godt?
1. Ja
2. Nej
3. Ved ikke
Sp.58
(Q58)
Hvilket parti repræsenterer dine synspunkter bedst?
1. A: Socialdemokraterne
2. B: Radikale
3. C: Konservative
4. F: Socialistisk Folkeparti
5. K: Kristendemokraterne
6. O: Dansk Folkeparti
7. V: Venstre
8. Y: Ny Alliance
9. Ø: Enhedslisten
10. Andre partier
11. Vil ikke svare
12. Ved ikke
Sp.59
(Q59)
Uanset hvordan du ser på partierne, vil du så sige, at der er enkelte partiledere, der
repræsenterer dine synspunkter nogenlunde godt?
1. Ja
2. Nej
3. Ved ikke
Sp.60
(Q60)
Hvilke partiledere repræsenterer dine synspunkter?
1. A: Helle Thorning Schidt
2. B: Margrethe Vestager
3. C: Bendt Bendtsen
4. F: Villy Søvndahl
5. K: Bodil Kornbæk
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6. O: Pia Kjærsgaard
7. V: Anders Fogh Rasmussen
8. Y: Naser Khader
9. Ø: Line Barfod
10. Andre partilerede (Q60_10_Other)
Noter________________________________________________________________________
11. Vil ikke svare
12. Ved ikke
Sp.61 (CSES-M2)*
(Q61)
Nogle mener, at det gør en stor forskel, hvem der har regeringsmagten. Andre siger, at det
ikke betyder noget, hvem der har regeringsmagten.
Hvis vi bruger nedenstående skala fra 1-5, hvor vil du så placere sin egen opfattelse?
1. Det gør en stor forskel, hvem der har regeringsmagten
2.3.4.5. Det betyder ikke noget, hvem der har regeringsmagten
6. Ved ikke
Sp.62
(Q62)
Nogle mener, at uanset hvem folk stemmer på, har det ikke nogen betydning for, hvad der
sker i samfundet. Andre mener, at hvem folk stemmer på, godt kan have en betydning for,
hvad der sker. Hvis vi bruger nedenstående skala fra 1-5, hvor vil du så placere din egen
opfattelse?
1. Det kan have stor betydning, hvem folk bestemmer på
2. 3. 4. 5. Det har ikke nogen betydning, hvem folk stemmer på
6. Ved ikke
Sp.63
(Q63)
Hvis du tænker på de folketingsmedlemmer, som vælges i din valgkreds, hvilke af følgende
målsætninger bør de så hovedsageligt arbejde for?
1. Centrale målsætninger som deres parti definerer
2. Centrale målsætninger som de selv definerer
3. Målsætninger som er centrale for deres egen region og valgkreds
4. Deres vælgeres målsætninger
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5. Vil ikke svare
6. Ved ikke
Sp.64
(Q64)
Og hvilke målsætninger bør de dernæst arbejde for?
1. Centrale målsætninger som deres parti definerer
2. Centrale målsætninger som de selv definerer
3. Målsætninger som er centrale for deres egen region og valgkreds
4. Deres vælgeres målsætninger
5. Vil ikke svare
6. Ved ikke
Sp.65 (Sv.32, Fi. CSES 25)*
(Q65_1 – Q65_10)
Nu kommer nogle spørgsmål om politik generelt. Der kan være mange komplicerede
spørgsmål i politik, husk derfor at det altid er muligt at svare ”ved ikke”.
Hvilke partier indgår i den nuværende regering?
1. A: Socialdemokraterne
2. B: Radikale
3. C: Konservative
4. F: Socialistisk Folkeparti
5 K: Kristendemokraterne
6. O: Dansk Folkeparti
7. V: Venstre
8. Y: Ny Alliance
9. Ø: Enhedslisten
10. Ved ikke
Sp.65b(Sv.32, Fi. CSES 25)*
(Q65b)
Hvor mange medlemmer er der af folketinget hvis vi ser bort fra de fire fra Grønland og
Færøerne?
