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Baggrund
Nærværende notat har til formål at dokumentere spørgeskemaet anvendt i
Transportvaneundersøgelsen 2015. Parallelt findes et notat om datamodellen. Notatet tjener
dermed som støtte, både for fremtidig instruktion af interviewere og for anvendelse af
resultatet. Men dette er ikke en dokumentation af selve databasen, ej heller af
programkoden. Rækkefølgen i beskrivelsen følger spørgeskemaet. Spørgeskemaet er
dokumenteret ved brug af screenshots, som efterfølgende beskrives. Nummereringen af
spørgsmålene er kun til brug i dette notat, og har ingen sammenhæng med spørgeskemaet.
Nummereringen af trinene i notatet er identisk med nummereringen af trinene i
spørgeskemaet.
Generelt om spørgeskemaet
Spørgeskemaet er opbygget omkring nogle obligatoriske spørgsmål, som brugeren skal
svare på. Langt de fleste spørgsmål er obligatoriske. Hvis intet andet er angivet, er svar
påkrævet (men ikke-svar kan opstå alligevel, typisk som følge af efterbehandlingen).
Undervejs anvendes hårde og bløde advarsler.
Hårde advarsler, røde bokse, ’låser’ skemaet, så brugeren ikke kan komme videre førend der
er svaret rigtigt. Et forkert udfyldt felt, f.eks. fødeår = 1865 (150 år) udløser en hård advarsel,
da det ikke er fysisk muligt. Brugeren kan ikke komme videre i undersøgelsen førend et
realistisk fødeår er indtastet.

Den anden kategori af advarsler er de bløde advarsler, gulbrune bokse. Disse kan
undertrykkes ved et yderligere tryk på 'Godkend/videre'. De bløde advarsler kan udløses
f.eks. når brugeren indtaster en usædvanlig svarkombination, hvor brugeren bliver opfordret
til at dobbelttjekke, at de indtastede oplysninger korrekte førend der klikkes på
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’godkend/videre’. Et eksempel på en usædvanlig svarkombination kunne være at fødeår
angives til 1932 (83 år) og hovedbeskæftigelse angives til ’lønmodtager’.

Overblik over spørgeskemaets opbygning
Trin 1
Om dig selv
Trin 2
Om dit arbejde
Trin 3
Om transport til arbejde
Trin 4
Om dine transportmuligheder
Trin 5
Om dagens ture
Trin 6
Om din husstand
Trin 0 Velkommen til undersøgelsen

Første side byder velkommen og introducerer undersøgelsen. Der kan krydses af, hvis der
ønskes høflig tiltaleform – ved afkrydsning rettes tiltaleformerne i resten af spørgeskemaet.
På velkomstsiden er der et link til supportportalen http://faq.tu2015.dk, hvor brugeren kan
læse mere om undersøgelsens indhold og formål.
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Trin 1 Om dig selv

Folkeregisteradressen vil være indlagt som valgmulighed, og vil være placeret øverst under
’Hvor bor du?’. Er dette ikke den daglige bolig, kan der i stedet søges på en adresse i
søgefeltet, se nedenfor.
Trin 1.1 Hvor bor du?

Når søgefeltet er udfyldt og der er trykket på ’Søg’ knappen, så bliver rul ned menuen udfyldt
med mulige match til søgeresultatet i hele landet. Hvis du indtaster et meget gængs vejnavn
som f.eks. Hovedgaden, så vil der komme mange resultater på landsbasis. Det vil derfor
være en fordel at begrænse søgningen til kun at vise resultater for det aktuelle postnummer.
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Dette gøres ved at skrive ’Hovedgaden, 3630’. Således vises kun resultater for Hovedgaden
i Jægerspris.
Hvis det ikke er muligt at finde adressen ved denne søgning, vælges muligheden ’Vælg her,
hvis du efter flere forsøg stadig ikke kan finde adressen i listen’ nederst i rul ned menuen og
nedenstående skærmbillede kommer frem, hvor det er muligt at indtaste adressen/stedet
med fritekst. Denne mulighed for at indtaste adressen optræder kun i spørgeskemaet når
muligheden ’Vælg her, hvis du efter flere forsøg stadig ikke kan finde stedet i listen’.

Trin 1.2 Hvilket år er du født?
Fødeåret indtastes med et firecifret årstal. Indtastes der et urealistisk fødeår, svarende til
alder på mindre end 6 år eller over 120 år udløses en hård advarsel.
Trin 1.3 Køn
Der kan vælges mellem ’Mand’ eller ’kvinde’.
Trin 1.4 Hvad er din højeste gennemførte uddannelse?

