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Om Metode & Data
Dansk Data Arkiv udgiver tidsskriftet Metode & Data én gang årligt. Tidsskriftet bringer dels 
artikler om aktuelle metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser indenfor samfundsviden-
skab, sundhedsvidenskab og historie, dels artikler med resultater af empiriske studier inden 
for samme fagområder.
 Tidsskriftets ambition er at udfylde en niche med en faglig og videnskabelig diskussion af 
metoder, metodeanvendelse og dataanalyse indenfor samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab 
og historie. 
 Metode & Data udkom første gang i 1999 som en videreførelse af DDA-Nyt, og tidsskriftet 
rummer fortsat færdiganmeldelser af studier, der er oparbejdet i henhold til Dansk Data Arkiv 
sstandard (studiestatusklasse FOD) samt nyt fra Dansk Data Arkiv. 
 Metode & Data modtager meget gerne manuskripter inden for de ovennævnte fag-
områder.
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Redaktionelt
Af Bodil Stenvig, ddA

Årets nummer af Metode & Data indeholder 
fire artikler, der byder på informationer om 
behandling og analyse af elektroniske data 
om personer og samfundsforhold. Læseren 
kan i dette nummer få indsigt i love og regler 
for forskning med personoplysninger, data-
arkivers rolle og udviklingsmuligheder samt 
metodeovervejelser i relation til modeller for 
boligejerskab og spørgeskemaundersøgelser. 
En kort oversigt over de fire artikler viser i 
store træk deres fokuspunkter.                 
 I artiklen „Persondataloven – regler og 
praksis for god databehandlingsskik“ for-
klarer seniorkonsulent Camilla Daasnes fra 
Datatilsynet definitioner og begreber anvendt 
i persondataloven samt denne lovs regler for 
behandling af personoplysninger til videnska-
belig og statistisk formål. Herunder vises de 
muligheder, den giver for deling af data og 
arkivering af videnskabelige data i Statens 
Arkiver og Dansk Data Arkiv. 
 I forlængelse heraf bringer vi artiklen „At 
förena kvalitativa data och samhällsvetenska-
beliga analysemetoder – exempler på tillämp-
ning av inddhållsdesign“ af ph.d. Monica 
Langerth Zetterman, der er nyudnævnt direk-
tør for Svensk National Datatjeneste(SND). 
Artiklen beskriver SND’s opgaver, og via 
et eksempel på et forskningsprojekt peges 
der på de udviklingsperspektiver, der ligger 
i at bearbejde og kombinere forskellige data, 
databaser og metadata, så de skræddersys til 
brugbare løsninger for forskellige forsknings-
områder.  
 Dernæst følger artiklen „Udvikling af 
modeller for boligejerskab – nogle meto-
deovervejelser“ af Jørgen Lauridsen, Niels 
Nannerup og Mortens Skak, alle forskere fra 

Syddansk Universitet. Artiklen omhandler 
estimering af affekter af bestemmende fak-
torer på boligejerskab. En række faktorer 
på boligmarkedet inkluderes i modeller for 
estimering af boligejerandelen, som testes. 
Forfatterne har særlig fokus på implikationer 
af spatielle påvirkningseffekter på boligejer-
andelen. Artiklens nøgleord er boligmarke-
det, Seemingly Unrelated Regression (SUR), 
spatielle påvirkningseffekter og spatiel filtre-
ring.      
 Den sidste artikel „Spørgeskemaun-
dersøgelser til debat“ af Anne Sofie Fink 
Kjeldgaard, der er forskningsarkivar i DDA, 
diskuterer aspekter ved formulering og afrap-
portering af spørgeskemaundersøgelser. 
Forfatteren forholder sig specifikt til spør-
geskemaundersøgelsen som en samfundsvi-
denskabelig metode, der i sig selv foretager 
distinkte italesættelser af emnet, der undersø-
ges. Det faktum, at spørgeskemaundersøgel-
ser kan forstås som et udtryk for „tidsbundne 
meningskonstruktioner“ hos respondenterne, 
formuleres ofte som en kritik eller et problem, 
men det gør netop spørgeskemaet interessant 
for en indholdsanalyse, argumenterer forfat-
teren. 
 Efter disse fire artikler præsenterer vi fær-
diganmeldelser for de datamaterialer i DDA, 
der er blevet gjort analyseklare siden sidste 
nummer af Metode & Data. Færdiganmel-
delserne omfatter i alt 25 studier, der omfatter  
dokumentation af 75 datamaterialer. Dernæst 
bringer vi årsberetningen for DDA’s virksom-
hed i 2007. Afslutningsvis bringer vi, som 
vanligt, et kortfattet engelsk resume.

God læselyst!
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Persondataloven 
– regler og praksis for god 
databehandlingsskik
Af SpeciAlkonSulent, mAg. Art. cAmillA dAASneS, dAtAtilSynet

Artiklen beskriver persondataloven1 og dens 
definitioner, begreber og rækkevidde. Endvi-
dere beskrives lovens grundlæggende prin-
cipper om god databehandlingsskik og Data-
tilsynets rolle og opgaver. Endelig beskrives 
de regler for behandling af personoplysnin-
ger til videnskabelige eller statistiske formål, 
som loven foreskriver samt mulighederne for 
deling af data og arkivering af videnskabelige 
data i Statens Arkiver og Dansk Dataarkiv.

Persondataloven

Den danske persondatalov trådte i kraft den 1. 
juli 2000 som erstatning for de to gamle regi-
sterlove fra 1978 om offentlige myndighe-
ders og private virksomheders registre. Loven 
implementerer EF direktivet om persondata-
beskyttelse fra 1995 (Direktiv 95/46/EF), hvis 
hovedsigte er at beskytte fysiske personers 
grundlæggende rettigheder i forbindelse med 
behandling af personoplysninger, herunder 
især retten til privatlivets fred. Desuden er 
det direktivets mål at fjerne hindringerne for 
udveksling af personoplysninger inden for 
Fællesskabets område samt at sikre et højt 
niveau af datasikkerhed. 
 Persondataloven er en rammelov, hvilket 
betyder, at anden dansk lovgivning skal til-
passes persondataloven og ikke være i strid 
med reglerne i denne lov. Hertil kommer, at 
det er Datatilsynet, som fastægger den kon-
krete praksis på lovens område. 

Datatilsynet 

Som tilsynsmyndighed fører Datatilsynet til-
syn med enhver behandling, der er omfattet 
af persondataloven.  

 Blandt Datatilsynets vigtigste opgaver og 
funktioner kan nævnes vejledning og råd-
givning over for offentlige myndigheder og 
private; behandling af klagesager og sager, 
der rejses på tilsynets eget initiativ; behand-
ling af anmeldelser og ansøgninger om til-
ladelse til at behandle personoplysninger; 
inspektionsvirksomhed; afgivelse af udtalelse 
om forskellige bekendtgørelser m.v., der har 
betydning for beskyttelsen af privatlivet samt 
løbende deltagelse i internationalt samarbejde 
om datasikkerhed.
 Datatilsynet består af et råd, Datarådet, og 
et sekretariat, der ledes af en direktør. Tilsynet 
har en finanslovsmæssig og personalemæssig 
tilknytning til Justitsministeriet, men hverken 
Justitsministeriet eller andre offentlige myn-
digheder har instruktionsbeføjelse over for 
Datatilsynet, der som offentlig myndighed 
udøver sine beføjelser i fuld uafhængighed. 
Datatilsynet afgørelser kan desuden ikke 
indbringes for en anden administrativ myn-
dighed.

Lovens anvendelsesområde

Persondataloven gælder for oplysninger om 
personer, dvs. fysiske personer, herunder 
også for afdøde i det omfang, der eksisterer 
et beskyttelseshensyn. Den gælder også i et 
vist omfang for oplysninger om virksomhe-
der, dog først og fremmest oplysninger, der 
behandles af kreditoplysningsbureauer ved 
bedømmelse af kreditværdighed.
 Først og fremmest gælder loven for al elek-
tronisk behandling af personoplysninger. Det 
er uden betydning, om oplysningerne indgår 
i registre eller databaser eller lignende, idet 
loven gælder for alle former for elektronisk 

1. Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer. Loven kan læses på 
Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk
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behandling. Den gælder altså også for per-
sonoplysninger i almindelige tekstbehand-
lingsdokumenter og for personoplysninger i 
regneark, tabeller, lyd- eller billedfiler eller i 
andet programmel, f.eks. PowerPoint præsen-
tationer, som benyttes til behandling af per-
sonoplysninger. Som udgangspunkt gælder 
loven derfor også for personoplysninger på 
hjemmesider m.v., og den gælder, når per-
sonoplysninger sendes i eksterne eller interne 
net. Fordi loven gælder for al elektronisk 
behandling, gælder den i princippet for per-
sonoplysninger i alle digitale eller elektroni-
ske medier. 
 Loven gælder desuden for manuel behand-
ling af personoplysninger, hvis de indgår i 
manuelle registre som papirkartoteker eller er 
systematiseret i ringbind eller fremgår af ord-
nede lister eller fortegnelser. Også biobanker, 
det vil sige samlinger af personidentificerbart 
humant væv, som blodprøver, biopsier, cel-
ler m.v., er omfattet af loven, da en biobank 
defineres som et manuelt register. 
 For private virksomheder, organisationer 
m.v. gælder loven også for ikke-elektronisk 
systematisk behandling af følsomme eller for-
trolige personoplysninger. Som eksempel på 
dette kan nævnes oplysninger, som indgår i 
(papir)akt- eller sagsmapper om kunder eller 
ansatte i et firma. 
 Manuelle akt- eller sagsmapper i det 
offentlige, f.eks. hospitalsjournaler, som ude-
lukkende findes i papirform, er derimod ikke 
omfattede af persondataloven. 

Undtagelser

Helt undtaget fra loven er behandling af per-
sonoplysninger i forbindelse med aktiviteter 
af rent privat eller familiemæssig karakter 
såsom privat korrespondance, personlige 
kalendere, adressefortegnelser og lignende. 
Loven gælder heller ikke for journalistisk, 
kunstnerisk og litterær virksomhed samt mas-
semediernes informationsdatabaser og manu-
elle arkiver med avisudklip, men loven har 
dog en begrænset gyldighed, idet bestemmel-
serne om sikkerhed gælder. Endelig gælder 
loven ikke, hvis den er til hinder for infor-
mations- og ytringsfriheden, der følger af 
Menneskerettighedskonventionens artikel 10. 
For eksempel skal loven ikke være til hinder 
for brugen af personoplysninger i læserbreve, 
debatindlæg, deltagelse i den offentlige debat 

på nettet og lignende aktiviteter.
 Loven gælder ikke for Folketinget og dets 
tilknyttede institutioner, herunder Folketingets 
Ombudsmand, Rigsrevisionen og Statsreviso-
rerne, og den gælder ikke for registreringer 
m.v., som foretages af politiets og forsvarets 
efterretningstjenester. Hvis databehandlingen 
foretages af domstolene, politiet eller ankla-
gemyndigheden på det strafferetlige område, 
er flere af de registreredes rettigheder tilside-
sat. Som eksempel kan nævnes, at den tiltalte 
ikke har ret til indsigt i de oplysninger, der 
indgår i politiets efterforskning af sagen.
 Endelig findes der situationer, hvor regler i 
anden særlovgivning erstatter eller begrænser 
persondatalovens regler. Et eksempel herpå er 
reglerne i sundhedsloven om videregivelse af 
helbredsoplysninger m.v. fra patientjourna-
ler.

Geografisk område

Som hovedregel gælder loven, når den data-
ansvarlige myndighed eller virksomhed er 
etableret i Danmark, og behandlingen finder 
sted inden for EU’s område. Herudover gæl-
der den i visse situationer for dataansvarlige 
i tredjelande (lande uden for EU og EØS-
området), hvis oplysningerne bliver indsamlet 
i Danmark eller bliver behandlet med hjæl-
pemidler, der befinder sig i Danmark. Loven 
gælder ikke for Færøerne og Grønland. I 
Grønland gælder fortsat de gamle register-
love fra 1978 med det danske datatilsyn som 
tilsynsmyndighed. 

Begreber og definitioner

Når loven taler om behandling af person-
oplysninger, betyder det enhver form for 
behandling af oplysningerne, herunder også 
arkivering. Ved personoplysninger forstås 
enhver form for information om en identifi-
ceret eller identificerbar fysisk person.
 Den dataansvarlige er den, der alene eller 
sammen med andre afgør til hvilket formål 
og med hvilke hjælpemidler, der må foretages 
behandling af personoplysninger. Det kan 
være en offentlig myndighed, en institution, 
en virksomhed, en forening eller en forsker, 
der gennemfører en videnskabelig undersø-
gelse. En databehandler er derimod i loven 
defineret som en person, myndighed, virk-
somhed m.v., der behandler oplysninger på 
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vegne af den dataansvarlige, eksempelvis en 
statistiker, et laboratorium eller et webhotel.
 Loven inddeler personoplysninger i 2 
hovedtyper: Almindelige oplysninger og føl-
somme oplysninger. Følsomme oplysninger 
er først og fremmest oplysninger om rent 
private forhold, dvs. oplysninger om race-
mæssig eller etnisk baggrund, politisk, reli-
giøs eller filosofisk overbevisning, fagfor-
eningsmæssig tilhørsforhold og oplysninger 
om helbredsmæssige og seksuelle forhold. 
Til de følsomme oplysninger regnes desuden 
oplysninger om strafbare forhold, væsentlige 
sociale problemer og lignende følsomme pri-
vatlivsoplysninger.
 Almindelige personoplysninger er oplys-
ninger, som ikke vedrører forhold af rent pri-
vat karakter. Almindelige oplysninger er f.eks. 
navn, adresse, køn, nationalitet, uddannelse 
og erhverv. Også oplysninger om indkomst- 
og formueforhold hører til denne kategori.
 I loven benyttes også betegnelsen oplys-
ninger af fortrolig karakter, f.eks. betalingsop-
lysninger eller skatteoplysninger, oplysninger 
om ansættelsesforhold el. lign. Karakteristik-
ken fortrolig skal i øvrigt forstås i overens-
stemmelse med straffelovens og forvaltnings-
lovens definition af fortrolighed, det vil sige, 
når en oplysning ved lov eller anden gyldig 
bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller 
når det i øvrigt er nødvendigt at hemmelig-
holde den for at varetage væsentlige hensyn 
til offentlige eller private interesser.
 Ved begrebet identificerbar person (den 
registrerede) forstås en person, der direkte 
eller indirekte kan identificeres, bl.a. ved et 
identifikationsnummer, en kode eller et eller 
flere elementer, der er særlige for en given 
persons fysiske, fysiologiske, psykiske, øko-
nomiske, kulturelle eller sociale identitet. 
En anonym person, er i modsætning til en 
identificerbar person, en person, der ikke kan 
identificeres af nogen.  
 Ved begrebet anonymiserede oplysnin-
ger forstås oplysninger, som er gjort ano-
nyme på en sådan måde, at ingen længere 
kan identificere den person, oplysningerne 
vedrører. Anonymiserede oplysninger er ikke 
personoplysninger og derfor ikke omfattet af 
persondataloven. At anonymisere personop-
lysninger kræver imidlertid erfaring og stor 
omtanke. Ved afgørelsen af, om en person 
er identificerbar, skal der tages hensyn til 
alle hjælpemidler, der med rimelighed kan 

tænkes anvendt for at identificere den pågæl-
dende enten af den dataansvarlige eller af en 
anden person. Det er i denne sammenhæng 
uden betydning, om hjælpemidlerne frem-
skaffes ved ulovlige handlinger som tyveri, 
indbrud eller lignende. Generelt gælder det, 
at jo flere registrerede oplysninger om en 
person, desto sværere er det at anonymisere 
personen, ligesom få personer i en kohorte 
kan vanskeliggøre eller ligefrem umuliggøre 
en anonymisering. Ansvaret for en tilstrække-
lig anonymisering påhviler i sidste ende den 
dataansvarlige. Oplysninger, der er anonyme 
for en eventuel modtager, men fortsat kan 
identificeres af afsenderen, f.eks. via en nøgle 
til et løbenummer, er fortsat personoplysnin-
ger i lovens forstand. Ligeledes er et krypteret 
personnummer også en personoplysning. 

God databehandlingsskik (person-
datalovens § 5)

Ved behandling af personoplysninger er der 
nogle grundlæggende krav, som altid skal 
være opfyldt. Først og fremmest skal der altid 
udvises god databehandlingsskik. God data-
behandlingsskik betyder, at den dataansvar-
lige skal overholde lovens regler såvel i ånd 
som bogstav, ikke forsøge at omgå dem, og 
i øvrigt følge Datatilsynets praksis, henstil-
linger og vejledninger. Hertil kommer som 
et grundlæggende krav, at oplysningerne kun 
må indsamles og anvendes til udtrykkeligt 
angivne, saglige formål og aldrig senere 
anvendes til formål, der er i strid med det 
oprindelige formål. Om det senere formål er i 
strid med det første, vil dog ofte komme an på 
en konkret vurdering, med mindre det senere 
formål direkte skader eller modarbejder det 
oprindelige formål. Det er også et grundlæg-
gende krav, at der kun indsamles relevante 
og tilstrækkelige oplysninger og ikke flere 
end nødvendigt formålet taget i betragtning. 
Hertil kommer kravet om, at der skal foreta-
ges den fornødne kontrol af oplysningerne, 
og urigtige eller vildledende oplysninger skal 
snarest muligt slettes eller berigtiges. Herved 
skal det bl.a. sikres, at der ikke træffes beslut-
ninger på forkert datagrundlag. Og endeligt 
fastslås, at indsamlede oplysninger ikke må 
„opbevares på en måde, der giver mulighed 
for at identificere den registrerede i et læn-
gere tidsrum end det, der er nødvendigt af 
hensyn til de formål, hvortil oplysningerne 
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behandles“. I praksis betyder dette, at alle 
personoplysninger skal slettes/destrueres 
eller anonymiseres, når de ikke længere skal 
benyttes til det angivne formål. 
 Der er imidlertid en væsentlig modifika-
tion til kravet om, at senere behandling ikke 
må være i strid med det oprindelige formål, 
idet det tilføjes, at senere behandling af oplys-
ninger, der alene sker i historisk, statistisk 
eller videnskabeligt øjemed, ikke anses for 
uforenelige med de formål, hvortil oplysnin-
gerne er indsamlet (jf. § 5, stk. 2). Endelig er 
der yderligere en bestemmelse, som muliggør 
en fortsat opbevaring af oplysninger efter 
endt brug, idet oplysningerne kan overføres 
til arkiv efter reglerne i arkivloven (jf. § 14). 
Hvis oplysningerne overføres til arkivering i 
Statens Arkiver, anses lovens krav om slet-
ning som opfyldt. 

Behandling af følsomme person-
oplysninger til videnskabelige eller 
statistiske formål

Lovens udgangspunkt er, at der ikke må 
behandles følsomme oplysninger, medmin-
dre en af lovens undtagelsesbestemmelser 
er opfyldt. Oplysningerne kan blandt andet 
behandles, når den registrerede har givet sit 
udtrykkelige samtykke, eller hvis det er nød-
vendigt i forbindelse med f.eks. sygepleje 
eller patientbehandling. Desuden kan det ske, 
hvis det er nødvendigt for at sikre eller opfyl-
de et retskrav, eller når det er nødvendigt for 
en myndigheds opgaver på det strafferetlige 
område. 
 Offentlige myndigheder må kun behandle 
følsomme oplysninger, hvis det i øvrigt er 
nødvendigt for varetagelsen af myndighedens 
opgaver. Der er dog et ubetinget forbud mod, 
at offentlige myndigheder fører edb-registre 
med oplysninger om enkeltpersoners politi-
ske forhold, medmindre disse oplysninger er 
offentligt tilgængelige. 
 På disse betingelser ville det være umu-
ligt at gennemføre meget af den forskning, 
som der er tradition for i Danmark. Regi-
sterforskning og herunder store dele af den 
samfundsvidenskabelige og epidemiologi-

ske forskning ville eksempelvis have svære 
kår, og de mange registre med data om en 
velbeskrevet og gennemreguleret befolkning 
ville i praksis være utilgængelige for den frie 
forskning. 
 Takket være en særlig bestemmelse i den 
danske persondatalov har forskningen imid-
lertid fortsat gode vilkår. Med denne bestem-
melse åbnes der for, at der – uden samtykke 
fra de registrerede – må behandles følsomme 
personoplysninger, „hvis dette alene sker med 
henblik på at udføre statistiske eller videnska-
belige undersøgelser af væsentlig samfunds-
mæssig betydning“ (jf. § 10, stk. 1). 
 En sådan dispensation gives selvfølgelig 
ikke uden betingelser. Som udgangspunkt 
skal det være nødvendigt for undersøgelsen, 
at oplysningerne er personhenførbare. Oplys-
ningerne må endvidere ikke senere anvendes 
til formål, der ikke er videnskabelige eller 
statistiske. Og under ingen omstændigheder 
må videnskabelige resultater offentliggøres 
på en måde, som gør det muligt at identifi-
cere personer, der indgår i undersøgelsen. 
Endelig må oplysningerne ikke videregives 
til tredjemand, f.eks. en anden forsker, uden 
en forudgående tilladelse fra Datatilsynet (jf. 
§ 10, stk. 3).
 Også i dette tilfælde gælder selvfølgelig 
kravet om, at oplysninger i videnskabelige 
undersøgelser skal slettes/destrueres eller 
anonymiseres efter endt brug, det vil sige, 
når undersøgelsen er afsluttet. 
 Den danske særregel for forskning for-
udsætter herudover, at Datatilsynet opstiller 
nogle særlige garantier på forskningsområdet 
til beskyttelse af de registreredes privatliv. 
Videnskabelige undersøgelser med følsomme 
oplysninger skal altid anmeldes til Datatilsy-
net, som i den forbindelse udsteder en tilla-
delse (til „private“ forskere) eller afgiver en 
udtalelse (til offentlige myndigheder). Data-
tilsynets tilladelser udstedes altid på en række 
nærmere fastsatte vilkår om datasikkerhed 
m.v., ligesom de offentlige myndigheder hen-
vises til de relevante regler og bestemmelser 
i persondataloven samt til Justitsministeriets 
sikkerhedsbekendtgørelse,2 der skal overhol-
des af alle myndigheder. 

2. Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offent-
lige forvaltning (BEK nr 528 af 15/06/2000). Bekendtgørelsen kan læses på datatilsynets hjemmeside.
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 Datatilsynets tilladelse er desuden tidsbe-
grænset, og forskeren gøres opmærksom på, 
at en fortsat behandling, herunder opbeva-
ring, af oplysningerne – uden Datatilsynets 
tilladelse – er en overtrædelse af persondata-
loven og desuden strafsanktioneret. 
 Hertil kommer, at Datatilsynet løbende 
foretager inspektioner af videnskabelige pro-
jekter for at sikre, at vilkårene overholdes, 
og at der i projektet generelt udvises god 
databehandlingsskik.
 Det skal for god ordens skyld understre-
ges, at de regler og vilkår, der er fastsat til 
beskyttelse af de registreredes privatliv i 
forskningssammenhæng, ikke kun gælder 
for de følsomme oplysninger, men for alle 
oplysningstyper. Endelig skal det bemærkes, 
at forbuddet mod, at offentlige myndigheder 
fører edb-registre med oplysninger om politi-
ske forhold, også gælder registrering af poli-
tiske forhold i videnskabelige eller statistiske 
undersøgelser, der gennemføres af eller for en 
offentlig myndighed. 
 Datatilsynet er forpligtet til at føre en 
offentlig tilgængelig fortegnelse over alle 
anmeldte behandlinger, herunder også alle 
anmeldte videnskabelige undersøgelser. For-
tegnelsen findes på tilsynets hjemmeside.

Deling og genbrug af data

Som udgangspunkt må oplysninger i en 
videnskabelig undersøgelse kun benyttes af 
den dataansvarlige selv, en nærmere define-
ret projektgruppe, eller personer, der handler 
på den dataansvarliges vegne. Imidlertid er 
der et voksende behov for at dele videnska-
belige data, således at de kan benyttes til 
flere videnskabelige formål og af flere for-
skere. Årsagerne hertil er mange og kan være 
politisk eller økonomisk begrundet. Mange 
forskere deltager desuden i nationale eller 
multinationale samarbejdsprojekter, der kan 
medføre krav om deling af data eller fælles 
rettigheder til data. 
 Persondataloven åbner også for, at forsk-
ningsdata kan deles, genanvendes eller efter-
prøves. Imidlertid kræver det en konkret 
tilladelse fra Datatilsynet, hvis en dataan-
svarlig ønsker at dele sine data med en eller 
flere andre forskere. En forudsætning for, at 
Datatilsynet kan give tilladelse hertil, er, at 
modtageren skal anvende oplysningerne til 
et konkret videnskabeligt formål. Endvidere 

forudsættes, at modtageren har Datatilsy-
nets tilladelse til sin egen undersøgelse, eller 
at oplysningerne (undersøgelsen) vil være 
omfattet af et andet EU-lands databeskyt-
telseslovgivning. Der er ingen formelle krav 
til ansøgningen, men tilladelsen skal være 
opnået inden, oplysningerne kan videregi-
ves.
 At samle og bevare forskningsdata fra for-
skellige projekter i forskningsbanker til fælles 
og måske senere anvendelse kan sikkert virke 
både hensigtsmæssigt og økonomisk; det er 
imidlertid ikke lovligt og må derfor ikke finde 
sted. Ligeledes skal man som forsker tage sig 
i agt for at indgå aftaler eller følge praksis 
uden først at sikre sig, at disse ikke er i strid 
med persondataloven. Er man i tvivl, bør man 
rådføre sig med Datatilsynet. Det må være i 
alles interesse at følge persondataloven og 
sikre gennemsigtige og lovlige forhold. 

