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Tekst 1. Først vil jeg gerne stille dig nogle baggrundsspørgsmål. 
 

A. Hvor gammel er du? 
Skriv antal år ____ 

 
B. Er du mand eller kvinde? 

 
Mand   1 
Kvinde   2   

 
 

1. Er du gift eller samlevende? 
(her kan være homoseksuelle par) 

 
 

Ja, gift   1 
Ja, samlevende   2 
Nej,   er enlig   3 

 
2. Er der børn, under 18 år i din husstand? Med det mener jeg børn, der bor mindst halvdelen 

af tiden hos dig,  og som du har en forældrerolle over for? 
 

Ja   1 
Nej   2  gå til filter 1 

 
  

 
3. Hvor mange børn under 18 bor der i din husstand? 

 
Skriv antal ______ 

 
 
Filter 1  Hvis over 38 år i spm A gå til spm 4 
 Ellers gå til spm 4b  
  

4. Har du voksne børn, dvs. børn over 18 år?  
 

Ja  1 
Nej  2   
 
 
4. B. Hvor længe har du boet i Aalborg? 
 
Antal år: ____ 
 

 
 
 
 

Formateret
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5. Er du vokset op i Aalborg Kommune, anden kommune i Nordjylland, anden kommune i 
Danmark, eller i udlandet? 

 (med Aalborg kommune menes de nuværende kommunegrænser. Hvis vokset op flere steder, 
vælg det sted vedkommende boede da han/hun var 15 år.) 

 
I Aalborg  1  gå til filter 2 
I anden kommune i Nordjylland 2  gå til filter 2 
Andet sted i Danmark 3  gå til filter 2 
I udlandet  4 
 

 
6. I Hvilket land? 
 

Grønland  1 
 Færøerne  2 
 Andet nordisk land  3 
 andet vesteuropæisk land  4 
Østeuropa inkl. Jugoslavien  5 
mellemøsten, inklusiv Tyrkiet 6 
I andet land i Asien  7 
Afrika   8 
Mellem- og Sydamerika, Caribien 9 
USA, Canada eller Australien 10 
Andet  11  

 
Filter 2 Hvis kode 1 eller 2 i spm 1 gå til spm 7 
 Ellers gå til spm 8 
 

7. Er din ægtefælle/samlever vokset op i Aalborg Kommune, anden kommune i Nordjylland, 
anden kommune i Danmark, eller i udlandet? (Med Aalborg kommune menes de nuværende 
kommunegrænser. Hvis vokset op flere steder, vælg det sted vedkommende boede da var 15 
år.) 

 
Aalborg  1 
Anden kommune i Nordjylland 2 
Anden kommune i Danmark 3 
I udlandet  4 
 

 
8. Hvad med dine forældre: Hvor er de vokset op henne. Du kan igen svare: Aalborg 

Kommune, anden kommune i Nordjylland, anden kommune i Danmark, eller i udlandet? 
(Med Aalborg kommune menes de nuværende kommunegrænser. Hvis vokset op flere steder, 
vælg det sted vedkommende boede da var 15 år.) 

 
8.a. Mor 
Aalborg  1 gå til 8.c. 
Anden kommune i Nordjylland 2 gå til 8.c. 
Anden kommune i Danmark 3 gå til 8.c. 
I udlandet  4 
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            8.b.  I hvilket land er din mor vokset op? 
 

Grønland       1 
 Færøerne       2 
 Andet nordisk land       3 
 andet vesteuropæisk land       4 
Østeuropa inkl. Jugoslavien       5 
mellemøsten, inklusiv Tyrkiet      6 
I andet land i Asien       7 
Afrika        8 
Mellem- og Sydamerika, Caribien    9 
USA, Canada eller Australien      10 
Andet       11  

 
 
 
             8.c. Far 

Aalborg  1  gå til filter 3 
Anden kommune i Nordjylland 2  gå til filter 3 
Anden kommune i Danmark 3  gå til filter 3 
I udlandet  4 
 

 
            8.d.  I hvilket land er din far vokset op? 
 

Grønland       1 
 Færøerne       2 
 Andet nordisk land       3 
 andet vesteuropæisk land       4 
Østeuropa inkl. Jugoslavien       5 
mellemøsten, inklusiv Tyrkiet      6 
I andet land i Asien       7 
Afrika        8 
Mellem- og Sydamerika, Caribien    9 
USA, Canada eller Australien     10 
Andet      11  

 
Filter 3 Hvis kode 1-3 i spm 5 gå til spm 9 
 Ellers gå til tekst 2  
 

9. Under din opvækst boede du da længst tid i eller lige udenfor en storby (dvs. København, 
Odense, Århus, Aalborg)/ i en mellemstor eller mindre by / på landet eller i en landsby? 
(hvis flere steder, vælg da bosted dengang var15 år) 

 
I  eller ved en storby  1 
I en mellemstor eller mindre by  2 
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På landet eller i landsby  3 
 
 
Tekst 2.  Jeg vil nu stille dig nogle spørgsmål om dit forhold til Aalborg by  
 

10. Først vil jeg bede dig nævne de to steder (byer eller bydele) i Aalborg, hvor du bedst kunne 
tænke dig at bo og herefter de to steder, som du mindst kunne tænke dig at bo i? (hvis tvivl 
om hvad ”Aalborg” omfatter, svar ”Aalborg kommune”) 

 
Bedste sted: _______________________________ 
Næst bedste sted: ________________________________ 
Næst dårligste sted: ____________________________ 
Dårligste sted: _______________________________ 
 
 

11. Jeg vil nu nævne nogle steder og begivenheder i Aalborg. For hver af disse beder jeg dig 
svare om du inden for de sidste tre år er kommet der flere gange, enkelte gange (1-2) eller 
aldrig?  