Der spørges til den højeste, gennemførte uddannelse, og svarmulighederne afhænger af det
indtastede fødeår. Det er eksempelvis ikke muligt at svare, at højeste, gennemførte
uddannelse er en lang videregående, hvis f.eks. 2000 (15 år) er angivet som fødeår. Da
bliver mulighederne begrænset til følgende:

Er personen under 10 år bliver spørgsmålet ikke vist.
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Nedenfor ses en fuldstændig liste over svarmulighederne:
1-7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
Studentereksamen, HF
HHX, HTX, Erhvervsgymnasial
Anden skoleuddannelse
Erhvervsfaglig (svendebrev mv)
Kort videregående (1½-2 år)
Mellemlang videregående (2-5 år)
Lang videregående (mindst 5 år)
Trin 1.5 Er du i beskæftigelse?
Her afhænger svarmulighederne også af det indtastede fødeår, så det for eksempel ikke er
muligt at svare pensionist, hvis man er under 18 år.

Er personen under 10 år, er der kun tre svarmuligheder:

For andre kombinationer af alder og beskæftigelse vises en blød advarsel, eksempelvis hvis
lønmodtager er valgt som hovedbeskæftigelse, og alderen er over 65 år.

Nedenfor ses en fuldstændig liste over svarmulighederne:
Børnehave, vuggestue
Skoleelev
Studerende
Lærling, elev
Pensionist, folkepension, førtidspension
Arbejdsløs
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Efterlønsmodtager
Bistandshjælp, revalidering, langtidssyg
´Hjemmegående´, ude af erhverv i øvrigt
Værnepligtig
Lønmodtager
Selvstændig
Medhjælpende ægtefælle

Trin 2 Om uddannelse/om arbejde
Udformningen af denne side afhænger kraftigt af den valgte hovedbeskæftigelse. Siden
vises slet ikke for børn i børnehave, pensionister, arbejdsløse, syge og hjemmegående, som
i stedet springer direkte til trin 4: om dine transportmuligheder.
For skoleelever, lærlinge og studerende hedder siden ’om uddannelse’, se nedenfor.

Mens for lønmodtagere, selvstændige, værnepligtige og medhjælpende ægtefæller hedder
siden ’om arbejde’, se nedenfor:
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Trin 2.1 Hvis du ikke kan finde adressen på dit arbejde så udfyld her

Hvis adressen på arbejdspladsen ikke kan findes i søgelisten, så vælg da ’Vælg her, hvis du
efter flere forsøg stadig ikke kan finde stedet i listen’. Så fremkommer en boks til fritekst, hvor
brugeren kan beskrive placeringen.
Trin 2.2 Angiv typen af virksomheden/ansættelsessted?
Der kan vælges mellem ’Privat’, ’Offentlig’ og ’Andet, mellemformer’. Spørgsmålet vises kun
for kategorien af lønmodtagere.
Trin 2.3 Hvad er adressen for din arbejdsplads?
Arbejdspladsens/uddannelsesstedets/tjenestestedets adresse udfyldes ved adressesøgning
på præcis samme måde som i trin 1.1 Hvor bor du? Spørgsmålet skal som det eneste på trin
2 besvares af alle, som ser siden.
Trin 2.4 Hvor mange timer arbejder du om ugen?
Antallet af ugentlige arbejdstimer udfyldes af alle undtagen skoleelever, lærlinge og
studerende med et tal mellem 0 og 168 (inkl.). Angives det at den ugentlige arbejdstid er
under 10 timer eller over 48 timer, udløses en blød advarsel.

Trin 2.5 Hvordan tilrettelægges din arbejdstid?
Spørgsmålet vises kun for lønmodtagere:

En fuldstændig liste over svarmuligheder ses her:

9

Faste mødetider, samme hver dag
Faste mødetider, varierer dag for dag
Flextidsordning med bunden tid/fixtid
Fuld flextid
Trin 2.6 Hvor mange timer har du udelukkende arbejdet derhjemme indenfor den seneste
måned?
Udfyldes som et heltal mellem 0 og 31. En værdi over 20 udløser en blød advarsel.
Spørgsmålet vises kun til lønmodtagere, selvstændige og medhjælpende ægtefæller.

Trin 3 om transport til arbejde
Som trin 2 afhænger trin 3 også af den valgte hovedbeskæftigelse. For skoleelever, lærlinge
og studerende hedder siden ’om uddannelse og transport’, mens den for lønmodtagere,
selvstændige, værnepligtige og medhjælpende ægtefæller hedder ’om transport til arbejde’.
Der stilles de samme spørgsmål til begge grupper.

