
 

Page1/9 

 

DK2020_84668_KU_Covid19_Wave1 

DK2020_84668_KU_Covid19_Wave1 

Version: 1 

Question type: Grid 
#SPD Category: health 

[Q1] Hvorledes har du haft coronavirus inde på dit eget liv? 
 

-[Q1_1]      Jeg har selv været syg 

-[Q1_2]      Jeg har/har haft syge i min husstand 

-[Q1_3]      Jeg har/har haft syge i min familie 

-[Q1_4]      Jeg har/har haft syge i min bekendtskabskreds 

<1>      Nej, men er ikke blevet testet 

<2>      Nej, og er blevet testet negativ 

<3>      Ja, har testet positiv, men ikke særlig syg af Coronavirus 

<4>      Ja, har været meget syg med Coronavirus 

<5>      Ja, indlagt 

<6>      Ved ikke 

 

Question type: Single 
#SPD Category: health 

[Q2] Hvordan vil du beskrive dit nuværende helbred? 
 

<1>      Meget dårligt 

<2>      Dårligt 

<3>      Nogenlunde 

<4>      Godt 

<5>      Meget godt 

<6>      Ved ikke 

 

Question type: Grid 
#row order: randomize 

[Q3] Nedenfor ser du fem udsagn. For hvert udsagn, bedes du markere det svarder kommer 
tættest på hvordan du har følt dig i de seneste to uger. Bemærk at et højere tal står for 
bedre trivsel. 

I de seneste 2 uger... 

 

-[Q3_1]      ... har jeg været glad og i godt humør 

-[Q3_2]      … har jeg følt mig rolig og afslappet 

-[Q3_3]      … har jeg følt mig aktiv og energisk 

-[Q3_4]      … er jeg vågnet frisk og udhvilet 

-[Q3_5]      … har min dagligdag været fyldt med ting der interesserer mig 

<1>      1 På intet tidspunkt 

<2>      2 Lidt af tiden 

<3>      3 Lidt mindre end halvdelen af tiden 



 

Page2/9 

 

DK2020_84668_KU_Covid19_Wave1 

<4>      4 Lidt mere end halvdelen af tiden 

<5>      5 Det meste af tiden 

<6>      6 Hele tiden 

<7>      Ved ikke 

 

Question type: Grid-Open 
#SPD Category: religion 

[Q4] Hvor ofte har du udøvet følgende handlinger i den seneste uge? 

-[Q4_1]      Bøn 

-[Q4_2]      Meditation 

-[Q4_3]      Besværgelser 

-[Q4_4]      Healing af selv eller andre 

<1>      Notér, antal: 

 

Question type: Single 
#SPD Category: religion 

[Q5] Har du deltaget i en/flere religiøse handlinger (fx gudstjeneste, bøn, offer) og/eller 
hørt religiøse oplæg (herunder taler, foredrag, prædikener og undervisning/dars) online 
under coronavirus pandemien? 
 

<1>      Aldrig 

<2>      Næsten aldrig 

<3>      Ja, sjældent 

<4>      Ja, ofte 

<5>      Ved ikke 

 

Question type: Single 
#SPD Category: religion 

[Q8] Hvor ofte plejer du at bede bortset fra ved religiøse ritualer og gudstjenester?  
 

<1>      Aldrig 

<2>      Sjældnere 

<3>      Flere gange om året 

<4>      Mindst én gang om måneden 

<5>      Én gang om ugen 

<6>      Mere end én gang om ugen 

<7>      Hver dag 

<8>      Ved ikke 

 

Question type: Single 
#SPD Category: religion 

[Q9] Hvor ofte plejer du at gå i kirke, moske, tempel, gurdwara, synagoge eller lignende?  
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<1>      Aldrig eller næsten aldrig 

<2>      Flere gange om året 

<3>      Mindst én gang om måneden 

<4>      Én gang om ugen 

<5>      Mere end én gang om ugen 

<6>      Hver dag 

<7>      Ved ikke 

 

Question type: Single 
#SPD Category: religion 

[Q10s] Hvilken religion eller åndelig tradition er du medlem af? 
 

<1>      Kristendom (herunder også Folkekirken) 

<2>      Islam 

<3>      Jødedom 

<4>      Buddhisme 

<5>      Hinduisme 

<6 fixed>      Andet 

<7 fixed>      Ingen 

 

Question type: Single 
#SPD Category: religion 

[Q10a] Uanset om du er medlem af en bestemt religion og/eller åndelig tradition, vil du så 
betegne dig selv som spirituel eller ej? 
 

<1>      Spirituel 
<2>      Ikke spirituel 
<3>      Ved ikke 

 

Question type: Single 
#SPD Category: religion 

[Q11] Hvor enig eller uenig er du i udsagnet "religion er meget vigtigt for mig"?  
 