 
(svarkategorier: 1 flere gange, 2 enkelte gange 3 aldrig 8 Kender ikke/ved ikke) 
 

a. I Aalborgs zoologiske have  
b. I Tivoliland 
c. På Nordjyllands Kunstmuseum  
d. Til koncert med Aalborg Symfoniorkester  
e. Til Aalborgs Jazz festival (”Den blå festival”) 
f. Til Aalborgs opera festival  
g. På Aalborg Teater 
h. Deltaget i Aalborgs karnevalsoptog 
i. Til en af AaBs kampe - fodbold, herrehåndbold eller ishockey 
j. Til en af Aalborg Damehåndbolds kampe 
k. På travbanen 
l. Til aftenskole (inklusiv Åbent Universitet) 
m. I kirke, missionshus, moské eller andet religiøst forsamlingssted – andet end til 

barnedåb, bryllupper og begravelser?  
 

12. Jeg skal nu fremsætte nogle påstande om Aalborg og Aalborgensere og bede dig 
tilkendegive din mening om hver enkelt påstand. Du har følgende svarmulighederne: Helt 
enig, overvejende enig, hverken enig eller uenig, overvejende uenig, helt uenig. 
 

  (Svarkategorier i spørgsmålet) 
 
  

a. Aalborgensere er imødekommende og gæstfrie.  
b. Aalborg er blevet for stor.  
c. Jeg føler mig til tider utryg, når jeg færdes i Aalborg 
d. Man kan stole mere på en aalborgenser end på en københavner.  
e. Jeg er stolt over at være fra Aalborg. 
f. Jeg er stolt over at være dansker.  
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Tekst 3. Nu vil jeg stille dig nogle spørgsmål om din nuværende beskæftigelse. 

 
13.  Hvad er din nuværende hovedbeskæftigelse? 
 

 
I arbejde som selvstændig    01  
I arbejde som medhjælpende ægtefælle   02  
I arbejde som funktionær, Tjenestemand   03 
I arbejde som faglært arbejder    04 
I arbejde som ufaglært arbejder    05 
Studerende     06gå til spm 18 
Værnepligtig     07 gå til spm 16 
På orlov     08 gå til spm 16 
Arbejdsløs     09 gå til spm 16 
Under revalidering, aktivering eller andet arbejdstiltag  10 gå til spm 16 
På efterløn/overgangsydelse    11 gå til spm 16 
På førtidspension     12 gå til spm 16 
På alderspension     13 gå til spm 16 
Hjemmearbejdende 

 
13.B. Helt konkret, hvad er din beskæftigelse:  
 
Skriv hvad: _________________ 
   

Filter 3B. Hvis kode 01 eller 02 i spm. 13, gå til spm 15. Ellers gå til spm 14.  
 

14.  Er du privat eller offentlig ansat? 
 

Privat  1 
Offentligt 2 
Mellemform 3 
 

15. Der har været meget tale om Aalborgs højteknologiske virksomheder, med satsning på 
informations- og kommunikationsteknologi. Arbejder du indenfor  en sådan virksomhed? 

 
Ja  1 
Nej  2 
Delvis 3 

 
Gå derefter til spørgsmål 17 

 
 

 
16. Hvad var din sidste hovedbeskæftigelse?  

 
Skriv hvad: ___________________ 
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17. Hvad er din højeste fuldførte uddannelse?  
 

Folkeskole afsluttet efter 7.-10. klasse eller realeksamen 01 
HF eller studentereksamen    02 
Tekniske skoler     03 
HH      04 
Faglig uddannelse    05 
Kort videregående uddannelse (under tre år)  06 
Mellemlang videregående uddannelse (mindst3, under5 år) 07 
Lang videregående uddannelse (mindst fem år) )  08 
Andet    09 
 

Gå derefter til filter 4 
 

18. Hvilken uddannelse er du i gang med? 
 
9-10. klasse 01 
HF eller studentereksamen    02 
Tekniske skoler     03 
HH      04 
Faglig uddannelse    05 
Kort videregående uddannelse (under tre år)  06 
Mellemlang videregående uddannelse (mindst3-under5 år)  07 
Lang videregående uddannelse (mindst fem år) )  08 
Andet    09 
 
 
Filter 4.  Hvis kode 07 eller 08 i spørgsmål 17 eller kode 07 eller 08 i spørgsmål 18, så gå til 
spørgsmål 19. Ellers gå til filter 5  
 

19. Hvilket fagområde vil du sige, at du har en uddannelse inden for – eller er ved at få en 
uddannelse inden for?  
(interviewer må godt foreslå, i de tilfælde svaret synes oplagt) 

  
Humaniora (fx sprog, psykologi, filosofi, musikvidenskab)  01 
Økonomiske- administrative – juridiske fag   02 
Andre samfundsfag (fx journalist, socialrådgiver, sociolog)  03  
Sundhedsvidenskab (fx læge, sygeplejersker, jordemoder, farmaceut) 04 
Teknik- og naturvidenskab (fx ingeniør, arkitekt, matematiker) 05 
Pædagogik (fx folkeskolelærer, pædagog)   06 
Jordbrugs- og fiskeriuddannelse (fx agronom)   07 
Kreative fag (fx kunstmaler, skuespiller, design, musiker)  08 
Militære fag     09 
Kan ikke placere sig i nogle af de opstillede fagområder  10 
 
Filter 5. Hvis kode 1 eller 2 i spørgsmål 1,  gå til spm 20. Ellers gå til spm 21 
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20. Hvad er din ægtefælles/samlevers højeste fuldførte uddannelse? 
 