Trin 3.1 Hvor overnatter du på en normal hverdagsnat?
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Folkeregisteradressen og boligadressen, hvis den er angivet i trin 1 som andet end
folkeregisteradressen, vises som mulighed. Der kan i søgefeltet findes en anden adresse,
hvis det er aktuelt.
Trin 3.2 Hvor mange dage om ugen rejser du normalt mellem hjem og din
arbejdsplads?
Der skal svares fra 0 til 7 dage (inkl.). Usædvanlige svar som 0, 6 eller 7 dage udløser en
blød advarsel, se nedenfor.

Svares der 1, 2, 3 eller 4 dage udløser dette et ekstra spørgsmål efterfulgt af en hård
advarsel, da dette skal besvares, se nedenfor
Trin 3.3 Hvad er årsagen til at du kun rejser mellem hjem og arbejde 1/2/3/4 dage om
ugen?
Spørgsmålet fremkommer kun i spørgeskemaet, hvis følgende forudsætninger alle er opfyldt:
•
•
•

Hovedbeskæftigelsen er lønmodtager, selvstændig, værnepligtig eller medhjælpende
ægtefælle
Antallet af ugentlige ture mellem hjem og arbejdsplads angives til 1, 2, 3 eller 4
Den ugentlige arbejdstid er mere end 35 timer

En fuldstændig liste over svarmulighederne ses her:
Arbejder hjemme
Tager hjemmefra til møder, kunder, patienter etc
Arbejder hjemme og tager derfra til møder/kunder/patienter
Overnatter på tjenestested/arbejdsplads
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Trin 3.4 Hvordan er parkeringsforholdene ved din arbejdsplads?

En fuldstændig liste over svarmuligheder ses her:
Altid plads, gratis parkering
Altid plads, men kun mod betaling
Normalt plads, gratis parkering
Normalt plads, tidsbegrænset (bilen skal flyttes i løbet af dagen)
Normalt plads, men kun mod betaling
Sjældent/aldrig plads, men gratis
Sjældent/aldrig plads, og tidsbegrænset
Sjældent/aldrig plads, og kun mod betaling
Arbejdsgiver stiller fast plads til rådighed
Anden fast plads til min bil
Fast plads til min bil
Ved ikke: Jeg kender ikke parkeringsforholdene for biler
Mulighederne ’Arbejdsgiver stiller fast plads til rådighed’ og ’Anden fast plads til min bil’ vises
kun til lønmodtagere, selvstændige, værnepligtige og medhjælpende ægtefæller, mens
muligheden ’Fast plads til min bil’ kun vises til skoleelever, lærlinge og studerende.
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Trin 4 Om dine transportmuligheder

Trin 4.1 Har du cykel?
Der kan svares ’Ja’ eller ’Nej’
Trin 4.2 Har du bus/tog kort?
Der kan svares ’Ja’ eller ’Nej’
Trin 4.3 Har du rejsekort?
Der kan svares ’Ja’ eller ’Nej’
Trin 4.4 Har du kørekort?
Der kan svares ’Ja’, ’Har haft’ eller ’Har aldrig haft’. Spørgsmålet vises kun, hvis fødeåret er
tidligere end 1997, dvs. alderen 18 år eller højere. Vises ikke for personer under 18 år.
Trin 4.5 Hvilket år fik du kørekort?
Der skal svares med et firecifret årstal. Spørgsmålet vises kun, hvis der er svaret ’Ja’ eller
’Har haft’ på foregående spørgsmål. Der vises en blød advarsel, hvis der svares med et
årstal, hvor alderen var under 18 år. Vises ikke for personer under 18 år.

Trin 4.6 Er du medlem af en delebilsklub?
Der kan svares ’Ja’ eller ’Nej’. Spørgsmålet vises kun, hvis fødeåret er tidligere end 1997,
dvs. alderen 18 år eller højere. Vises ikke for personer under 18 år.
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Trin 4.7 Hvor mange biler råder din husstand over til daglig?
Der skal svares med et heltal. Der vises en blød advarsel, hvis værdien er over 20.

Trin 4.8 Beskriv hver af husstandens biler, ejerforhold

For hver bil i husstanden skal ’ejerforhold’ og ’årgang’ angives. ’Årgang’ udfyldes med
firecifret årstal. Angives et årstal tidligere end 1990, fremkommer en blød advarsel:

Hvis der er mere end 20 biler i husstanden, så skal kun de 20, der benyttes mest, beskrives.
’Ejerforhold’ har følgende svarmuligheder:
Ejes af familien / husstanden
Ejes sammen med andre personer uden for husstanden
Firmabil
Lejet bil
Lånt bil
Andet ejerforhold
Trin 4.9 Beskriv hver af husstandens biler, brændstof

Kategorien ’Brændstof’ har følgende svarmuligheder:
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Benzin
Diesel
El bil
Hybrid, benzin
Hybrid, diesel
Andet
Trin 4.10 Hvilket udsagn beskriver bedst (bil-) parkeringen ved din bolig?