<1>      Helt uenig 

<2>      Overvejende uenig 

<3>      Hverken enig eller uenig 

<4>      Overvejende enig 

<5>      Helt enig 

<6>      Ved ikke 

 

Question type: Single 
#SPD Category: religion 

[Q12] Uanset om du går i kirke, moske, tempel, gurdwara, synagoge eller ej, vil du så 
mene du er... 
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<1>      Et troende menneske 

<2>      Et ikke troende menneske 

<3>      Overbevist ateist 

<4>      Ved ikke 

 

Question type: Single 
#SPD Category: religion 

[Q13] Hvilket af disse udsagn kommer nærmest din tro?  
 

<1>      Der er en personlig Gud 

<2>      Der er en guddommelig kraft eller ånd, men ikke personificeret Gud 

<3>      Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro 

<4>      Jeg tror ikke der er nogen åndelig kraft eller personlig Gud 

<5>      Ved ikke 

 

Question type: Single 
#SPD Category: religion 

[Q14] Hvor enig eller uenig er du i udsagnet "det er nødvendigt at tro på Gud for at kunne 
kende forskel på rigtigt og forkert"?  
 

<1>      Helt uenig 

<2>      Overvejende uenig 

<3>      Hverken enig eller uenig 

<4>      Overvejende enig 

<5>      Helt enig 

<6>      Ved ikke 

 

Question type: Single 

[Q15] I Danmark har religiøse menigheder fulgt regeringens opfordringer til ikke at 
forsamles under coronavirus pandemien. Folkekirken aflyser gudstjenester og udsætter 
konfirmationer, moskeer aflyser fredagsbøn osv. Er du enig eller uenig i denne strategi? 
 

<1>      Stærkt uenig 

<2>      Uenig 

<3>      Noget uenig 

<4>      Noget enig 

<5>      Enig 

<6>      Stærkt enig 

<7>      Ved ikke 

 

Question type: Single 

[Q6] Har du deltaget i Phillip Fabers morgensang eller andre former for fællessang?  
 



 

Page5/9 

 

DK2020_84668_KU_Covid19_Wave1 

<1>      Aldrig 

<2>      Næsten aldrig 

<3>      Ja, sjældent 

<4>      Ja, ofte 

<5>      Ved ikke 

 

Question type: Grid-Open 

[Q7]  

Uden at medregne toiletbesøg, hvor ofte vasker og/eller afspritter du så hænder i løbet af 

en typisk dag, som det er netop nu?  

 

-[Q7_1]      Afspritning 

-[Q7_2]      Håndvask 

<1>      Notér, antal: 

 

Question type: Multiple 
#row order: randomize #max number of choices: 3 

[Q16] Et af tiltagene for at begrænse Corona-smitte har været at lukke forskellige 
institutioner og begrænse sammenkomster. Hvilke af følgende begrænsninger er efter din 
mening forbundet med særlig store savn eller har i dine øjne særlig negativ indvirkning?  
Du kan markere op til tre svar 
 
Lukning af/begrænsning deltagerantal ved... 
 

<1>      Kulturinstitutioner (museer, biografer, biblioteker osv.) 

<2>      Kulturelle arrangementer (koncerter, teaterforestillinger) 
<3>      Religiøse møder – jævnlige (gudstjenester, fællesbøn, messer) 

<4>      Religiøse højtider og fejringer (påskegudstjenester, ramadan eller andet 
…) 

<5>      Begravelser 

<6>      Sportsarrangementer 

<7>      Politiske møder 

<8>      Private sammenkomster (f eks i forbindelse med familiefester o.l.) 

<9>      Cafeer, restauranter 

<10 fixed xor>      Ved ikke 

 

Question type: Grid 
#row order: randomize 

[Q17] Hvor enig eller uenig er du i at følgende årsager har udløst coronavirus pandemien? 
 

-[Q17_1]      Coronavirus skyldes en tilfældighed, og kan forklares naturvidenskabeligt 

-[Q17_2]      Coronavirus skyldes menneskers adfærd, og kan forklares 
naturvidenskabeligt 

-[Q17_3]      Coronavirus skyldes, at Naturen reagerer på menneskehedens adfærd 
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-[Q17_1]      Coronavirus skyldes en tilfældighed, og kan forklares naturvidenskabeligt 

-[Q17_4]      Coronavirus skyldes, at guddommelige / spirituelle magter reagerer på 
menneskers adfærd 

-[Q17_5]      Coronavirus er led i en guddommelig plan 

<1>      Stærkt uenig 

<2>      Uenig 

<3>      Noget uenig 

<4>      Noget enig 

<5>      Enig 

<6>      Stærkt enig 

<7>      Ved ikke 

 

Question type: Multiple 
#row order: randomize 

[Q18] Hvad anser du som det væsentligste for at komme coronavirus pandemien til livs?  
 

