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Baggrund

DSt Survey er et kontor i Danmarks Statistik

 Dataindsamlinger for primært offentlige institutioner:
 Ministerier & Styrelser, forskningsinstitutioner, universiteter og 

øvrige læreanstalter, tænketanke, mv.

 Dataindsamlinger blandt udsnit af Danmarks befolkning

 Web-, telefon-, og besøgsinterview

 Data leveres som: 
 Anonymiserede data

 Adgang til data via ”Forskermaskinen” (FSE)



Om brug af kasser i DSt Survey

 Populationsafgrænsning via registeroplysninger

 Stikprøveudvælgelse
 Defineres ud fra brugerbehov:

- Ofte ”repræsentative stikprøver”

- Bestemte befolkningsgrupper

- Oversampling af specifikke befolkningsgrupper

 Efterbehandling
 Korrektion for bortfald

 Optimale mulige for beregning af vægte til data

 Dataindsamlinger skal ikke genere vores respondenter (unødigt)
 Vi kontakter derfor kun personer, der er relevante for undersøgelsen

 Kan vi undgå at stille et spørgsmål, så gør vi helst dét
 Dvs. hvis vi har registerinformation, så kan vi undgå spørgsmålet



De mest anvendte 
klassificeringsvariable

Kasser med standardmål:

- Køn

- Alder

- Geografi

- Herkomst

- Uddannelse

- Økonomi (Indkomst)

- Socioøkonomisk status

- Familiens sammensætning

- … og dertil øvrige variable, der kan være nyttige ift. 
specifikke surveys eller brugerbehov



Klassifikationsvariable I

Population Stikprøve Afvigelse

Køn

1. Mænd 49,4 48,7 -0,7

2. Kvinder 50,6 51,3 0,7

Alder pr. '01FEB2020'

18-24 år 11,2 11,3 0,1

25-34 år 16,3 16,5 0,2

35-44 år 14,8 14,0 -0,8

45-54 år 17,1 17,2 0,1

55-64 år 15,7 15,6 -0,1

65-74 år 13,8 14,3 0,5

75+ år 11,2 11,1 -0,1

Herkomst

1. Dansk oprindelse 85,9 85,7 -0,2

2. Indvandrere 12,3 12,5 0,2

3. Efterkommere 1,8 1,8 0,0

Pct.

PopulationStikprøve Afvigelse

Familiens sammensætning

1 Enlige u. børn 31,9 32,6 0,7

2 Enlige m. børn 5,4 4,9 -0,5

3 Par u. børn 33,8 33,0 -0,8

4 Par m. børn 28,9 29,4 0,5

Højeste fuldførte uddannelse

1. Grundskole eller uoplyst 27,8 28,1 0,3

2. Ungdoms udd. (Gym+EUD) 40,6 40,1 -0,5

3. Korte Videregående udd. 4,7 4,7 0,0

4. Mellemlange Videregående udd. 14,8 14,6 -0,2

5. Lange Videregående udd. 12,1 12,6 0,5

Socioøkonomisk status

1. Selvstændig 3,5 3,7 0,2

2. Lønmodtager mellemniveau+ 22,2 22,4 0,2

3. Lønmodtager grundniveau 27,7 27,6 -0,1

4. Studerende 9,7 9,6 -0,1

5. Uden for erhverv 36,8 36,7 -0,1

Pct.



Klassifikationsvariable II 
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Ønsket om ikke at støde respondenter… 

 Alle skal føle sig hjemme i et spørgeskema

 Dataindsamling skal være Let, Interessant og 

Relevant

 Oplevelsen af relevans er en balancegang, da vi ved 

meget om respondenterne, men ikke kan afsløre for 

meget. 

 Hvis man ikke kan stille spørgsmålet til alle grupper, 

så vil vi helst ikke stille det

… Og vi ønsker ikke at træde nogle over tæerne



Målrettet kommunikation

Stikprøvens sammensætning og registeroplysninger  
bruges til at målrette kommunikationen for at gøre det 
så let som muligt for respondenten at svare. 

I kommunikationen bruger kan vi oplysninger fra 
registre for at personliggøre vores henvendelse eller 
hjælpe eller understøtte besvarelsen.

Fx:
 Du skal svare for dit barn, Jens,

 Personer på Frederiksberg…

 Svar for Virksomheden med CVR-nummer 1234 5678



Hvornår laver vi noget om

Vi indsamler løbende oplysninger om dataindsamlingen. 
Oplysninger kommer ofte fra:

- ”negativt tilbageløb”, dvs. sure henvendelser fra 
respondenter

- Interviewere mv.

- Åbne svarfelter, kommentarfelter o. lignende

Alle henvendelser skal respekteres og vi svarer på alle 
henvendelser – også selvom vi ikke altid er enige med 
respondenten.

Hvis folk bliver stødt og vi kan finde en løsning, så gør vi 
naturligvis det.