Folkeskole afsluttet efter 7.-10. klasse eller realeksamen 01 
HF eller studentereksamen    02 
Tekniske skoler     03 
HH      04 
Faglig uddannelse    05 
Kort videregående uddannelse (under tre år)  06 
Mellemlang videregående uddannelse (3-5 år)  07 
Lang videregående uddannelse (mindst fem år) )  08 
Andet    09 

 
20.B Og hvad er din ægtefælles/samlevers nuværende hovedbeskæftigelse?  

 I arbejde som selvstændig    01  
I arbejde som medhjælpende ægtefælle   02  
I arbejde som funktionær, Tjenestemand   03 
I arbejde som faglært arbejder    04 
I arbejde som ufaglært arbejder    05 
Studerende     06 gå til spm 21 
Værnepligtig     07 gå til spm 21 
På orlov     08 gå til spm 21 
Arbejdsløs     09 gå til spm 21 
Under revalidering, aktivering eller andet arbejdstiltag  10 gå til spm 21 
På efterløn/overgangsydelse    11 gå til spm 21 
På førtidspension     12 gå til spm 21 
På alderspension     13 gå til spm 21 
Hjemmearbejdende 

 
20.C. Helt konkret, hvad er din ægtefælles/samlevers beskæftigelse:  
 
Skriv hvad: _________________ 

 
 
 

21. Hvad er/var din mors højeste fuldførte uddannelse? (eventuelt adoptivmor eller stedmor) 
 

Folkeskole afsluttet efter 7.-10. klasse eller realeksamen 01 
HF eller studentereksamen    02 
Tekniske skoler     03 
HH      04 
Faglig uddannelse    05 
Kort videregående uddannelse (under tre år)  06 
Mellemlang videregående uddannelse (mindst3-under5 år) 07 
Lang videregående uddannelse (mindst fem år) )  08 
Andet    09 

 Ved ikke    88 
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22. Hvad er/var din fars højeste fuldførte uddannelse? 
 (eventuelt adoptivfar eller stedfar) 

 
Folkeskole afsluttet efter 7.-10. klasse eller realeksamen 01 
HF eller studentereksamen    02 
Tekniske skoler     03 
HH      04 
Faglig uddannelse    05 
Kort videregående uddannelse (under tre år)  06 
Mellemlang videregående uddannelse (mindst3-under5 år) 07 
Lang videregående uddannelse (mindst fem år) )  08 
Andet    09 

 Ved ikke    88 
 
 
 

23. Hvilken beskæftigelse havde din far, dengang du var 15 år? 
(Hvis far allerede var død eller pensionist, spørg til sidste beskæftigelse. Hvis far ukendt 
spørg til mors beskæftigelse) 
 
 
I arbejde som selvstændig    01 
I arbejde som medhjælpende ægtefælle   02 
I arbejde som funktionær, Tjenestemand   03 
I arbejde som faglært arbejder    04 
I arbejde som ufaglært arbejder    05 
Studerende     06 gå til filter 6 
På orlov     07 gå til filter 6 
Arbejdsløs     08 gå til filter 6 
Under revalidering, aktivering eller andet arbejdstiltag  9 gå til filter 6 
På efterløn/overgangsydelse    10 gå til filter 6 
På førtidspension     11 gå til filter 6 
På alderspension     12 gå til filter 6 
Hjemmearbejdende     13 gå til filter 6 
 
23.B Hvad var din fars beskæftigelse helt konkret?  
 
Skriv hvad: ______________ 
 
 
Filter 6  Hvis kode 1 i spørgsmål 4 gå til spm 24 
 Ellers gå til spm 25 
 
 

24. Når det gælder dine voksne børn, vil jeg også gerne vide hvad dit ældste barn laver nu? 
(hvis svar af typen ”arbejdsløs ingeniør” eller ”ingeniør på barselsorlov”, skriv ”ingeniør”) 

 
I arbejde som selvstændig    01 
I arbejde som medhjælpende ægtefælle   02 
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I arbejde som funktionær, Tjenestemand   03 
I arbejde som faglært arbejder    04 
I arbejde som ufaglært arbejder    05 
Studerende     06 gå til spm. 25 
Værnepligtig     07 gå til spm. 25 
På orlov     08 gå til spm. 25 
Arbejdsløs     09 gå til spm. 25 
Under revalidering, aktivering eller andet arbejdstiltag  10 gå til spm. 25 
På førtidspension     11 gå til spm. 25 
Hjemmearbejdende     12 
 
24 B. Hvad er dit ældste barns beskæftigelse helt konkret?  
     
Skriv hvad: _______________ 

 
Filter 6B. Hvis spm 13 er kode 11-12, gå til spm 26. Ellers gå til spm. 25.  
 