Noter___________________________________________________________________________
1. Ved ikke (Q65bb)
Sp.65c(Sv.32, Fi. CSES 25)*
(Q65c)
Hvor mange lande er i dag medlem af EU?
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Noter___________________________________________________________________________
1. Ved ikke (Q65cc)
Sp.65d(Sv.32, Fi. CSES 25)*
(Q65d)
Hvilke af følgende udgifter tror du, er størst?
1. Udgifter til folkeskolen
2. Udgifter til folkepension
3. Udgifter til forsvaret
4. Ved ikke
Sp.65e1(Sv.32, Fi. CSES 25)(*)
(Q65e1)
Hvilket parti tror du, følgende politikere tilhører?
Mette Frederiksen?
1. A: Socialdemokraterne
2. B: Radikale
3. C: Konservative
4. F: Socialistisk Folkeparti
5. K: Kristendemokraterne
6. O: Dansk Folkeparti
7. V: Venstre
8. Y: Ny Alliance
9. Ø: Enhedslisten
10. Ved ikke
Sp.65e2(Sv.32, Fi. CSES 25)(*)
(Q65e2)
Hvilket parti tror du, følgende partier tilhører?
Troels Lund Poulsen?
1. A: Socialdemokraterne
2. B: Radikale
3. C: Konservative
4. F: Socialistisk Folkeparti
5. K: Kristendemokraterne
6. O: Dansk Folkeparti
7. V: Venstre
8. Y: Ny Alliance
9. Ø: Enhedslisten
10. Ved ikke
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Sp.65e3(Sv.32, Fi. CSES 25)(*)
(Q65e3)
Hvilket parti, tror du følgende politikere tilhører?
Kristian Thulesen Dahl?
1. A: Socialdemokraterne
2. B: Radikale
3. C: Konservative
4. F: Socialistisk Folkeparti
5. K: Kristendemokraterne
6. O: Dansk Folkeparti
7. V: Venstre
8. Y: Ny Alliance
9. Ø: Enhedslisten
10. Ved ikke
Sp.66*
(Q66)
Nogle vælger parti mest ud fra deres politiske holdninger, andre vælger parti mest ud fra,
hvilke partiledere de bedst kan lide. Hvis 1 står for at vælge parti næsten udelukkende ud fra
sine politiske holdninger og 5 står for at vælge parti næsten udelukkende ud fra, hvilke
partiledere, man bedst kan lide, hvor vil du da placere dig selv?
1. Vælger næsten udelukkende ud fra mine politiske holdninger
2.3.4.5. Vælger næsten udelukkende ud fra, hvilke partiledere, jeg bedst kan lide
6. Nægter
7. Ved ikke
Til sidst et par oplysninger om dig selv
Sp.67 (CSES-M2 sp. D2)*
(Koen)
Hvad er dit køn?
1. Mand
2. Kvinde
Sp.68 (CSES-M2 sp. D1)*
(Q68a_1)
År?
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Noter___________________________________________________________________________
Sp.69*
(Q69)
I hvilket land er du født
1. Danmark
2. Andet skandinavisk land
3. Andet land i Europa
4. Tyrkiet
5. Pakistan
6. Iran
7. Irak
8. Andet land i Mellemøsten
9. Afrika
10. Nordamerika
11. Sydamerika
12. Australien
13. Asien
14. Rusland
15. Andet land (Q69_15_Other)
Noter________________________________________________________________________
16. Ved ikke
17. Vil ikke svare
Sp.70a*
(Q70a)
Har du hjemmeboende børn?
1. Ja
2. Nej
3. Ved ikke
4. Vil ikke svare
Sp.70b*
(Hjemmeboern_1 – Hjemmeboern_29)
Er der i husstanden hjemmeboende børn eller unge under 30 år?