Hvis der er flere muligheder for parkering, så beder vi om at du angiver den, du oftest bruger
og ellers den nærmeste. Der er følgende svarmuligheder for parkering:
Carport/garage på egen grund
Forhave/indkørsel på egen grund
P-plads på/ved ejendommen: Reserveret med nr. plade på skilt
P-plads på/ved ejendommen: Altid plads, gratis parkering (for beboerne)
P-plads på/ved ejendommen: Normalt plads, gratis parkering (for beboerne)
P-plads på/ved ejendommen: Sjældent plads, gratis parkering (for beboerne)
P-plads på/ved ejendommen: Normalt plads, tidsbegrænset
P-plads på/ved ejendommen: Sjældent/aldrig plads, og tidsbegrænset
P-plads på/ved ejendommen: Altid plads, men mod betaling
P-plads på/ved ejendommen: Normalt plads, men mod betaling
P-plads på/ved ejendommen: Sjældent/aldrig plads, og mod betaling
Kun på gaden/vejen: Altid plads, gratis parkering
Kun på gaden/vejen: Normalt plads, gratis parkering
Kun på gaden/vejen: Sjældent/aldrig plads, men gratis
Kun på gaden/vejen: Normalt plads, tidsbegrænset
Kun på gaden/vejen: Sjældent/aldrig plads, og tidsbegrænset
Kun på gaden/vejen: Altid plads, men mod betaling eller P-licens
Kun på gaden/vejen: Normal plads, men mod betaling eller P-licens
Kun på gaden/vejen: Sjældent/aldrig plads, og mod betaling eller P-licens
Trin 4.11 Har du et handicap, der giver begrænsninger i din transport?
Der kan svares ’Ja’ eller ’Nej’. Hvis der svares ja, skal handicappet beskrives nærmere ud fra
følgende valgmuligheder:
Kørestolsbruger
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Nedsat lungekapacitet
Gangbesvær i øvrigt
Blind eller svagtseende
Andet
Trin 5 Start på dagen
Spørgeskemaets trin 5 introducerer undersøgelsens vigtigste del – angivelsen af ture – med
en forklarende tekst.

5a.1 Vi begynder der, hvor du var, da dagen startede
Folkeregisteradresse ligger som fast valgmulighed sammen med boligadresse og sædvanligt
udgangspunkt for turen til arbejdspladsen, hvis én af disse eller begge er forskellige fra
folkeregisteradressen. Det er desuden muligt at svare ’Andet sted i Danmark’ eller ’Sted i
udlandet’, hvis dagen er startet her. I så fald fremkommer et adressesøgningsfelt og
yderligere to spørgsmål vedr. formålet/aktiviteten på dette sted og en angivelse af hvornår
brugeren sidst var hjemme, se nedenfor
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5a.2 Vælg venligst formålet/aktiviteten på dette sted
En fuldstændig liste over svarmulighederne findes nedenfor:
Eget hjem
Indkøb
Social/sundhed (besøg hos læge, sygehus, jobcenter etc)
Andet ærinde (bank, bibliotek, bilværksted osv)
Hente/bringe personer ved transportmiddel
Hente/bringe direkte ved aktivitet
Hente/bringe ting
Besøge familie/venner
Forlystelse (biograf, cafe, restaurant, sportstilskuer, kirke mv)
Idræt- og sportsudøvelse
Anden fritidsaktivitet (aftenskole, spejder osv)
Møder i privat sammenhæng
Sommerhus, kolonihavehus
Gåtur, løbetur, cykeltur, køretur (turen var formål i sig selv)
Ferie, udflugt
Skolen/det faste uddannelsessted
Skoleudflugt, excursion, lejrskole, studietur
Arbejdsplads, konferencer (erhverv)
Kunde- eller klientbesøg (som en del af mit job)
Erhvervsservice, håndværk (det er mit job)
Forretningsrejse, andre erhvervsture
Erhvervstransport af gods, postbud, avisbud
Erhvervstransport af personer
Anden erhvervstransport/erhvervstrafik uden egentlige ophold

5a.3 Hvornår var du sidst hjemme? (før interviewdatoen)
Svarmulighederne er hver af de seneste 14 dage, samt ’mere end 14 dage før’.