Arkivering af data

Som nævnt ovenfor må personoplysninger, 
der indgår i videnskabelige eller statistiske 
undersøgelser, gerne overføres til Statens 
Arkiver, herunder Dansk Dataarkiv, og her 
opbevares efter reglerne i arkivlovgivnin-
gen. Denne overførsel af oplysningerne til 
arkiv sidestilles med persondatalovens krav 
om sletning/destruktion eller anonymisering 
af oplysningerne. Overførslen kræver ingen 
tilladelse fra Datatilsynet, ligesom der ikke 
stilles krav om, at de registrerede personer 
skal informeres.
 Hvis oplysningerne senere ønskes udle-
veret i personhenførbar form til brug i en ny 
videnskabelig undersøgelse, skal der foreta-
ges en ny anmeldelse til Datatilsynet, ligesom 
Statens Arkiver skal indhente en tilladelse fra 
Datatilsynet til udleveringen. Udlevering og 
anvendelse af helt anonymiserede datasæt er 
ikke omfattet af persondataloven. 
 Som udgangspunkt skal de videnskabe-
lige data slettes eller anonymiseres efter endt 
brug, således som det fremgår af persondata-
loven og af Datatilsynet vilkår. Hvis man med 
henblik på en eventuel senere videnskabelig 
anvendelse ønsker at undgå dette, kan man 
benytter sig af muligheden for at arkivere sine 
data. Kan data ikke arkiveres, skal de slettes 
eller anonymiseres. Årsagen hertil er, at de 
videnskabelige data under ingen omstændig-
heder må benyttes til andre formål. Og som 
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forsker må man heller ikke have data liggen-
de, som ikke bliver benyttet til igangværende 
videnskabelige undersøgelser. 

 At arkivere forskningsdata i Statens Arki-
ver er sund fornuft og god skik, og her må de 
godt gemmes, også når de ikke bliver brugt.  
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Att förena kvalitativa data och 
samhällsvetenskapliga analys-
metoder – exempel på tillämp-
ningar av innehållsdesign
Av monicA lAngerth ZettermAn, Fd och FöreStåndAre vid SvenSk nAtionell dAtAtjänSt, 
göteBorgS univerSitet1

Svensk Nationell Datatjänst (SND) har i upp-
drag att vara en nationell operativ resurs för 
kvalificerad samordning av existerande och 
nya forskningsdatabaser inom samhällsve-
tenskap, humaniora och socialmedicin/epi-
demiologi i Sverige. I SND:s uppdrag ingår 
även att samla in och sprida information om 
olika datatyper, metoder och verktyg för 
dokumentation, metadata och filformat samt 
att medverka till teknisk utveckling av stan-
darder, metoder och verktyg för dokumenta-
tion och tillgängliggörande av dessa data. En 
viktig uppgift är att ge stöd och rådgivning 
till forskare om dokumentationsfrågor och 
tillgång till olika slags data samt att stödja 
och uppmuntra till sekundäranalyser av data. 
Syftet med denna artikel är att visa exempel 
på hur man kan kombinera innehåll, meto-
der och verktyg från samhällsvetenskap och 
humaniora för att dokumentera, lagra och 
använda forskningsmaterial. 
 Genom att använda filformatet XML kan 
forskare och andra ges möjligheter att försöka 
bortse från specifika användningsområden 
vid iordningställandet av ett material. I stället 
skall innehållet, det vill säga data, databaser 
och metadata, kunna användas som byggste-
nar för skräddarsydda lösningar för brukare 
inom olika forskningsområden. 

Svensk Nationell Datatjänst

Svensk Nationell Datatjänst (SND) har via 
Database Infra-Structure Committee (DISC) 
vid Vetenskapsrådet fått i uppdrag att vara en 
nationell operativ resurs för kvalificerad sam-

ordning av existerande och nya forskningsda-
tabaser inom samhällsvetenskap, humaniora 
och socialmedicin/epidemiologi i Sverige. I 
uppdraget ingår att SND skall erbjuda stöd 
för svensk forskning genom att underlätta och 
utveckla forskares tillgång till data inom och 
utom landet samt erbjuda stöd för forskning 
under hela forskningsprocessen. 
 En viktig del i SND:s uppdrag är att 
skaffa en mycket god överblick över befint-
liga forskningsdatabaser samt att sträva efter 
full kännedom om framtida databaser. Den 
huvudsakliga uppgiften blir alltså att på en 
nationell nivå inventera databaser av relevans 
för forskning samt stödja arkivering, använd-
ning och återanvändning av databaser och 
relaterade forskningsmaterial inom SND:s 
ansvarsområden; samhällsvetenskap, huma-
niora och socialmedicin/epidemiologi. 
 Ett övergripande syfte är att kvalitetssäkra 
alla delar av verksamheten samt förse fors-
karsamhället med stöd och tjänster för att 
bevara, arkivera, organisera, underhålla och 
förmedla datamaterial för forskning inom 
samhällsvetenskap, humaniora och social-
medicin/epidemiologi. SND skall därtill kart-
lägga, samla in och förmedla information av 
data inom ansvarsområdet i andra format än 
textformatet till exempel bilder, audio, video 
etcetera.
 Uppgiften består även i att samla in och 
sprida information om olika databaser och 
materialsamlingar samt datatyper, metada-
ta och filformat och att medverka till tek-
nisk utveckling av standarder, metoder och 
verktyg för dokumentation och tillgänglig-

1. Korrespondens: Monica Langerth Zetterman, Svensk Nationell Datatjänst, Gegerfeldtska villan, Box 300, 40530 
Göteborg, email: monica.zetterman@snd.gu.se, web: www.snd.gu.se
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görande av dessa data. En viktig uppgift är 
att ge stöd och rådgivning till forskare om 
dokumentationsfrågor och tillgång till olika 
slags data samt att stödja och uppmuntra till 
sekundäranalyser av data. I relation till SND:s 
uppgift att ge exempel på metodutveckling 
och exempel på analysmetoder kommer jag 
nedan att visa exempel på tillämpningar av 
innehållsdesign av prosopografiskt material. 
Det exempel och den databas som nedan 
presenteras är delvis baserad på historiskt 
arkivmaterial – uppgifter som till viss del 
liknar den sortens information som används 
vid registeranalyser det vill säga sådana upp-
gifter och variabler som ofta analyseras av 
samhällsvetare. Den databas som presenteras 
är i andra delar baserad på prosaliknande tex-
ter som försetts med märkning (markup) det 
vill säga sådant material som samhällsvetare 
ofta inte använder i sina analyser. Syftet med 
denna artikel är att visa exempel på hur man 
kan kombinera innehåll, metoder och verktyg 
från samhällsvetenskap och humaniora.

Inledning
 
Syftet med denna artikel är att, genom ett 
konkret exempel, beskriva verktyg och prin-
ciper som kan användas för att skapa för-
utsättningar för flera olika användningar av 
ett och samma innehåll. I det föreliggande 
exemplet behandlas principer för digitaliser-
ing och användningar av en prosopografi om 
kvinnor i offentligheten kring sekelskiftet 
1900. Arbetet utfördes under perioden fors-
ningsprojektet „Formering för offentlighet. 
En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 
1880-1920“ som pågick under åren 2000 till 
2006 (Broady et al, 1998) Projektets syfte 
var att studera kvinnors vägar till offentlig-
heten – med särskilt intresse för Stockholm 
som mötesplats för dessa kvinnor. I projek-
tet ville man kartlägga kvinnornas sociala 
nätverk och mötesplatser samt studera deras 
betydelse för olika sociala fält; särskilt stu-
derades kvinnornas insatser inom pedagogik, 
filantropi, sjukvård och kulturliv. En viktig 
del i projektet Formering för offentlighet var 
att studera kvinnors insatser i skilda miljöer 
och sociala kontaktnät. En av svårigheterna 
med att studera dessa offentliga kvinnors 
insatser och verksamheter är att kvinnorna 
ofta var verksamma inom flera olika fält och 
verksamhetsområden samtidigt. Som forsk-

ningsmetod har huvudsakligen Bourdieus 
verktygslåda används (Bourdieu, 1996). Det 
innebär att kapital och fält har använts. Olika 
sorters material i form av arkivposter, bio-
grafiska uppgifter samt texter med uppgif-
ter om de offentliga kvinnorna samlades in 
och digitaliserades. De texterna och de data 
som användes i denna prosopografiska studie 
försågs med märkning med hjälp av XML-
formatet och bearbetats sedan med hjälp av 
olika metoder och verktyg (Langerth Zetter-
man, 2006; 2008).

Prosopografi – en kort introduktion

Prosopografi är en metod som länge använts 
för socialhistoriska studier av samhällets eliter 
och innehåller inslag av genealogi, onomastik 
och demografi. I Europa var metoden redan 
under 1500-talet förknippad med idén om 
att samla fakta om berömda män i de sociala 
eliterna i kollektiva biografier. Prosopografin 
föddes ur dåtidens strävan om att samla in, 
förteckna och organisera all världens kunskap 
(Werner, 1997). 
 Den biografiska och den prosopografiska 
metoden är relaterade, och i vissa avseenden 
överlappar de varandra. Den främsta skillna-
den är att den prosopografiska analysen syftar 
till att studera en viss grupp, dess historia och 
struktur, (och inte i första hand den enskilde 
individen) genom analyser av aggregerade 
kollektiva biografiska detaljer och uppgifter 
(Broady, 2002). 
 Prosopografiska metoder har traditionellt 
handlat om studier av samhällens manliga 
eliter och används särskilt av senantik- och 
medeltidshistoriker. För dessa tidsperioder 
består källmaterial oftast av information, van-
ligen inskriptioner, om religiösa och politiska 
eliter. Dessa prosopografier är beroende av 
källornas detaljrikedom, ursprung och pålit-
lighet, något som också påverkar analyserna 
av materialet (Cameron, 2003). 

Den prosopografiska metodens karaktä-
ristika
Praktiskt består metoden i att systematiskt 
samla in omfattande information om gemen-
samma karaktäristika och tillgångar för var 
och en av individerna i urvalet. Denna infor-
mation används sedan för att undersöka grup-
per av individer som har något gemensamt, 
antingen verksamma inom ett specifikt fält 
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eller verksamma under en viss tidsperiod. 
Metoden ger därmed möjligheter att å ena 
sidan använda individers egenskaper för att 
belysa och analysera skeenden och strate-
gier. Å andra sidan kan kollektivets samlade 
tillgångar användas för att illustrera indivi-
ders positioner och fördelning av tillgångar 
i de sociala rum som kan konstrueras med 
utgångspunkt i individernas egenskaper och 
tillgångar. Genom uppgifter om individernas 
tillgångar, som har sitt ursprung i olika tids-
perioder i individernas liv, ges även möjlighe-
ter att studera både kollektiva gemensamheter 
och förändringar över tid. Kombinationen av 
individ- och kollektiv-perspektiv ger även 
möjligheter att analysera sociala nätverk i de 
fall uppgifter om sociala kontakter finns. 
 På grund av komplexiteten i såväl datain-
samling som bearbetning lämpar sig proso-
pografi särskilt väl för digitalisering. Genom 
att digitalisera prosopografiskt material är det 
möjligt att hantera omfångsrika prosopogra-
fier med hundratusentals individer och som 
dessutom är mycket informationstäta. 
 Den prosopografiska metoden används 
idag inom samhällsvetenskap såväl som 
humaniora. Skillnaden i tillämpningsområden 
består framför allt i syftet och på vilka grun-
der individernas egenskaper registreras samt 
hur den prosopografiska produkten sedan 
används. I samhällsvetenskaperna introduce-
rades metoden inom den franska sociologiska 
traditionen som till exempel i studier av det 
akademiska fältet i Paris (Bourdieu, 1996). 
 I Donald Broadys definition av prosopo-
grafi inom den franska sociologiska traditio-
nen betonas särskilt att det är fältets historia 
och struktur som studeras, inte individen per 
se (Broady, 2002). En annan, men snarlik, 
definition svarar historikern Lawrence Stone 
för (Stone, 1972). Såväl Broady som Stone 
skriver om nödvändigheten av att isolera 
ett socialt sammanhang som skall studeras 
(„field“ respektive „universe“) samt att de 
uppgifter som samlas in skall vara enhetliga 
och spegla individernas livsbanor, egenskaper 
och tillgångar. Till skillnad från Stone betonar 
Broady det specifika symboliska kapitalet och 
ställningstaganden i frågor av betydelse inom 
ett visst fält. 

Traditionella vs den nya stilens prosopo-
grafier
Prosopografiska studier ofta kräver tillgång 
till många typer av uppgifter och ofta krävs 
en insamling av relevanta uppgifter från 
många olika källor. Dessa uppgifter behöver 
sedan beskrivas, ordnas, bearbetas, analyseras 
och presenteras. Mångfalden av källor och 
uppgifter som samlas in om alla individer 
ger inte bara möjligheter till att utföra kvan-
titativa studier utan dessutom möjligheter till 
fallstudier om enskilda individers livsbanor 
och gärningar. För detta arbete finns olika 
metoder för registrering och lagring av upp-
gifter att tillgå. Det sammanlagda materialet, 
det vill säga prosopografin, resulterar ofta i 
en komplex samling, dels för att uppgifter 
baseras på olika typer av källor, dels för att 
dessa källor var för sig och tillsammans skall 
värderas och modelleras.
 För traditionella prosopografier har dator-
stödet vanligen bestått i avskrifter av redan 
väl strukturerade källor, såsom uppgifter från 
mantalslängder och folkräkningar. För den 
nya stilens prosopografi är däremot produk-
ten, det vill säga den prosopografiska data-
basen, ett slutmål i sig självt. Databaskon-
struktion, som oftast används i den nya stilens 
prosopografi, är inte bara ett hjälpmedel för 
modellering av innehållet utan medverkar 
även till en förändring av själva arbetssät-
tet. Denna förändring består framför allt i 
att författandet av artikeln, som tidigare var 
startpunkten för en traditionell prosopografi, 
har förflyttats till något som sker efter det att 
uppgifterna om individerna samlats in och 
organiserats. Vidare skiljer sig syftet mellan 
historiskt och sociologiskt inriktade prosopo-
grafier åt där den historiskt inriktade prosopo-
grafin är inte analyser av aggregerade data det 
mest intressanta utan det är källorna som är 
av primärt intresse. För den mer sociologiskt 
intresserade är aggregaten av karaktäristika 
och analyser därav det primära och inte i för-
sta hand källkritiska analyser. Detta är också 
något som var en utgångspunkt i projektet 
Formering för offentlighet. Vad som karak-
täriserar den typ av prosopografiska studier 
som utförts inom den franska sociologiska 
traditionen och inom projektet Formering för 
offentlighet är det primära intresset att samla 
in data utifrån på förhand uppställda analys-
variabler – som i sin tur grundar sig i studier 
av sociala fält – till vilka källorna förhåller 
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sig sekundärt. Denna frågedrivna metod skil-
jer sig åt jämfört med de rigoröst källkritiska 
prosopografier har presenterats ovan. Det 
andra som utmärker dessa prosopografiska 
studier är användningen av korrespondens-
analyser för analyser av sociala fält. Sådana 
analyser illustrerar individers positioner och 
fördelning av tillgångar i de sociala rum som 
konstrueras med utgångspunkt i individer-
nas egenskaper och tillgångar. En annan och 
mer korrekt benämning på dessa analyser är 
„geometriska dataanalyser“ (Geometric Data 
Analysis). Standardverket inom detta område 
är (Le Roux & Rouanet, 2004). Databasen 
var inte slutmålet utan var framför allt ett 
medel för geometriska dataanalyser för stu-
dier av fördelning av individernas tillgångar 
och egenskaper.
 
Det prosopografiska materialet2

Med hjälp av märkning av text går det att 
skilja på själva innehållet och hur innehållet 
sedan organiseras, presenteras och används. 
Det verktyg som använts i detta exempel 
är det plattformsoberoende XML-formatet. 
Eftersom XML-filer är vanliga textfiler kan 
de läsas och skrivas utan särskilda hjälpmedel 
eller program men även bearbetas och struktu-
reras med hjälp av olika verktyg. Dessutom är 
XML-formatet ett dokumentformat som kan 
definieras av vem som helst. Oftast används 
dock definitioner och dokumentmodeller som 
antagits av organisationer inom det aktuella 
kunskapsområdet. Detta gör att man sedan 
kan tolka, lagra och utbyta data enligt en 
gemensam modell. Den främsta standarden 
för märkning och utbyte av textmaterial inom 
humaniora är Text Encoding Inititive (TEI) 
som utarbetat och omarbetat riktlinjer sedan 
1987, då ett trettiotal ledande forskare inom 
Humanities Computing träffades för att utar-
beta metodologiska principer för lagring och 
utbyte av data inom humanistisk forskning.  
 Ett viktigt syfte med organiseringen av 
innehållet och bearbetningen av det här 
aktuella digitala textmaterialet – som består 
av detaljerade kapitalbeskrivningar (texter) 
om 101 stockholmskvinnor, excerpter ur två 

samtida biografiska uppslagsböcker om 1150 
kvinnor samt personuppgifter och arkivposter 
om 1980 kvinnor – är att det skall vara modi-
fierbart, utbyggbart och plattformsoberoende. 
Målsättningen var att maximera möjlighe-
terna för många olika tänkbara användningar 
samtidigt som materialet skulle kunna använ-
das av såväl experter som noviser. 
 Märkningen tillför information om såväl 
textens struktur (stycken, rubriker och dylikt) 
som det innehållsliga, det vill säga den infor-
mation vi ville extrahera ur texterna. För att 
senare kunna klassificera information för ana-
lyser och variabler behövdes principer för 
vägledning av beskrivningen och kategorise-
ringen. Innan själva märkningsarbetet påbör-
jades formulerades därför fyra vägledande 
principer för hur innehållet skulle beskrivas 
och ordnas. 
 Dessa principer kan sammanfattas i fyra 
huvudklasser: person, plats, tid och företeel-
se. Syftet med principerna var dels att under-
lätta för den som skulle märka materialet, 
dels att säkerställa en stringent beskrivning 
av innehållet. Principerna användes för att 
enskilt eller tillsammans beteckna de indika-
torer som beskrev de egenskaper och tillgång-
ar som var relevanta för datamodellen. En 
mycket viktig aspekt var att märkningen av 
kvinnornas egenskaper och tillgångar skulle 
ske med så lite tolkning som möjligt. Detta 
innebär att den märkning som tillförts avser 
beteckna konkreta företeelser – däremot inte 
antaganden om omfattning eller värderingar 
av indikatorer på kvinnornas egenskaper och 
tillgångar. Som exempel kan nämnas märk-
ning av uppgifter om kvinnornas medlem-
skap i organisationer och föreningar samt i 
förekommande fall märkning av ytterligare 
information om ordförandeskap eller dylikt; 

Figur 1. 
Exempel på TEI märkning 
(förenklad och förkortad).

2. En detaljerad redogörelse och diskussion om design och tillämpningar med hjälp av innehållsdesign ges i Monica 
Langerth Zetterman, Innehållsdesign: principer, metoder och verktyg samt tillämpningar inom utbildningshistorisk 
forskning och undervisning, Uppsala Studies in Education, 117 (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis: Uppsala 
universitetsbibliotek distributör, 2008).
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det vill säga sådana uppgifter som kan kon-
trolleras i efterhand mot primärkällor och 
som inte är behäftade med alltför mycket 
värdering och tolkning. 
 Exempel på indikatorer som samlats av 
kvinnornas tillgångar och egenskaper in är 
uppgifter om socialt ursprung (far/mor, yrke, 
utbildning, positioner), utbildning (examina, 
avslutad/oavslutad, utlandsvistelser), verk-
samhet (avlönad/oavlönad), socialt kapital 
(umgänge), ekonomiskt kapital, specifikt 
symboliskt kapital (intellektuellt kapital, 
 Allt som förekommer inom < och > är 
information om själva innehållet eller om 
textens struktur och organisering. Genom 
XML-märkningen kan man säga att texten 
hierarkiskt delas in i „lådor“ som var och en 
motsvarar ett specifikt innehåll, i detta fall 
indikatorer på egenskaper av en viss sort. 
Dessa lådor kan förekomma var som helst i 
kapitalbeskrivningen, det går ändå att hitta 
rätt „låda“ genom att den är kategoriserad i 

attributet type. Inuti „organisationskapital-
lådan“ finns dessutom en godtycklig mängd 
„smålådor“, också de kategoriserade. I det 
aktuella fallet rör det sig om föreningar och 
organisationer av en viss sort. För att nor-
malisera stavningsvarianter för senare pre-
sentation och för att säkerställa att avsett 
innehåll senare också kan återfinnas har alla 
egennamn försetts med normaliserade värden 
i attributet reg (se Figur 1). Tack vare den 
grundläggande märkningen kunde sedan ett 
och samma textmaterial användas i flera olika 
tillämpningar.
 Beroende på syftet med märkningen kan 
man antingen producera en diplomatarisk 
eller en normaliserad text eller varianter där 
emellan. I den diplomatariska utgåvan skrivs 
texten av såsom den är, inklusive felskriv-
ningar och annat. I den normaliserade utgå-
van ändras texten utifrån bestämda principer 
(Dahlström, 2006:205). Fördelarna med den 
beskrivande märkningen är att det blir möj-
ligt att göra flera varianter av en och samma 
bastext eller förlaga. Även om jag i det här 
fallet har transkriberat en fysisk förlaga kan 
jag genom att normalisera stavningen skapa 
olika lager av textens beskrivning: en diplo-
matarisk och en normaliserad i den digitala 
versionen. Ytterligare en fördel med digitali-
seringen och är möjligheterna att utan alltför 
stora åthävor återvända till texten och ändra, 
ta bort eller lägga till märkningen (Driscoll, 
2006). 

Figur 2: 
Märkning av en kvinnas 

kontakt med andra kvinnor 
(i materialet).

Figur 3. 
Extrahering av önskad

information med XSLT, från 
masterfil till tabell.
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Märkning av sociala kontakter
En inte helt trivial uppgift var beskrivning 
av kvinnornas sociala kontakter. För att ge 
ett konkret exempel på hur märkningen har 
bidragit till databasens konstruktion visas ett 
exempel i figur 2. 
 Exemplet ovan, som är ett utdrag ur texten 
om Ellen Key, visar hur märkningen av kvin-
nornas kontaktnät utfördes i löpande text. 
Här fungerar namnelementets attribut som 
en pekare, eller länk, till andra personnamn. 
Attributvärdet „friend“ beskriver att det är 
personer som kvinnan i någon bemärkelse 
haft kontakt med. Det kan röra sig om ytliga 
bekanta, likväl som vänner eller professio-
nella kontakter. Tolkningar om vilken sorts 
kontakt det var frågan om görs inte genom 
märkningen utan av forskare som använder 
analyserarna. Personnamnen har även för-
setts med normaliserad stavning, i likhet med 
märkningen av föreningar och organisationer, 
i syfte att bättre kontrollera extrahering av 
önskade data. En nackdel med att märka kvin-
nornas kontakter på det sätt som beskrivits 
ovan är att relationen blir enkelriktad istället 
för ömsesidig. Dessa enkelriktade relationer 
kan dock användas för analyser av struktu-
ren på kvinnornas kontaktnät som jag nedan 
kommer att exemplifiera. 

Migrering av data
För att kunna utföra statistiska analyser och 
nätverksanalyser behövs emellertid en ganska 
omfattande bearbetning av det märkta textma-
terialet som består av biografiska texter (s.k. 
kapitalbeskrivningar), excerpter och arkiv-
poster. XML-filerna användes som en hie-
rarkisk databas som tillsammans med XSLT, 
som är ett deklarativt programmeringsspråk 
avsett för transformering av XML, gav möj-
lighet till migreringen av data. Detta gav mig 
möjlighet att till exempel extrahera endast de 
förekomster av Paris som varit föremål för 
kvinnornas utlandsvistelser och inte alla andra 
förekomster av Paris, exempelvis information 
om någons moster som bodde i Paris. 
 I figur 3 visas hur verktyget XSLT används 
för att extrahera exakt den information som 
används för analyserna. I detta exempel 
används de element som beskriver kvin-
nornas föreningsaktiviteter. Informationen 
extraheras genom attributet type och dess 
attributvärde „org“ (xsl:for-each-group se-
lect=”div/name[@type=’org’]”). Informa-

tionen ordnades sedan genom att använda 
den normaliserade stavningen i attributet reg 
(group-by=”distinct-values(@reg)”) samt 
en funktion för alfabetisk ordning (xsl:sort 
select=”.” case-order=”upper-first”). 
 Därefter placerades innehållet exakt i 
avsedd cell i en HTML-tabell. Denna tabell 
importerades sedan till ett kalkylprogram där 
html-tabellen sparades i ett annat filformat. 
Därefter bearbetades filen ytterligare (till 
exempel tabellrubriker) innan överföringen 
till SPSS. I SPSS bearbetades filen återigen 
med att omvandla textsträngar till numeriska 
variabler samt att konstruera nya (kombine-
rade och aggregerade) variabler. En bra och 
enkel metod för kontroll av att rätt informa-
tion extraherats ur masterfilen är korstabeller 
då det är lätt att se om ett förväntat värde inte 
finns i den cell där det borde vara. 

Exempel på tillämpningar

En stor del av användningen av det prosopo-
grafiska materialet har hittills varit deskriptiva 
statistiska analyser samt multivariata analy-
ser såsom geomteriska dataanalyser (GDA). 
Som ovan beskrivits har data migrerats och 
med utgångspunkt i de uppgifter (data) som 
samlades in skapades över 250 olika variab-
ler. Dessa variabler kan delas in relativt sina 
karaktäristika, eller snarare typ av indikator. 
Följande variabelgrupper finns för samtliga 
3231 kvinnor i databasen. 

