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METODENOTAT 

Undersøgelsen af danskernes holdning til folkeafstemningen om EU retsforbeholdet faldt i tre 

delundersøgelser:  

1. Løbende undersøgelse før valget: otte bølger á godt 300 interviews (webbaseret via Epinions 

Danmarkspanel) 

2. Panelundersøgelse efter valget: 589 webbaserede interviews blandt respondenter fra de tre 

første bølger 

3. Befolkningsundersøgelse efter valget: 1.005 interviews (kombineret dataindsamling med 

postal invitation, mulighed for webbaseret besvarelse efterfulgt af telefoninterview) 

1. Løbende poll forud for valget 

Panelundersøgelsen er gennemført som webinterview (CAWI) bestående af 8 udsendelser fordelt i 

perioden 12. oktober til 1. december. Nedenstående angiver, hvilke dage, de forskellige bølger er 

indsamlet på med antallet af interviews i parentes. 

o Bølge 1: 12. oktober (221), 13. oktober (102) 

o Bølge 2: 19. oktober (145), 20. oktober (169), 21. oktober (1) 

o Bølge 3: 26. oktober (174), 27. oktober (139), 28. oktober (1) 

o Bølge4: 2. november (213), 3. november (103) 

o Bølge 5: 9. november (298), 10. november (38) 

o Bølge 6: 16. november (283), 17. november (34) 

o Bølge 7: 23. november (291), 24. november (52) 

o Bølge 8: 30. november (289), 1. december (14) 

Der er i alt gennemført 2.567 interviews i de otte bølger. Alle interviews er foretaget via Epinions 

Danmarkspanel. Samplingen er foregået automatisk og for hver bølge er en tilfældigt udvalg gruppe, 

der er repræsentativ for den danske befolkning over 18 år på køn, alder og bopæl inviteret til at 

deltage i undersøgelsen. I nogle tilfælde er der dog sendt ekstra invitationer ud til grupper, der er 

svære at nå ud til, ligesom der har været opsat kvoter for at sikre, at disse grupper, har haft mulighed 

for at deltage. Det er tilstræbt at gennemføre alle interviews i hver bølge over maksimalt to dage. Som 

det fremgår ovenfor, er der dog i to tilfælde medtaget et enkelt interview, som er foretaget meget 

tidligt om morgenen på tredjedagen. 

 

2. Panelundersøgelse efter valget 

Panel-i-panelundersøgelsen består af geninterviews med et udvalg af de deltagende panelister fra de 

første tre bølger. De 952 deltagere fra disse tre bølger er blevet inviteret via mail til at deltage i den 
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opfølgende undersøgelse. 589 har besvaret den opfølgende undersøgelse, hvilket giver en svarprocent 

på 61,9%. Undersøgelsen løb fra d. 4. december til den 14. december 2015. 

Tabellen herunder viser den demografiske sammensætning af bølge 1,2 og 3 og gruppen af 

geninterviewede ud fra deres køn, alder, bopæl, uddannelse og beskæftigelsesstatus. Kolonnen ’Bølge 

1,2,3’ viser sammensætningen af den gruppe, som er inviteret til at deltage i den opfølgende 

panelundersøgelse. Kolonnen ’Geninterviewede’ viser sammensætningen af det udsnit af ’Bølge 1,2,3’, 

som har deltaget i den opfølgende undersøgelse. Der er generelt ikke store forskelle mellem 

sammensætningen i Bølge 1,2,3 og gruppen af geninterviewede. Der er dog en tendens til, at lidt flere 

mænd, ældre og folk uden for arbejdsmarkedet har deltaget i det opfølgende interview sammenlignet 

med den andel, de udgjorde af Bølge 1,2,3. Til gengæld har lidt færre kvinder og unge, sammenlignet 

med andelen i Bølge 1,2,3, deltaget i den opfølgende undersøgelse.  