17

Trin 5b dagens 1. tur

5b.1 Hvornår forlod du dagens udgangspunkt?
Der kan svares i en tidsopløsning på 5 minutter, dvs. hel, fem minutter over, 10 minutter over
osv.
5b.2 Efter du forlod dagens udgangspunkt, hvor var det første sted, du tog hen?
Tidligere indtastede adresser ligger som faste muligheder sammen med et
adressesøgningsfelt, hvor søgemuligheder er de samme som tidligere.
5b.3 Hvad var formålet med dit ophold på dette sted?
Svarmulighederne er de samme som i 5a.2. Spørgsmålet vises ikke, hvis der er valgt en
udlandsadresse som mål.
Det er også muligt at svare, at der slet ikke var nogen ture på dagen. Muligheden forsvinder,
når der indsættes tid og sted for første tur.

Når der sættes kryds i feltet ud for ’Jeg havde ingen ture….’ så udløser to ekstra spørgsmål,
som ses nedenfor
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5b.4 Hvad er årsagen til at du ingen ture havde?
Spørgsmålet vises kun, hvis der er sat en markering i feltet ’Sæt kryds her, hvis du ikke
forlod adressen på noget tidspunkt i løbet af dagen:’. Svarmuligheder:
Sygdom
Kan ikke forlade hjemmet af helbredsmæssige årsager
Arbejdede hjemme hele dagen og var ikke ude
Var bare ikke ude
Hvis der ingen ture har været, springes derefter direkte til trin 6.
Udlandstur
Hvis der er svaret med en udlandsadresse som start på dagen i trin 5a.1, udløses to ekstra
spørgsmål vedr. formålet / aktiviteten og hvornår brugeren sidst var hjemme på præcis
samme måde som hvis der var svaret at dagen begyndte ’Andet sted i Danmark’, se
nedenfor.

Listen med formål/aktiviteter er den samme som i 5a.2. Principperne for hvornår brugeren
sidst var hjemme er også det samme som i 5a.3.
Når der er svaret at dagen starter med en udlandstur, så er siden for dagens første tur noget
anderledes, og hedder ’Tur fra udlandet’ i stedet for ’Dagens 1. tur’, se nedenfor
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Tur fra udlandet

Hvis det markeres, at hele dagen er foregået i udlandet, springes direkte videre til trin 6.
5b.5 Hvor rejste du ind i Danmark igen?
Spørgsmålet vises kun, hvis der ikke er sat en markering i feltet ’Sæt kryds her, hvis du var
i udlandet hele dagen, og du altså først rejste/rejser tilbage til Danmark på en senere
dag:’. Der kan svares med en lang række grænseovergange for bil, tog, skib og fly, samt et
tekstfelt, hvis grænseovergangen ikke findes på listen. Se en fuldstændig liste over
grænseovergangene nedenfor
Øresundsbroen
Kruså Grænse
Padborg Grænse (landevej og tog)
E45 Frøslev Grænse
Møllehus Grænseovergang (syd for Tønder)
Pebersmark Grænseovergang
Rudbøl Grænseovergang
Sæd Grænse
Tønder Grænse (OBS: kun tog)
Københavns Lufthavn i Kastrup
Tune Lufthavn ved Roskilde
Billund Lufthavn
Esbjerg Lufthavn
Aalborg Lufthavn
Frederikshavn Havn
Gedser Havn
Grenå Havn
Havneby på Rømø
Helsingør Havn
Hirtshals Havn
Københavns Inderhavn
Københavns Nordhavn
Rødby Havn
Rønne Havn
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Der fortsættes derefter til trin 5c, hvor siden skifter navn til ’Tur fra udlandet (DK)’ og første
spørgsmål er omformuleret fra ’Hvornår forlod du stedet?’ til ’Hvornår passerede du
grænsen?’. Siden er derudover identisk.
Hvis der rejses fra Danmark til udlandet, skal der på trin 5b angives, hvilken
grænseovergang der er benyttet – på samme måde som i 5b.5. Der fortsættes derefter til trin
5c, som skifter navn til ’Transport frem til grænsen’, men ellers er identisk. Trin 5d er ændret
markant – se 5d.4.
Trin 5c transport på dagens 1. tur

5c.1 Transportmidler undervejs, i rigtig rækkefølge:
Der skal beskrives transportmiddel, fører?, længde og tid. Transportmidlet besvares med
følgende valgmuligheder:
Gang eller løb
Cykel
Personbil
Varebil
Lastbil
Taxa
Turistbus, lejet bus
Bybus, rutebil, HT-bus, fjernbus
Telebus, Flextrafik, handicapkørsel
S-tog
Metrotog
IC- tog, Regionaltog, lokalbanetog eller andet tog
Knallert 30 (gul/ingen nummerpl), invalideknallert
Knallert 45 (hvid nummerplade)
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Motorcykel
Færge, havnebus, bilfærge
Lystbåd, kano, fiskerbåd anden båd
Fly
Traktor, arbejdsredskab
Hestevogn, hest
Skateboard/rulleskøjter/løbehjul

Fører? besvares med ’Fører’ eller ’Passager’. Længde og tid skrives i hhv. km og minutter.
Indsættes en urealistisk lang afstand udløses en blød advarsel.
For børn under 15 år vises fører? ikke, når der vælges motorkørertøjer.
For børn under 13 år vises fører?, når der vælges cykel.