• Personliga data (namn, födelseår, genera-
tion, födda per decennium)

• Geografiska data (födelsort, boendeort, 
flyttströmmar) 

• Socialt ursprung (faderns angivna yrkesti-
tel, faderns sociala klass)

• Kvinnans verksamhetsområde (namngi-
ven titel, typ av verksamhet, verksamhets-
sfär)

• Civilstånd (gift, ev. makes yrkestitel, 
makes sociala klass) 

• Utbildningsvariabler (utbildad typ av 
utbildning, utbildad lärarinneseminariet, 
utlandsvistelse) 

• Specifika tillgångar (som till exempel 
publicering, utgivningstyper/genrer, upp-
drag, utmärkelser)

Det register som innehåller biografiska texter 
innehåller ytterligare variabler som baseras 
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på uppgifter extraherade ur texterna. Dessa 
variabelgrupperingar är:

• Sociala nätverk (kontakter med namngi-
ven annan person, antal kontakter, antal 
omnämnanden i andra kapitalbeskriv-
ningar, antal nämnda kontakter i den egna 
kapitalbeskrivningen)

• Föreningsaktiviteter (aktiv i namngiven 
förening, aktiv i antal föreningar, aktiv i 
typ av förening, aktiv i antal föreningsty-
per, styrelseledamot i namngiven förening, 
årtal)

• Utmärkelser (namn, typ, antal utmärkelser, 
årtal)

• Uppdrag (namn, typ, antal, årtal) 
• Övrigt (indexerat värde bouppteckning, 

årtal)

I det register som innehåller uppgifter som 
fotograferats och transkriberats av arkivpos-
ter för Kungl. Högre Lärarinneseminariet 
i Stockholm innehåller dessutom följande 
variabler: 

• Studiegång (studieår, valfria, obligatoriska, 
övnings- och fackämnen) 

• Studier utomlands
• Uppgifter om tiden efter seminariet 

(anställning och övriga levnadsförhållan-
den)

De variabler som visat sig vara speciellt 
användbara för andra slags analyser än 
beskrivande statistik är kontakt- och fören-
ingsvariablerna, dels med tanke på typen av 
material, dels för forskningsfrågorna som 
formulerades i projektet. Dessa variabler har 
använts i flera olika typer av analyser, både 
för beskrivande statistik, nätverksanalyser 
och korrespondensanalyser.

Nätverksanalys
Utöver de deskriptiva och multivariata ana-
lysmetoderna såsom geometrisk dataanalys 
finns inom prosopografin, med sina generali-
serande ambitioner, även behov av metoder 
för analyser av nivån mellan individen och 
kollektivet. En sådan metod är nätverksana-

Figur 4. 
Nätverksanalys 

av 101 kvinnors interna 
kontakter.
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lys, en annan är korrespondensanalysen. Nät-
verksanalysen ger möjligheter till att studera 
individers relationer men även strukturen på 
nätverket. Metodens främsta användningsom-
råde är därmed inte att förklara, fastslå eller 
klassificera, utan att genom det explorativa 
arbetssättet ge möjlighet till att se strukturer, 
skeenden och förhållanden ur nya perspek-
tiv. 
 Nätverksanalys av sociala system har 
utvecklats med bakgrund i tre olika forsk-
ningsfält. Det första utvecklades i USA 
under 1930-talet inom socialpsykologi, där 
man med sociometriska metoder och graf-
teori analyserade sociala gruppers dynamik. 
Det andra området var socialantropologiska 
studier av informella relationer. Den tredje 
grenen var socialantropologer vid universi-
tetet i Manchester som studerade konflikter i 
sociala system. 
 Nätverksanalysens formaliserande och 
kvantitativa framställningar är ett känne-
tecken och används ofta för studier av olika 
sociala skikt, exempelvis eliters nätverk, 
används även för demografiskt inriktade stu-
dier av exempelvis nätverk i lokalsamhällen 
(Aronsson et al, 1999 & Hreinsson et al, 
2003). Exempel på historiska studier där de 
sociala nätverkens betydelse har studerats är 
en studie om kvinnors nätverk och deras bety-

delse för att driva gemensamma frågor som 
till exempel fredsfrågan (Andersson, 2001). 
 De metoder som används för att studera 
nätverksanalys kan i korthet beskrivas i föl-
jande steg. För det första studeras nätver-
ket som helhet, snarare än de individer som 
ingår. Hur ser nätverket ut? Hur formerar sig 
noderna?
 Konstruktionen av graferna, noderna och 
de riktade länkarna baseras på binära relatio-
ner. Varje nod i nätverksanalysen represente-
rar en individ och har också ett antal attribut 
som anger t ex social bakgrund, utbildning, 
föreningsaktiviteter etcetera. Informationen 
som används i nätverksanalyserna har i likhet 
med de register som skapats för de statis-
tiska analyserna utvunnits från masterfilen 
i XML-formatet. På liknande sätt och med 
samma sorts verktyg har kvinnornas kontak-
ter extraherats ur startdokumentet för att info-
gas i måldokumentet. De attributvärden som 
överförts till måldokumentet kan användas 
för filtrering av presentationerna, för analyser 
och för att formulera sökfrågor. 
 I figur 4 och 5 visas, på olika sätt, kvinnors 
kontaktnät inom en kohort.
 Figur 4 är ett exempel på hur kvinnornas 
sociala kontakter kan visualiseras genom 
nätverksanalys. För att tillföra ytterligare 
information, utöver nätverksstrukturen, har 

Figur 5. 
Nätverksanalys sorterad 
enligt flest kontakter och 
mest omnämnd. 
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olika symboler använts för att markera social 
bakgrund (faderns yrke) och färger för att 
markera sfärtillhörighet i noderna som avser 
representerar kvinnorna.  
 De kvinnor som hade många kontakter 
med övriga i denna kohort befinner sig i cen-
trum av nätverksgrafen och kvinnorna med få 
kontakter återfinns således i periferin. I färg-
versionen av grafen kan urskiljas att pedago-
gerna är en relativt samlad grupp i ost-sydlig 
riktning medan publicis terna grupperar sig 
i syd-sydväst. De socialt verksamma är den 
grupp som är mest utspridd och de som har 
flest kontakter med kvinnor utanför den egna 
sfären. De formerar sig i mindre kluster med 
några få kvinnor i varje, bland annat återfinns 
en grupp socialt verksamma bland pedago-
gerna nere i söder, till skillnad från pedagoger 
och publicister. 
 Figur 4 och 6 illustrerar även kvinnor-
nas sociala bakgrund, baserat på uppgifter 
om faderns yrke. Vi kan här se att de socialt 
verksamma kvinnorna oftare kom från godsä-
garhem och bondehem än vad pedagogerna 
gjorde som istället oftare kom från intellek-
tuell överklass. Publicisterna växte oftast upp 
antingen i intellektuell överklass eller i högre 
tjänstemannahem. 
 En nätverksanalys kan manipuleras och 
analyseras på flera olika sätt. I figur 5 är 

Figur 6.  
Exempel på sökning 
i en nätverksanalys

noderna (som representerar kvinnorna) sor-
terade i enligt flest kontakter med andra kvin-
nor (X-axel) och mest omnämnd i andras 
kapitalbeskrivningar (Y-axel).
 De kvinnor som både är mest omnämnda 
och både har flest kontakter registrerade, och 
därmed flest antal kontakter totalt, placeras i 
nordöstra hörnet i figur 5. Lydia Wahlström 
utmärker sig genom att vara omnämnd i 22 
andra kvinnors biografiska beskrivningar 
men har för egen del inte så många nämnda 
kontakter med andra (endast tre registrerade 
kontakter). Anna Whitlock har istället både 
många andra kontakter (15) och är samti-
digt mycket omnämnd (26) i andra kvinnors 
biografiska beskrivningar. Figur 5 illustrerar 
även att förutom de kvinnor som utmärker sig 
och de som har medelstort kontaktnät, så är 
en grupp pedagoger samlade i det sydvästra 
hörnet. Man kan även se att de kvinnor som 
har ett stort kontaktnät också har fler kon-
takter utanför sitt eget verksamhetsområde, i 
detta fall pedagogik. 
 Andra användbara funktioner i denna 
analysmetod är möjligheten att göra olika 
filtreringar av den nätverksformation som 
skapats. Ett exempel är att kunna accentuera 
en viss grupp individer i analysen genom att 
filtrera utifrån attributvärden, frekvens, typ 
av relationer eller med frågor. Nedan följer 
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ett exempel på hur en fråga används för att 
hitta och markera en viss grupp kvinnor.
 I figur 6 är det alla kvinnor som härrör från 
intellektuell överklass som accentueras och 
bland dem har de som var gifta skiljts från de 
ogifta genom att noderna som betecknar de 
gifta kvinnorna antagit formen av en stjärna. 
Det går till så att man väljer den variabel 
(attribut) och sedan vad operatorerna skall 
utföra, i detta fall „lika-med“, och därefter 
väljs det värde som skall användas för sök-
ningen. Resultatet av denna fråga visar att 
flertalet av de gifta kvinnorna hade kontakt 
med varandra (även om det inte syns så bra 
i figur 6) och att de gifta kvinnorna har en 
relativt god spridning mellan de med få och 
de med ganska många kontakter.

Interaktiv visualisering 
Utöver nätverksanalyserna kan detta material 
även användas till att skapa ett slags interak-
tiva kartor som visar både sammanhang och 
relationer. I det aktuella exemplet är det (ett 
urval av) kvinnorna som utgör en typ av nod 
och där organisationer och verksamhetssfärer 
(grupperingar) är andra typer av noder. Till 
detta har bland annat standarden Topic Maps 
använts. Topic Maps är avsedd att beskriva 
och kategorisera innehåll och dess relationer 
som tidigare nämnts. Genom att applicera den 
här sortens märkning kan man skapa index, 
placerade utanför själva dokumentet till skill-
nad från den märkning som ovan beskrivits 
som appliceras inuti filen. 
 I figur 7 presenteras ett exempel på en 
sådan karta där en kvinnas utkikspost är i 
centrum. I gränssnittet används färgsättning 
för att illustrera periferi och centrum, det blir 
ljusare längre ut i periferin och mörkare när-

Figur 7.
Exempel på 
en kvinnas vy.

mare centrum för den aktuella noden. Även 
linjerna som illustrerar relationer ändrar färg 
beroende på var muspekaren befinner sig. 
Här är det Klara Johanssons kontakter som 
accentueras, vilken sfär hon tillhörde och en 
av organisationerna hon var medlem i (säll-
skapet Nya Idun). Om användaren klickar på 
en annan nod, till exempel ett annat namn, 
kommer denna i centrum i stället. Det finns 
även index- och sökfunktioner samt länkar till 
mer information om Klara Johansson (länk 
till kapitalbeskrivningen vänster om nam-
net). Dessa interaktiva kartor ger användaren 
möjlighet att studera materialet genom att 
växla mellan individnivå och andra mer över-
gripande nivåer. Nackdelen med kartorna, 
speciellt de som är informationsrika, är att 
det kan vara ganska lätt att „gå vilse“ bland 
all information. 
 XML-filerna kan även användas med hjälp 
av den typ av generella verktyg som Text 
Analysis Portal for Research (TAPoR, http://
portal.tapor.ca) tillhandahåller. Där finns en 
rad, fritt tillgängliga verktyg att välja bland 
vid TAPoR:s webb som kan användas för att 
studera och analysera XML-filer. Nedan föl-
jer ett exempel på hur en kapitalbeskrivning i 
XML-format transformerats till en interaktiv 
graf. Grafen i figur 8 är gjord med visualise-
ringsverktyget HyperGraph som är baserat på 
XML 
 Här kan vi se att den överordnade princi-
pen, är i centrum varifrån de underliggande 
hierarkierna förgrenar sig. Längst ut på de 
grenar som utgår från mitten återfinns de 
minsta grenarna som visualiserar de divisio-
ner (nivå 3) som har något innehåll (det vill 
säga där själva texten finns). 
 I figur 9 illustreras hur en „trädgren“ i 
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Figur 8. 
Visualisering av 

XML-dokumentets 
struktur

Figur 9.  
Illustrering av trädstrukturens 

yttersta gren och dess innehåll.

en biografisk text, det vill säga en XML-fil, 
accentuerats och hur innehållet i denna gren 
presenteras via den dynamiska grafen. 
 Verktyget kan användas för att utforska 
innehållets struktur tillsammans med själva 
innehållet, något som gör det möjligheter 
att studera hur trädstrukturen förgrenas ned 

till minsta innehållsobjekt. Detta kan vara 
användbart för att analysera uppbyggnaden 
och designen av stora filer eller för att lära 
sig hur innehåll kan beskrivas med hjälp 
av XML. Verktyget HyperGraph kan även 
användas för indexering av innehåll på web-
ben där en användare kan manipulera en graf 
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och klicka på en nod för att sedan länkas 
vidare till något annat, exempelvis en annan 
webbsida. 

Avslutande kommentarer

Jag har genom denna artikel försökt belysa 
praktiska tillvägagångssätt genom att beskri-
va ett specifikt exempel på hur forskningsma-
terial inom humaniora och samhällsvetenskap 
kan förberedas och hanteras. Ett övergripande 
mål i SND:s verksamhet är att kvalitetssäkra 
alla delar av verksamheten samt förse fors-
karsamhället med stöd och tjänster för att 
bevara, arkivera, organisera, underhålla och 
förmedla datamaterial för forskning inom 
samhällsvetenskap, humaniora och social-
medicin/epidemiologi. I denna målsättning 
ingår även att lagra och dokumentera data och 
metadata för som möjliggör återanvändning 
och sekundäranalyser – inte bara under den 
närmast kommande framtiden utan även om 
flera decennier. 
 SND bör därför se till att lagra data i ett 
sådant format att forskare och andra kan ges 
möjligheter att försöka bortse från specifika 
användningsområden vid iordningställandet 
av ett material. I stället skall innehållet kunna 
användas som byggstenar för skräddarsydda 
lösningar för brukare forskning men även 
utbildning. Med denna artikel har jag visat 
värdet av detta arbetssätt. Förutom att märk-
ning av innehåll resulterar i ett antal fördelar 
och flera möjliga användningsområden är 
märkningen även ett värdefullt verktyg för 
att göra forskningsmaterial tillgängligt för 
olika användare. Därmed kan materialet även 
användas utanför det sammanhang där det 
producerats. Möjligheter till återanvändning 
av det digitala materialet är ett annat argu-
ment för, men även ett resultat av, innehålls-
märkning med XML. 
 Filformatet XML leder också till att andra 
än de(n) som producerat det kan bruka mate-
rialet utifrån egna önskemål. Ett steg i den 
riktningen är att sätta själva innehållet i cen-
trum för beskrivningen, snarare än den app-
likation eller de funktioner man för tillfället 
anser sig behöva. Dessutom erbjuder en djup 
eller rik beskrivande märkning, framtida 
möjligheter att använda samma märkning för 
andra syften än de ursprungligen förutsedda. 
Det är enklare att ta bort märkning och infor-
mation som visar sig överflödig än att i efter-

hand tillföra mer märkning. Vidare öppnar 
märkningen möjligheter till olika ingångar i 
materialet eller att skapa olika lager. Väsent-
ligt är också att märkningen tillåter att man 
extraherar delar ur en digitaliserad samling 
utan att det sammanhang vari delarna ingår i 
går förlorat. 
 En annan aspekt av återanvändbarhet är 
lagringsformatet. Digitala samlingar behö-
ver underhållas och uppdateras precis som 
materiella samlingar. Därför bör det format 
som används för lagringen vara så universellt 
och plattformsoberoende som möjligt. XML-
formatet lagras som vanligt textformat vilket 
medför att filerna är läsbara på alla datorplatt-
formar. 
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Artiklen omhandler estimering af effekter 
af bestemmende faktorer på boligejerskab. 
Disse faktorer inkluderer priser samt deres 
ændringer på kort og mellemlangt sigt, offent-
lig regulering, konkurrence fra alternative 
boformer, social og demografisk sammensæt-
ning af befolkningen, økonomisk formåen og 
bolig- og befolkningstæthed. Studiet har sær-
ligt fokus på implikationer af spatielle påvirk-
ningseffekter, hvis udeladelse er kendt for i 
betydelig grad at kunne skævvride modelre-
sultater. Udover en traditionel parametrisk 
tilgang til kontrol for sådanne påvirkningsef-
fekter anvendes en ikke-parametrisk tilgang, 
hvor de spatielle påvirkningseffekter filtreres 
ud af data før estimering af modellen. Fordele 
og ulemper ved de to tilgange samt forskelle 
i de opnåede resultater diskuteres.

Nøgleord: Boligmarked; SUR; spatielle 
påvirkningseffekter; spatiel filtrering.

1. Indledning

Et tidligere studie (Lauridsen et al., 2006a) 
etablerede en økonometrisk model for 
andelen af boliger, som er beboet af ejere 
for perioden 1999 til 2004. Studiet opsum-
merede determinanter for efterspørgslen 
på boligejerskab. Teoretiske determinanter 
inkluderede priser og deres kort- og mel-
lemlange ændringer, offentlig regulering 
(huslejeregulering, boligydelser og beskat-
ning), konkurrence fra alternative boformer 
(målt ved andelen af almennyttigt boligbyg-
geri), social sammensætning af befolkningen 
(alder, kontanthjælpsmodtagere, husstands-
sammensætning, civilstand, uddannelse og 
nationalitet), økonomisk formåen (indkomst) 

og boligtæthed (målt ved befolkningstæthed 
og grad af urbanisering). Spørgsmål relateret 
til anvendelsen af interpolerede tværsnits-
data blev videre diskuteret. Lauridsen et al. 
(2006a) inkluderede parametrisk ustabilitet 
over tid, justering for afhængighed som følge 
af gentagne observationer og identifikation 
af effekten af priser på boligejerraten. Det 
blev fundet, at parametrisk ustabilitet over tid 
kunne opfanges tilfredsstillende ved at tilføje 
interaktioner mellem modellens variable og 
en tidstrend.
 Fra studier, som beskæftiger sig med lokal 
variation, vides, at det er nødvendigt at kon-
trollere for spatielle påvirkningseffekter med 
henblik på at opnå holdbare konklusioner 
vedrørende effekter af de forklarende varia-
ble (Anselin, 1988; Anselin and Bera, 1998; 
Anselin, 2000). Et opfølgende studie (Lau-
ridsen et al., 2006b) foreslog derfor, at bolig-
markedet ikke nødvendigvis er begrænset til 
at udfolde sig indenfor grænserne af en enkelt 
kommune, men at markedsbetingelser og mar-
kedsadfærd kunne tænkes at flyde på tværs af 
kommunegrænser. Følgelig vil misvisende 
konklusioner opstå, hvis adfærden i en enkelt 
kommune alene betinges på de bestemmende 
faktorer i den pågældende kommune. Laurid-
sen et al. (2006b) fandt således, at effekten af 
huspriser blev overestimeret, mens effekter af 
flere befolkningskarakteristika blev under-
vurderede, hvis der ikke blev kontrolleret for 
spatielle påvirkningseffekter.
 Det foreliggende studie vil fokusere på 
kommunale variationer i ejerboligandele og 
derved bidrage til litteraturen om lokal varia-
tion og bestemmelse af de adfærdsmæssige 
relationer, som ligger til grund for boligejer-
skab. Formålet med studiet er at analysere 
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disse relationer, idet der samtidig kontrol-
leres for spatielle effekter. I modsætning til 
Lauridsen et al. (2006b), som anvendte en 
parametrisk tilgang, vil der blive anvendt en 
eksplorativ tilgang benævnt spatiel filtrering 
(Griffith, 1996; 2000; 2003). Fordelen ved 
denne metode er, at spatielle påvirkningsef-
fekter implicit kontrolleres ved, at de sigtes 
ud af variablene forud for analysen, frem for 
at blive eksplicit modelleret som del af en 
restriktiv parametrisk formulering.
 Det efterfølgende afsnit 2 opsummerer 
kort det teoretiske grundlag fra Lauridsen et 
al. (2006a, 2006b) vedrørende bestemmen-
de faktorer for boligejerskab. De anvendte 
data beskrives kortfattet i afsnit 3, hvorefter 
afsnit 4 beskriver metodemæssige aspekter. 
Eftersom interpolerede data anvendes, argu-
menteres der for en Seemingly Unrelated 
Regression (SUR) ramme med henblik på en 
effektiv opfangning af dynamiske mønstre. 
Endvidere introduceres kontrol for spatielle 
påvirkningseffekter ved spatiel filtrering af 
modellens variable. Dernæst præsenteres 
estimationsresultater i afsnit 5. Farerne ved 
ikke at kontrollere simultant for dynamiske 
mønstre og spatielle påvirkningseffekter så 
vel som implikationer af at bruge forskel-
lige tilgange til kontrol for spatielle påvirk-
ningseffekter demonstreres, idet konklusioner 
vedrørende effekter af forklarende faktorer 
på boligejerskab varierer kraftigt på tværs af 
(parametrisk og ikke-parametrisk) justerede 
og ikke-justerede specifikationer. Afsnit 6 
runder af med nogle konkluderende bemærk-
ninger.

2. Efterspørgsel på ejerboliger i 
Danmark

Vi adresserer det grundlæggende valg af 
boligejerskab eller boligleje ved at analy-
sere efterspørgslen på boligenheder beboet af 
ejere i forhold til den samlede efterspørgsel 
på boligenheder. På grundlag af danske data 
identificeres signifikante bestemmende fakto-
rer for denne andel. Teoretisk betragtet vil en 
husstand vælge at eje en bolig, hvis ’ejerskab’ 

er udfaldet af husstandens nyttemaksimering, 
givet husstandens specifikke økonomiske 
betingelser m.v. Den følgende diskussion af 
bestemmende faktorer for boligejerskab hvi-
ler på teoretiske resultater fra blandt andre 
Linneman (1986), Rothemberg et al. (1991), 
Hansen og Skak (2005) og Elsinga og Hoeks-
tra (2004). For en uddybende diskussion af 
det teoretiske grundlag henvises til Lauridsen 
et al. (2006a). En oversigt over nyere empi-
riske studier af boligejerskab kan desuden 
findes i Atterhög (2005).
 Generelt har huspriser og grundværdier3 
indflydelse på boligejerskabsraten, idet det 
kan forventes, at lavindkomstgrupper vil 
udsætte eller reducere deres efterspørgsel 
på ejerboliger, når prisstigninger indtræffer. 
Eftersom prisændringer over længere perio-
der også leder til ændrede prisforventnin-
ger, kan efterspørgslen på boliger påvirkes, 
således at der ikke kan forventes en enty-
dig relation mellem ejerskab og priser, men 
snarere særskilte kortsigtede og mellem – til 
langsigtede relationer. Dog kan en eksogen 
effekt af boligpriser på boligejerskab kun 
eksistere, hvis udbudselasticiteten for boli-
ger er elastisk, således at substitution mel-
lem ejerboliger og lejeboliger er mulig. Hvis 
boligbeholdningen er uelastisk, hvilket kan 
formodes at være tilfældet for flere kommu-
ner, vil relationen mellem priser og ejerskab 
være revers, det vil sige, at ejerskab bestem-
mer priserne. Denne potentielle endogenitet 
må nødvendigvis adresseres ved specifikation 
af en efterspørgselsfunktion for boligejer-
skab.
 Forskellige former for offentlig inter-
vention i boligmarkederne via beskatning 
og subsidiering tenderer til at kapitalise-
res i markedspriserne og kan således også 
påvirke de relative prisforventninger for ejede 
og lejede boliger. Disse interventioner kan 
derfor spille en signifikant rolle for valget 
af ejerskabsform. De væsentligste mål for 
beskatning og subsidiering vil direkte eller 
indirekte blive testet som forklarende faktorer 
i analysen. Vi inkluderer således grundskylds-
promillen. Eftersom boligsikring til lejere og 

3. I Danmark er boligejerskab stærkt koncentreret i enfamilieshuse og rækkehuse. Priserne, som bruges i de efter-
følgende regressioner, er for sådanne boligenheder. Eftersom handelspriser fluktuerer mere end huslejer, delvist 
på grund af udstrakt brug af huslejekontrol, vil prisudviklingen ikke blot reflektere variationer i finansielle 
restriktioner for potentielle ejere, men også variationer i disses brugsomkostninger versus huslejer.
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boligydelse er almindeligt udbredt, vil vi teste 
for indflydelse af dette politiske redskab ved 
at inddrage procentdelen af befolkningen, 
som modtager boligsikring og boligydelse. 
Grundskyldspromiller fastsættes af kommu-
nalbestyrelsen og kan derfor betragtes som 
eksogent givne, men omfanget af boligsik-
ring og boligydelse kan derimod være endo-
gent relateret til boligejerskabsraten. Denne 
mulige endogenitet kontrolleres der for ved 
estimationen af efterspørgslen på boligejer-
skab.
 I industrialiserede lande udgør realkredit-
lån som hovedregel den betydeligste andel af 
finansieringen af fast ejendom. Lånebetingel-
ser, renter og kreditforeningernes vurdering 
af husstande, som søger lån, må formodes 
at afhænge af flere individuelle karakteri-
stika. Chiuri og Japelli (2004) giver empi-
risk evidens fra 14 lande på at tilgængelig-

heden af realkreditlån påvirker fordelingen 
af boligejerskab over aldersgrupper, primært 
på grund af indkomstforskelle mellem disse 
grupper. Endvidere påvises det af Canner og 
Smith (1991), at etnicitet påvirker adgangen 
til realkreditlån. Andre faktorer, som påvirker 
kreditværdigheden, er uddannelse og arbejds-
perspektiver. Vi tester i den foreliggende ana-
lyse for sådanne karakteristika.
 Sammenligning af fordele og ulemper ved 
ejerskab i forhold til boligleje kan bidrage til 
at udpege yderligere forklarende faktorer. I 
flere henseender er der ekstra omkostninger 
ved at eje frem for at leje. Den teoretiske litte-
ratur peger på ulemper for ejere så som skifte-
omkostninger ved flytninger (salærer til ejen-
domshandlere og advokater, usikkerhed om 
salgspriser osv.), hvilket giver ejere en relativt 
lavere geografisk mobilitet. Dette indikerer, at 
individer som er mere tilbøjelige til at flytte 

Forhold Forklaring 

Priser 
Aktuel pris (-)
Etårig prisændring (-)
Treårig gennemsnitlig prisændring (+)

Høje priser og kortsigtede prisstigninger vanskeliggør 
boligkøb. Mellemlange prisændringer stimulerer forvent-
ningen om, at priserne vil stige yderligere og dermed 
tilbøjeligheden til køb.

