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De enkelte spørgsmål
Ved ikke/vil ikke svare. Dette svaralternativ vil vi naturligvis
gerne undgå. De skal derfor aldrig læses op for IP. Vi er
interesseret i at der presses for indholdsmæssige svar. Det
gælder også de spørgsmål, hvor der er svarkategorier som
"hverken/eller" eller "det kommer an på".

 Spm. 4 Antal gange incl. det nuværende ægteskab. Rent
konkret må spørgsmålets udformning af situationen.

 Spm. 5 Ikke nødvendfgvis biologiske, men "reelle,,
forældre.
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 Spm. 7 + 8 Hvis IP har flere erhvervsuddannelser (fx både
typograf og jurist) skal besvarelsen gå på den
højeste erhvervsuddannelse.
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 SpM. 10 Alle former for erhvervsuddannelse. Hvis man er i
 gang med en erhvervsuddannelse, skal man skønne
 over hvor gammel man vil være ved afslutningen

 SpM. 11 Det drejer sig om hovedbeskæftigelsen (defineret
 af IP)

I
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 Spm. 14 Ved folk med skiftende arbejdstider handler
 spørgsmålet om, hvor man timer man er ansat til at
 arbejde i gennemsnit pr. uge.
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 SpM. 18 Ansatte i fagforeninger eller andre interesseor-
 ganisationer er privat ansatte.
 Selv om København og Frederiksberg teknisk set er
 amter, regnes de her som kommuner.
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 Spm. 20 IP's vurdering af hvem der er hovedforsørger
 gælder. Det vil dog som regel være den, der har
 den højeste indtægt.
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 Spm. 27 1 tilfælde af kollektiver, bofællesskaber og
 kollegier gælder, at kun hvor der er total
 fællesøkonomi er bofællesskabet mv. en husstand.
 Når der ikke er fællesøkonomi, regnes IP som
 husstanden. H~-is man i et bofællesskab har fuld
 fællesøkonomi med nogle, for eksempel en samboende
 og et barn, regnes de til husstanden.
 Angiv den samlede indtægt med en nøjagtighed på
 ca. 10.000 - 20.000 kr
ig

 Spm. 2 8 Bor man på landet i et I'ensomtbeliggendel, hus,
 svares 2.000 eller derunder.

  Spm. 29 Spørgsmålet går på, om man boede hos begge
 forældrene, eller en enkelt af forældrene eller
  andet som for eksempel på en institution. Mr
 og mor behøver ikke være de biologiske forældre,
  tg
 men dem, som IP selv opfatter som "far" og "mor .
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 Spm. 34 Det forudsættes, at IP ved, hvad Yoga er. Spørg-
 smålet går både på aftenskolekurser i yoga-
 afspænding og på indisk religion.

 Spm 36 Det forudsættes, at IP ved, hvad Healing er.
 Spørgsmålet går på alle former for alternativ
 medicin, som benytter åndelige kræf ter i helbredel-
 sen, også kristne.
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 Spm. 3 7 "Vigtigt" skal forstås som: betydningsfuldt i IP's
 liv. Personer, der aldrig har haft arbejde, vil som
 oftest svare "slet ikke vigtigt", men det behøver
 ikke at være sådan. Personer midlertidigt uden
 arbejde eller pensionister mv. skulle kunne besvare
 spørgsmålet.

 Spm. 3 9 IP'er, der svarer nej, skal have ring ved "aldrig".
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 Spm. 41 For at undgå at folk svarer ud fra svarkategori
 ernes rækkefølge bedes svarkategorierne læst op
 skiftevis oppefra og nedefra. Find en praktisk måde
 at gøre dette på fx. ved at læse oppefra den ene
 dag og nedefra den anden. For en række af de
 følgende spørgsmål gælder det samme.
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 Spm. 42 Hvis der er tvivl om placeringen, spørg til "Hvad
 er det vigtigste ved foreningen ?
 Ved overlapninger (fx arbejde med ældre, der
 foregår i et beboerhus) vælger IP selv, hvor
 placeringen er rigtigst.
 Fagforeninger forhandler løn- og arbejdsforhold.
 Faglige foreninger er sammenslutninger inden for
 folks fag, fx. sekretærforeningen, sociologfor-
 eningen.
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 Spm 43 Registrer alle motiver. Nogle kan gælde en type
 forening, andre en anden.
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 Spm. 45 Helbredstilstand skal opfattes bredt, både fysisk
 og psykisk.
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 Spm. 46 Understreg "på noget tidspunkt". Man behøver ikke
 at have været i en permanent tilstand af jubel
 eller depression.
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 Spm. 48 Det drejer sig om handlemuligheder i livet på
 nuværende tidspunkt og i resten af livet - ikke
 livet indtil nu. Dette er en væsentlig skelnen
 navnlig for ældre mennesker
 Sæt en ring om det tal, som IP opgiver. Sæt ikke
 ring midt i mellem tallene.