25. Hvor mange jobs har du haft inden for de sidste 3 år? 
 

Skriv antal __________ 
 
Filter 7. Hvis spm 13 er kode 01-05 gå til spørgsmål 26 
Ellers gå til filter 8 
 
 

26. Ca. hvor mange timer arbejder du i en almindelig arbejdsuge?  
 
50mindst 60 timer   1 
mindst 50, men mindre end 60 timer 2 
mindst 45 timer men mindre end 50 timer 3 
mindst 40 men mindre end 45 timer 4 
mindst 35 timer men mindre end 40 timer 5 
mindst 25 timer men mindre end 35 timer 6 
under 25 timer   7  

 
Filter 8 Hvis kode 1-2 i spm 1 og kode 01-05 i spm 20b gå til spm 27. Ellers gå til spm 28.  
 
27. Ca.. hvor mange timer arbejder din ægtefælle/samlever i en almindelig arbejdsuge? 

 
mindst60 timer   1 
mindst 50, men mindre end 60 timer 2 
mindst 45 timer men mindre end 50 timer 3 
mindst 40 men mindre end 45 timer 4 
mindst 35 timer men mindre end 40 timer 5 
mindst 25 timer men mindre end 35 timer 6 
under 25 timer   7  

 
28. Har du nogensinde været arbejdsløs i mere end 6 måneder? 
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Ja 1 antal gange ___________ 
Nej 2 
 
 
Filter 9  Hvis kode 01-05 i spm 13 gå til spm 29 
Ellers gå til spm. 30 
 
29.Jeg vil nu komme med en række udsagn og bede dig svare på, i hvilken grad udsagnene 
passer på dig og din arbejdssituation. Du har følgende svarmuligheder: passer i høj grad, passer 
i nogen grad, passer i mindre grad / passer slet ikke) 
 
(svarkategorier i spm) 
 

a. Jeg kan selv bestemme, hvilke arbejdsopgaver jeg skal udføre.  
b. Jeg kan selv bestemme over mine arbejdstider.  
c. Blandt mine arbejdsopgaver er at lede andres arbejde.  
d. Jeg foretager ofte udenlandsrejser i forbindelse med mit arbejde. (ofte = mindst 2 

gange sidste år.) 
e. Jeg føler ofte, at kravene fra mit arbejdssted går udover mit familieliv og privatliv.  
f. Jeg er så glad for at arbejde, at jeg – selv hvis jeg vandt en masse penge i Lotto - 

ville blive ved med at arbejde. 
 
Filter 9A. Hvis kode 01-02 i spm. 13, gå til 29 j. Ellers gå til spm 29 g.  
 
g. Mine lønforhold er noget min fagforening forhandler med min arbejdsgiver, og ikke 

noget jeg forhandler selv.  
h. Jeg ville gerne have en mere ledende stilling end jeg har nu  
i. Jeg er til tider bange for at miste mit arbejde 
 

Gå derefter til spm 30 
 
Filter 9 B. Hvis kode 03-05 i spm. 13, gå til 30. Ellers gå til spm 29. j. 
 
j. Jeg er til tider bange for at min virksomhed skal gå konkurs.  
 

 
30. Man taler nogen gange om forskellige samfundsklasser: arbejderklassen, middelklassen og 

overklassen. Hvis nu du skulle placere dig i en af de her tre kategorier, hvilken ville du så 
sige, at du hører hjemme i? 
 
arbejderklassen   01 
middelklassen  02 
overklassen  03 
ønsker ikke at placere sig 04  

 
 
Tekst 4. Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål til dine venner og omgangskreds samt til 
foreningsmedlemskaber.  
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31.A Hvis du tænker på dine to nærmeste venner, er de så vokset op i Aalborg Kommune, anden 
kommune i Nordjylland, anden kommune i Danmark, eller i udlandet? 
 (Med Aalborg kommune menes de nuværende kommunegrænser. Hvis vokset op flere steder, 
vælg det sted vedkommende boede da var 15 år.) 
 
31. b. Ven 1:  

Ålborg  1 
Anden kommune i Nordjylland 2 
Anden kommune i Danmark 3 
I udlandet  4 
Har ingen venner  5 

 
31.c.  Ven 2: 

Ålborg  1 
Anden kommune i Nordjylland 2 
Anden kommune i Danmark 3 
I udlandet  4 
Har ingen venner  5 

 
 
 

32. Hvis du tænker på dine to nærmeste venners uddannelsesmæssige baggrund. Hvad er da 
deres højeste fuldførte uddannelse? 

 
32.a. Første ven: 

 
Folkeskole afsluttet efter 7.-10. klasse eller realeksamen 01 
HF eller studentereksamen    02 
Tekniske skoler     03 
HH      04 
Faglig uddannelse    05 
Kort videregående uddannelse (under tre år)  06 
Mellemlang videregående uddannelse (3-5 år)  07 
Lang videregående uddannelse (mindst fem år) )  08 
Andet    09 
Har ingen venner    10 
Ved ikke    88 

 
32.b. Anden ven 

 
 Folkeskole afsluttet efter 7.-10. klasse eller realeksamen 01 
HF eller studentereksamen    02 
Tekniske skoler     03 
HH      04 
Faglig uddannelse    05 
Kort videregående uddannelse (under tre år)  06 
Mellemlang videregående uddannelse (3-5 år)  07 
Lang videregående uddannelse (mindst fem år) )  08 
Andet    09 
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Har ingen venner    10 
Ved ikke    88 

 
 
 

33.  Er der i din familie eller omgangskreds personer: 
 

(svarkategorier ja/nej) 
  
1) Som vil kunne hjælpe dig med at finde et job, hvis det bliver nødvendigt?  
2) Som vil kunne låne dig et større pengebeløb, hvis du skulle få brug for det (20.000kr.?)  
3) Som sidder i en høj stilling i Aalborgs erhvervsliv, i Aalborgs offentlige administration, 

eller i Aalborgs politiske liv?  
 