Favorabel beskatning af boligejere
Beskatningsprocent (+)

Favorabel skattebehandling af ejerskab forøger ejerbolig-
andelen; sådanne fordele (for eksempel lav ejendoms-
værdibeskatning) er typisk mere værd for højtbeskattede.

Boligsikring (-)
Huslejekontrol (-)
Restriktioner på ejerskab (-)

Ejerboligandelen reduceres, hvis subsidier forfordeler 
ejere mod lejere. Hvis huslejeregulering holder lejen under 
markedsligevægt, reduceres efterspørgsel på ejerboliger. 
Hvis en andel af boligerne ikke kan ejes (f. eks. almene), 
reduceres ejerboligandelen.

Finansiel kapacitet
Indkomst (+)
Nationalitet (?)
Uddannelsesniveau (+)
Andre personlige karakteristika
(for eksempel skilsmisse og enkestand)

Med asymmetrisk information i finansielle markeder vil 
forskellige indikatorer på boligejeres tilbagebetalings-
kapacitet påvirke ejerskabsraten.

Forventet tid for besiddelse af bolig
Alder (-)
Under uddannelse (-)

Ejerskab starter med handelsomkostninger, som skal 
afvejes mod forventet nytte fra hvert års besiddelse af 
boligen. Hvis det forventede antal år er lavt, vil ejerskabs-
raten falde.

Produktionseffektivitet for udlejere versus 
ejere
Boligtæthed (-)

Hvor boligtætheden er stor, kan udlejers stordriftsfordele 
være afgørende for valget.

Varierende nytte af ejerskab af bolig
Mere end ét barn (+)
Område med høj boligudgift (-)

Variationer i husstandes nytte fra ejerskab af boliger leder 
til et marked, hvor boligejere har størst nytte af ejerskab. 
Ejere vil bo i større boliger, hvorved høj boligudgift pr. 
kvadratmeter reducerer ejernes nettofordel mest og får 
nogle til at blive lejere.

Livsstil
Enlige husstande (-)

Livsstil, for eksempel det frie liv som single versus det 
forpligtende familieliv, påvirker ejerboligandelen.

Tabel 1. 
Forhold som påvirker 
ejerboligandelen

Note: Et (+) angiver, at der forventes en positiv sammenhæng mellem det betragtede forhold og ejerskabsraten
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(så som unge mennesker, ugifte personer og 
par uden børn), kan have en stærkere præ-
ference for lejeboliger. Endvidere påpeger 
Linneman (1986) at høj produktionsefficiens 
(i forhold til vedligeholdelses-omkostninger) 
for ejendomsbesiddere i befolknings- og 
boligtætte områder er en vigtig forklaring på, 
at boligejerskabsraten er lavere i byområder 
end i landområder. Vi søger belæg for denne 
hypotese ved at inddrage befolkningstæthed 
og urbaniseringsgrad i analysen. En fordel 
ved ejerskab er bl.a. de bedre muligheder 
for individuel tilpasning af boligen, og det 
er indlysende, at husstande lægger forskellig 
vægt på disse muligheder. Præferencer for 
den autonomi som knytter sig til boligejer-
skab, kan variere med alder og karriereposi-
tion, eftersom unge par typisk planlægger at 
få (flere) børn, og uddannede mennesker har 

en forventning om forøgede fremtidige ind-
tægter. Endvidere kan man argumentere for, 
at selvstændige erhvervsdrivende kan være 
mere individualistisk orienterede end ansatte 
og af den grund foretrække ejerskab.
 Det fremgår af disse refleksioner, at inci-
tamenterne for at vælge ejerskabsform kan 
være blandede for nogle befolkningsgrupper. 
Eksempelvis kan unge mennesker på den ene 
side forventes at undvige skifteomkostnin-
ger forbundet med flytninger ved at vælge 
lejeformen, mens de på den anden side kan 
foretrække ejerskab ud fra en præference for 
autonomi (som i en vis udstrækning kan byde 
på de samme muligheder som flytning til en 
ny bolig). Det samme argument kan i prin-
cippet også anvendes på skilte personer, som 
eventuelt foregriber fremtidige ægteskaber. 
Vedrørende skilte og enlige argumenterer 

Figur 1.
Geografisk fordeling af 

boligejerandelen 
(gennemsnit 1999-2004)
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Gautier (2005) desuden for, at disse personer 
kan drage fordel af at bo i befolkningstætte 
områder, eftersom de der kan møde flere 
potentielle partnere end i landområder. Med 
andre ord kan der med begrundelse i begre-
bet forøget skalaafkast argumenteres for, at 
partnersøgning kan gøres mere effektivt i 

befolkningstætte områder. En følge heraf er, 
at enlige er mere tilbøjelige til at flytte fra 
land til by, mens par er mere tilbøjelige til at 
flytte den modsatte vej. Med udgangspunkt i 
et solidt dansk datamateriale og en grundig 
empirisk analyse finder Gautier et al. (2005) 
belæg for denne konklusion.

Tabel 2. 
Anvendte dataVariable Definition 25% kvartil Median 75% kvartil

Ejerboligandelen 
(afhængig variabel)

% af boliger beboet af ejer (andelsboliger og 
kollegier undtaget)(1)

62.00 71.00 76.00

Pris Salgspris for enfamilieshuse(1000 realkroner per 
kvadratmeter) (4)

51.86 55.73 73.48

Kortsigtet prisændring Defineret som (Prisi,t – Prisi,t-1 ) / Prisi,t-1 0.034 0.055 0.079

Mellemlang prisændring Defineret som (Prisi,t – Prisi,t-3 ) / Prisi,t-3 0.095 0.225 0.285

Almennyttige boliger % af befolkning som bor i almennyttige boliger 
(2)

5.00 9.00 17.00

Boligydelse % af husstande som modtager boligydelse (2) 8.90 10.90 13.25

Boligsikring % af 15-66-årige som modtager boligsikring (2) 2.90 4.00 5.90

Huslejenævn Huslejenævn oprettet 2000 (1 = ja, 0 = nej) (3) Andel „ja“ = 0.556

Grundskyld Grundskyld (0/00) (2) 8.00 12.00 15.00

Udskrivningsprocent Uskrivningsprocent (amt + kommune) (2) 20.20 20.80 21.30

Beskatningsgrundlag Beskatningsgrundlag per indbygger (100.000 
realkroner) (2)

9.94 10.97 12.10

Befolkningstæthed Antal indbyggere per kvadratkilometer (10000 
/ km2) (2)

48 69 147

Urbanisering % af befolkning som bor i bymæssig bebyg-
gelse (2)

61.00 71.00 86.00

7-16-årige % af befolkningen i alderen 7-16 (1) 11.90 12.90 13.90

17-25-årige % af befolkningen i alderen 17-25 (1) 8.07 9.09

26-35-årige % af befolkningen i alderen 26-35 (1) 11.74 12.82 13.89

36-66-årige % af befolkningen i alderen 36-66 (1) 40.55 42.33 44.27

67+ årige % af befolkningen i alderen 67 and over (1) 12.00 13.50 15.00

Enker/enkemænd % af befolkningen som er enker/enkemænd (1) 5.91 6.61 7.37

Skilte % af befolkningen som er skilt (1) 4.86 5.82 7.40

Ugifte % af befolkningen som er ugift (1) 41.91 43.54 44.80

Voksne børn % af husstande med hjemmeboende børn over 
18 (1)

7.68 8.76 9.88

Ingen børn % af husstande uden børn under 18 (1) 0.00 3.06 5.62

Uddannelse % af befolkningen som ha videregående uddan-
nelse (2)

11.50 13.60 16.45

Førtidspension % af befolkningen som modtager førtidspen-
sion (2)

6.25 7.40 8.80

Kontanthjælpsmod-
tagere

% af befolkningen som modtager kontanthjælp 
(2)

6.70 8.00 9.60

Arbejdsløse % af 17-66-årige som er arbejdsløse (2) 3.60 4.40 5.40

3. lande Indbyggere fra lande udenfor EU, Skandinavien 
og Nordamerika per 10,000 indbyggere.(2)

10.60 15.70 23.60

Kilder: (1) Danmarks Statistik - Statistikbanken; (2) Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal; (3) By- og Bolig-
ministeriet; (4) Told & Skat.
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 Samlet set leder disse overvejelser os til 
at teste de teoretiske variable vist i tabel 1 
for empirisk signifikans med hensyn til at 
forklare variationer i boligejerskabsrater i 
Danmark.

3. Data

Data til studiet er aggregerede tværsnitsdata 
observeret for 270 danske kommuner (de 5 
bornholmske kommuner er udeladt på grund 
af problemer med databrud) årligt fra 1999 til 
2004. Data stammer fra tre kilder: Statistik-
banken ved Danmarks Statistik, Indenrigs-
ministeriets Kommunale Nøgletal og Told & 
Skats (2004) opgørelse over salgspriser på 
ejendomme. Tabel 2 giver et overblik over 
de anvendte data inklusive variabeldefinitio-
ner og nogle beskrivende statistikker. Med 
hensyn til størrelse af kommunerne bemær-
kes, at 75 procent af kommunerne bebos af 
mindre end 20,000 indbyggere. Det er derfor 
relevant at betragte de danske kommuner som 
relativt små lokalområder, således at spatielle 
påvirkningseffekter ud over kommunegrænser 
meget vel kan tænkes at være i spil. Endvi-
dere bemærkes de ret betydelige interkvartile 
range (dvs. afstandene mellem 25 procent og 
75 procent percentilerne), som klart indikerer 
den betydelige spatielle variationer i data. 
Især bemærkes grundskyldspromillen, som 
varierer substantielt med 8 og 15 promille 
som kvartiler.
 Figur 1 viser fordelingen af ejerboligrater 
over kommunerne. Der ses adskillige tenden-
ser til lokale klyngedannelser, som meget vel 
kan indikere at spatielle påvirkningseffekter 
er til stede, og at det følgelig er nødvendigt 
at justere herfor. Tilsvarende undersøgelser 
af de forklarende variable fremviser lignende 
tendenser til lokal klyngedannelse for mange 
af disse, som potentielt kan lede til eksogene 
spatielle påvirkningseffekter (Se Lauridsen et 
al., 2006b for detaljerede kort over disse).

4. Statistisk metode

Udgangspunktet er en lineær regressionsmo-
del defineret for N=270 kommuner for hvert 
enkelt årstal ved

(1) ,ttt Xy υ+β=  ),0(~ 2 INt συ

hvor tX  er en N gange K dimensional matri-

ce af K forklarende variable, ty  en N dimen-
sional vektor af endogene observationer og tβ   
en K dimensional koefficientvektor. Eftersom 
interpolerede data for T = 5 år anvendes, kan 
intra-kommunal korrelation forefindes, dvs. 
at restled fra samme kommune for forskel-
lige år kan være korrelerede. Endvidere kan 
variansen af restled være heterogene, idet de 
kan tænkes at variere over årene. Følgelig er 
kovariansen mellem restled fra to vilkårlige 
år udtrykt ved

(2)    Tst ,..,1, = .

For at opnå statistisk efficiente estimater for 
koefficienterne tβ  anvendes Feasible Gene-
ralised Least Squares (F-GLS) estimation 
med det formål at opnå Zellner (1962) Seem-
ingly Unrelated Regression (SUR) estimater 
for tβ .
 En simplere specifikation kan opnås, 
hvis tβ er konstant over tid. Lauridsen et al. 
(2006a) viste, at denne antagelse er dækkende 
for det foreliggende tilfælde, idet variationer 
i tβ  kunne opsamles ved hjælp af interak-
tionsled mellem en tidstrend og modellens 
forklarende variable. Følgelig er tβ  erstattet 
med en fælles β  i (1).
 I lighed med enhver anden udeladelse af 
relevante variable kan manglende inddragelse 
af de spatielle påvirkningseffekter som nævnt 
føre til skæve estimater (Anselin, 1988). Der 
er en stærk tradition i litteraturen for at opnå 
kontrol med spatielle påvirkningseffekter 
ved at tilføje spatielle parametre til modellen 
(Paelinck and Klaassen, 1979; Cliff and Ord, 
1981; Anselin, 1988; Florax, 1992; Anselin, 
2000). En operationel måde at kontrollere den 
endogene spatielle påvirkningseffekt på er 
ved at tilføje gennemsnittet af den afhængige 
variabel ty  i nabokommunerne (benævnt 
med W

ty ) som en ekstra forklarende variabel 
i (1) for at opnå den spatielle autoregressive 
(SAR) specifikation (Anselin, 1988)

(3)  tt
W
tt Xyy υ+β+λ= ,

hvor λ  er en parameter, hvis værdi specifi-
cerer størrelsen af påvirkningseffekten, som 
formelt begrænses til at ligge i intervallet 
mellem (-1) og (+1), men som for de fle-
ste praktiske formål af indlysende grunde 
yderligere kan begrænses ved at ekskludere 
negative værdier. Tilsvarende kan eksogene 

tβ



side 29 Metode & Data nr. 94 – 2008

spatielle påvirkningseffekter kontrolleres ved 
at tilføje gennemsnittene af de forklarende 
variable tX  i nabokommunerne (benævnt 
med W

tX ) som forklarende variable i (1) 
således, at den spatielle distribuerede lag 
(SDL) specifikation opnås (Florax, 1992) 
som

(4)  t
W
ttt XXy υ+δ+β= ,

mens begge typer af påvirkningseffekter kan 

kontrolleres simultant ved simpelthen at til-
føje både W

ty  og W
tX  og derved opnå en 

kombineret SAR-SDL specifikation.
 Eftersom det imidlertid oftest er hensig-
ten at kontrollere for spatielle påvirknings-
effekter snarere end eksplicit at modellere 
dem som del af modellen, kan disse restrik-
tive parametriske specifikationer meget vel 
i bedste fald være overflødige og i værste 
fald endda hæmme den tilstræbte effektive 
kontrol for spatielle påvirkningseffekter. Det 

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Ejerboligandelen 0.179*** 0.173*** 0.165*** 0.165*** 0.157*** 0.156***

Pris 0.424*** 0.424*** 0.380*** 0.296*** 0.330*** 0.366***

Kortsigtet prisæn-
dring

-0.015 0.050 0.855*** 0.732*** 0.162*** 0.366***

Mellemlang pris-
ændring

0.756*** 0.803*** 0.777*** 0.706*** 0.807*** 0.707***

Almennyttige 
boliger

0.326*** 0.322*** 0.324*** 0.324*** 0.322*** 0.323***

Boligydelse 0.064* 0.047 0.045 0.034 0.041 0.041

Boligsikring 0.074** 0.052* 0.038 0.025 0.015 0.015

Huslejenævn 0.216*** 0.216*** 0.216*** 0.216*** 0.216*** 0.216***

Grundskyld 0.440*** 0.445*** 0.437*** 0.447*** 0.426*** 0.435***

Udskrivningspro-
cent

0.345*** 0.366*** 0.356*** 0.369*** 0.354*** 0.359***

Beskatnings-
grundlag

0.656*** 0.656*** 0.666*** 0.668*** 0.689*** 0.676***

Befolkningstæthed 0.666*** 0.669*** 0.667*** 0.667*** 0.667*** 0.667***

Urbanisering 0.274*** 0.276*** 0.276*** 0.282*** 0.284*** 0.284***

7-16-årige 0.343*** 0.330*** 0.327*** 0.325*** 0.313*** 0.317***

17-25-årige 0.121*** 0.108*** 0.101*** 0.104*** 0.091** 0.074**

26-35-årige 0.459*** 0.465*** 0.462*** 0.453*** 0.448*** 0.446***

36-66-årige 0.413*** 0.403*** 0.394*** 0.401*** 0.391*** 0.381***

67+ årige 0.543*** 0.541*** 0.545*** 0.542*** 0.535*** 0.522***

Enker/enkemænd 0.540*** 0.539*** 0.545*** 0.546*** 0.551*** 0.539***

Skilte 0.629*** 0.620*** 0.624*** 0.618*** 0.605*** 0.596***

Ugifte 0.374*** 0.367*** 0.358*** 0.359*** 0.344*** 0.334***

Voksne børn 0.244*** 0.230*** 0.218*** 0.215*** 0.207*** 0.207***

Ingen børn 0.02 0.039 0.035 0.024 -0.012 -0.028

Uddannelse 0.556*** 0.558*** 0.556*** 0.560*** 0.565*** 0.565***

Førtidspension 0.628*** 0.622*** 0.620*** 0.627*** 0.620*** 0.624***

Kontanthjælps-
modtagere

0.238*** 0.284*** 0.283*** 0.329*** 0.319*** 0.319***

Arbejdsløse 0.689*** 0.715*** 0.680*** 0.637*** 0.624*** 0.624***

3. lande 0.303*** 0.316*** 0.328*** 0.336*** 0.350*** 0.350***

Tabel 3. 
Moran’s I for hver 
variabel per år

Note.  Signifikans angivet ved ***(1%), **(5%), *(10%).
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foreliggende studie foreslår derfor anvendelse 
af spatiel filtrering som foreslået af Griffith 
(1996, 2000, 2003) med henblik på at opnå 
en ikke-parametrisk separering af de spatielle 
og ikke-spatielle komponenter i dataene, som 
ligger til grund for regressionen. Fremgangs-
måden har sit udspring i dekomponering af en 
egenfunktion som foreslået af Griffith (1996, 
2000). Filtrering hviler således på en dekom-
ponering af Morans I (MI) statistik
 

(6) 

som udgør et mål for den globale spatielle 
autokorrelationsstruktur, hvor tz  er den mid-
delværdikorrigerede udgave af en variabel, 
som skal undersøges. En intuitiv forståelse af 
Morans I er, at den er ækvivalent til regres-
sionskoefficienten, som ville opnås fra en 
regression af gennemsnittet af tz  i de tilstø-
dende regioner (dvs. det spatielle lag         ) på 

tz . Morans I, kan udtrykkes som en vægtet 
sum af egenværdierne for matricen,

(7) )/'()/'( niiIWniiIC nn −−= , 
   
hvor nI  er den n-dimensionale identitetsma-
trice og i en n vektor af ettaller (Tiefelsdorf 
og Boots, 1995; Griffith, 1996). Egenvekto-
rerne for C kan udnyttes til at separere spa-
tielle fra ikke-spatielle komponenter. Generelt 
er spatielle afhængigheder repræsenteret ved 
systemet af egenvektorer, som hver især iden-
tificerer særlige geografiske kortmønstre. Den 
ikke-spatielle del af en variabel er givet som 
OLS-residualerne fra en regression af varia-
blen på de signifikante egenvektorer udført 
for hver variabel i hver tidsperiode (Grif-
fith, 1996; 2000). Griffith (2003) foreslog at 
vurdere substantiel spatiel autokorrelation på 
grundlag af raten MI

MI max , hvor MI max betegner den 
største Moran koefficient blandt egenvek-
torerne for C matricen. I overensstemmelse 
med hans kvalitative klassifikation anvendes 
her en tærskelværdi på 0.25 for udvælgelse af 
egenvektorer. Endelig erstatter de filtrerede 
variable *

tX de oprindelige tX variable I SUR 
regressionen, og de signifikante egenvektorer 
føjes desuden til denne regression.
 Endvidere overvejede Lauridsen et al. 
(2006a) et spørgsmål i forhold til identifi-
kation. Priser på ejerboliger dæmper efter-

spørgslen på boligejerskab. Samtidig vil et 
skift i efterspørgselsfunktionen påvirke lige-
vægtspriserne i samme retning som skiftet. 
Dette medfører, at priser og boligejerskab vil 
være simultant bestemt, således at de oven-
nævnte estimationer vil være behæftede med 
en simultanitetsskævhed (Greene, 2003). 
En løsning på problemet er at bruge instru-
mentering (Greene, 2003), hvor en variable 
fra udbudssiden bruges som instrument for 
priserne. Lauridsen et al. (2006a) anvendte 
mængden af afsluttet nybyggeri per indbyg-
ger som et sådant instrument. Samme tilgang 
vil blive anlagt i dette studie.
 Med henblik på at muliggøre indbyrdes 
sammenligning af de estimerede alternative 
modellers forklaringskraft anvendes nogle 
statistiske mål. Et mål er en pseudo-R-i-anden 
størrelse ( 2R ), beregnet som kvadratet på 
korrelationen mellem de observerede værdier 
af y  og de fra regressionen forudsagte vær-
dier. Dette mål er ligetil at beregne for SUR 
og SDL-SUR specifikationerne, men kan ikke 
defineres for SAR-SUR specifikationen. Vi 
anvender derfor også Akaikes Informations-
kriterium (AIC), beregnet som (-2LogL + 
2K). Endelig kan to modeller, hvoraf den 
ene er indlejret som et specialtilfælde i den 
anden, testes mod hinanden ved hjælp af et 
Likelihood Ratio (LR) test, der beregnes som 
to gange forskellen på deres log likelihood 
værdier.