Situationer, hvor folk reagerer… 

Når folk ikke passer ind…

Nogle emner er mere ømtålelige end andre…

 Ganske få bliver stødt over fx alder eller geografi

 Økonomiske oplysninger kan genere, da det opfattes 
som personligt og fortroligt

 Tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelse kan 
skabe forvirring, da vores kasser ikke passer til 
repsondentens situation

 Køn, familietyper og herkomst kræver 
opmærksomhed i survey-sammenhænge



Når kasserne ikke passer til folk

Et generelt eksempel er, at personer, der er født i 

udlandet, oplever at de puttes i kasser med 

”indvandrere”.

Det kan aflede stort negativt tilbageløb, hvilket vi så i 

forbindelse med undersøgelsen om Opholdsgrundlag 

(2019), der løb samtidigt med valgkampen 2019 



Eksempel på henvendelse I

”Det er jeg SÅ træt af, så helt ærligt, vær sød at få lidt 
grundlæggende respekt ind for LGBTIQA og alle andre 
som I taler til så kan det være at vi vil være med i jeres 
undersøgelse. 

For en undersøgelse som kun inkluderer hvide, 
ressourcestærke, heteronormative, cis-mennesker og 
deres børn - det er jo ikke det som I har brug for, det 
der virkelig vil give noget er jo, hvis I inkluderede den 
mangfoldighed som DK er, i jeres undersøgelse.”

Vedrørende VIVE SPOR, børns udvikling og trivsel 
2017



Ændring ift. familiesammensætning

Ændring i formulering i brev (VIVE SPOR 2017)

Fra: 

”Det er vigtigt for undersøgelsen, at vi hører om både 

mors og fars oplevelser med barnet.”

Til: 

” Vi sender derfor spørgeskemaet til begge forældre, 

da det er vigtigt for undersøgelsen, at vi hører om 

begges oplevelser med barnet.”



Ændring ved familietyper

Introduktionstekst til spørgsmål omhandlende forældre i SILC-
undersøgelsen er ændret.

Alle spørgsmål vedrørende din opvækst og dine forældre 
omhandler perioden, da du var omkring 14 år og de voksne, du 
betragtede som dine forældre.

Forældre skal forstås bredt, og kan udover de biologiske 
forældre omfatte både stedforældre, adoptivforældre og andre 
voksne, du i den periode har betragtet som dine forældre. 

Ved to forældre af samme køn - fx to mødre - svares der for 
den ene mor ved de spørgsmål, der omhandler far.



"Hvorfor skal jeg som er helt igennem dansk besvare 

sådanne tåbelige spørgsmål"

- Undersøgelsens formål er blandt andet at kunne 

sammenligne aldersgrupper og herkomst, derfor stilles 

alle respondenter samme spørgsmål (NIB 2017)

Eksempel på henvendelse II
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”Jeg er virkelig blevet stødt og fornærmet over jeres 
spørgeskema, da det kun henvender sig til muslimer. Når man er 
født og opvokset i Danmark, og ens forældre er fra 
[VESTEUROPA] og [ØSTASIEN], så kan jeg ikke rigtig se, 
hvorfor i skal stille religiøse spørgsmål som hører under 
trosretningen islam, så hvis i skal stille sådan nogle spørgsmål, 
hvorfor spørger i ikke bare unge med muslimske navne?...”

Undersøgelsen om unge danskere og medborgerskab stiller en 
række spørgsmål til netop unge danskere mellem 15-29 år -
uanset deres ophav eller religion. Grunden til, at vi stiller de 
samme spørgsmål til alle er, at man derved kan sammenligne 
svarene fx for forskellige befolkningsgrupper. Vi prøver ikke at 
sætte nogle i bås, men snarere at behandle alle ensartet.

Eksempel på henvendelse III
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Eksempel IV – om køn
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Hvad er dit køn? 1. Mand

2. Kvinde

Standardspørgsmål om køn

Vil typisk resultere i vrede henvendelser fra personer, der 
ikke identificerer sig som mand eller kvinde. 

Hvad er dit køn? 1. Mand

2. Kvinde

3. Andet

En mere inkluderende version

Svarkategorien “Andet” vækker forargelse blandt særligt nogle ældre 
respondenter, som vi får tilbagemeldinger og kommentarer på i forbindelse med 
undersøgelser der indeholder ”Andet” som kønskategori. 



Eksempel IV – om køn
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Betragter du dig selv som.. 1. Mand

2. Kvinde

3. Anden kønsidentitet (uddyb)

4. Ønsker ikke at svare

Hvordan vil du beskrive din 

seksuelle orientering?
1. Heteroseksuel

2. Lesbisk

3. Bøsse

4. Biseksuel

5. Queer

6. Anden orientering (uddyb)

8. Ønsker ikke at svare

Fra ”LGBT+ i Grundskolen”  

Vakte stor forargelse blandt lærere fra primært friskoler, der nægtede at 
gennemfører undersøgelsen grundet disse spørgsmål



Afrunding

 Vi benytter i høj grad kasser til dannelse af stikprøve 

og målrettet kommunikation

 Vi gør vores for at favne alle befolkningsgrupper

 Vi skal huske brugernes behov

 Det er svært at stille alle tilfredse



TAK!

nge@dst.dk