 
 

34. Har du nogen tillidspost i en forening eller forældrebestyrelse? 
 
Ja  1 
Nej  2 

 
35. Er du medlem af eller tilknyttet følgende forening eller gruppe: 

 
(svarkategorier ja/nej) 
 

a. Et politisk parti eller en politisk forening 
b. En religiøs organisationStatskirken, som f eks en menighed eller en frikirke? (ikke 

Folkekirken) 
c. En humanitær hjælpeorganisation (Røde kors, Folekirkens Nødhjælp, Amnesty 

International osv.) 
d. En miljøværns eller naturfredningsforening? 
e. En loge, som Lions, Rotary, Round Table, Frimurerlogen, Wise Men’s Club eller 

andet? 
f. Spejderbevægelsen? 
g. Hjemmeværnet? 
h. Aalborg Skydelaug? 
i. En kulturforening, for eksempel et sangkor, en teatergruppe eller en kunstforening?   
          

 
Tekst 5  Nu vil jeg stille dig nogle spørgsmål om dine medievaner og kulturforbrug.  
 
 

36. Læser du regelmæssigt avis. 
 (Regelmæssigt = minimum to gange om ugen for dagsaviser, hver 2. uge for ugeaviser) 
 
Ja  1 
Nej  2 gå til spm 37 
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36.a  Hvilken eller hvilke? 

 
(svarkategori ”ja” hele vejen ned) 
 
A.A. Nordjyske Stiftstidende (”Stiften”)  
B.B. Gratisaviser/husstandsomdelte lokalaviser 
C.C. Politiken 
D.D. Information  
E.E. Weekendavisen 
F.F. Jyllandsposten 
G.G. Berlingske Tidende 
H.H. Børsen 
I.I. BT 
J.J. Ekstrabladet 
K.K. Kristeligt Dagblad 
L.L. Andre danske aviser  
M.M. Engelsksprogede aviser 
N.N. Andre udenlandske aviser 

 
37. Er der nogle blade eller magasiner, du læser regelmæssigt? 

(Regelmæssigt = mindst hver anden gang, de udkommer) 
 
Ja  1 
Nej  2  gå til spm 38 
 
 
37.a. Hvilket eller hvilke? 

 
(svarkategori ”ja” hele vejen ned.)  
 
A.A. Appetize (Husstandsomdelt Aalborgmagasin) 
B.B. Biler, Både og Fly (fx Bilmagasinet, Bil køb og salg, nyt om biler, BÅDnyt) 
C.C. Børn (fx Vi forældre, Vores Børn, Forældre & Børn, Gravid) 
D.D. Computer, Teknik og Videnskab (fx Computerworld, Illustreret Videnskab) 
E.E. Dameblade (fx Alt for damerne, Femina, Ugebladet Søndag, Q) 
F.F. Erotiske/pornografiske blade (fx Tidens kvinder, M!, Rapport, PS) 
G.G. Familieugeblade (fx Familiejournalen, Ude & Hjemme, Hjemmet, Hendes Verden) 
H.H. Fagforeningsblade  
I.I. Forbrugermagasiner (fx Samvirke, Tænk og test ..)  
J.J. Helseblade (fx Helse, I form, Månedsbladet slank) 
K.K. Hus, Have og Mad (fx Antik & Auktion, BoBedre, Boligmagasinet, Mad & Bolig) 
L.L. Håndarbejds-/Gør-det-selvblade (fx Gør det selv i hjemmet) 
M.M. Kulørte ugeblade (fx Billed-Bladet, Se & Hør, Her & Nu, Kig ind) 
N.N. Livsstil og Mode (fx Euroman, Eurowoman, Woman, Bazar, Vogue, Costume) 
O.O. Musik, Film og Foto (fx Digital Foto, BBC Music Magazine) 
P.P. Natur og Historie (fx National Geografic, Fisk og Fri, Wildlife, Jagt og Natur) 
Q.Q. Rejseblade 
R.R. Sportsblade (fx Golfmagasinet, Sports Illustrated, Sportsfan) 

Formateret: Punktopstilling

Formateret: Punktopstilling
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S.S. Teknik-/Videnskabsblade (Fx Illustreret Videnskab, National Geografic)  
T.T. Tegneserier (fx Anders And & Co, Basserne) 
U.U. Økonomi og Samfund (fx. Penge og Privatøkonomi, The Economist) 
V.V. Ungdomsblade (fx Vi unge, Gaffa, Chili, Costume, Sirene,) 
W.W. Kan ikke indplacere blad/magasin/Andet 

 
38. Er der nogen af følgende fjernsynsprogrammer, som du tit ser? 

 (Tit = Mindst hver tredje gang, det kommer for ugentlige programmer, mindst et par gange 
om ugen for Strandvejsvillaen, Deadline og Robinson) 