5. Resultater

Indledningsvist er Morans I beregnet som et 
overordnet mål for spatiel autokorrelation 
for hver enkelt variabel for hvert år (Tabel 
3). Med undtagelse af boligydelse, bolig-
sikring, husstande uden børn og de tidlige år 
for de kortsigtede prisændringer udviser alle 
variable signifikant spatiel autokorrelation 
for alle år. Følgelig er kontrol for spatielle 
påvirkningseffekter nødvendig med henblik 
på at opnå efficiente resultater.
 Tabel 4 viser i anden kolonne SUR model-Tabel 4 viser i anden kolonne SUR model-
len, som blev etableret af Lauridsen et al. 
(2006a). Det bemærkes, at effekterne af priser 
samt deres kort- og mellemlange ændringer 
har de forventede fortegn, selvom prisen ikke 
er signifikant. Som påvist af Lauridsen et al. 
(2006a) havde nogle af de forklarende fakto-
rer effekter på ejerboligraten, som aftog eller 
voksede over tid. For almennyttige boliger 
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er påvirkningen således negativ, men denne 
effekt aftager gradvist over årene fra 1999 
til 2004 som vist i interaktionsleddet med 
tidstrenden. Påvirkningen fra boligydelse 
er positiv i starten, men bevæger sig grad-
vist mod at blive signifikant negativ gennem 
perioden. Boligsikring har den forventede 
negative indflydelse, og interaktionsleddet 
med tidstrenden viser, at denne effekt gradvist 
styrkes gennem perioden. Huslejeregulering 
har den forventede negative indflydelse, men 
effekten reduceres gradvist gennem perioden. 
For befolkningsandel i bymæssig bebyggelse 
og andel skilte er effekterne negative, men 
reduceres mod nul over tid. For andel 7-16 
årige ændres effekten gradvist fra at være 
insignifikant til at være signifikant negativ. 
Disse demografiske variable har derfor til 
fælles, at de har signifikante effekter på bolig-
ejerskab, men de fleste effekter reduceres 
generelt gennem perioden 1999 til 2004. For 
de øvrige forklarende faktorer fandtes ingen 
variation over tid i koefficienterne. Med få 
undtagelser svarer fortegnene af disse effek-
ter til forventningerne. Undtagelser er grund-
skyldspromille og arbejdsløshed, som udviser 
uventede positive effekter, mens andelen med 
længerevarende uddannelse udviser en uven-
tet negativ effekt.
 Herefter vendes opmærksomheden mod de 
spatielt justerede modeller, som er rapporteret 
i de øvrige kolonner i tabel 4. SAR-SDL-
SUR modellen i kolonne (2) kontrollerer 
for endogene så vel som eksogene spatielle 
påvirkningseffekter. Log likelihood og AIC 
værdierne er henholdsvis større og mindre 
end for SUR modellen uden spatielle juste-
ringer, hvilket indikerer, at den første er bedre 
end den sidste. Endvidere viser en betragtning 
af de estimerede effekter af de forklarende 
variable betydelige forskelle. Især er effek-
terne af kort- og mellemlange prisændringer 
ikke længer signifikante. Dette tyder på, at 
effekter af lokal prisdynamik overvurderes, 
når der ikke kontrolleres for spatielle påvirk-
ningseffekter, idet disse til dels kan tilskrives 
boligmarkedets supra-kommunale natur. End-
videre forekommer flere effekter af variable, 
som beskriver befolkningssammensætning 
at være overvurderede i den ikke-justerede 
SUR model. Dette gælder således procentdele 
af skilte, uddannede, tidligt tilbagetrukne fra 
arbejdsmarkedet, kontanthjælpsmodtagere og 
indbyggere fra tredjelande. Vigtigheden af at 

kontrollere for spatielle påvirkningseffekter 
(som opstår på grund af diskrepansen mellem 
dataenes intra-kommunale natur og boligmar-
kedets supra-kommunale natur) understreges 
således.
 Anden kolonne for SDL-SUR modellen 
rapporterer effekter af spatielle lags af de 
forklarende faktorer. Selvom disse effekter 
ikke har eksplicit interesse for studiet, men 
snarere er tilføjet som kontrolvariable, kan 
interessante informationer om boligmarke-
dets funktion udledes af disse. De spatielt lag-
gede priser ses således at have en vis positiv 
signifikans. Dette indikerer, at hvis priserne 
er høje i omkringliggende kommuner, så vil 
efterspørgslen på ejerboliger i den betrag-
tede kommune være relativt højere. En til-
svarende positiv effekt ses af det spatielle lag 
af grundskyldspromillen. Positive spatielle 
påvirkningseffekter ses ligeledes for procent-
dele af skilte og udlændinge fra tredjelande. 
En potentiel forklaring kan være, at sociale 
spændinger i de omkringliggende kommu-
ner leder til, at efterspørgslen på ejerboliger 
flytter ud fra disse og ind i den betragtede 
kommune. Endvidere ses det, at effekten af 
befolkningstæthed tilsyneladende er en supra-
kommunal effekt, idet både den direkte effekt 
og effekten af det spatielle lag af denne varia-
bel har negativt fortegn. Endelig bemærkes en 
signifikant endogen påvirkningseffekt, som 
indikerer, at det ikke blot er den eksogene 
determinering af boligmarkedets adfærd, men 
også denne adfærd i sig selv, som flyder over 
på tværs af kommunegrænser.
 Ses som det næste på den spatielt filtrerede 
SUR model (3) viser det sig, at log likeli-
hood, AIC og R2 værdierne næppe favoriserer 
denne over den ikke-filtrerede SUR. Endvi-
dere favoriserer log likelihood og AIC værdi-
erne tilsyneladende SAR-SUR modellen frem 
for den filtrerede model. Men med hensyn til 
effekter af de forklarende variable byder den 
filtrerede model på adskillige forskelle, som 
er værd at bemærke. Således er priseffekten 
og effekten af kortsigtede prisændringer sig-
nifikant negative i den filtrerede model, og de 
mellemlange prisændringer har en signifikant 
positiv effekt. Resultaterne fra den filtrerede 
model er således i bedre overensstemmelse 
med de teoretiske forventninger end resulta-
terne fra de parametrisk justerede modeller. 
Endvidere ses effekten af befolkningstæthed 
at være relativt underestimeret af såvel model 
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Variabel (1) Ikke-justeret 
SUR

(2) Parametrisk justeret (SAR-
SDL) SUR

(3) Filtreret 
SUR

Konstantled 149.81***(10.44) 107.99***(22.97) 69.748***(0.170)

Pris -0.005   (0.004) -0.005   (0.003)  0.014** (0.007) -0.009** (0.004)

Kortsigtet prisændring -2.222***(0.589) -1.536   (0.973) -0.476   (1.103) -2.459***(0.581)

Mellemlang prisændring  1.678** (0.714)  1.527   (1.128)  0.577   (1.355)  1.291*  (0.678)

Almennyttige boliger -0.567***(0.031) -0.562***(0.030)  0.043   (0.045) -0.528***(0.041)

Boligydelse -0.127***(0.047)  0.105** (0.047)  0.043   (0.057)  0.189***(0.061)

Boligsikring -0.115   (0.098) -0.102   (0.098) -0.049   (0.107) -0.140   (0.117)

Huslejenævn -2.725***(0.568) -3.181***(0.530)  0.490   (0.728) -4.226***(0.732)

Grundskyld  0.036** (0.018)  0.026   (0.017)  0.093***(0.032)  0.010   (0.018)

Udskrivningsprocent -0.036   (0.071) -0.008   (0.069) -0.016   (0.132) -0.030   (0.070)

Beskatningsgrundlag  0.008   (0.047) -0.014   (0.049)  0.096   (0.089)  0.047   (0.045)

Befolkningstæthed -25.03***(3.066) -26.05***(5.333) -19.92** (8.814) -30.11***(7.019)

Urbanisering -0.099***(0.018) -0.088***(0.017)  0.043   (0.028) -0.108***(0.023)

7-16-årige -0.049   (0.117)  0.004   (0.18) -0.313   (0.203) -0.142   (0.159)

17-25-årige -0.561***(0.106) -0.551***(0.106)  0.028   (0.204) -0.576***(0.104)

26-35-årige -0.391***(0.125) -0.413***(0.124)  0.345   (0.243) -0.598***(0.122)

36-66-årige -0.223*  (0.115) -0.263** (0.113)  0.084   (0.222) -0.477***(0.112)

67+ årige -0.829***(0.126) -0.908***(0.126)  0.437*  (0.250) -0.860***(0.127)

Enker/enkemænd -0.353** (0.152) -0.267*  (0.149)  0.093   (0.299) -0.221   (0.148)

Skilte -0.965***(0.142) -1.162***(0.144)  0.737***(0.220) -1.356***(0.210)

Ugifte -0.525***(0.081) -0.474***(0.081)  0.228   (0.162) -0.454***(0.079)

Voksne børn  0.195***(0.049)  0.177***(0.049) -0.014   (0.097)  0.222***(0.048)

Ingen børn  0.531   (0.410)  0.313   (0.408) -1.561*  (0.868)  0.308   (0.412)

Uddannelse -0.035   (0.038) -0.104** (0.042)  0.099   (0.067) -0.092** (0.045)

Førtidspension -0.184** (0.076) -0.212***(0.078)  0.020   (0.138) -0.104   (0.080)

Kontanthjælpsmodtagere -0.116***(0.042) -0.151***(0.041)  0.042   (0.079) -0.153***(0.042)

Arbejdsløse  0.118***(0.046)  0.082   (0.053)  0.079   (0.079)  0.094** (0.047)

3. lande -0.020*  (0.012) -0.028** (0.011)  0.057***(0.015) -0.037** (0.015)

Tid x Pris  0.015***(0.003)  0.014***(0.003) 0.010** (0.005)

Tid x  Almennyttige boliger -0.043***(0.008) -0.040***(0.008) -0.057***(0.012)

Tid x Boligydelse -0.046***(0.013) -0.047***(0.013) -0.037** (0.019)

Tid x Boligsikring  0.160***(0.042)  0.164***(0.040) 0.232***(0.060)

Tid x Udskrivningsprocent  0.003*  (0.002)  0.004***(0.001) 0.005** (0.002)

Tid x 67+ årige -0.020***(0.007) -0.021***(0.008) 0.009   (0.019)

Tid x Ingen børn  0.063***(0.014)  0.055***(0.014) 0.062** (0.030)

Tid x 3. lande -0.001   (0.002) -0.001   (0.001) -0.001   (0.002)

Ejerboligandel (spatiel 
effekt)

0.122***(0.026)

R2 0.932 - 0.95

LogL -655.18 -605.68 -607.56

AIC 1426.35 1381.37 1427.11

Tabel 4.  
Ikke-justeret, parametrisk 

justeret og spatielt filtreret 
SUR model

Note.  Signifikans angivet ved ***(1%), **(5%), *(10%). Standardfejl i parenteser. Anden kolonne i  (2) er koef-
ficienter for de spatielle lags. 
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(1) og (2), hvorimod de relativt store effekter 
I den filtrerede model (3) indikerer, at denne 
bedre opfanger befolkningstæthedens supra-
kommunale effekt på ejerboligmarkedet. 
Endelig ses tidstrendene at være af mindre 
betydning i den filtrerede model. Dette ikke 
helt intuitive resultat kan muligvis forkla-
res med, at de supra-kommunale mønstre i 
variablene, som kommer til udtryk i de høje 
Moran-værdier i tabel 3, er relativt stabile 
over tid, således at filtreringen til dels opfan-
ger de nævnte tidstrends.
 Opsummerende kan resultater fra tidligere 
studier altså bekræftes: Det er væsentligt at 
kontrollere for spatielle påvirkningseffek-
ter, når der studeres adfærd i store områder 
på grundlag af data fra små områder. Så vel 
parametrisk justerede modeller som den 
ikke-parametriske filtrerede model, fører til 
substantielle forskelle i effekter i forhold 
til en model som ikke justeres for spatielle 
påvirkningseffekter. Men som noget nyt 
er det påvist, at der også er betydelige for-
tolkningsforskelle på tværs af de justerede 
modeller. Det kan altså ikke blot konkluderes, 
at det er vigtigt at kontrollere for spatielle 
påvirkningseffekter, men også at det gør en 
væsensforskel, hvordan man gør det.

6. Konklusion

Det foreliggende studie tager analysen af 
bestemmende faktorer for ejerboligraten et 
skridt videre og føjer nyt til den hidtidige 
viden, idet ikke blot nødvendigheden af at 
kontrollere for spatielle påvirkningseffekter 
demonstreres, men også betydelige implika-
tioner af, hvorledes det gøres. En dynamisk 
ikke-parametrisk spatiel filtreringstilgang 
foreslås som alternativ til mere restriktive 
parametriske specifikationer fra tidligere 
studier. Resultater fra denne model sam-
menlignes med resultater fra en grundlæg-
gende model, som ikke er justeret for spatielle 
påvirkningseffekter så vel som fra en model, 
som foretager en parametrisk justering for 
disse effekter. Konklusionen må betegnes 
som tvetydig: Nødvendigheden af at justere 
for spatielle påvirkningseffekter står klar, 
men samtidig opnås betydelige forskelle 
vedrørende forklaring af boligmarkedsad-
færd afhængig af om den parametriske eller 
den ikke-parametriske specifikation benyttes. 
Eftersom denne tvetydighed gælder nogle 

af de vigtigste forklaringsfaktorer (herunder 
priser og prisdynamik), påvises det klart, at 
spatielle påvirkningseffekter er et komplekst 
fænomen, og at kontrol for disse effekter 
i ikke mindre grad er et komplekst anlig-
gende.
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’Som man råber i skoven, får man svar’. 
Udsagnet kan relateres til det på én gang 
indlysende og alligevel sjældent diskuterede 
aspekt ved formulering og afrapportering af 
spørgeskemaundersøgelser. Artiklen præ-
senterer argumentation for det essentielle 
i, at man i forbindelse med udarbejdelse af 
spørgeskemaundersøgelser er bevidst om 
spørgeskemaet som en form, der immanent 
foretager distinkte italesættelser af emnet, 
der tages op. 
 Samfundsvidenskabelige discipliner som 
sociologi og statskundskab kan karakterise-
res ved at have en mindre grad af autonomi 
end andre videnskaber (Bourdieu & Wacqu-
ant 1996), idet udefrakommende aktører i 
høj grad går ind og kommenterer, diskuterer 
og kritiserer forskningens resultater. Inden 
for samfundsvidenskaben har man derfor i 
særdeleshed behov for at kunne henvise til 
viden, der er karakteriseret som værdineutral, 
objektiv og systematisk for at kompensere for 
manglen på autonomi. Det er præcis, hvad 
viden baseret på kvantitative opgørelser pro-
duceret ved hjælp af spørgeskemaundersø-
gelser tilbyder, idet metoden henholder sig 
til idealer og teknikker fra en videnskab med 
en som oftest selvskreven autonomi, nemlig 
naturvidenskaben (se boks). 
 Spørgeskemaundersøgelsen anvendes til at 
skabe en overskuelighed i forhold til sociale 
fænomener (Hacking 1991), holdninger og 
følelser i befolkningen (Fowler 1993) ved 
anvendelse af, hvad der anskues som neutrale 
og kontekstuafhængige opgørelses- og regne-
metoder (Marsh 1982). 
 Netop det faktum at metode i høj grad 
overtager idealer og teknikker fra naturvi-
denskaben betyder, at der optræder en meto-
dologisk black box (Rose 1999, Reid 1987) 
hvorfra forskeren, der udfører undersøgel-
sen, fremdrager og kommenterer de dele af 
sine overvejelser, han finder relevant. Det vil 
typisk handle om, hvordan udvælgelsen af 
respondenter er foretaget, i hvilken periode 

Spørgeskemaundersøgelsen 
til debat
Af Anne SoFie Fink kjeldgAArd, dAnSk dAtA Arkiv 

der er indsamlet data, og hvordan data er ind-
samlet (postalt, personligt, telefonisk eller på 
anden måde). Hvad der imidlertid ofte forbli-
ver ukommenteret er overvejelser om, hvad 
det er for emner, der skal stilles spørgsmål om 
og i hvilket omfang for at belyse undersøgel-
sens overordnede problemstilling. Sådanne 
overvejelser lægges typisk til side for alene 
at fokusere på de frembragte resultater. Helt 
firkantet kunne det opstilles sådan, at input-
tet til den sorte boks er en problemstilling 
selvvalgt eller på opdrag, mens outputtet er 
undersøgelsens resultater, som de fremstil-
les i en rapport eller publikation. Hvordan 
undersøgelsen bevæger sig fra problemstil-
ling til resultater står derfor med hensyn til 
de valgte spørgsmål og deres formulering 
ukommenteret. På den måde undlader meto-
den at forholde sig til egne forudsætninger 
og for-forståelser, der former tanker og tale 
(Rabinow & Rose 2003) i forbindelse med 
udformning og afrapportering af spørgeske-
maundersøgelser. Artiklen vil argumentere 
for det væsentlige i at åbne den sorte boks for 
at søge adgang til en metodologisk indsigt, 
der findes heri.  

Den verserende metodediskussion 

I litteraturen om spørgeskemaundersøgelsen 
som metode møder man diskussioner af, hvor-
dan hændelser i samfundet kan have påvirket 
respondenternes besvarelse som for eksempel 

•	 	Afdækning	af	samfundsmæssige,	

 almengyldige lovmæssigheder

•	 	Kategorisering	som	vej	til	at	skabe	

 overskuelighed

•	 	Mulighed	for	at	slutte	på	baggrund	af	

 repræsentativitet

•	 	Forsker	og	metode	som	neutral	i	forhold	

 til undersøgelsen

Spørgeskema-
undersøgelser 
karakteriseres ved:
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historier i medierne (se for eksempel Gunde-
lach & Nørregård-Nielsen 2006).
 En forskergruppe har gennemført ekspe-
rimenter i forbindelse med spørgeskemaun-
dersøgelser, hvor man blandt andet har set 
på konteksteffekter, det vil sige, hvordan den 
sammenhæng et spørgsmål stilles i, spiller 
ind på dets besvarelse (Petersen et al. 2007a, 
2007b og 2007c). Ligesom hos Olsen (1998) 
er interessen hos Petersen et al. rettet mod 
respondentens opfattelse af spørgsmålet og 
følgende besvarelse af et standardiseret for-
muleret spørgsmål, det vil sige receptions-
synsvinklen igen. I spørgeskemaundersøgel-
sens metodiske sprogbrug kunne man tale om, 
at man primært interesserer sig for reliabilite-
ten, det vil sige tilstedeværelsen af tilfældige 
problemer ved den specifikke undersøgelse 
som eksempelvis nyheder i medierne, der kan 
tænkes at påvirke besvarelser indhentet før og 
efter nyhedens fremkomst (se for eksempel 
Gaasholt & Togeby 1995) eller en tendens 
til, at bestemte respondentgrupper afviser 
at besvare et spørgeskema (se for eksem-
pel Deding, Friberg & Jacobsen 2006) mens 
det, der i denne sammenhæng kunne kaldes 
validiteten forstået som tilstedeværelsen af 
systematiske problemer ved metoden som 
følge af, at den fremstår som italesættelse af 
en bestemt form for erkendelsesinteresse, står 
ukommenteret. 
 I bogen „Representing Reality – Discourse, 
Rhetoric and Social Construction“ fra 1996 
problematiserer Potter sit eget begreb om „the 
fact factory“, det vil sige produktionen af det, 
der fremstår som fakta. Potter stiller blandt 
andet spørgsmålet: ’Hvordan produceres 
beskrivelser, der betragtes som faktuelle ved 
at fremstå som solide, neutrale og uafhængige 
ved at anses for at være rene spejlinger af 
virkeligheden, og hvordan kan beskrivelsens 
legitimitet undermineres?’ Som eksempel 
henviser Potter blandt andet til meningsmå-
lingen, der alene studeres i forhold til sub-
jektivitet, bias, tendensiøsitet m.m., hvilket 
netop peger på en implicit anskuelse om, at 
neutrale, unbiased og utendisiøse spørgsmål 
og spørgeskemaundersøgelser faktisk findes 
(for eksempel Foddy 1993; Fowler 1995 og 
Olsen 2006).
 Gennemgående for den omtalte metodedis-
kussion er fokus på de metodiske problemer, 
der opstår i forbindelse med besvarelse af de 
stillede spørgsmål  for, hvordan modtageren/

respondenten påvirker de data, der indsamles. 
Det vil sige, man forholder sig til, hvad det 
er for data, der samles og ikke, hvad det har 
af betydning, hvordan de samles ind (Olsen 
1998). Hermed undlader man at problema-
tisere den måde, viden skabes på  igennem 
spørgeskemaundersøgelser (Kjeldgaard 
2008). 
 Med inspiration fra Michel Foucault (1991) 
kunne man anbefale at erstatte forsknings-
spørgsmål, der begyndes med ’hvad... ?’ med 
spørgsmål, der begyndes med ’hvordan... ?’.  
Konkret kunne spørgsmålet lyde, ’hvordan 
har måden, man indsamler information på 
ved hjælp af spørgeskemaundersøgelsen, 
betydning for den viden, man får?’ Som følge 
af den tilgang er det anbefalingen at se på 
praksisformer (Foucault 1999). Netop spør-
geskemaundersøgelsen kan oplagt anskues 
som en praksis, der foretager en formmæssig 
og indholdsmæssig konstruktion af de empi-
riske data, der indsamles og de resultater, der 
formuleres og dermed i sidste ende den viden, 
der genereres.
 Jørgensen og Phillips (1999) kategoriserer 
spørgeskemaet som uegnet som fokus for 
en diskursanalyse, det vil sige analysen af 
mønstre, der strukturerer sproget og herigen-
nem medvirker til at forme oplevelsen af den 
omverden, de sociale relationer, de identiteter 
mv., der omtales (Jørgensen & Phillips 1999). 
Forfatterne begrunder metodens uegnethed 
med, at isolerede spørgsmål og svar ikke gør 
det muligt at nå frem til de diskurser, som 
respondenterne trækker på i deres svar. Heri 
anlægges en variant af den tidligere omtalte 
modtagerorienterede vinkel, idet interessen 
igen ensidigt placeres på modtagerens side. 
Hertil kommer, at ethvert spørgeskema for-
ventes udelukkende at trække på en bestemt 
spørgeskemadiskurs. Jeg vil imidlertid hævde, 
at spørgeskemaundersøgelser ikke alene træk-
ker på en spørgeskemadiskurs, men også på 
andre diskurser, der findes inden for et gen-
standsfelt som for eksempel etniske minori-
teter eller sundhed. På den måde mener jeg, 
at Jørgensen og Phillips gør spørgeskemaun-
dersøgelsen til et rent objektivt og løsrevet 
instrument. 
 Med følgende citat indtager Gaarde Mad-
sen en modposition til Jørgensen og Phillips 
(1999), idet den faste spørgeskemadiskurs her 
er aldeles fraværende:



side 37 Metode & Data nr. 94 – 2008

 „Meningstilkendegivelser, som eksempelvis 
i surveyundersøgelser, vil dermed ikke være 
andet end tidsbundne meningskonstruktio-
ner, der ud over at personens grundlæggende 
holdninger vil være bestemt af, hvad det er 
for overvejelser, der bliver aktualiseret af for-
muleringen eller af den øjeblikkelige politiske 
kontekst.“ (Gaarde Madsen 2000; p. 16)   

Hvor det, at spørgeskemaundersøgelsen i høj 
grad er udtryk for „tidsbundne meningskon-
struktioner“ hos respondenterne, for Gaarde 
Madsen gør den ligegyldig og overflødig, så 
er det netop, hvad der gør den spændende og 
interessant for en indholdsbaseret analyse, 
ikke mindst fordi spørgeskemaundersøgelsen 
indtager en central position i det moderne 
samfunds vidensproduktion. 
   
Brugen af spørgeskemaundersøgel-
ser inden for det offentlige

Ikke mindst i forhold til offentlig beslutnings-
tagen er spørgeskemaundersøgelsen populær, 
fordi staten for at løfte opgaven som garant 
for borgernes velfærd (Overgaard 1984) må 
have indsigt i borgernes ageren i samfunds-
rummet. Spørgeskemaundersøgelsen bliver 
et vigtigt værktøj til at imødekomme efter-
spørgslen efter viden, der anses for legitim 
og troværdig (Kjeldgaard 2008). 
 Rose fremstiller, hvordan spørgeskema-
undersøgelsen foretager en kobling mellem 
befolkningens værdier og holdninger og 
offentlig beslutningstagen: 

„Social surveys and market research try to 
transform the lives and views of individuals 
into numerical scales and percentages. Num-
bers here promise to align the exercise of 
‘public’ authority with the values and beliefs 
of ‘private’ citizens.“ (Rose 1999; p. 197)

Henvisning til ’at en undersøgelse viser…’ 
eller ’at tallene fortæller…’ bliver en måde 
at begrunde og forsvare politiske eller admi-
nistrative beslutninger. 
 Når spørgeskemaundersøgelsen medvirker 
særligt effektivt til vidensproduktion er det, 
fordi den er i stand til at underlægge ’det 
sociale’ tallenes magt (Cline Cohen 1982) 
ved at tilføre en gennemsigtighed, der mulig-
gør indsigt i sociale sammenhænge, der ellers 
ville være skjult. Det sker, fordi tallene ska-

ber en ensartethed, der gør statistisk analyse 
mulig og skaber sammenlignelighed, der kan 
medvirke til beskrivelse og indsigt. Hermed 
kan resultater af spørgeskemaundersøgelser 
netop gøres til en integreret del af den moder-
ne stats magtbase. Den kompleksitetsreduk-
tion, der foretages, siger Hacking (1991), kan 
imidlertid hverken være ideologisk eller teo-
retisk uskyldig. Hvad er det for fænomener, 
vi interesserer os for vedrørende befolknin-
gen? Hvorfor er det netop disse fænomener 
og ikke andre? Hvordan vælger vi at opgøre 
forekomsten af disse fænomener? Hvad er 
de rette spørgsmål at stille vedrørende disse 
fænomener? Alligevel fremstår spørgeske-
maundersøgelsen som et måleapparatur, der 
sjældent stilles spørgsmålstegn ved (Olsen 
2005) på trods af samfundets intensive brug 
af den slags undersøgelser til vidensproduk-
tion. 

Spørgeskemaundersøgelsen som 
udtryk for erkendelsesinteresse

Som erkendelsesform kan spørgeskemaun-
dersøgelsen betragtes som resultatet af en 
historisk udvikling (Kjeldgaard 2006), der 
har ladet den beholde væsentlige karakteri-
stika som følge af anlæggelse af et positivi-
stisk naturvidenskabeligt videnskabsideal (fx 
Marsh 1982; Wallerstein et al. 1998; Pedersen 
& Drewes 2001).
 Spørgeskemaundersøgelsen kan betragtes 
som en praksis, der foretager en formmæssig 
og indholdsmæssig konstruktion af de empi-
riske data, der indsamles og de resultater, der 
formuleres og i sidste ende den viden, der 
genereres. Når spørgeskemaundersøgelser 
eksempelvis anvendes til at skabe samfunds-
mæssig indsigt i forhold til en bestemt gruppe 
borgere, bliver gruppen i høj grad afhængig 
af den italesættelse, der foretages i kraft af 
spørgeskemaundersøgelserne (Kjeldgaard 
2008).
  Når spørgeskemaundersøgelsen som 
forskningspraksis fremstår som en tidsbunden 
konstruktion, forbedrer den sine muligheder 
for at være værktøj for velfærdsstaten, fordi 
den netop fremstår i tråd med fremherskende 
samfundsmæssige diskurser, der udtrykker, 
hvad der anses for sandt og vigtigt i tiden 
(Foucault 1994). Man kan derfor tale om skif-
tende diskurser, der i samfundet for en tid 
anses for at rumme den uangribelige sandhed, 
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må influere vidensproduktion ved hjælp af 
spørgeskemaundersøgelser, lige som spørge-
skemaundersøgelser medvirker til at projicere 
samme diskurser.
 Når spørgeskemaundersøgelsen, indtil data 
foreligger, betragtes som sort boks, kan det 
forklares med, at undersøgerne, der anvender 
spørgeskemaundersøgelsen i deres forskning, 
tilkender sig metodens idealer om objektivi-
tet og neutralitet, og som derfor ikke finder 
umiddelbar motivation for metodekritik. Som 
følger heraf kan man tillade sig at undlade at 
forholde sig til egen indsats som konstruktør 
af viden.      