Indsættes en meget kort eller lang tid i forhold til afstanden udløses en blød advarsel.

En helt urealistisk kort tid i forhold til afstanden giver også en blød advarsel.

5c.2 Rejste du sammen med nogen?
Spørgsmålet kan besvares med ’Nej’ eller ’Ja, jeg rejste sammen med:’. Ved sidstnævnte
mulighed fremkommer tre felter med hver sin aldersgruppe, hvor antallet af personer i de
respektive grupper kan indsættes. Ved over 10 personer i alt fremkommer en blød advarsel.
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5c.3 Hvilken bil blev anvendt på turen?
Spørgsmålet vises kun, hvis der er to eller flere biler i husstanden. Spørgsmålet besvares
med følgende valgmuligheder:
(hver af familiens biler som indtastet i trin 4.7)
Lejet bil (lejet mod betaling fra biludlejer eller privat)
Arbejdsgivers bil / firmabil
Lånt bil

Trin 5d dagens 2. tur

Skemaet besvares som beskrevet i Trin 5b. Da der rejses til hjemadressen, vises en blød
advarsel, hvis der på spørgsmålet ’Hvad var formålet med dit ophold på dette sted?’
svares andet end ’Hjem’, se nedenfor

Erhvervstur
Hvis der i trin 5b.3 er svaret med et turformål, som er erhvervsrelateret, er udseendet af trin
5d anderledes. Disse turformål er:
Kunde- eller klientbesøg
Erhvervsservice, håndværk
Erhvervstransport af gods, postbud, avisbud
Erhvervstransport af personer
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Forretningsrejse
Anden erhvervstrafik (politi, vejarbejde osv)

Erhvervstur

5d.1 Fra sidste adresse, havde du da en række af besøg/stop med samme formål
(erhvervsrelateret)?
Spørgsmålet kan besvares med enten ’Ja, jeg havde flere end 2 stop’ eller ’Nej, dette eller
næste stop havde et andet formål’. Svares ’Nej, dette eller næste stop havde et andet
formål’, beholder siden det normale udseende, som vist først i trin 5d. Der fortsættes til trin
5e, som er uændret. Svares ’Ja, jeg havde flere end 2 stop’, bliver siden som vist ovenfor.
5d.2 Hvor mange besøg/stop havde du med samme formål (erhvervsrelateret)?
Spørgsmålet besvares med et antal.
5d.3 Hvad var det sidste sted på turen med samme formål (erhvervsrelateret)?
Spørgsmålet besvares med adressesøgning på en dansk eller udenlandsk adresse.
Der fortsættes nu til trin 5e, som er lidt anderledes (se 5e.8).
Udlandstur
Hvis der i trin 5b er angivet en udlandstur, er trin 5d ændret til, se nedenfor
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Tur til udlandet

5d.4 Hvor rejste du hen?
Der kan svares enten med en adressesøgning på et sted i udlandet eller ’Transit gennem
udlandet: Jeg rejste direkte ind i Danmark igen’. Hvis der svares ’Transit gennem udlandet:
Jeg rejste direkte ind i Danmark igen’, forsvinder spørgsmålet ’Hvad var formålet med dit
ophold på dette sted?’.

I stedet skal grænseovergang nr. 2 vælges på en liste med følgende valgmuligheder, se
nedenfor
Øresundsbroen, Grænse til Sverige
Færge/skib via Helsingør Havn
Færge/skib via Rønne Havn, Bornholm
Færge/skib via Allinge Havn, Bornholm
- Vælg denne linie, hvis du ikke kan finde grænseovergangen i listen
Der vises et begrænset udvalg af grænseovergange, da transit gennem udlandet kun er
aktuelt til og fra Bornholm.
5d.5 Hvad var formålet med dit ophold på dette sted?
Spørgsmålet vises kun, hvis der i trin 5d.4 er valgt et rejsemål i udlandet. Der kan svares
med de samme valgmuligheder som i trin 5a.2.
Hvis der er valgt ’Transit gennem udlandet: Jeg rejste direkte ind i Danmark igen’ fortsættes
til trin 5e, hvor siden skifter navn til ’Tur fra udlandet (DK)’ og første spørgsmål er
omformuleret fra ’Hvornår forlod du stedet?’ til ’Hvornår passerede du grænsen?’. Siden
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er derudover identisk. Hvis der er valgt et rejsemål i udlandet, springes direkte til trin 5f.
Siden fungerer som vist og beskrevet i trin 5b.5. Første spørgsmål er dog omformuleret fra
’Sæt kryds her, hvis du var i udlandet hele dagen, og du altså først rejste/rejser tilbage
til Danmark på en senere dag:’ til ’Sæt kryds her, hvis din dag sluttede i udlandet, og
du altså først rejste/rejser tilbage til Danmark på en senere dag:’.
Trin 5e transport på dagens 2. tur
Transport på dagens 2. tur udfyldes på præcis samme måde som for dagens 1. tur, se
nedenfor. Hvis der angives en meget stor omvej, som nedenfor, så udløser det en blød
advarsel.