 
(svarkategori ja  1  nej  2).  

a. Drengene fra Angora (DR2)  
b. Lægens bord (DR1) 
c. Strandvejsvillaen (TV-Danmark)  
d. Deadline (DR2)    
e. Pengemagasinet (DR1)    
f. Hvem vil være millionær? (TV2) 
g. Robinsonekspeditionen (TV3)  
h. Regionale nyheder (TV2 eller 24 Nordjyske) 
 
38.B. Jeg vil nu spørge dig om hvad, der interesserer dig mest i fjernsynet, og du kan 
hver gang svare, om du er helt enig, overvejende enig, hverken enig eller uenig, 
overvejende uenig eller helt uenig.  
 
(svarkategorier i spørgsmål)  
 

a. ”Jeg er mere interesseret i dokumentarprogrammer end i underholdning.” 
b. ”Jeg er mere interesseret i lokale nyheder end i internationale nyheder.”  
c. ”Jeg er mere interesseret i det danske kongehus end i præsidentvalget i USA.”  

 
38.c. Hvis du bruger Internet til private formål, hvad bruger du da særlig meget tid på? 

(Op til to svar) 
 
Bruger ikke Internet til private formål  1 
Informationssøgning     1 
Spil, musik, underholdning   1 
Chat     1 
E-mail     1 
e-handel og bankforretninger    1 
Andet.     1  

 
 

39. Hvor ofte læser du bøger i din fritid? 
 
Ofte   1 
Indimellem  2 
Sjældent   3  gå til spm 41 
Aldrig   4  gå til spm 41 
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40. Jeg vil nu nævne nogle forfattere. Til hver af dem vil jeg spørge om, om du har læst noget af 
denne forfatter, eller om du kunne tænke dig at læse noget af denne forfatter? 
(læg ind en lille pause imellem forfatternavn og bogeksempelet) 
 
 
Svarkategorier: Jeg har læst noget af denne forfatter 1, Jeg har ikke læst noget af denne 

forfatter, men kunne tænke mig at gøre det 2  Jeg har ikke læst noget af denne forfatter, og kan 
heller ikke tænke mig at gøre det 3 Jeg kender ikke denne forfatter 4  

  
Har du læst, eller kunne du tænke dig at læse, noget af: 
A. … Johannes V. Jensen, - for eksempel Kongens fald? 
B. ... Kirsten Thorup, - for eksempel Himmel og Helvede? 
C. ... Leif Davidsen, - for eksempel Den russiske sangerinde? 
D. ... Svend Åge Madsen, - for eksempel Syv aldres galskab? 
E. ... Ken Follett, - for eksempel London kalder? 
F. ... Jane Aamund, - for eksempel Klinkevalstrilogien? 
G. ... Jakob Ejersbo, - for eksempel Nordkraft? 
H. ... Danielle Steel, - for eksempel Kun for en sommer? 
I. ... Bo Lidegaard, - for eksempel hans biografi over Jens Otto Krag? 

 
41. Jeg vil nu stille dig et spørgsmål om musik: Kan du lide at lytte til de artister eller 

komponister, jeg nu vil nævne? Du har følgende svarmuligheder kan godt lide, kan hverken 
lide eller ikke lige, kan ikke lide, kender ikke 

 
(svarkategorier i spm) 

 
A. Thomas Helmig             
B. Miles Davis                  
C. Stravinsky  
D. Tamra Rosanes           
E. DAD (Disneyland after dark)  
F. Kandis  
G. Eminem                
H. Operaen Carmen 
 

42. Jeg vil nu stille dig et spørgsmål om billedkunst. Vil du angive i hvilken grad du er enig i de 
følgende påstande om billedkunst. Du kan hver gang sige, om du er helt enig, overvejende 
enig, hverken enig eller uenig, overvejende uenig eller helt uenig. 

 
(svarkategorier ovennævnte + ved ikke)  

 
a. Jeg kan bedst lide et billede, hvis jeg kan se, hvad det forestiller. 
b. Jeg sætter større pris på et maleri, hvis jeg ved noget om billedet eller om 

kunstneren.  
c. Jeg kan godt lide Skagensmalerne.  
d. Jeg kan godt lide Cobra-malerne. (fx Asger Jorn) 
e. Jeg finder installationskunst interessant (fx guldfisk i blendere).  

 
Filter 10  Hvis kode 1 i spm. 11c gå til spm 44. Ellers gå til spm 43 
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43.  Har du været til en kunstudstilling i løbet af det sidste år? 
 
 Ja   1 
 Nej   2 
 Husker ikke, ved ikke  8 

 
 

44. Jeg vil nu læse en række ord og udtryk op, som beskriver hvordan et hjem kan være. Vil du 
angive for hver af udsagnene i hvilken grad de passer til at beskrive, hvorledes dit hjem er? 
Du har følgende svarmuligheder: passer i høj grad, passer i nogen grad, passer i mindre 
grad, passer slet ikke, ved ikke) 

 
(svarkategorier i teksten) 
 
1. Rummeligt  
2.  Rent og ryddeligt 
3  Loppemarkedsstil 
4  Helt almindeligt 
5  Moderne  
6  Eksklusivt  
7  Arkitekttegnede designmøbler  
8  Mange antikviteter 
9  Mange bøger 
10 Mange pyntegenstande 
11 Overvejende originalkunst på væggene  
 

45. Nu vil jeg komme med nogle udsagn om, hvordan et måltid mad kan være. Når du/I 
inviterer venner eller familie til middag, i hvor høj grad passer følgende udsagn så på den 
mad du/I serverer: Du har følgende svarmuligheder: passer i høj grad, passer i nogen grad, 
passer i mindre grad / passer slet ikke 

. 
 Svarkaterorier i teksten + ved ikke 
 

Laver aldrig mad til gæster  1  gå til filter 11.  
 