1. Barn/Børn på 0 og 1 år
2. Barn/Børn på 2 år
3. Barn/Børn på 3 år
4. Barn/Børn på 4 år
5. Barn/Børn på 5 år
6. Barn/Børn på 6 år
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7. Barn/Børn på 7 år
8. Barn/Børn på 8 år
9. Barn/Børn på 9 år
10. Barn/Børn på 10 år
11. Barn/Børn på 11 år
12. Barn/Børn på 12 år
13. Barn/Børn på 13 år
14. Barn/Børn på 14 år
15. Barn/Børn på 15 år
16. Barn/Børn på 16 år
17. Barn/Børn på 17 år
18. Barn/Børn på 18 år
19. Barn/Børn på 19 år
20. Barn/Børn på 20 år
21. Barn/Børn på 21 år
22. Barn/Børn på 22 år
23. Barn/Børn på 23 år
24. Barn/Børn på 24 år
25. Barn/Børn på 25 år
26. Barn/Børn på 26 år
27. Barn/Børn på 27 år
28. Barn/Børn på 28 år
29. Barn/Børn på 29 år
Sp.71*
(Q71_1 – Q71_8)
Har du børn i vuggestue børnehave, dagpleje, fritidsskoleordning, fritidshjem o.l.? (Noter
antal børn pr. institution)
1. Vuggestue:
2. Børnehave:
3. Aldersintegreret institution:
4. Dagpleje:
5. SFO:
6. Fritidshjem:
7. Klub:
8. Andet: (Q71_8_Other)
Noter_________________________________________________________________________
9. Ingen af ovennævnte (Q71a)
Sp.72*
(Q72)
Må jeg spørge om din civilstand? Er du…?
1. Ugift (single)
2. Gift
3. Samlevende (papirløst)
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4. Skilt/separeret
5. Enke/enkemand
6. Nægter
7. Ved ikke
Sp.73a*
(Q73a)
Stemte din ægtefælle/samlever ved folketingsvalget 13. November?
1. Ja
2. Nej
3. Vil ikke svare
4. Ved ikke
Sp.73b*
(Q73b)
Ved du hvilket parti?
1. A: Socialdemokraterne
2. B: Radikale
3. C: Konservative
4. F: Socialistisk Folkeparti
5. K: Kristendemokraterne
6. O: Dansk Folkeparti
7. V: Venstre
8. Y: Ny Alliance
9. Ø: Enhedslisten
10. Kandidat uden for partierne
11. Husker ikke/ved ikke
12. Stemte blankt
Sp.73c
(Q73c)
Hvis ægtefælle/samlever ikke stemte ved folketingsvalget d. 13. November?
1. Stemte ikke
2. Ikke stemmeret
3. Andre svar
Sp.74*
(Q74)
Hvad er din årsindkomst – brutto – dvs. før skat?
1. Under 100.000 kr.
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2. 100.000 – 124.999 kr.
3. 125.000 – 149.999 kr.
4. 150.000 – 174.999 kr.
5. 175.000 – 199.999 kr.
6. 200.000 – 249.999 kr.
7. 250.000 – 299.999 kr.
8. 300.000 – 349.999 kr.
9. 350.000 – 399.999 kr.
10. 400.000 – 449.999 kr.
11. 450.000 – 499.999 kr.
12. 500.000 – 599.999 kr.
13. 600.000 – 699.999 kr.
14. 700.000 – 799.999 kr.
15. 800.000 – 999.999 kr.
16. 1.000.000 kr. og derover
17. Ved ikke/vil ikke svare
Sp.75*
(Q75)
Hvad er husstandens samlede årsindkomst – brutto – dvs. før skat?
1. Under 100.000 kr.
2. 100.000 – 149.999 kr.
3. 150.000 – 199.999 kr.
4. 200.000 – 249.999 kr.
5. 250.000 – 299.999 kr.
6. 300.000 – 349.999 kr.
7. 350.000 – 399.999 kr.
8. 400.000 – 449.999 kr.
9. 450.000 – 499.999 kr.
10. 500.000 – 549.999 kr.
11. 550.000 – 599.999 kr.
12. 600.000 – 649.999 kr.
13. 650.000 – 699.999 kr.