 

  Bølge 1,2,3 Geninterviewede 

Mand 40,8% 46,3% 

Kvinde 59,2% 53,7% 

18-34 år 14,5% 11,4% 

35-55 år 55,7% 53,8% 

56 år eller derover 29,8% 34,8% 

Nordjylland 8,8% 10,0% 

Midtjylland 22,6% 20,7% 

Syddanmark 22,3% 23,6% 

Hovedstaden 33,1% 33,1% 

Sjælland 13,2% 12,6% 

Grundskole 7,1% 7,3% 

Gymnasial uddannelse 9,9% 9,7% 

Erhvervsfaglig uddannelse 19,9% 19,7% 

Videregående uddannelse 63,1% 63,3% 

Privatansat 32,2% 30,9% 

Offentlig ansat 29,7% 29,2% 

Arbejdsløs 6,7% 7,3% 

Uden for arbejdsmarkedet 18,6% 21,6% 

Studerende 5,9% 5,3% 

Andet / ved ikke 6,8% 5,8% 

Antal svarpersoner 952 589 

 

3. Befolkningsundersøgelse efter folkeafstemningen 

Denne undersøgelse består af et kombinationsdesign, hvor indsamlingsmetoden består af interviews 

via web og interviews på telefon (CATI). Forud for selve dataindsamlingen udsendtes et 

orienteringsbrev til 3000 tilfældigt udvalgte husstande i Danmark. Orienteringsbrevet beskrev og 

motiverede undersøgelsen og indeholdt ligeledes et unikt login til det webbaserede spørgeskema. Da 

passwordet er unikt, kan hver respondent kun svare én gang. Brevet indeholdt et 

fødselsdagskriterium, hvor den person over 18 i husstanden, som senest havde haft fødselsdag, blev 
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bedt om at besvare undersøgelsen. På den måde blev der både foretaget en randomisering i forhold til 

hvilke husstande, der blev inviteret til at deltage, og en randomisering inden for husstanden i forhold 

til, hvem der skulle besvare undersøgelsen. De telefoniske interviews er gennemført af Epinions 

trænede interviewere i Epinions Call-center. Disse interviews er også foretaget ud fra et 

fødselsdagskriterium, og interviews via telefon er derfor også foretaget med den person over 18 år i 

husstanden, som senest har haft fødselsdag 

Dataindsamlingen startede 4. december, med mulighed for at besvare via web. Husstande, der ikke 

havde besvaret spørgeskemaet senest 9. december blev ringet op og inviteret til at deltage på telefon. 

Det sidste interview blev gennemført 5. januar. Undervejs blev stikprøven suppleret med personer, 

som ikke havde modtaget et brev i forvejen. Det elektroniske link har været åbent i hele perioden, og 

det har således også været muligt at deltage via web i perioden, hvor der er indsamlet 

telefoninterviews. Ligeså har personer, der ikke har modtaget et brev, fået mulighed for at besvare 

undersøgelsen på web. Der blev i alt gennemført 324 interviews på CAWI og 681 interviews på CATI 

(se tabellen nedenfor). 

 

Årsager til frafald 

Ud af den oprindelige stikrøve på 3.000 gennemførte 315 befolkningsundersøgelsen gennem det 

webbaserede spørgeskema. Af dem, som modtog brevet, gennemførte 354 interviewet telefonisk. 

Herefter blev ringelisten beriget med personer, som ikke havde modtaget et brev i forvejen. I alt 336 

interviews blev gennemført fra den nye ringeliste fordelt på 9 interviews på web og 327 interviews på 

telefon. I datasættet angiver variablen ’svarform’, hvordan deltageren har besvaret undersøgelsen. 

  Oprindelig 
stikprøve 

Ny stikprøve I alt 

Udsendte breve: 3000   

-          heraf breve retur 53   

Interview gennemførte på web 315 9 324 

Interview gennemført på telefon 354 327 681 

Interview gennemført i alt 669 336 1005 

Stoppet undervejs 42 42 84 

Nægter at deltage (telefoninterview) 916 862 1778 

Øvrige (ubrugelige numre, kan ikke 
kontaktes i perioden etc.) 

1373 446 1819 

Svarprocent (netto) 41% 27% 35% 

Svarprocent (brutto) 22% 20% 21% 

 