Potter siger:   

„[C]onstructionist social science would bene-
fit from taking seriously the issue of con-
struction. Rather than treat the construction 
as a taken-for-granted start point, it should 
consider construction and deconstruction as 
a central and researchable feature of human 
affairs.“ (Potter 1996; p. 206)                                       

Følger man Potters anbefaling, bliver det 
interessant at undersøge, hvordan konkrete 
spørgeskemaundersøgelser har medvirket 
til konstruktion af viden, der eksempelvis 
er blevet anvendt som værktøj for offentlig 
administration. En sådan undersøgelse vil 
på den ene side kunne anvendes til at søge 
indsigt i det konkrete konstruktionsarbejde 
og på den anden side medvirke til at pege på, 
hvordan synet på udformning af en spørge-
skemaundersøgelse som konstruktionsarbejde 
kan medvirke til en større bevidstgørelse i 
tilrettelæggelse og udformning. 
 Den enkelte spørgeskemaundersøgelse må 
betragtes som en formmæssig og indholds-
mæssig konstruktion til fremstilling af sociale 
fakta, som det vil være relevant at anskue kri-
tisk, fordi konstruktionen vil påvirke måden, 
vi forstår og møder omverdenen. Man kunne 
tale om spørgeskemaundersøgelsen som det 
kontingente resultat af en samfundsmæssig 
og forskningsmæssig positionering.  
 Anskues spørgeskemaundersøgelsen som 
metode som udtryk for en bestemt form for 
erkendelsesinteresse bliver det påtrængende 
at reflektere over den traditionsbundne kon-
trakt til idealer om standardisering og neu-
tralitet. Ikke sådan at forstå at idealerne er 
opgivet, men forstået sådan, at betydningen 

af en samfundsmæssig positionering ikke bør 
overses i tilgift hertil. Den samfundsmæssige 
positionering er nemlig i høj grad medvir-
kende til at placere spørgeskemaundersøgel-
sen som velfærdstatens værktøj i kraft af sin 
evne til at søge gyldighed og legitimitet for 
politiske budskaber og beslutninger. 
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Færdiganmeldelser
I det følgende anmeldes 25 studier, der omfatter dokumentation af 75 datamaterialer. Studierne 
er færdigoparbejdet i perioden november 2007 til oktober 2008 i DDA og dermed er de fuldt 
dokumenteret og sikret langtidsopbevaring i det systemuafhængige OSIRIS-format. 

Holdning til 18-års valgret, januar 1978

Af Birgitte grønlund jenSen, ddA

DDA-studienummer:
186

Materialetype:
Struktureret spørgeskema

År for dataindsamling:
1978

Størrelse: 
1 datafil med 2096 respondenter og 103 varia-
ble

Indhold: 
Undersøgelsen søger at belyse befolkningens 
holdning til forslaget om 18-års valgret ved 

at undersøge respondenternes holdning til en 
række af de hyppigst anvendte argumenter 
for og imod forslaget om en sænkning af 
valgretsalderen.
 Data er indsamlet i forbindelse med SFIs 
omnibusundersøgelse januar 1978 (DDA-
00517).

Dataindsamler: 
SFI – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd.

Donor og adgangskriterier: 
Palle Svensson: Ingen adgangsrestriktioner 
overhovedet. Henvendelse bedes rettet til 
DDA.

Gallups CATI-målinger omkring unionsafstemningen 1993

Af Birgitte grønlund jenSen, ddA

DDA-studienummer:
1838

Materialetype:
Struktureret spørgeskema

År for dataindsamling:
1993

Størrelse: 
1 datafil med 11991 respondenter og 647 
variable 

Indhold: 
Denne undersøgelse er en del af et større 
undersøgelseskompleks omkring unionsaf-
stemningerne i 1992 (Maastricht) og 1993 
(Edinburgh). Hovedparten af det samlede 

datamateriale, der er indsamlet af TNS Gal-
lup for en valgforskningsgruppe bestående 
af Jørgen Goul Andersen, Jens Hoff, Hans 
Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben 
Worre, baserer sig på daglige stemmeba-
rometre (de såkaldte CATI-målinger), men 
der indgår endvidere omnibusundersøgelser 
gennemført ved besøgsinterviews såvel som 
ved selvadministrerede skemaer. Komplekset 
omfatter følgende undersøgelser i DDA:     
     
DDA-1835: Gallup besøgsinterviews før uni-
onsafstemningen 1992.     
DDA-1836: Gallup besøgsinterviews efter 
unionsafstemningen 1992.     
DDA-1837: Gallups CATI-målinger omkring 
unionsafstemningen 1992.    
DDA-1838: Gallups CATI-målinger omkring 
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unionsafstemningen 1993.     
DDA-1839: Gallup interviews og enquete 
efter unionsafstemningen 1993.     
     
I nærværende datamateriale, der er indsamlet 
som telefoniske stemmebarometre både før 
og efter folkeafstemningen, indgår følgende 
baggrundsspørgsmål:     
 Respondentens køn, alder og civilstand; 
husstandens størrelse, og antal voksne (13 
år eller derover) og børn i husstanden samt, 
hvis der er børn, disses alder; respondentens 
stilling i husstanden; respondentens uddan-
nelse, beskæftigelsesmæssige status, stilling, 
privat eller offentlig ansættelse og indkomst; 
husstandens samlede indkomst; husmoderens 
erhverv; boligens art og ejerforhold til boli-
gen samt bopælens geografiske placering og 
urbaniseringsgraden.     
     
Derudover indeholder materialet følgende 
specielle spørgsmål:     

Før folkeafstemningen:     
Hvilket parti respondenten stemte på ved fol-
ketingsvalget den 12. december 1990; hvilket 
parti respondenten ville stemme på, hvis der 
var valg dagen efter interviewet; hvad respon-
denten stemte ved folkeafstemningen den 2. 
juni 1992; om respondenten vil stemme ja 
eller nej ved folkeafstemningen den 18. maj 
1993; vigtigste grunde til at stemme ja, at 
stemme nej eller at undlade at stemme; hvad 
respondenten ville stemme ved en hypotetisk 
afstemning om dansk medlemskab af/udmel-
delse af EF; holdning til en række opfattelser 
af EF-samarbejdet (Danmark bør melde sig 
ud af EF; i EF-samarbejdet bør de enkelte 
medlemslande bevare fuld selvstændighed 
og have vetoret over for EF-beslutninger; de 
enkelte EF-lande bør i stigende grad overlade 
beslutningerne til EF og indordne sig under 
fællesskabet; EF bør med tiden udvikle sig til 
Europas Forenede Stater med en fælles euro-
pæisk regering); vurdering af sagligheden og 
oplysningsgraden i ja- hhv. nej-kampagnen; 
om respondenten har set TV-debatter om EF; 
om respondenten har deltaget i vælgermøder 
i forbindelse med folkeafstemningen; positiv/
negativ betydning af ordet union i forbindelse 
med folkeafstemningen; kendskab til regerin-
gens kommende skattereform; om regerin-
gen lader skattelettelser afhænge af et ja den 
18.maj eller af saglige grunde; betydningen af 

resultatet af folkeafstemningen for de øvrige 
EF-landes befolkninger; om stemmeretten er 
en pligt til at stemme; hvad respondenten tror, 
resultatet af folkeafstemningen bliver; om der 
bør udskrives folketingsvalg, hvis det bliver 
et nej; begivenheder eller oplysninger i den 
senere tid som har haft indflydelse på, hvor-
dan respondenten vil stemme; bedste infor-
mationskilder om unionstraktaten; vurdering 
af en række konsekvenser for Danmark, hvis 
det bliver et nej (Danmark må forlade EF; de 
øvrige EF-lande går videre og danner unionen 
uden Danmark; Danmark forbliver i EF, men 
bliver stærkt svækket i forhold til de andre 
EF-lande; unionsaftalen bortfalder og EF 
fortsætter på det nuværende niveau); områ-
der, hvor det danske samfund kan tænkes at 
blive berørt af et nej (arbejdsløsheden; egen 
personlig økonomi; forholdene for erhvervs-
livet; skatten); om respondenten har skiftet 
holdning fra nej til ja; om det er godt, at der 
kommer en ny folkeafstemning; hvor mange 
krav Danmark fik opfyldt i Edinburgh-aftalen, 
og om resultatet var tilfredsstillende; hvad 
respondenten ville stemme den 18. maj, hvis 
Danmark ikke havde fået Edinburgh-aftalen; 
om respondenten mener, at der stemmes på 
det samme eller på et nyt grundlag; om det er 
rigtigt, at der afholdes folkeafstemninger om 
tilslutning til unionen eller om Folketinget 
selv skulle have truffet beslutningen; holdning 
til en række påstande om Danmarks forhold 
til unionen (Danmark skal være medlem af 
Vestunionen, som er det europæiske forsvars-
samarbejde uden for NATO; Danmark skal 
deltage i EF’s fastlæggelse af fælles mind-
steløn inden for områderne miljøbeskyttelse, 
forbrugerbeskyttelse, lønmodtagerrettigheder 
og arbejdsmiljø; Danmark skal være undtaget 
fra den del af den monetære union, der omfat-
ter en fælles mønt; Europaparlamentet skal 
kunne forkaste lovforslag, der er fremsat af 
Kommissionen eller ministrene i Ministerrå-
det; Danmark skal ikke deltage i udformnin-
gen af en fælles EF-forsvarspolitik; Danmark 
skal blive ved med at deltage i EMS’en, som 
er det nuværende samarbejde om at holde 
stabile valutakurser inden for EF; Danmark 
skal deltage i det internationale politisamar-
bejde, men ikke i et politi der er baseret på 
EF-lovgivning; et unionsborgerskab skal ikke 
give de samme rettigheder og pligter som et 
dansk statsborgerskab; Danmark skal del-
tage i EF’s fælles udenrigspolitik; Danmark 
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skal deltage i EF-samarbejdet om bistand til 
udviklingslande og til lande i nød).     

Efter folkeafstemningen:    
Hvad respondenten stemte ved folkeafstem-
ningen den 18. maj; beslutningstidspunkt; 
vigtigste grunde til at stemme ja, hhv. nej; 
grunde til at respondenten har skiftet hold-
ning fra afstemningen i 1992; bedste infor-
mationskilder om folkeafstemningens emner; 
holdning til at præsentationsudsendelserne på 
DR TV omfattede alle partierne og bevægel-
serne uanset størrelse; om alle derved kom 
til orde; om respondenten har hørt radioens 

’Radiovalgmøder’; om respondenten hørte 
valgudsendelserne på radioen på selve valgaf-
tenen; samt hvad respondenten ville stemme 
ved en hypotetisk folkeafstemning om dansk 
tilslutning til EF og ved en hypotetisk folke-
afstemning om dansk udmeldelse af EF.

Dataindsamler: 
TNS Gallup.

Donor og adgangskriterier: 
TNS GAllup: Ingen adgangsrestriktioner 
overhovedet. Henvendelse bedes rettet til 
DDA.

Solidaritet i velfærdssamfundet, 1997

Af Birgitte grønlund jenSen, ddA

DDA-studienummer:
2478

Materialetype:
Struktureret spørgeskema

År for dataindsamling:
1997

Størrelse: 
1 datafil med 1156 respondenter og 505 varia-
ble 

Indhold: 
Undersøgelsen ’Solidaritet i velfærdssamfun-
det, 1997’ har til formål at belyse danskernes 
solidaritet og ansvarlighed over for familie, 
omgangskreds, arbejde og andre.     
   
Fra interviews med de udvalgte respondenter 
indgår oplysninger om følgende:     

– Urbaniseringsgrad.     
– Køn.     
– Alder.     
– Skoleuddannelse.    
– Erhvervsuddannelse.     
– Hovedbeskæftigelse.     
– Offentligt/privat ansat.     
– Ugentlig arbejdstid.     
– Lediges tidligere beskæftigelse.     
– Længden siden ledige i beskæftigelse.     
– Enlig eller samboende.     

– Ægtefælle/samlevers beskæftigelse.     
– Ægtefællen offentligt/privat ansat.     
– Familiens bruttoindkomst.     
– Kollegiale venskabsrelationer.     
– Hvem de kollegiale venner er.     
– Holdning til sammenblanding af privatliv 

og arbejdsliv.     
– Kendskab til kolleger med personlige pro-

blemer.     
– Forhold til kolleger med personlige pro-

blemer.     
– Adfærd over for nye kolleger.     
– Syn på det sociale samvær på arbejdsplad-

sen.     
– Holdning til økonomiske belønninger.     
– Holdning til belønninger i form af indfly-

delse og prestige.     
– Villigheden til at gå ned i arbejdstid og løn 

af hensyn til ledige.     
–  Holdningen til skånejobs.     
–  Viljen til at samarbejde med langtidsle-

dige/personer i skånejob.     
– Holdninger til positiv særbehandling.     
– Medlemskab af faglige organisationer.     
– Motiver til medlemskab.     
– Antal hjemmeboende børn.     
– Pasning af børnene.     
– Tidsforbrug på forskellige aktiviteter.     
– Antal vågne timer sammen med børn.     
– Aktiviteter sammen med børn.     
– Hvordan man ville prioritere 10 ekstra fri-

timer pr. uge på udvalgte aktiviteter.     
– Synet på, hvorvidt og hvorfor forældre evt.
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skal påvirke børns omgangskreds.     
– Holdningen til hvilke egenskaber, det er 

særlig vigtigt at lære sine børn.     
– Krav til ægtefælle og samlever.     
– Om man har været igennem en skilsmis-

se.     
–  Årsager til evt. skilsmisse.     
–  Kontakt med børn, som man ikke har for-

ældremyndighed over.     
– Ansvarlighed over for disse børn.     
– Vurdering af forholdet til disse børn.     
– Transporttid til voksne børn af tidligere 

ægteskab.     
– Hyppighed af kontakt med voksne børn af 

tidligere ægteskab.     
– Vurdering af forholdet til disse børn.     
– Transporttid til forældre/svigerforældre.     
– Hyppighed af kontakt med forældre/svi-

gerforældre.     
– Vurdering af, hvordan forældre/svigerfor-

ældre klarer sig.     
– Villigheden til at lade ressourcesvage for-

ældre/svigerforældre flytte permanent ind 
hos en selv.      

– Betænkeligheder desangående.     
– Vurdering af forholdet til forældre/sviger-

forældre.     
– Kontakt til børnebørn.     
– Kontakt til andre slægtninge.     
– Vurdering af forholdet til børnebørn.     
– Til anden familie.     
– Hvor længe man har haft sine venner.     
– Hvor man kender vennerne fra.     
– Hvor hyppigt man ser forskellige venner.     
– Transporttid til bedste venner.     
– Respondentens vurdering af vennerne i 

forhold til sig selv.     
– Hvor formel/afslappet relationen til ven-

nerne er.     
– Villighed til at invitere venner med juleaf-

ten, hvis de er alene.     
– Hvor tæt respondenten oplever kontakten 

til vennerne.     
– Hvor forpligtende venskabsrelationer 

opfattes.     
– Om man alene omgås vennerne på grund 

af fælles interesser/lyst.     
– Hvor godt man kender sine naboer.     
– Hvor afslappet/uformel relationen til nabo-

er er.     
– Villigheden til at invitere naboer med jule-

aften.     
– Hvor interesseret man er i sine naboer.     
– Hvor forpligtet man føler sig over for dem.     

– Hvem man eventuelt ikke ønsker sig som 
naboer.     

– Hvor meget man hjælper forskellige andre 
med praktiske ting.     

– Med at passe børn.     
– Med at låne sine ting ud.     
– Med at give følelsesmæssig støtte/lægge 

øre til problemer.     
– Hvor meget man hjælper forskellige andre 

økonomisk.     
– Villigheden til at hjælpe økonomisk.     
– Grunde til eventuelt ikke at hjælpe økono-

misk.     
– I hvilken grad man tager fri fra arbejde for 

at hjælpe andre.     
– Villigheden til at gøre det.     
– Grunde til eventuelt ikke at gøre det.     
– I hvilken grad man hjælper mennesker 

i krise ved at lade dem flytte ind hos en 
selv.     

– Villigheden til at gøre det.     
– Grunde til ikke at gøre det.     
– Hvem i familien/omgangskredsen man ser 

i julen.     
– Hvem man tager på ferie eller weekend 

med.     
– Hvem man deltager i aktiviteter sammen 

med.     
– I hvilken grad man støtter frivillige hjæl-

peorganisationer.     
– Hvilke svage grupper, respondenten vur-

derer, har et behov for mere hjælp.     
– Hvilke der eventuelt hjælpes for meget.     
– Hvorvidt man er interesseret i at gøre en 

personlig indsats til fordel for de svage.     
–  Hvorfor man eventuelt ikke er interesse-

ret.     
– Holdningen til, hvilke krav man skal stille 

til mennesker, der modtager hjælp.     
– Holdning til hjælpearbejde over for men-

nesker i den 3. verden.     
– Kendskabet til indvandrere/flygtninge fra 

3. verdens lande.     
– Holdningen til indvandrere og flygtninge.     
– I hvilken grad man personligt tager kontakt 

til indvandrere/flygtninge for at hjælpe 
dem.     

–  Hvorfor man eventuelt ikke gør det.     
– Deltagelse i frivilligt/samfundsnyttigt 

arbejde.     
– Motiver til at deltage.     
– Holdninger til miljø og økologi.     
– Om man selv køber økologisk.     
– Om man på anden måde selv tager hensyn 
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til miljøet.     
– Holdninger til sort arbejde.     
– Om man selv udfører sort arbejde.     
– Om man får udført sort arbejde af andre.     
– Holdningen til EU og ansvarsfølelsen over 

for borgere i andre EU-lande.     
– Holdningen til ’den rette’ balance mellem 

rettigheder for den enkelte og forpligtelser 
over for samfundet.     

–  Holdningen til en eventuel udvidelse af 
familiernes forsørgerpligt.     

–  Holdninger til størrelsen af forskellige 
overførselsindkomster.     

– Hvilke overførselsindkomster man selv 
eller ens nærmeste eventuelt modtager.     

– Synet på folkeskolen.     
– Synet på offentlig børnepasning.     
– Synet på det offentlige sundhedsvæsen.     
– Synet på den offentlige ældreomsorg.     
– Holdninger til velfærdsstatens basale 

ansvarsområder.     

– Synet på brugerbetaling.     
– Synet på sammenhængen mellem lighed 

og velfærdsstat.     
– Holdningen til offentlige besparelser.     
– Hvad man finder det rimeligt og urimeligt 

at betale skat til.     
– Grundholdninger til basale værdier: lighed, 

frihed, respekt for autoriteter.     
–  Vurderingen af om vi, alt i alt, lever i et 

rimeligt solidarisk samfund

Dataindsamler: 
SFI – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd.

Donor og adgangskriterier: 
SFI – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd: Ingen adgangsrestriktioner overho-
vedet. Henvendelse bedes rettet til DDA.

Befolkningens syn på velfærdssamfundet, 1998

Af Birgitte grønlund jenSen, ddA

DDA-studienummer:
4812

Materialetype:
Struktureret spørgeskema

År for dataindsamling:
1998

Størrelse: 
1 datafil med 1767 respondenter og 239 vari-
able 

Indhold: 
Undersøgelsen har til formål at tegne et 
billede af danskernes velfærd og hold-
ninger til velfærdssamfundet i slutningen af 
1990’erne.     
 I tilknytning til dataindsamlingen gen-
nemføres et opfølgende interview, der går i 
dybden med undersøgelsens temaer.     
 Undersøgelsens primære datamateriale er 
indsamlet af SFI i 1998 som interview med 
de udtrukne personer.     
     

Fra interviews med de udvalgte personer 
indgår oplysninger om følgende:     

– Køn.     
– Alder.     
– Familieforhold.     
– Materielle forhold, økonomi og forbrug, 

herunder boligforbrug.     
– Ressourcer, helbred, uddannelse, viden og 

kompetencer.     
– Aktiviteter, arbejde, fritid, familie og 

sociale netværk.     
–  Anvendt tid på arbejde, fritid og familie.     
– Holdninger til arbejde.     
– Holdninger til fritid.     
– Holdninger til sundhed.     
– Holdninger til viden og kompetence.     
– Prioritering mellem arbejde og fritid.     
– Prioritering af egen tid i forhold til fami-

lien.     
– Den enkeltes ansvar.     
– Familiens ansvar.     
– Institutionernes ansvar.     
– Samfundets ansvar.     
– Holdninger til:     
–  Basale velfærdsydelser, sundhed og udda-
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nelse     
–  indkomstoverførsler     
–  de dårligst stillede     
–  skat     
–  orlov, efterløn og pension     
Samt:     
I politik taler man ofte om venstre og højre. 
Hvor vil respondenten placere sig selv på en 
skala fra 0 til 10. 0 betyder længst til venstre 
og 10 længst til højre

Dataindsamler: 
SFI – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd

Donor og adgangskriterier: 
CASA: Ingen adgangsrestriktioner overhove-
det. Henvendelse bedes rettet til DDA.

Børn som respondenter i surveys, 1999

Af Birgitte grønlund jenSen, ddA

DDA-studienummer:
6336

Materialetype:
Struktureret spørgeskema

År for dataindsamling:
1999

Størrelse: 
1 datafil med 1565 respondenter og 364 varia-
ble 

Indhold: 
Undersøgelsen ’Børn som respondenter i 
surveys, 1999’ har fået en ganske neutral 
titel, men hovedideen er at belyse, hvad man 
meningsfuldt kan spørge børn i forskellige 
aldre om. Tilsyneladende handler den om 
børns tilværelse i skole og fritid. 
 SFI gennemførte nærværende undersø-
gelse blandt børn og unge i alderen 6-16 år. 
Emnet er børns trivsel i skole og fritid. Hvad 
synes de om skolen? Kender de til mobning? 

Har de nogen fritidsinteresser, og har de ven-
ner og nogen at tale med?
 Interessen for vore børn har aldrig været 
større. De fleste voksne har en mening om 
tidens børn og unge. Nogle gange er denne 
mening velbegrundet, andre gange bygger 
den måske på halve sandheder. For at få mere 
sikker viden om tidens børn og unge spørges 
både børn og deres forældre.
 Første halvdel af spørgeskemaet er besva-
ret af barnet (spm. 1 – spm. 73), og anden 
halvdel (spm. 74 – spm. 101) er besvaret af 
barnets fader eller moder. 

Dataindsamler: 
SFI – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd.

Donor og adgangskriterier: 
SFI – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd: Enhver adgang kræver donors skrift-
lige tilladelse. Henvendelse bedes rettet til 
DDA.
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Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, 1999

Af Birgitte grønlund jenSen, ddA 

DDA-studienummer:
6407

Materialetype:
Struktureret spørgeskema

År for dataindsamling:
1999

Størrelse: 
1 datafil med 1422 respondenter og 104 varia-
ble 

Indhold: 
Undersøgelsen har til formål at tilvejebringe 
oplysninger til en evaluering af, hvilke for-
hold der fremmer fastholdelse af ældre løn-
modtagere på arbejdsmarkedet. Holdninger, 
arbejdets omfang og indhold, forventninger, 
helbred og økonomiske forhold vil blive ind-
draget som væsentlige forhold herfor.   
  Undersøgelsens datamateriale er indsamlet 
af SFI som interview af de udtrukne respon-
denter fra Befolkningsregisteret, og der er 
interviewet 1422 respondenter.

Fra interviewet indgår følgende oplysnin-
ger:     

– Alder, køn, uddannelse, beskæftigelse, 
ledighed, civilstand, bolig samt de tilsva-
rende oplysninger for ægtefælle/samle-
ver.     

– Helbred i forhold til jævnaldrendes, kro-
nisk sygdom og generelt helbred.     

– Familiens økonomiske forhold, økonomi-
ske forpligtelser uden for husstanden.     

– Tilfredshed med arbejdsforhold, behov for 
uddannelse og omstillingsevne.     

– Arbejdspladsens holdning til seniormed-
arbejdere og disses forhold på virksom-
heden.     

– Grunde og forventning til tilbagetræk-
ning.

Donor og adgangskriterier: 
SFI – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd. Ingen adgangsrestriktioner overho-
vedet. Henvendelse bedes rettet til DDA.

Arbejdskraftens geografiske mobilitet, 2001

Af Birgitte grønlund jenSen, ddA

DDA-studienummer:
10181

Materialetype:
Struktureret spørgeskema

År for dataindsamling:
2001

Størrelse: 
1 datafil med 2472 respondenter og 393 varia-
ble 

Indhold: 
Formålet med denne undersøgelse er at under-
søge den geografiske mobilitet i den danske 
arbejdsstyrke. Omfanget af den geografiske 

mobilitet er et vigtigt aspekt i forståelsen af, 
hvordan arbejdsmarkedet fungerer. Derfor vil 
en vigtig del af dette projekt være at bestem-
me de individuelle faktorer bag geografisk 
mobilitet i den danske arbejdsstyrke og spe-
cielt betydningen af uddannelse. 
 Der foreligger viden om, at mange dan-
skere hvert år skifter bopæl,og at danskerne 
hyppigere end andre i Europa får nyt job. 
Men der foreligger ingen viden om, hvorfor 
danskerne skifter bolig og job, og hvordan 
sammenhængen mellem bolig- og jobskifte 
er.
 Emnet geografisk mobilitet vil blive under-
søgt både teoretisk og empirisk. Det vil være 
et vigtigt bidrag fra projektet at kombinere 
disse to undersøgelsesmetoder. 
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 Nærværende studie indeholder den empi-
riske del.

Dataindsamler: 
SFI – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd.

Donor og adgangskriterier: 
SFI – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd: Ingen adgangsrestriktioner overho-
vedet. Henvendelse bedes rettet til DDA.

Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002

Af Birgitte grønlund jenSen, ddA

DDA-studienummer:
12517

Materialetype:
Struktureret spørgeskema

År for dataindsamling:
2002

Størrelse: 
1 datafil med 377 respondenter og 154 varia-
ble 

Indhold: 
Undersøgelsen ’Indvandreres adgang til 
uddannelse og beskæftigelse, 2002’ handler 
om det velkendte problem, at unge med etnisk 
baggrund i mindre grad end unge med dansk 
baggrund har kunnet skaffe sig arbejde. 
 Undersøgelsen kortlægger de unges sko-
legang og erhvervsuddannelse. De har alle 
sammen været i aktivering, så man spørger 
også om deres oplevelser i forbindelse med 
aktiveringen og den støtte, de har fået i denne 
forbindelse.
 Københavns Kommune ønskede at få gen-
nemført en undersøgelse af barriererne for 
at indvandrere, der modtager kontanthjælp, 
kommer i uddannelse eller beskæftigelse. 