14. 700.000 – 799.999 kr.
15. 800.000 – 899.999 kr.
16. 900.000 – 999.999 kr.
17. 1.000.000 – 1.249.999 kr.
18. 1.250.000 kr. og derover
19. Ved ikke
Sp.76*
(Q76)
Hvilken type bolig bor du i?
1. Lejet bolig
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2. Andelsbolig
3. Ejerbolig: Hus/rækkehus/villa/gård
4. Ejerbolig: Ejerlejlighed
5. Ved ikke
6. Vil ikke svare
Sp.77*
(Q77)
Hvad er dit postnummer?
Noter___________________________________________________________________________

Urbanisering
Sp.78(CSES-M2 sp. D30)*
(Q78)
Hvilken type by bor du i?
1. Et land distrikt
2. En by med under 10.000 indbyggere
3. En by med 10.000 – 50.000 indbyggere
4. En by med 50.001 – 500.000 indbyggere
5. Hovedstadsområdet
6. Ved ikke
Til allersidst nogle spørgsmål om uddannelse og erhverv
Sp.79 (CSES-M2 sp. D3)*
(Q79)
Hvad er din skoleuddannelse?
1. Folkeskole 7 år eller kortere
2. Folkeskole 8/9 år eller mellemskole
3. 10. klasse
4. Realeksamen
5. Studentereksamen
6. HF - eksamen
7. HHX
8. HTX
9. Andet (Q79_9_Other)
Noter_________________________________________________________________________
10. Vil ikke svare
11. Ved ikke
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Sp.80 (CSES-M2 sp. D3)*
(Q80)
Hvilken uddannelse har du ud over skoleuddannelsen?
1. Grundlæggende erhvervsuddannelse
2. Afsluttende erhvervsuddannelse
3. Videregående uddannelse af kort varighed
4. Videregående uddannelse af mellemlang varighed
5. Videregående uddannelse af lang varighed
6. Ingen
7. Andet (Q80_7_Other)
Noter_________________________________________________________________________
8. Vil ikke svare
9. Ved ikke
Sp.81
(Q81)
Kan du mere præcist angive din højeste uddannelse ud over skoleuddannelsen?
Noter___________________________________________________________________________
1. Ved ikke (Q81a)
Sp.82 (CSES-M2 sp. D11)*
(Q82)
Hvad er dit erhverv?
1. Arbejder, ufaglært (ej specialarbejder)
2. Arbejder, ufaglært (specialarbejder)
3. Arbejder, faglært
4. Lavere funktionær/tjenestemand
5. Højere funktionær/tjenestemand
6. Selvstændig landbruger
7. Selvstændig detailhandler eller håndværksmester
8. Selvstændig i øvrigt
9. Lærling, elev eller studerende
10. Ude af erhverv (pensionist, førtidspensionist eller på efterløn)
11. Gift kvinde uden erhverv
12. Medhjælpende ægtefælle
13. Ved ikke
Sp.83 (CSES-M2 sp. D5-D9)*
(Q83)
Er du medlem af en fagforening?
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1. Ja, 3F, Fagligt Fælles Forbund [Tidl. SiD og KAD]
2. Ja, NNF, Nærings – og Nydelsesmiddel arbejderforbundet
3. Ja, TIB, Forbundet Træ – industri - byg
4. Ja, Dansk Metalarbejderforbund
5. Ja, FOA, Forbundet af Offentlige Ansatte
6. Ja, HK
7. Ja, TL, Teknisk Landsforbund
8. Ja, SL, Socialpædagogisk Landsforbund
9. Ja, BUPL, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund
10. Ja, DL, Danmarks Læreforening
11. Ja, DSR, Dansk Sygeplejeråd
12. Ja, Finansforbundet
13. Ja, Lederne, Ledernes Hovedorganisation
14. Ja, IDA, Ingeniørforeningens i Danmark
15. Ja, DJØF, Jurist- og Økonomiforbundet
16. Ja, Kristelig Fagforening
17. Ja (Q83_17_Other)
Noter________________________________________________________________________
18. Ja, husker ikke navn
19. Nej, ikke medlem af fagforening
Sp.84*
(Q84)
Er du for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget?