 Spm-.50 "Som er i nød" betyder fattige eller hjemløse.

I
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 Spm. 51 Spørgsmålet vedrører ikke nødvendigvis det job, IP
 har for øjeblikket, men derimod hvilke ting man i
 det hele taget vil lægge vægt på i et job.

 Spm. 5 2 Det drejer sig om IP's egen vurdering. "Det
 arbejde, De udfører", er ikke produktet, men
 arbejdsfunktionen.
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 Spm. 55 Spørgsmålet drejer sig om, hvad man tror er
 begrundelsen for folk i almindelighed.
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 Spm. 61 "tænker" betyder overvejer. Det behøver ikke være
 dybe, filosofiske tanker.
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 Spm. 63A "Gud". IPIs definition gælder

 Spm. 63E Streg under naturlig. Det er ikke det religiøse
 begreb "den evige hvile", der sigtes til, snarere
 at døden er en naturlig fortsættelse af livet.
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 Spm. 6 5 "Folkekirken" dækker også Indre Mission, Brødre-
    menigheden og grundtvigske valgmeningheder
 tilknyttet folkekirken, samt den svenske og norske
 lutherske menighed.
 "Jehovas Vidner, adventister m.v." dækker de helt
 selvstændige protestantiske trossamfund - det kan
 dreje sig om baptister, mormoner, metodister. Hvis
 man er i tvivl, noteres under "anden".
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 Spm. 6 7 "religiøs opdragelse', - fortolkningen overlades
 til IP. Det behøver ikke være med aftenbøn og
 søndagsskole.
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 Spm. 69 Med "religiøs ceremoni" tænkes navnlig på dåb,
 vielse, begravelse. Men det kan også være andre
 former for ceremonier - det vigtige er her, at de
 er religiøse.

I
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 Spm. 71 Om folkekirken i det store og hele faktisk giver
 svar på det; ikke f or IP selv, men f or medlemmerne
 i almindelighed.

 Spm. 72 Det drejer sig om, hvorvidt kirken offentligt må
 give udtryk for sin holdning på disse områder.
 Spørgsmålet handler om den kirke eller trosretning,
 som IP tilhører. Det vil for de fleste sige
 folkekirken.

 Spm. 72C Den tredje verden betyder u-landene

 Spm. 72G Aktiv dødshjælp drejer sig om personer, der er
 meget alvorligt syge (døende). At slukke for
 respiratoren og lignende.
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 Spm. 73D Spørgsmålet drejer sig om djævelen som "person",
 ikke om det onde princip.

 Spm. 73G At man tror, at mennesket er syndigt
 Spm. 73H Dette betyder, at de døde ved dommedag står op af

 gravene igen for at møde Gud
 Spm. 731 Dette betyder sjælevandring, dvs. at sjælen får et

 nyt liv i et andet legeme.

 Spm. 74 Kategori 1. En Gud, man kan tale med i et jeg-du
 forhold.
 Kategori 2. And eller livskraft.
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 Spm. 7 8 Forskellen mellem ,næsten aldrig" og "krisesitua-
 tioner" er at 'Inæsten aldrig" drejer sig om bøn
 under almindelige forhold.

I.
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 Spm. 79 Hjemmeliv vil for de ikke-enlige være det samme
 som familieliv.

 SpM. 81 Hvis IP mener, at der er forskel på faderen og
 moderens vurderinger, opfordres IP til at vælge
 det vigtigste forældrebudskab til sammenligning
 med IP's egen opfattelse. Kan man ikke sige, at



 det ene var vigtigst kodes "nej"
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 Spm. 8 3M "Smag og interesser" Hvis IP skelner lægges vægt
 på smag.
i36

 Spm. 84 "Har De nogle børn" Det drejer sig ikke om man er
 biologisk far/mor til nogle børn, men om man har
 et forældreforhold til nogle børn.
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  Spm. 86 Spørgsmålet drejer sig om, hvor stor IP mener en
 harmonisk familie skal være.

I
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 SpM. 91 Udsagnene gælder generelle forhold, og ikke IP's
 personlige.

E) ,uafhængig" handler om økonomisk uafhængig.
lp
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 Spm. 93 Spørgsmålet handler om hjemmeboende børn, ikke om
 voksne børn, som er flyttet hjemmefra.