A. Jeg serverer oftest fedtfattig mad  
B. Jeg sætter en ære i, at der altid er rigeligt med mad 
C. Jeg serverer oftest traditionel, dansk mad 
D. Når jeg handler ind til en middag med gæster, er det lige meget, hvad det koster 
E. Det er gerne noget nyt og lidt eksotisk  
F. Jeg ville aldrig vove at servere noget, som jeg var usikker på om mine gæster  
          ville kunne lide 
 
Filter 11  Hvis kode 1 eller 2 i spm 1 gå til spm 46. Ellers gå til spm 47.  
 

46. Til hverdag hvem laver da som oftest aftensmad hjemme hos jer? 
 
det gør jeg   1 
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det gør min ægtefælle/samboer 2 
det gør vi på skift  3 
 
 
47. Har du/I børn mellem 2 og 10 år i husstanden? 
 
Ja  1 
Nej   2  gå til spm 48 

 
47. B.  Plejer du eller din ægtefælle/samlever at læse for eller med barnet/børnene? 
 
Sjældent eller aldrig  1 
En gang i mellem  2 
Næsten dagligt eller dagligt 3 
 
 
48. Har du/I børn mellem 7 år op til 18 år i husstanden? 
 
Ja  1 
Nej  2  gå til spm 49 
 
48. B. Bruger du og/eller din ægtefælle/samlever tid til børnenes skolearbejde? 
 
Sjældent eller aldrig   1 
En gang i mellem   2 
Næsten dagligt eller dagligt  3 
Barnet går ikke i skole eller har ikke skolearbejde 4 
 
 
 
 

 
49. Har du/I kæledyr?  
 
Ja  1 
Nej  2  gå til spm 51 
 
  

 
50. Hvilket eller hvilke? 
  

Hund    1 
Kat    1 
Kanin   1 
Mus, marsvin, hamster  1 
Rotte    1 
Ilder    1 
Hest    1 
Fisk    1 
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Fugl    1 
Høns    1 
Skildpadde   1 
Øgle    1 
Slange   1 
Edderkop   1 
Andet    1 

 
 

51. Mener du, at din nuværende helbredstilstand i almindelighed er: 
 
 god   1 
 nogenlunde 2 
dårlig   3 
ved ikke   8 

 
52. A Vil du sige at du går op i at holde dig i god fysisk form? 

Ja, i høj grad 1 
Ja, i nogen grad 2 
I mindre grad 3 
Slet ikke  4 
 

52B. Har du i dit voksne liv dyrket nogen form for idræt regelmæssigt og over en længere 
periode? 

( betyder at man har gjort det i minimum et år) 
 
 ja  1 
 nej  2  gå til spm 54 
 
 

53. Hvilken eller hvilke former for idræt? 
 
   1 
Aerobics 
Aikido    1 
Atletik    1 
Badminton    1 
Ballet     1 
Basketball    1 
Bodybuilding    1 
Bordtennis    1 
Boksning    1 
Brydning    1 
Kroket     1   
Curling    1 
Cykling    1 
Dans     1 
Fitness    1 
Fægtning    1 



 20 

Fodbold    1 
Floorball    1 
Gang (inklusiv gåture, stavgang)   1 
Golf     1 
Gymnastik    1 
Hockey     1 
Håndbold    1 
Ishockey     1 
Jagt     1 
Judo     1 
Kano/kajak    1 
Karate    1 
Kampsport    1 
Kickboksning    1 
Kunstskøjteløb    1 
Løb/jogging    1 
Motorcross 
Motorsport    1 
Orientering     1 
Petanque     1 
Ridning    1 
Roning    1 
Rugby    1 
Rulleskøjteløb    1 
Sejling    1 
Sjippet    1 
Skateboard    1 
Ski      1 
Skydning    1 
Squash    1 
Styrketræning/vægttræning   1 
Surfing    1 
Svømning    1 
Tae Kwondo    1 
Tennis    1 
Vandreture    1 
Volleyball    1 
Vægtløftning    1 
Yoga     1 
Andet    1 

 
54. Vil du karakterisere dig selv som overvægtig,  normalvægtig eller undervægtig? 

 
Overvægtig   1 
Normalvægtig  2 
Undervægtig  3 
  
 
55. Ryger du nu eller har du tidligere røget til daglig? 
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 Ja, ryger til daglig nu   1 
Har røget til daglig, stoppet nu  2 
Har aldrig røget til daglig  3 
  

 
56. I løbet af et år, går du da i solarium ofte, en gang imellem eller aldrig?  

 
Ofte  1 
En gang imellem 2 
Aldrig  3 

 
 
 

 
57. Jeg vil nu spørge om dine synspunkter vedrørende forskellige samfundsforhold. Vil du til 

hver af de følgende påstande tilkendegive i hvilken grad du er enig? 
 