Skemaet besvares som i trin 5c, men da der her indgår kollektiv transport, er der mere der
skal udfyldes.
5e.1 Transportmidler undervejs, i rigtig rækkefølge:
Da der i dette tilfælde benyttes tog, skal stationerne, som der rejses imellem, angives.
Systemet beregner i langt de fleste tilfælde automatisk afstanden. For S-tog angives også
linjen. Der kommer en blød advarsel, hvis der ikke er overensstemmelse mellem linjen og
stationerne, se nedenfor
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Ved benyttelse af kollektiv trafik, også busser, skal ventetiden indsættes.
Hvis der i stedet for ’Gang eller løb’ fra stationen til hjemmet vælges ’Cykel’, udløses to
ekstra spørgsmål, se nedenfor

5e.2 Tog du cyklen med i toget, eller hvordan blev den parkeret ved stationen?
Spørgsmålet vises kun, hvis der benyttes cykel i forbindelse med en togrejse.
Svarmuligheder:
Jeg tog cyklen med i toget
Cykelstativ i det fri
Overdækket cykelstativ
Aflåst cykelparkering (som jeg har nøgle til)
Jeg stillede bare cyklen, hvor der var plads
Mulige cykeltyper benyttet på turen, se en fuldstændig liste over muligheder nedenfor
Almindelig 2 hjulet cykel
Tandem
Cykel med anhænger
Elcykel
Ladcykel, Christiania cykel mv
Liggecykel eller anden specialcykel
5e.3 Rejste du sammen med nogen?
Besvares som i 5c.2.
5e.4 Hvorledes blev der betalt for bus/tog turen?
Spørgsmålet vises kun, hvis der indgår kollektiv transport på turen. Svarmuligheder:
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Mit bus/togkort dækker
Tillægsbillet til mit bus/togkort
Klippekort, eller anden billet med rabat
Rejsekortet (elektronisk billet)
Billet, til fuld pris
Gratis: Frirejse, frikort, fribillet
Min billet fra forrige tur var stadig gyldig
Jeg betalte ikke for turen
De to første muligheder, ’Mit bus/togkort dækker’ og ’Tillægsbillet til mit bus/togkort’, vises
kun, hvis der i trin 4.2 på spørgsmålet ’Har du bus/tog kort?’ er svaret ’Ja’.
5e.5 Hvad kostede turen?
Spørgsmålet vises kun, hvis der i foregående spørgsmål er valgt en betalingsform, hvor
prisen for den konkrete rejse kan bestemmes. Spørgsmålet vises således ikke, hvis der er
svaret ’Mit bus/togkort dækker’, ’Gratis: Frirejse, frikort, fribillet’ eller ’Jeg betalte ikke for
turen’. Der vises en blød advarsel, hvis der indtastes en meget lav eller meget høj pris.

5e.6 Hvem kørte bilen, du var passager i? – og var det en omvej?
Spørgsmålet vises, hvis der er angivet ’Passager’ på en biltur. Der skal besvares to
spørgsmål. Svarmulighederne på det første spørgsmål er:
Familiemedlem, som bor i min husstand
Anden person fra min husstand
Arbejdskollega
Ven, nabo, anden familie
Andre
Svarmulighederne på det andet spørgsmål er:
Vi fulgtes ad, vi skulle fra samme sted til samme sted
Jeg blev hentet/bragt, hele bilturen var for min skyld
Jeg kørte med i bilen, der blev kørt en omvej for min skyld
Jeg kørte med i bilen, der var ingen omvej
5e.7 Hvilken bil blev anvendt på turen?
Besvares som i 5c.3.
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Erhvervstur
Hvis der i trin 5d er angivet en erhvervstur med flere end 2 stop, jf. trin 5d.1, ser trin 5e lidt
anderledes ud. Der skal kun angives længden af den samlede strækning for hvert
transportmiddel.