I
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 Spm. 94 Hvis IP hæfter sig ved færre end fem egenskaber er
 det i orden. Hvis IP noterer f lere end fem, skal vi
 kun have de fem vigtigste. Det er normalt de fem,
 som først nævnes.

I
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 SpM. 98 IP skal vælge mellem de to. Hvis IP er enig i
 begge, noteres "ved ikke".

I
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 Spm. 105 "Ka-mpelf er ikke nødvendigvis med våben. Det
 overlades til IP selv, hvad der lægges i at kæmpe.



 Hvis man siger, at man gerne vil, men ikke kan
 kæmpe, kodes "ja,,

I
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 Spm. 106 Spørgsmålet handler om ændringer i hele samfundet.

E)"Autoriteter" er forældre, myndigheder m.v. -
men ikke "eksperter".

 Spm. 107 "Fremskridt" betyder blot udvikling. Der skal ikke
lægges noget positivt i ordet.
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 SpM. 108 Spørgsmålene handler om institutioner i alminde-
 lighed. Det er en generel vurdering, vi gerne vil
 have frem.

I
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 SpM. 109 Det er op til IP at fortolke om det er Greenpeace
 eller Danmarks Naturfredningsforening, som
 associeres med "Økologi og miljøbevægelsen" . og om
 det er Rødstrømperne, Dansk Kvindesamfund eller
 andet, som associeres med kvindebevægelsen. "Anti-
 atomkraftbevægelsen" er bevægelsen mod
 atomkraftværker - ikke mod atomvåben. "Anti-apart-
 heidbevægelsen" er rettet mod raceadskillelses-
 politikken i Sydafrika.

I
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 SpM. 110c Direkte snyd; ikke at udnytte de snørklede
skatteregler til egen fordel, men at give forkerte
oplysninger eller fortie indkomster.
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 Spm. 110F Om man overhovedet indtager marihuana, hashish,
"hash" eller "pot"

 Spm. 110G Om man beholder et større beløb - ikke en 25-øre
eller 1-krone.

 Spm. 110H En bevidst løgn for at opnå en fordel.

 Spm. 110I En "affære" udenfor ægteskabet. Utroskab.



 Spm. 110i Mindreårige i lovens forstand, dvs. 15 år.

 Spm. 110K Direkte bestikkelse; modtage betaling for at omgå
reglerne.

 Spm. 110L Både mandlig og kvindelig, altså "bøsser" og
lesbiske.
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 Spm. 11 OQ For eksempel ved at slukke for en respirator, eller
 give for mange sovepiller til en syg.
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 SpM. 11OV Ikke i krig, men for eksempel skyde en diktator.

 SpM. 110y Overtræde f ærdselslovens grænser om spirituspåvirk-
ning. Ikke om man " f øler at man godt kan køre,
selvom man har fået et par genstande".

 SpM. 111 Det er IP's egen fornemmelse af en tilknytning, vi
søger. Lokalområdet er et sogn, en landsby, et
kvarter. Egnen er et større område, som
Sønderjylland, Nordsjælland. Hvis IP ikke er dansk
statsborger kan "mit land" føre til misforståelser.
Notér venligst, hvilket land, der i så fald er tale
OM.
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 Spm. 112 Hvis IP ikke er dansker, bedes nationaliteten
 noteret.

 Spm. 113 Hvis IP ikke kan forholde sig til modstillingen
 mellem de to spørgsmål, noteres "ved ikke".
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 1 4 Ikk h d ndre s ne om IP men hvad IP rnener om

   SpM. 1 e va a y s
  sig selv.

E) "ting" er for eksempel en stor bil, et swimming-
pool etc. .
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 Spm. 116 "Familie" det overlades til IP at afgrænse
 familien om det er kernefamilien, eller hele
 slægten
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 Spm. 117 Kernen i spørgsmålet er: Hvis vi bliver integreret
 i Fællesmarkedet, må vi så opgive den danske kultur
 - eller kan den bevares i et fælles Europa ?

 SpM. 118 Det drejer sig om lokale, egentlige protestak-
 tioner, ikke om 1. maj- eller grundlovsmøder.
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 SpM. 119 "Folk" er en nation, et folkeslag. Hvis IP ikke er
 dansker, læses "bortset fra danskere,, ikke. Svarer
 en IP, der ikke er dansk statsborger "dansker",
 noteres det under andre.
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 Spm. 120 Man kan ikke stemme to gange ved et valg, så det
 drejer sig om det parti, man eventuelt ville
 f oretrække, hvis man var af skåret f ra at stemme på
 det, der er nævnt under B).