Projektet består af 4 faser:

Projektets første fase er en dokumentations-
del, som belyser, hvordan gruppen af kontant-
hjælpsmodtagere med anden etnisk baggrund 
i Københavns kommune er sammensat.
 Projektets anden fase har til formål at bely-
se de beskæftigelses- og uddannelsesmæssige 
effekter af kommunens indsats. 
 Projektets tredje fase har til formål at 
undersøge, hvilke motiver, præferencer og 
erfaringer de unge kontanthjælps modtagere 
med etnisk minoritetsbaggrund selv besid-
der. 
 Projektets fjerde og sidste fase har til 
formål at opsamle den viden, der eksisterer 
blandt praktikere og aftagere om, hvordan 
barriererne for indvandrernes adgang til 
beskæftigelse og uddannelse kan overvin-
des.

Dataindsamler: 
SFI – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd.

Donor og adgangskriterier: 
SFI – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd: Ingen adgangsrestriktioner overho-
vedet. Henvendelse bedes rettet til DDA.
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Ud af hjemløshed? (2004)

Af Birgitte grønlund jenSen, ddA

DDA-studienummer:
13714

Materialetype:
Struktureret spørgeskema

År for dataindsamling:
2004

Størrelse: 
1 datafil med 842 respondenter og 281 varia-
ble 

Indhold: 
Formålet med undersøgelsen ’Ud af hjem-
løshed? (2004)’ er at følge op på en gruppe 
mennesker, som på et tidspunkt i deres liv 
har været på et forsorgshjem, herberg eller 
krisecenter. Undersøgelsen gennemføres for 
Socialministeriet. 
 Ved at se på, hvordan det siden er gået 
disse mennesker kan der siges noget om:

– hvor mange, som kan siges at opnå en 
bedre og mere stabil tilværelse

– hvor mange, som stadig har berøring med 
hjemløshed

– hvad, der karakteriserer disse grupper
– hvad, der har hjulpet nogle på rette vej

Resultaterne skal bruges til at forbedre den 
offentlige indsats på området.
 Undersøgelsens respondenter er udtrukket 
blandt mennesker, som en gang i 1997 har 
opholdt sig på en såkaldt paragraf 94 insti-
tution (forsorgshjem, herberg, krisecenter og 
tilknyttede bofællesskaber) i fem forskellige 
amter. Det vil sige, at det er nogle meget for-
skellige mennesker – de traditionelle hjem-
løse, narkomaner, personer som har stået i 
et akut boligproblem, voldsramte kvinder, 
selvstændige som er gået konkurs).

Dataindsamler: 
SFI – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd.

Donor og adgangskriterier: 
SFI – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd: Ingen adgangsrestriktioner overho-
vedet. Henvendelse bedes rettet til DDA.

Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000

Af Birgitte grønlund jenSen, ddA

DDA-studienummer:
18469

Materialetype:
Struktureret spørgeskema

År for dataindsamling:
1999-2000

Størrelse: 
1 datafil med 4234 respondenter og 624 varia-
ble 

Indhold: 
Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medbor-

gerskab kommer rundt om de arbejdsløse, 
folk på efterløn, førtidspension og andre over-
førselsindkomster og folk i beskæftigelse. 
Folks økonomiske, psykiske, fritidsmæssige, 
beskæftigelsesmæssige situation samt flere 
andre områder analyseres.
 Undersøgelsen består af dels en hovedun-
dersøgelse og dels to suppleringsundersøgel-
ser.

–  Hovedundersøgelsen: 3767 gennemførte 
interview. Indsamlet af Danmarks Statistik 
ved telefoninterview.

–  Suppleringsundersøgelse 1: Supplerende 
postskemaundersøgelse udsendt af Dan-



side 49 Metode & Data nr. 94 – 2008

marks Statistik til godt 100 personer 
udtrukket blandt den resterende bortfalds-
gruppe fra hovedundersøgelsen. Det lyk-
kedes at gennemføre 36 interview

–  Suppleringsundersøgelse 2: Supplerende 
postskemaundersøgelse udsendt af Dan-
marks Statistik til godt 700 personer 
udtrukket blandt den resterende bortfalds-
gruppe fra hovedundersøgelsen.

  I suppleringsundersøgelse 2 lykkedes det  
 at gennemføre 193 interview.

Den samlede størrelse på n = 4.234 er det 
endelige antal respondenter, der er at finde i 
studiets endelige fil. Årsagen til at hovedun-
dersøgelsen, supplement 1 og supplement 2 

tilsammen kun giver n = 3.996, skyldes, at 
de interview, der er blevet delvist gennem-
ført altså afbrudt undervejs, er opført som 
bortfald i hovedundersøgelsen, men allige-
vel er medtaget i det samlede datamateriale, 
i det omfang, som respondenten har svaret 
på spørgsmålene. Det drejer sig nærmere 
bestemt om 238 personer.

Dataindsamler: 
Danmarks Statistik.

Donor og adgangskriterier: 
Per H. Jensen: Enhver adgang kræver at DDA 
kan opnå donors skriftlige tilladelse. Henven-
delse bedes rettet til DDA.

Indvandrere i uddannelse og job, 2006
Danskere i uddannelse og job, 2006

Af Birgitte grønlund jenSen, ddA

DDA-studienummer:
19396, 22451

Materialetype:
Struktureret spørgeskema

År for dataindsamling:
2006

Størrelse: 
DDA-19396: 1 datafil med 1600 respondenter 
og 371 variable 
DDA-22451: 1 datafil med 876 respondenter 
og 288 variable

Indhold: 
Formålet med disse undersøgelser er at se på 
samspillet mellem familie- og arbejdsliv for 
indvandrere i Danmark og sammenligne disse 
med en tilsvarende gruppe danskere. Mere 
specifikt ses der på familiemønstre og tilknyt-
ningen til arbejdsmarkedet for indvandrere i 
alderen 18-45 år fra Tyrkiet, Iran og Pakistan 
og en tilsvarende gruppe danskere. Endvidere 
ses på, hvilke holdninger de forskellige grup-
per har til arbejdslivet og familielivet. 

Forskelle i familiemønstre
De fire grupper, tyrkere, iranere, pakistanere 

og danskere, er forskellige med hensyn til 
familiemønstre. Indvandrere fra Tyrkiet og 
Pakistan har i gennemsnit flere børn og lever i 
højere grad i parforhold end danskerne, mens 
indvandrere fra Iran i gennemsnit har færre 
børn og i højere grad lever som enlige. Ind-
vandrerne fra Iran er endvidere den gruppe, 
som er mindst tilfreds med deres familieliv.

Forskelle i beskæftigelse
Beskæftigelsesfrekvensen varierer for grup-
perne. Beskæftigelsesfrekvenserne for tyrki-
ske og pakistanske mænd er omtrent på niveau 
med beskæftigelsesfrekvensen for danske 
mænd, mens beskæftigelsesfrekvenserne for 
tyrkiske og pakistanske kvinder er væsentligt 
lavere end beskæftigelsesfrekvensen for dan-
ske kvinder. Det vil sige, at kønsforskellene 
i beskæftigelsesgraden er meget større for 
indvandrere fra Tyrkiet og Pakistan end for 
etniske danskere. Beskæftigelsesfrekvensen 
er lavere for de iranske mænd end for de tyr-
kiske og pakistanske mænd, men til gengæld 
er kønsforskellen i beskæftigelsesfrekvensen 
mindre for indvandrerne fra Iran.

Traditionelle opfattelser af køn
Indvandrerne fra Tyrkiet og Pakistan giver 
udtryk for mere kønstraditionelle holdninger 
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til kvindernes deltagelse på arbejdsmarke-
det og fordelingen af husarbejdet i hjemmet 
end indvandrerne fra Iran og danskerne. Ind-
vandrerfamilierne – specielt de tyrkiske og 
pakistanske – har da også en mere traditionel 
fordeling af husarbejdet end danske familier. 
I de tyrkiske og de pakistanske familier laver 
kvinderne meget mere husarbejde end dan-
ske kvinder, og hvis de har børn, er forskel-
len endnu større. Familierne har altså i langt 
større omfang end danske familier indrettet 
sig traditionelt i forhold til, at manden arbej-
der og tjener penge, mens kvinden passer 
hjem og børn.
 
Typer af beskæftigelse
Når det gælder typen af beskæftigelse, ses 
det, at indvandrermændene (samt de iranske 
kvinder) i højere grad end danskere er selv-
stændige. Det at være selvstændig er i meget 
høj grad forbundet med lange arbejdsuger og 
arbejde på skæve tidspunkter (aften, nat eller 
weekend) for både indvandrere og danskere. 
Specielt de tyrkiske og pakistanske mænd, 

som har en meget høj andel selvstændige, 
arbejder meget hyppigt på skæve tidspunkter. 
For lønmodtagere gælder det, at indvandrerne 
typisk har kortere arbejdsuger end danskerne. 
Dette er ikke nødvendigvis udtryk for, at ind-
vandrerne i højere grad end danskere ønsker 
at arbejde på deltid, men kan skyldes, at de 
ikke kan finde andet arbejde. Relativt mange 
af de deltidsansatte mænd (både blandt dan-
skerne og indvandrerne) arbejder på skæve 
tidspunkter. For indvandrerkvindernes ved-
kommende gælder det, at de sjældnere end 
danske kvinder arbejder på skæve tidspunkter. 
Men hvis de arbejder på skæve tidspunkter, 
gør de det oftere end de danske kvinder.

Dataindsamler: 
SFI – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd.

Donor og adgangskriterier: 
SFI – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd: Ingen adgangsrestriktioner overho-
vedet. Henvendelse bedes rettet til DDA.

Transportvaner, 2001-2002

Af Birgitte Grønlund Jensen, DDA

DDA-studienummer:
20087

Materialetype:
Struktureret spørgeskema

År for dataindsamling:
2001-2002

Størrelse: 
1 datafil med 1071 respondenter og 605 varia-
ble 

Indhold: 
Undersøgelsen ’Transportvaner, 2001-2002’ 
er ved telefoninterview indsamlet af TNS 

Gallup i perioden 15. december 2001 til 15. 
december 2002.
 Formålet med undersøgelsen er at under-
søge befolkningens transportvaner. Hvordan 
man bruger sin bil samt anvender de offent-
lige transportmidler. 
 Undersøgelsen krævede, at respondenterne 
blev geninterviewet to gange inden for et 
halvt år.

Dataindsamler: 
TNS Gallup.

Donor og adgangskriterier: 
John Thøgersen: I almindelighed ingen 
adgang. Henvendelse bedes rettet til DDA.
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Årsager til ophør af kontanthjælp, 2006

Af Birgitte grønlund jenSen, ddA

DDA-studienummer:
20089

Materialetype:
Struktureret spørgeskema

År for dataindsamling:
2006

Størrelse: 
1 datafil med 809 respondenter og 21 varia-
ble. 

Indhold: 
Undersøgelsen består af en dataindsamling 

til belysning af årsager til, at kontanthjælps-
modtagere ophører med at modtage kontant-
hjælp. 

Dataindsamler: 
SFI – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd.

Donor og adgangskriterier: 
SFI – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd: Ingen adgangsrestriktioner overho-
vedet. Henvendelse bedes rettet til DDA.

Det nordiske moralklima, 1989

Af Birgitte grønlund jenSen, ddA

DDA-studienummer:
21350

Materialetype:
Struktureret spørgeskema

År for dataindsamling:
1989

Størrelse: 
1 datafil med 2155 respondenter og 494 varia-
ble 

Indhold: 
Undersøgelsen ’Det nordiske moralklima, 
1989’ har til formål at præstere ny viden om 
den nordiske moralkodex. Undersøgelsen er 
hovedsagelig baseret på en spørgeskema-
undersøgelse gennemført i Norge, Sverige, 
Finland og Danmark. Det unikke materiale 

kombinerer spørgsmål om kriminalitet og ret-
færdighed med moralske spørgsmål som fx. 
lighed, tillid, tolerance og personlige, sociale, 
religiøse, politiske og nationale værdier. 
 Primærundersøger Ulla V. Bondeson har 
været professor i kriminologi ved Køben-
havns Universitet i 1980 – 2007 og inden da 
professor i retssociologi ved Lunds Univer-
sitet i Sverige.

Dataindsamler: 
SFI – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd.

Donor og adgangskriterier: 
Ulla V. Bondeson: Enhver adgang kræver at 
DDA kan opnå donors skriftlige tilladelse. 
Henvendelse bedes rettet til DDA.
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Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002
Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, follow-up, 2004

Af Birgitte grønlund jenSen, ddA

DDA-studienummer:
21384 og 21604

Materialetype:
Struktureret spørgeskema

År for dataindsamling:
2002 og 2004

Størrelse: 
1 datafil med 469 respondenter og 467 varia-
ble og 1 datafil med 446 respondenter og 368 
variable 

Indhold: 
Undersøgelserne havde til formål at belyse 
arbejdsvilkår og arbejdsforhold for ansatte i 
to afdelinger (E og M) på Bispebjerg Hospi-
tal. Baggrunden for projektet er et ønske om 
at sætte fokus på samspillet mellem fysiske 

og psykosociale arbejdsmiljøfaktorer i for-
hold til generelt helbred, psykisk velvære 
og bevægeapparatbesvær. Formålet var at få 
en bedre forståelse for dette samspil og for 
hvilke forebyggende aktiviteter, det kan være 
hensigtsmæssigt at sætte i værk. Undersøgel-
serne udførtes i samarbejde mellem Arbejds-
miljøinstituttet, Arbejds- og Miljømedicinsk 
klinik, Bispebjerg Hospital samt afdelingerne 
E og M, Bispebjerg Hospital. Projektet gen-
nemførtes med godkendelse af Datatilsynet 
og Videnskabsetisk Komite og er økonomisk 
støttet af puljemidler fra Beskæftigelsesmi-
nisteriet.

Donor og adgangskriterier: 
NFA – Det Nationale Forskningscenter for 
Arbejdsmiljø: Henvendelse bedes rettet til 
DDA. DDA sørger for høringssvar fra NFA.

Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 3. runde, 2006

Af Birgitte grønlund jenSen, ddA

DDA-studienummer:
21490

Materialetype:
Struktureret spørgeskema

År for dataindsamling:
2006

Størrelse: 
1 datafil med 1505 respondenter og 377 varia-
ble 

Indhold: 
Den europæiske samfundsundersøgelse (Dan-
mark): 3. runde, 2006 er gennemført af SFI 
– Det Nationale Forskningscenter for Vel-
færd. Undersøgelsen er gennemført to gange 
før nemlig i 2002 (DDA-13016) og i 2004 
(DDA-18455). Hver gang er undersøgelsen 

gennemført med nogle kernemoduler med 
de samme spørgsmål fra gang til gang samt 
nogle roterende moduler, som gentages med 
intervaller.

Undersøgelsen indeholder spørgsmål om:

Spm. A1 – spm. A10: Medievaner, social til-
lid.

Spm. B1 – spm. B40: Politik, herunder bl.a. 
politisk interesse, det politiske systems vir-
keevne, tillid, valgdeltagelse og andre former 
for politisk deltagelse, partitilknytning samt 
sociopolitiske holdninger.

Spm. C1 – spm. C36: Subjektiv velvære, 
social udstødelse, religion, oplevet diskrimi-
nation, national og etnisk identitet.
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Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004

Spm. D1 – spm. D55: Standpunkt i livet, livs-
forløb, tidspunkt for vigtige begivenheder i 
livet, holdning til ideel alder, laveste og høje-
ste alder for livsbegivenheder, planlægning af 
pensionsalder.

Spm. E1 – spm. E55: Personligt og socialt 
velvære, hjælp til andre, følelser i den seneste 
uge, tilfredshed med livet, tilfredshed med 
arbejdet.

Spm. F1 – spm. F73: Sociodemografisk pro-
fil, herunder husstandssammensætning, køn, 
alder, uddannelses- og beskæftigelsesmæs-
sige forhold for respondenten, partneren og 
forældre, fagforeningsmedlemsskab, hus-
standsindkomst, civilstand.

Spm. GF: Menneskelige værdier.

Undersøgelsen er denne gang gennemført i 
20 europæiske lande og i alle lande med det 

samme spørgeskema, således at man fuld-
stændig kan sammenligne folks svar fra land 
til land. DDA har i 2007 downloadet den 
danske del af undersøgelsen og den samlede 
undersøgelse ’DDA-21623: Den europæiske 
samfundsundersøgelse: 3. runde, 2006-2007’ 
fra European Social Survey’s hjemmeside 
(http://ess.nsd.uib.no). 
 Deltagere i den danske del af undersøgel-
sen er personer på 15 år og derover, som er 
bosat i Danmark uden hensyntagen til deres 
nationalitet, statsborgerskab og sprog.

Dataindsamler: 
SFI – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd.

Donor og adgangskriterier: 
Torben Fridberg: Ingen adgangsrestriktioner 
overhovedet. Henvendelse bedes rettet til 
DDA.

Af Birgitte grønlund jenSen, ddA

DDA-studienummer:
21750

Materialetype:
Struktureret spørgeskema

År for dataindsamling:
2004

Størrelse: 
1 datafil med 1347 respondenter og 302 varia-
ble 

Indhold: 
SFI – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd har gennemført nærværende under-
søgelse, der handler om midaldrendes og 
„unge“ ældres ønsker til aktiviteter i alder-
dommen. Nogle interessante, men ubesvarede 
spørgsmål er grunden til undersøgelsens gen-
nemførelse:

– Hvilke aktiviteter ønsker kvinder og mænd 
i alderdommen?

– Hvor forskellige er kvinders og mænds 
ønsker?

–  Hvordan fører samvær og andre sociale 
aktiviteter til et „godt liv“ i alderdom-
men?

–  Hvilke former for fritidsaktiviteter ser 
midaldrende og „unge“ ældre frem til at 
beskæftige sig med senere i livet?

1.347 tilfældigt udvalgte personer i aldrene 
55-59 år og 65-69 år deltog i undersøgelsen.

Dataindsamler: 
SFI – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd.

Donor og adgangskriterier: 
SFI – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd: Enhver adgang kræver donors skrift-
lige tilladelse. Henvendelse bedes rettet til 
DDA.
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Med eller uden arbejde i Danmark, 2004

Af Birgitte grønlund jenSen, ddA

DDA-studienummer:
21761

Materialetype:
Struktureret spørgeskema

År for dataindsamling:
2004

Størrelse: 
1 datafil med 857 respondenter og 132 varia-
ble 

Indhold: 
Undersøgelsen ’Med og uden arbejde i Dan-
mark, 2004’ er gennemført af SFI – Det 
Nationale Forskningscenter for Velfærd’ for 
Beskæftigelsesministeriet/Arbejdsmarkeds-
styrelsen. 
 Undersøgelsen skal præstere ny viden 
om, hvorfor indvandrere og flygtninge har 

vanskeligt ved at få arbejde i Danmark, og 
hvorfor det trods alt er lykkedes for mange 
at få beskæftigelse.
 857 respondenter (18-65 år) har deltaget i 
undersøgelsen. Undersøgelsen omfatter ikke-
vestlige indvandrere og flygtninge samt dis-
ses efterkommere. Det er fx personer med en 
baggrund fra Irak, Iran, Libanon, Pakistan, 
Vietnam, Jugoslavien, Bosnien, Tyrkiet og 
Marokko. Alle er personer med en anden 
etnisk baggrund end dansk.

Dataindsamler: 
SFI – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd

Donor og adgangskriterier: 
Poul Vestergaard: Enhver adgang kræver 
donors skriftlige tilladelse. Henvendelse 
bedes rettet til DDA.

Sonar projektet

Af Birgitte grønlund jenSen, ddA

DDA-studienummer:
1674, 1680, 1690, 1701, 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021, 2022, 2042, 2053, 2054, 
2055, 2056, 2057

Materialetype:
Struktureret spørgeskema

År for dataindsamling:
1989-1993

Størrelse: 
DDA-1674: Sonar opinionsundersøgelser 
1989 1610 respondenter og 458 variable
DDA-1680: Sonar opinionsundersøgelser 
1990 1683 respondenter og 1188 variable
DDA-1690: Sonar opinionsundersøgelser 
1991 1775 respondenter og 1121 variable 
DDA-1701: Sonar opinionsundersøgelser 
1992 1468 respondenter og 1229 variable
DDA-2016: Sonar telefoninterviews 1992, 

april 1120 respondenter og 37 variable
DDA-2017: Sonar temaundersøgelse 1992, 
maj I 1195 respondenter og 46 variable
DDA-2018: Sonar temaundersøgelse 1992, 
maj II 1205 respondenter og 35 variable 
DDA-2019: Sonar telefoninterviews 1992, 
september 1183 respondenter og 36 variable
DDA-2020: Sonar temaundersøgelse 1992, 
november 313 respondenter og 59 variable
DDA-2021: Sonar temaundersøgelse 1992, 
december 1254 respondenter og 48 variable
DDA-2022: Sonar telefoninterviews 1992, 
december 884 respondenter og 41 variable
DDA-2042: Sonar opinionsundersøgelser 
1993 1657 respondenter og 1203 variable
DDA-2053: Sonar telefoninterviews 1993, 
januar 1093 respondenter og 44 variable
DDA-2054: Sonar temaundersøgelse 1993, 
januar 2626 respondenter og 50 variable
DDA-2055: Sonar temaundersøgelse 1993, 
marts 1282 respondenter og 99 variable
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DDA-2056: Sonar temaundersøgelse 1993, 
april 981 respondenter og 24 variable
DDA-2057: Sonar telefoninterviews 1993, 
maj 1102 respondenter og 14 variable

Indhold: 
Fra august 1989-1993 gennemførte Sonar 
regelmæssigt undersøgelser af den voksne 
danske befolknings holdninger til en række 
emner af dels aktuel, dels samfundsbeskri-
vende karakter. Disse undersøgelser gennem-
førtes ca. 10 gange årligt, og hver undersøgel-
se omfattede ca. seks forskellige emner samt 
spørgsmålet om, hvordan man ville stemme, 
hvis der på besvarelsesdatoen havde været 
valg til Folketinget.
 Undersøgelserne er alle udført i samar-
bejde med Morgenavisen Jyllands-Posten. 
Valg af emner til den enkelte undersøgelse 
aftaltes på et møde mellem Morgenavisen 
Jyllands-Postens redaktion og Sonar, idet 

analyseinstituttet bar ansvaret for spørgsmå-
lenes formulering.

Følgende basisoplysninger indgik i datama-
terialerne:

Husstanden: Antal personer i alt, hus-
standsmedlemmernes køn og alder, boligtype, 
bil i husstanden, geokode-2.
Respondenten: Fødselsår, køn, beskæftigelse, 
erhvervskategori, medlem af faglig organisa-
tion, hvis ja: Organisation, handlemåde ved 
sidste valg til Folketinget, kørsel i egen bil.

Dataindsamler: 
Sonar

Donor og adgangskriterier: 
Sonar: Ingen adgangsrestriktioner overhove-
det. Henvendelse bedes rettet til DDA.

Behov for fleksible pasningsordninger, Aalborg Kommune 1990

Af Birgitte grønlund jenSen, ddA

DDA-studienummer:
1599

Materialetype:
Struktureret spørgeskema

År for dataindsamling:

1990

Størrelse: 
1 datafil med 749 respondenter og 281 varia-
ble.

Indhold: 
Børn og børns vilkår, opdragelse og pasning – 
såvel privat som offentligt – er vigtige emner. 
Det skyldes ikke mindst, at samfundsudvik-
lingen på mange måder stiller store krav til 
småbørnsfamilierne.     
 Det kan være i form af ændrede arbejds-
tider, hvor tendensen i de sidste mange år 
har været, at flere er på arbejde uden for den 
traditionelle normale arbejdstid. Det kan være 
som konsekvens heraf, at hverdagslivet har 
ændret sig, så det i dag opleves mere splittet 
end nogen sinde før.     

Ændringerne i forældrenes arbejdstider har 
for manges vedkommende medført behov 
for – og dermed stigende efterspørgsel efter 
– flere forskellige pasningsformer spredt over 
flere af døgnets timer. Der stilles krav til den 
offentlige service om mere fleksible tilbud. 
Der kan stilles spørgsmål ved, om det offent-
lige uden videre skal udbygge børnepasnin-
gen i takt med denne efterspørgsel, eller om 
der kan udtænkes andre muligheder i et tæt 
samspil mellem forældre og det offentlige.    
 På baggrund heraf nedsatte Institutionsaf-
delingen under Social- og sundhedsforvalt-
ningen i Aalborg Kommune en arbejdsgrup-
pe, som – med udgangspunkt i eksisterende 
driftsformer og byrådets målsætning om at 
afskaffe ventelisterne – skulle overveje og 
vurdere omlægninger og nye tiltag for at gøre 
tilbuddene til kommunens børn mere fleksi-
ble. Forslagene til fleksible løsninger skulle 
tage udgangspunkt i børnenes trivsel og vur-
deres ud fra brugersynspunkter og pædago-
giske synspunkter. Arbejdsgruppen skulle i 
den forbindelse søge at afdække brugernes 
og lokalområdets behov for fleksibilitet i 
pasningstilbuddene og vurdere eventuelle 



kombinationsmuligheder inden for 0-6 års 
området.     
 Som et led i arbejdsgruppens arbejde 
blev der foretaget en ’behovsanalyse’, idet 
arbejdsgruppen i november 1990 udsendte 
et spørgeskema til 1085 tilfældigt udvalgte 
forældre med børn under syv år.     
 Hensigten med undersøgelsen var primært 
at belyse tendenser i familiers behov for bør-
nepasning. Mange forældre arbejder i dag 
på tidspunkter, som rækker ud over det tids-
punkt, hvor det offentlige tilbyder pasning af 
børnene.     
 Det udsendte spørgeskema indeholdt 24 
overordnede spørgsmål, hvoraf en del har 
underspørgsmål. Spørgsmålene, der blandt 
andet er inspireret af lignende undersøgelser 
hos Socialforskningsinstituttet, BUPL, DSB 
og Viborg Kommune, drejer sig primært om 
forældrenes arbejdstider, krav til åbningsti-
der, stillingtagen til alternative pasnings- og 

betalingsformer samt deres vurdering af dag-
plejen og daginstitutioner.     
 Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført 
som en udsnitsundersøgelse, der har omfattet 
1085 husstande tilfældigt udvalgt fra 8481 
husstande med småbørn, dvs. husstande, hvor 
det yngste barn er i alderen 0-6 år. Kriteriet 
for at inddrage en husstand i undersøgelsen 
har været, at husstanden har mindst ét barn 
i alderen 0-6 år, og at barnet er født enten 
den 10., 15. eller 20. i en af årets 12 måne-
der. Undersøgelsen omfatter ca. 13 pct. af 
samtlige husstande med småbørn i Aalborg 
Kommune

Donor og adgangskriterier: 
Bo Blicher Pedersen: Ingen adgangsrestrikti-
oner ved videnskabelig/statistisk anvendelse, 
men rekvirenten anbefales kraftigt at konsul-
tere donor før anvendelse.

Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, 1994

Af Birgitte grønlund jenSen, ddA

DDA-studienummer:
1898

Materialetype:
Struktureret spørgeskema

År for dataindsamling:
1994

Størrelse: 
1 datafil med 1803 respondenter og 142 varia-
ble 

Indhold: 
Undersøgelsen er et led i et større projekt, 
’Danskernes livskvalitet og trivsel under krise 
og opsving’ (’Kriseprojektet’), hvori indgår 
fem undersøgelser med dataindsamlinger i 
maj 1982, i april-maj 1986, i november 1988, 
i november 1990 og i april-maj 1994.
 Projektets almene formål er på basis af en 
række psykologiske ’krisevariable’ at under-
søge, om der kan konstateres psykologiske 
udviklingstendenser i den danske befolkning, 
hvad angår krisebevidsthed, livsvilkår, livs-
kvalitet, livsstil, handlen og holdninger under 

krisen for perioden 1982-86-88-90, subsidi-
ært om udviklingstendenserne for perioden 
1982-86 og for 1982-86-88 kan genfindes i 
perioden 1982-86-88-90.   
 De psykologiske krisevariable kan opdeles 
i følgende fem grupper, der hver har sit psy-
kologiske fællespræg:     
 Befolkningens krisebevidsthed ved varia-
blene: Placering af ansvaret for krisen, internt 
og eksternt; vurdering af udviklingen i de 
kommende år (fremtidssyn) samt offervilje 
med hensyn til afhjælpning af krisen.     
 Befolkningens livsvilkår under krisen ved 
variablene: Oplevede livsvilkårsændringer i 
de senere år af økonomiske forhold, bolig-
forhold, arbejdsforhold samt forbrugsmulig-
heder og ’livsvilkår i øvrigt’.     
 Befolkningens psykiske eller subjektive 
livskvalitet ved variablene: Samfundstrivsel, 
almen trivsel, psykisk stress og oplevelsen af 
at være kriseramt.     
 Befolkningens livsstil og handlen under 
krisen ved variablene: Ressourcebevidst 
livsstil, ydre, offensiv handlen samt aktiv og 
adaptiv resignation.     
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Befolkningens holdninger under krisen ved 
variablene: Holdning til statens krisebe-
kæmpende rolle samt holdning til arbejde og 
arbejdsløshed. Endvidere er en ny variabel 
medtaget fra 1990-materialet, nemlig: Befolk-
ningens holdning til selvansvarlighed.     
 Undersøgelsesmetoden samt spørgsmåls-
sættet har i alle delundersøgelser været de 
samme og i alle årene suppleret med speci-
fikke spørgsmål bl.a. vedrørende ’kriseårsa-
ger’, overarbejde, offentlige styringsmidler, 
befolkningens alkoholforbrug samt retsso-
ciologiske og politologiske forhold.

Beslægtede studier, som alle er arkiveret i 
DDA:

DDA-1433: Trivsel, livsvilkår og livskvalitet 
under krisen, 1986     

DDA-1610: Trivsel, livsvilkår og livskvalitet 
under krisen, 1982     
DDA-1611: Trivsel, livsvilkår og livskvalitet 
under krisen, 1988     
DDA-1612: Trivsel, livsvilkår og livskvalitet 
under krisen, 1990     
DDA-4650: Trivsel, livsvilkår og livskvalitet 
under krisen, 1982 og 1986
DDA-11521: Trivsel, livsvilkår og livskvali-
tet under krisen, 1982-1994.

Dataindsamler: 
I & A Markedsanalyse.

Donor og adgangskriterier: 
Henrik Albeck: Ingen adgangsrestriktioner 
overhovedet. Henvendelse bedes rettet til 
DDA.

Longitudinel ældreundersøgelse (UNICLAS), 1986-1995

Af Birgitte grønlund jenSen, ddA

DDA-studienummer:
10377

Materialetype:
Struktureret spørgeskema

År for dataindsamling:
1986-1995

Størrelse: 
1 datafil med 1231 respondenter og 634 varia-
ble

Indhold: 
Datamaterialet udgør en longitudinel spørge-
skemabaseret, epidemiologisk undersøgelse 
om ældre. Undersøgelsen bærer navnet: Uni-
versity of Copenhagen Longitudinal Ageing 
Study (UNICLAS).
 Undersøgelsen er en del af det europæi-

ske forskningsprogram Age Care Research 
Europe (ACRE). Undersøgelsen er en survey-
undersøgelse af helbred, forbrug af sundheds-
ydelser, levevilkår og personlige ressourcer 
mv. i en normalpopulation af privatboende 
ældre. Populationen blev genundersøgt i 
1990 og 1995 med henblik på at beskrive 
senere tilkomne belastninger, og den måde 
de mestres på samt angående prædikatorer 
for god og dårlig aldring. Formålet med dette 
delprojekt var at få mere viden om det fore-
byggende aspekt: Hvilke faktorer fremmer 
uafhængighed og selvstændighed i alderdom-
men? Hvilke faktorer truer den uafhængiges 
livsførelse?

Donor og adgangskriterier: 
Bjørn Holstein: Ingen adgangsrestriktioner 
overhovedet. Henvendelse bedes rettet til 
DDA.
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Ældres hjælp til forskellige opgavetyper, 2002

Af Birgitte grønlund jenSen, ddA

DDA-studienummer:
10460

Materialetype:
Struktureret spørgeskema

År for dataindsamling:
2002

Størrelse: 
1 datafil med 1287 respondenter og 219 varia-
ble 

Indhold: 
Hvor trækkes grænsen mellem den enkel-
tes ansvar, familiens ansvar, det offentliges 
ansvar og eventuelt andres ansvar? Det er det 
meget aktuelle hovedemne, som undersøgel-
sen ’Ældres hjælp til forskellige opgavetyper, 
2002’ sætter fokus på. Undersøgelsen gen-
nemføres i otte kommuner i forskellige dele 
af landet.
 Formålet med undersøgelsen er at ind-
kredse, hvad de ældre selv synes er ret og 
rimeligt. Hvilke forventninger har de til hjælp 
og bistand fra familie, fra det offentlige og fra 
andre? Er der opgaver, ældre selv bør sørge 

for at få klaret evt. mod betaling? Der er 
spørgsmål, der skal belyse de ældres mening 
om hjælp til ældre i al almindelighed.
 Yderligere er der spørgsmål, hvor de ældre 
bliver bedt om at tage stilling til, hvad de selv 
gør eller vil gøre, når de har brug for hjælp. 
Undersøgelsen omfatter blandt andet forskel-
lige opgaver i hjemmet, hjælp til at komme 
til læge eller blot til at komme udendørs, 
hjælp til at finde en anden bolig og hjælp til 
at slippe ud af eventuel ensomhed.
 Der er meget debat om emnet, og der bliver 
taget beslutninger centralt og lokalt om hjælp 
til ældre, uden der er et nærmere kendskab til 
ældres mening. Undersøgelsen skal afdække 
ældres mening i alle de otte kommuner under 
ét, men også belyse, om der er forskelle mel-
lem ældre i forskellige dele af landet.

Dataindsamler: 
SFI – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd.

Donor og adgangskriterier: 
SFI – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd: Ingen adgangsrestriktioner overho-
vedet. Henvendelse bedes rettet til DDA.

Holdning til flygtninges adgang til Danmark, juni 2000

Af Birgitte grønlund jenSen, ddA

DDA-studienummer:
16854

Materialetype:
Struktureret spørgeskema

År for dataindsamling:
2000

Størrelse: 
1 datafil med 2156 respondenter og 21 varia-
ble 

Indhold: 
Rockwool Fonden besluttede i 1997 at priori-
tere „Indvandrerne og deres levevilkår“ højt 
blandt de emneområder, hvor Fonden gennem 
forskningsprojekter ville søge at få lagt solid 
og nuanceret samfundsvidenskabelig viden 
frem til landets politiske beslutningstagere 
og til den offentlige debat. Til de centrale 
spørgsmål i denne forskning ville være, hvor-
dan mødet mellem de nye samfundsborgere 
og deres efterkommere på den ene side og 
det danske samfund på den anden side fore-
går, og hvordan mødet påvirker levevilkårene 
for indvandrerne og deres efterkommere. En 
væsentlig faktor ville her være forløbet af 
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integrationen på det danske arbejdsmarked. 
Indsamlingen af data til undersøgelsen er 
foretaget af TNS Gallup i juni 2000.

DDA har arkiveret følgende beslægtede stu-
dier:

DDA-16843: Holdningen til flygtninges 
adgang til Danmark, februar 1999.
DDA-16844: Holdningen til flygtninges 
adgang til Danmark, februar 2001.
DDA-16845: Holdningen til flygtninges 
adgang til Danmark, juni 2001.
DDA-16846: Holdningen til flygtninges 
adgang til Danmark, august 2001.
DDA-16847: Holdningen til flygtninges 
adgang til Danmark, september 2001.
DDA-16848: Holdningen til flygtninges 
adgang til Danmark, oktober 2001.

DDA-16849: Holdningen til flygtninges 
adgang til Danmark, januar 2002.
DDA-16850: Holdningen til flygtninges 
adgang til Danmark, februar 2002.
DDA-16851: Holdningen til flygtninges 
adgang til Danmark, august 2002.
DDA-16852: Holdningen til flygtninges 
adgang til Danmark, oktober 2002.
DDA-16853: Holdningen til flygtninges 
adgang til Danmark, november 2002.  

Dataindsamler: 
TNS Gallup.

Donor og adgangskriterier: 
Rockwool Fondens Forskningsenhed: Enhver 
adgang kræver at DDA kan opnå donors 
skriftlige tilladelse. Henvendelse bedes ret-
tet til DDA.

Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), baseline, 2000-2001
Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), 1 års follow-up, 2001-2002

Af Birgitte grønlund jenSen, ddA

DDA-studienummer:
20699 og 20700

Materialetype:
Struktureret spørgeskema

År for dataindsamling:
2000-2001, 2001-2002

Størrelse: 
1 datafil med 2250 respondenter og 454 varia-
ble og 1 datafil med 2251 respondenter og 
292 variable

Indhold: 
Infertilitetskohorten er en forløbsundersøgelse 
baseret på selvudfyldte spørgeskemaer blandt 
personer, der påbegyndte fertilitetsbehandling 
ved en af fem fertilitetsklinikker i Danmark i 
perioden januar 2000 - august 2001.
 Fertilitetsklinikkerne tæller fire offentlige 
og en privat. Disse dækkede i år 2000 46,7% 
af alle fertilitetsbehandlinger i Danmark.

Donor og adgangskriterier: 
Lone Schmidt: Enhver adgang kræver at 
DDA kan opnå donors skriftlige tilladelse. 
Henvendelse bedes rettet til DDA.
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Beretning for 2007
Af Steen ouSAger, ArkivcheF, dAnSk dAtA Arkiv

Året 2007 var præget af en stor indsats på alle 
områder. DDA Sundhed blev som bekendt 
etableret som en enhed under Dansk Data 
Arkiv i 2005. Enhedens vision er at blive det 
naturlige valg i danske forskningsmiljøer for 
bevaring og formidling af danske forsknings-
data på sundhedsområdet, og dette arbejde 
begyndte for alvor at give resultater i 2007. 
Desuden iværksattes en række nye initiativer 
i forhold til samfundsforskningen og i udvik-
lingen af redskaber til anvendelse af DDI-
standarden i bevarings- og tilgængeliggørel-
sesarbejdet. Alt i alt blev der sammenlignet 
med årene umiddelbart forud både lokaliseret, 
indsamlet og arkiveret samt oparbejdet og 
udleveret et meget stort antal studier til re-
analyse og ny forskning i det hele taget.
 På samfundsområdet kan fremhæves, at 
DDA ved indgangen til året tog en ny hjem-
meside specielt rettet til samfundsforskere 
i brug. Desuden blev der etableret et arki-
veringsnetværk, hvis formål er at kunne 
udveksle erfaringer om arkivering og genbrug 
af samfundsvidenskabelige undersøgelser. I 
invitationen til at deltage i netværket skrev 
vi bl.a.:

„I DDA Samfund har vi har den vision, at 
arkivering i DDA skal være en indarbejdet 
og naturlig del af samfundsvidenskabelige 
forskningsprojekter, som omfatter indsamling 
af nyt empirisk datamateriale. Vi vil derfor 
etablere et netværk med det formål at sætte 
fokus på god datadoku men tation og -arkive-
ring, herunder at udbrede kendskabet til og 
brugen af DDA Samfund. Netværket vil bestå 
af fremtrædende samfundsvidenskabelige 
forskere, der besidder praktisk erfaring med 
gennemførelse af kvantitative undersøgelser. 
Som netværksmedlem vil du bl.a. modtage 
informationer om de nyeste udviklingstiltag 
inden for datadokumentation, -arkivering og 
-tilgængeliggørelse.“

Endelig kan det også nævnes, at Det nationale 
forskningscenter for Velfærd, tidligere SFI, 
og DDA’s aftale om aflevering af alle ældre 
datamaterialer og en systematiseret proce-

dure for fremtidige afleveringer blev endeligt 
implementeret i 2007. 
 På sundhedsområdet gennemførtes en bru-
gerundersøgelse med henblik på at under-
støtte, at DDA fortsat udvikler sig i over-
ensstemmelse med omverdenens ønsker og 
behov. I undersøgelsen kortlagdes erfaringer 
og forventninger til DDA i relation til arkive-
ring af data, datadeling og genanvendelse af 
arkiverede data og potentielle brugere. Under-
søgelsen gennemførtes dels som et kvalitativt 
forstudie, dels som en web-baseret survey.
 Undersøgelsen dokumenterede en stor 
bevidsthed i DDA’s omverden om kærne-
ydelsen, at sikre langtidsbevaring af data-
materialer. Til gengæld viste det sig også, at 
detailkendskabet ikke var så stort, og at DDA 
– i dette tilfælde DDA Sundhed – med fordel 
kunne arbejde for:

• synlighed i forskningsmiljøerne
• synlighed på kandidat- og ph.d.-uddannel-

ser gennem undervisning, vejledning og 
samarbejde

• institutionalisering af en praksis for data-
dokumentation og dataarkivering i forsk-
ningen

• demonstrere og udbrede perspektiverne i 
datagenbrug og reanalyse 

Som led i bevillingen til DDA Sundhed blev 
det aftalt, at der skulle ydes støtte til opar-
bejdning og dokumentation, den såkaldte 
eksterne oparbejdning, ude i forskningsmil-
jøerne. I 2007 blev der indgået en række nye 
aftaler, ligesom der indkom data på adskillige 
store og værdifulde undersøgelser, heriblandt 
data fra den store nationale fødselskohorte 
Bedre Sundhed for Mor og Barn. Formålet 
med undersøgelsen er at indhente viden om 
fosterperiodens betydning for udvikling af 
sygdomme senere i livet. Ved undersøgelsens 
start indgik over 100.000 kvinder. Under-
søgelsen har på både kort og langt sigt et 
umådelig stort forskningspotentiale.
 Det tætte samarbejde med forskerne vil 
også fremover resultere i aflevering af betyd-
ningsfulde materialer.
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 På både samfunds- og sundhedsområdet er 
der som sædvanlig lagt vægt på at cementere 
og udbygge samarbejdet med de samfunds- 
og sundhedsvidenskabelige forskningsin-
stitutioner, der indsamler og skaber forsk-
ningsdata. Det er sket ved institutionsbesøg 
med foredrag og/eller undervisning samt 
opsamling på, hvad de forskellige institutio-
ner har afleveret og i hjælp til opstilling af 
institutionsbaserede arkiveringspolitikker. 
 På udviklingsområdet kan det især frem-
hæves, at DDA kom i gang med udvikling 
af den ny dokumentationsstandard (DDI ), 
bl.a. gennem DDI Foundation Tools Program 
(’Tools-projektet’), som blev etableret i 2007 
med DDA som medstifter. Udviklingsarbej-
det foregår i DDI Alliance, der er en samar-
bejdsorganisation for amerikanske og euro-
pæiske datacentre og -arkiver, og hvor DDA 
er repræsenteret i bestyrelsen. Med DDI 3.0 
foreligger der en reel mulighed for en langt 
bedre dokumentation af store og komplekse 
datasamlinger. Samtidig er DDI en ideel plat-
form for udvikling af fælles it-redskaber til 
datadokumentation og dataarkivdrift.
 Dansk Data Arkiv satser målbevidst på, 
så hurtigt som standard- og redskabsudvik-
lingen muliggør det, at erstatte sine hidtidige 
dokumenta tions standarder med DDI for at 
kunne realisere de serviceforbedringer, som 
det vil give mulighed for. I den forbindelse vil 
standardens og redskabernes anvendelighed 
blive evalueret over for såvel samfundsvi-
denskabelige som sundhedsvidenskabelige 
data.
 Som de foregående år var DDA også i 
2007 sekretariat for sammenslutningen af 
europæiske dataarkiver, CESSDA. Organi-
sationen brugte en betydelig del af året på at 
udarbejde en ansøgning om EU-midler til en 

opgradering af den europæiske infrastruktur 
for dataarkiver på det samfundsvidenskabe-
lige og humanistiske område.
 En ny hjemmeside for Dansk Demogra-
fisk Database (DDD) blev sat i drift med 
nye muligheder for søgning i folketællings-
databasen. Siden blev lanceret i januar 2007. 
Omtrent samtidig var den 8. opsamlings-cd 
færdigproduceret og kunne sættes til salg. I 
september kunne det ved en reception mar-
keres, at folketællingen 1840 var færdigind-
tastet. Sidst på året fulgte den 9. opsamlings-
cd, der blev udgivet i samarbejde med Max 
Planck-instituttet i Rostock. Godt 12 mio. 
poster lå der i databasen, der har omkring 
5.000 daglige brugere ved udgangen af 
2007.
 Som et led i et forskningsprogram vedr. 
udnyttelse af Dansk Demografisk Database 
også til statistisk videnskabelige formål blev 
der desuden gjort en betydelig indsats for 
kodning af data i 1801-folketællingen. Her-
ved vil det bl.a. blive muligt at søge og tælle 
systematisk på erhverv, husstande m.m.

Opgjort i tal så årets resultat således ud: 
Indsamling af datamaterialer, lokalisering, 
dækker arbejdet med at orientere sig om nye 
studier og kommunikere med forskerne vedr. 
arkivering af studier. En del nye studier får 
DDA viden om via forskningsrådssysteemet, 
der ved støttetildeling betinger sig arkivering 
i DDA/DDA Sundhed. 
 Fordelingen på Sundhed og Samfund var 
91 henh. 84. Målet for en lokaliseringssag er, 
at DDA modtager det pågældende datamate-
riale. 
 Splittes tallet for modtagne materialer op 
for DDA Samfund og DDA Sundhed med 
hhv. 62 materialer og 41 materialer, var det på 

Tabel 1. 
Antal nye studier 2007

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lokaliseringer 125 111 99 129 171 175

Tabel 2.
Antal modtagne studier 2007

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Modtagelse 84 31 65 57 136 103

Tabel 3. 
Oparbejdede studier 2007

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Antal oparbejdede studier 25 52 38 37 58 59
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begge fronter et godt år. At tilgængeliggøre 
et datamateriale indebærer, at data og doku-
mentation oparbejdes til et format, hvor det 
umiddelbart kan udleveres til og genbruges af 
forskere. Det forudsætter, at undersøgelsen er 
fuldt dokumenteret, og at data og dokumen-
tation er overført til arkivformat. 
 Oparbejdningen gik vældig godt i 2007 
med hhv. 46 samfundsvidenskabelige data-
materialer og 13 sundhedsvidenskabelige 
materialer, hvoraf de 5 indkom fra den eks-
terne oparbejdning. 

DDA udleverer datamaterialer til forskere 
og studerende. 
Antal udleveringer tæller det antal studier, 
der er udleveret til reanalyse til forskere 
eller studerende i året. Servicesager vedrører 
hjælp til at fremfinde ønskede undersøgelser. 
Aktiviteten knyttede sig stort set alene til det 

samfundsvidenskabelige område, hvor især 
valgundersøgelser – som sædvanlig – var et 
hit. Det mest udlånte rundede ved udgangen 
af 2007 siden afleveringen til DDA 82 ekspe-
ditioner. Andre efterspurgte datasæt vedrørte 
fritids- og velfærdsundersundersøgelser samt 
en ungdomsforløbsundersøgelse.
 Projektet med at lade frivillige stå for ind-
tastning af data fra folketællinger og kirkebø-
ger – kaldet KIP – i Dansk Demografisk Data-
base, DDD opgøres her i antal lokaliseringer, 
der tæller modtagelse af nye indtastninger og 
salg af cd-rom’er. 
 Tallet for KIP-lokaliseringer viser en 
klar faldende tendens. Også cd-rom-salget 
er under pres. Tallet for 2007 omfatter som 
nævnt to cd-rom-er mod normalt en pr. år. Til 
gengæld er anvendelsen af Dansk Demogra-
fisk Database på nettet stærkt stigende.

Tabel 4. 
Formidling af studier 2007

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Antal udleveringer 340 221 230 308 342 335

Antal servicesager 122 103 118 101 125 153

Tabel 5.
Tal for KIP

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007

KIP- Lokaliseringer 2424 2431 1999 1246 1410 1113

Salg af cd rom’er 1149 1593 1949 1819 850 1281
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This issue of ‘Metode & Data’ contains four 
articles offering insight into the scientific 
processing and analyses of electronic data. 
A short overview presents the focus points 
of the articles.
 The first article is ‘The Act on Processing 
of Personal Data – rules and regulation for 
good practices for processing data’ by consul-
tant Camilla Daasnes from the Danish Data 
Protection Agency. The article sheds light 
on definitions and concepts in the Danish 
act, and Daasnes emphasises the regulations 
for processing personal data for scientific 
and statistical purposes including the pos-
sibilities for sharing scientific electronic data 
(with personal identifiers) by archiving in The 
Danish National Archives and Danish Data 
Archives.
 The second article is ‘Combining qualita-
tive data and methods from the social scienc-
es -examples of use of content design’. The 
article is written by PhD. Monica Langerth 
Zetterman, the new director of the Swedish 
National Data Service (SND). Zettermann 
gives a short introduction to the aims and 
tasks of SND and provides examples of use 
of content design. The examples demonstrate 
how data provided with content markup and 
metadata can facilitate customized use in dif-
ferent research areas. 
 The third article is written by Jørgen Lau-
ridsen, Niels Nannerup and Morten Skak 
from University of Southern Denmark. The 
title of the article is ‘Development of models 

English Summary
By Bodil Stenvig And Birgitte grønlund jenSen

for home ownership – some methodological 
considerations ‘. It discusses how to estimate 
effects of factors which influence the rate of 
home ownership. A number of factors on the 
housing market are included and tested in 
two models for estimation of the homeown-
ership rate. The authors have their focus on 
the implication of the spatial influence effects 
on the homeowner rate. The keywords of 
the article are: Housing market, Seemingly 
Unrelated Regression (SUR), spatial influ-
ence effects and spatial filtration.
 The last article ‘Surveys under debate’ is 
written by PhD. Anne Sofie Fink Kjeldgaard 
who is a researcher in DDA. In her article 
Kjeldgaard discusses the phrasing used in 
questionnaires and the way results of surveys 
are reported. The author relates specifically to 
surveys as a social science method which per 
se performs distinct articulation of the topic 
which is examined. The fact that surveys can 
be understood as an indication of the respon-
dents’ ‘time bound opinion constructions’ 
is often criticized or seen as a problem but 
Kjeldgaard argues that exactly that point is 
what makes the questionnaire interesting for 
a contents analysis.
 Following these four articles we present 
descriptions of data sets in DDA that have 
been fully prepared for new analyses since 
last issue of Metode & Data. The descriptions 
comprise 25 data materials. Finally we pres-
ent DDA’s annual report for 2007. 
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Dansk Data Arkiv (DDA)
DDA er landsdækkende arkiv for edb-læsbare forskningsmaterialer med relevans for en bred 
vifte af politiske, sociale, økonomiske, historiske og medicinske fagområder. Sammen med 
Rigsarkivet, landsarkiverne i København, Odense, Viborg og Åbenrå samt Erhvervsarkivet 
i Århus indgår DDA i gruppen Statens Arkiver, der ledes af rigsarkivar, dr. phil. Johan Peter 
Noack.
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