Du kan markere flere svar 

<1>      At følge eksperternes råd og vejledning 

<2>      At vi alle ændrer vores liv 

<3>      At vi alle respekterer Naturens orden 

<4>      At vi alle følger Guds plan 

<5 fixed xor>      Ved ikke 

 

Question type: Single 

[Q19] Mener du generelt, at de fleste mennesker er til at stole på eller mener du, at man 
ikke kan være 
for forsigtig, når man har med mennesker at gøre? 
 

<1>      De fleste er til at stole på 

<2>      Man kan ikke være for forsigtig 

<3>      Ved ikke 

 

Question type: Single 

[Q20] Hvor enig eller uenig er du i udsagnet "jeg er bekymret over at jeg selv eller andre 
skal blive smittet med coronavirus? 
 

<1>      Stærkt uenig 

<2>      Uenig 

<3>      Noget uenig 

<4>      Noget enig 

<5>      Enig 

<6>      Stærkt enig 

<7>      Ved ikke 
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Question type: Open 
#any 

[Q21] Hvilken ændring i dine sociale relationer og aktiviteter under coronavirus 
pandemien har påvirket dig mest? 

Notér venligst 

Ved ikke 

 

Question type: Scale 

[Q22] Nogle mennesker mener, at de har det fulde herredømme over den måde deres 
tilværelse udvikler sig på, mens andre føler, at deres egne handlinger ingen indflydelse har 
på, hvordan det går dem. 

Hvor på skalaen vil du placere dig selv, hvor 1=overhovedet ingen indflydelse og 

10=overordentlig meget indflydelse?  

Range: Overhovedet ingen indflydelse 1 ~ 10 Overordentlig meget indflydelse 
Ved ikke 

 

Question type: Grid 
#row order: randomize 

[Q23] Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 
 

-[Q23_1]      Siden coronavirus pandemien kom til Danmark har jeg følt mig mere i 
konflikt med eller uenig med andre mennesker 

-[Q23_2]      Siden coronavirus pandemien kom til Danmark har jeg følt mig mere 
tillidsfuld i forhold til fremtiden 

-[Q23_3]      Siden coronavirus pandemien kom til Danmark er jeg blevet bedre til at 
acceptere tilværelsens vilkår 

-[Q23_4]      Siden coronavirus pandemien kom til Danmark har jeg følt mere dårlig 
samvittighed 

<1>      Stærkt uenig 

<2>      Uenig 

<3>      Noget uenig 

<4>      Noget enig 

<5>      Enig 

<6>      Stærkt enig 

<7>      Ved ikke 

 

Question type: Grid 
#row order: randomize 

[Q24] Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 
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-[Q24_1]      Siden coronavirus pandemien kom til Danmark er jeg blevet mere 
overbevist om videnskabens evne til at løse store kriser 

-[Q24_2]      Siden coronavirus pandemien kom til Danmark er jeg blevet mere 
overbevist om menneskehedens evne til at komme gennem store kriser 

<1>      Stærkt uenig 

<2>      Uenig 

<3>      Noget uenig 

<4>      Noget enig 

<5>      Enig 

<6>      Stærkt enig 

<7>      Ved ikke 

 

Question type: Grid 
#row order: randomize 

[Q25] Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 
 

-[Q25_1]      Siden coronavirus pandemien kom til Danmark oplever jeg mere mening 
og formål i mit liv 

-[Q25_2]      Siden coronavirus pandemien kom til Danmark har jeg oplevet en 
eksistentiel krise 

-[Q25_3]      Siden coronavirus pandemien kom til Danmark har jeg været mere i stand 
til at bruge tid på det, der er væsentligt for mig 

<1>      Stærkt uenig 

<2>      Uenig 

<3>      Noget uenig 

<4>      Noget enig 

<5>      Enig 

<6>      Stærkt enig 

<7>      Ved ikke 

 

Question type: Grid 
#row order: randomize 

[Q26] Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 
 

-[Q26_1]      Siden coronavirus pandemien kom til Danmark har jeg følt mig mindre 
forbundet med andre mennesker 

-[Q26_2]      Siden coronavirus pandemien kom til Danmark har jeg følt mig mere 
tillidsfuld over for myndigheder og autoriteter 

<1>      Stærkt uenig 

<2>      Uenig 

<3>      Noget uenig 

<4>      Noget enig 

<5>      Enig 

<6>      Stærkt enig 

<7>      Ved ikke 

 

Question type: Open 
#any 
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[Q27] For nogen mennesker får begivenheder som coronavirus pandemien betydning for 
hvordan de opfatter sig selv og deres tilværelse - på godt og ondt og for andre kan 
begivenheder som coronavirus pandemien opleves som et vendepunkt i tilværelsen.  
 
Vi er interesserede I at vide hvordan coronavirus pandemien har haft betydning for dig og 
dine tanker om dit liv. 

Ved ikke 

 

 

 
 