 

Svarkategorier: Helt enig, overvejende enig, hverken enig eller uenig, overvejende uenig, 
helt uenig + ved ikke 
 
 
1. ”Hvis det kan få gang i dansk økonomi, bør vi godtage større lønforskelle, end vi har i 
dag”  

 
2. ” Danmark burde gå over til euro, den europæiske møntenhed.” 

 
3. ” Politik er tit så kompliceret, at jeg ikke kan følge med i, hvad det handler om.”  

 
4. ”Det danske velfærdsniveau skal opretholdes, selv om det kan betyde højere skatter.”  

 
5. ”Den danske bistand til udviklingslandene er for lav.” 

 
6. ”Der findes ikke længere sociale klasser i Danmark.”  

 
 

7. ”Der er for mange, der ikke gider at arbejde i Danmark i dag.” 
 
  

8. ”Hvis der er for få jobs, burde arbejdsgivere foretrække danskere frem for indvandrere.” 
 
  

9. ”Jeg går meget mindre op i materielle goder end de fleste andre gør 
 
 

10. ”Jeg betaler gerne lidt mere for økologiske madvarer” 
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11. ”Der er ikke mange mennesker, man kan stole helt og fuldt på.” 
 
  

12. ”Kunne jeg vælge, ville jeg foretrække en mandlig chef.” 
 
  

13. ”Det går ud over børnene når mange kvinder prioriterer deres arbejde så højt som de gør 
i dag.”  

 
 

14. ”Selv om jeg opdagede, at en af mine naboer slog sin kone, synes jeg ikke at det er noget 
jeg skulle blande mig i.”  

 
 

15.  ”Nogen gange kan det være nødvendigt at give børn en endefuld”  
 

58. Hvis du stemte ved sidste folketingsvalg, hvad stemte du da? 
 
  

Jeg stemte ikke     01 
Centrumdemokraterne    02 
Dansk Folkeparti     03 
Enhedslisten     04 
Fremskridtspartiet     05 
Det Konservative Folkeparti    06 
Kristendemokraterne    07  
Radikale Venstre     08 
Socialdemokratiet     09 
Socialistisk Folkeparti    10 
Venstre     11 
Andre     12 
Vil ikke svare     13 
 

59. I hvor høj grad tror du på følgende ting: 
 
 
(svarkategorier:  Det tror jeg slet ikke på / det tror jeg i mindre grad på/ det tror jeg i nogen grad 
på / eller det tror jeg i høj grad på /kan ikke svare) 
 

1) Akupunktur 
2) Astrologi 
3) Overnaturlige fænomener, så som synskhed og spiritisme 
4) UFOer 

 
Tekst 6.  Til slut nogle spørgsmål til din boligsituation samt dine indtægts- og formueforhold:  
 

60. Bor du/I i en ejerbolig, andelsbolig eller lejet bolig?  
 

Ejerbolig  1 
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Andelsbolig  2 
Lejebolig  3  gå til spm 62 

 
61.  Hvad tror du denne bolig vil kunne sælges for i dag?  

 
8 kasser 

 
62. Ejer du/I et sommerhus eller en ferielejlighed? 
 
 Ja  1 

Ja medejer  2 
Nej  3  gå til 64 
 

63.  Hvad tror du dit sommerhus/ferielejlighed vil kunne sælges for i dag? 
 (Hvis medejer: Hvad tror du din andel ville være værd i dag?) 

 
 8 kasser 
 

64. Har du/I en eller flere biler i husstanden? 
 
Ja, en    1 
Ja, flere   2 
Nej   3  gå til spm 66  

 
65. Hvad vil du anslå værdien af din (dyreste) bil til at være? 
(Hvis det er arbejdsstedet, der ejer (den dyreste) bil vil vi alligevel vide, hvad den er værd) 
 
 
Under 50.000   01 
mellem 50.000 og 100.000  02 
mellem 100 000 og 200.000  03 
mellem 200.000 og 350 000  04 
mellem 350 000 og 500 000  05 
over 500 000   06 

 
66. Hvis vi ser bort fra eventuel pensionsopsparing, har du nogen anden formue af betydning? 

Her tænker jegi for eksempel på udlejningsejendomme, båd, kunstsamling, aktier eller 
værdipapirer, der enten alene eller samlet beløber sig til mere end 300.000 kroner? 

 
 

 Ja   1 
Nej   2  gå til spm 67 
 
 66.a. Hvad drejer det sig om? (gerne flere svar) 
 1. Udlejningsejendomme 1 
 2. Båd  1 
 3. Kunstsamling 1 
 4. Aktier, værdipapirer 1 
 5. Anden samling 1 
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 6. Andet  1 
 

67. Omtrent hvor stor var husstandens samlede indtægt inden skat og fradrag i 2003?  
 

Kr. (8 kasser) 
 
 
68. Så det sidste spørgsmål: Forskerne bag denne undersøgelse vil gerne mødes med nogle af 

de, der har deltaget i dette telefoninterview. Må de kontakte dig om et stykke tid, for at stille 
dig nogle uddybende spørgsmål om det du er blevet spurgt om i dag? 

 
Ja 1 Telefonnummer 8 kasser + fornavn 
Nej 2. 
 
 

Tak fordi du gav dig tid til at svare på vores spørgsmål  
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