1. Ja, lønmodtager (herunder lærling), fuldtid
2. Ja, lønmodtager (herunder lærling), deltid
Noter antal timer om ugen (SCAN_q99A)____________________________________________
3. Ja, selvstændig
4. Ja, medhjælpende ægtefælle
5. Nej, studerende/skoleelev/under uddannelse
6. Nej, husmoder uden anden indkomst
7. Nej, førtidspensionist
8. Nej, på efterløn eller overgangsydelse
9. Nej, pensionist i øvrigt (folkepension, tjenestemandspension m.v.)
10. Nej, arbejdsløs på orlov
11. Nej, arbejdsløs på dagpenge
12. Nej, arbejdsløs på kontanthjælp
13. Nej, langtidssygemeldt
14. Nej, på barsels-, forældre-, eller uddannelsesorlov (ikke arbejdsløs)
15. Nej, aftjener værnepligt
16. Nej, ude af erhverv i øvrigt
17. Ved ikke
Sp.85a(CSES-M2 sp. D14)*
(Q85a)
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Hvad er din stilling helt nøjagtigt?
Noter___________________________________________________________________________
1. Ved ikke (Q85c)
2. Vil ikke svare (Q85c)
Sp.85b(CSES-M2 sp. D14)*
(Q85b)
Hvad er din branche helt nøjagtigt?
Noter___________________________________________________________________________
1. Ved ikke (Q85d)
2. Vil ikke svare (Q85d)
Sp.86 (CSES-M2 sp. D13)*
(Q86)
Er du privat ansat, offentligt ansat eller selvstændig?
1. Privat ansat
2. Offentlig ansat
3. Selvstændig erhvervsdrivende
4. Ikke ansat/ude af erhverv
5. Nægter at svare
6. Ved ikke
Sp.87a (CSES-M2 sp. D16, D18, D19)*
(Q87a)
Hvad er din ægtefælles stilling helt nøjagtigt?
Noter___________________________________________________________________________
1. Ved ikke (Q87c)
2. Vil ikke svare (Q87c)
Sp.87b (CSES-M2 sp. D16, D18, D19)*
(Q87b)
Hvad er din ægtefælles branche helt nøjagtigt?
Noter___________________________________________________________________________
1. Ved ikke (Q87d)

Side 52 af 54

Valgundersøgelsen 2007 • Teknisk Rapport • Modul 4

2. Vil ikke svare (Q87d)
Sp.88a*
(Q88a)
Hvad er din tidligere stilling helt nøjagtigt?
Noter___________________________________________________________________________

Sp.88b*
(Q88b)
Hvad er din tidligere branche helt nøjagtigt?
Noter___________________________________________________________________________

Sp.89a
(Q89a)
Og så vil jeg gerne spørge, hvad der har været det vigtigste emne for dig rent personligt ved
dette valg?
Noter___________________________________________________________________________
1. Ved ikke (Q89b)
2. Vil ikke svare (Q89b)
Sp.90a
(Q90a)
Hvad har været det næst vigtigste emne for dig personligt ved dette valg?
Noter___________________________________________________________________________
1. Ved ikke (Q90b)
2. Vil ikke svare (Q90b)
Sp.91*
(Q91)
Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen?
1. A: Socialdemokraterne
2. B: Radikale
3. C: Konservative
4. F: Socialistisk Folkeparti
5. K: Kristendemokraterne
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6. O: Dansk Folkeparti
7. V: Venstre
8. Y: Ny Alliance
9. Ø: Enhedslisten
10. Andet parti
11. Kandidat uden for partierne
12. Stemme blankt
13. Ville ikke stemme
14. Ved ikke
Sp.92*
(HU_q92)
Må vi eventuelt på et senere tidspunkt have lov at kontakte dig igen?
1. Ja
2. Nej
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