5e.8 Her vil vi bede dig om at angive transportmidler og afstande for hele resten af
erhvervsturen fra første adresse til sidste adresse.
Spørgsmålet besvares ved at indsætte hvert enkelt transportmiddel, der er benyttet på turen.
Transportmidlerne behøver ikke stå i den korrekte rækkefølge. Da der er tale om en
erhvervstur, skal spørgsmålet ’fører?’ også besvares, selvom der benyttes et offentligt
transportmiddel. Svarmulighederne er ’Fører’ og ’Passager’. For en række transportmidler –
bus, tog, fly og færge – er det også muligt at svare ’Personale i øvrigt’. For metro er det kun
muligt at svare ’Passager’ eller ’Personale i øvrigt’, da der ikke er nogen fører.
Der fortsættes til trin 5f, som er uændret.
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Trin 5f dagens 3. tur

I dette eksempel afsluttes dagens turprogram efter 2. tur ved at sætte kryds i feltet ’Sæt
kryds her, hvis du ikke forlod hjemadressen, før dagen efter:’. Der udløses en blød
advarsel, da turprogrammet slutter inden klokken 17. Ved at fjerne markeringen kan der
naturligvis tilføjes yderligere ture, indtil turprogrammet er komplet.
Når der sættes kryds i ’Jeg havde ikke flere ture..’, så kommer siden til at se således ud

Trin 5g liste over dagen
Der vises her en opsummering af de indtastede ture. Da turprogrammet slutter før klokken
17, vises endnu en blød advarsel. Det er muligt for brugeren at gå tilbage via ’Tilbage / vis
forrige’ knappen og så indtaste flere ture.
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Hvis turprogrammet afsluttes et andet sted end på hjemadressen, er advarslen lidt
anderledes, se nedenfor
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Trin 6 Din husstand
Børn opfordres her til at få hjælp af en voksen til at udfylde trin 6:

Hvis antallet af personer i husstanden er 1, skal der ikke svares på sammensætningen af
husstanden og også kun på egen indkomst.
Hvis der er flere personer i husstanden bedes om relationen til disse, samt husstandens
samlede indkomst

32

Trin 6.1 Hvem er de andre i medlemmer i din husstand?

Følgende muligheder for at angive relationen til de personer, der bor i husstanden, se listen
nedenfor:
Min ægtefælle/samlever
Mit barn
Barn af ægtef/saml.
Min far/mor
Forældre til ægtef/saml.
Min bedstefar/mor
Mit barnebarn
Min bror/søster
Min niece/nevø
Svigerbørn
Svigerinde/svoger
Kusine/fætter
Tante/onkel/faster/moster
Andre familiemedlemmer
Ikke i familie
For børn vises kun disse svarmuligheder:
Min far/mor
Min bedstefar/mor
Min bror/søster
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Min niece/nevø
Kusine/fætter
Tante/onkel/faster/moster
Andre familiemedlemmer
Ikke i familie
Trin 6.2 Fast partner
Hvis der ikke vælges ”Min ægtefælle/samlever” i en af relationerne, kommer spørgsmålet om
fast partner:

Med følgende svarmuligheder:
Nej, jeg har ingen fast partner, kæreste eller ægtefælle
Partner, som bor i udlandet
Partner, som bor i Danmark, mere end 100 km væk
Partner, som bor indenfor 100 kilometer
Partner, som bor indenfor 50 kilometer
Partner, som bor indenfor 10 kilometer
Nægter at svare

Trin 6.2 Boligtype

Følgende boligtyper kan vælges fra listen:
Fritliggende parcelhus
Rækkehus, kædehus
Etagebolig
Landejendom
Kollegium
Andet
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Trin 6.3 Ejerforhold

Følgende ejerforhold er muligt at angive, se listen nedenfor
Ejerbolig
Leje
Andet
Trin 6.4 Bruttoindkomst

Her indtaster brugeren sin egen bruttoindkomst, hvor bruttoindkomsten er den samlede
indkomst før skatten er fratrukket. Beløbet kan enten angives som beløb pr. år eller pr.
måned, skemaet omregner selv.
Hvis der er flere i husstanden skal der også svares på husstandens samlede indkomst. Børn
skal ikke svare på egen indkomst, men kun husstandens samlede.
Hvis ikke man ønsker at oplyse indkomsten kan indkomstfeltet efterlades blankt, men der
skal udfyldes en forklaring på, hvorfor indkomsten ikke er angivet:

Med følgende svarmuligheder:
Nægter at svare: Jeg vil ikke give indkomstoplysninger her
Ved ikke: Jeg ved ikke, hvad jeg eller min familie tjener
Tak for hjælpen
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