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Flash Eurobarometer 194
(Urban Audit Perception Survey)

Country Specific Questionnaire
Denmark

FLASH 194 URBAN AUDIT
IN PREDEFINED COUNTRIES, ASK Q0:
Q1

Kan du sige mig om du generelt er meget tilfreds, forholdsvis tilfreds, forholdsvis utilfreds eller slet ikke
tilfreds med hver af de følgende tjenesteydelser i [CITY]
[LÆS OP – ROTERES - KUN ÉT SVAR PR. LINJE]
Meget tilfreds..........................................................................4
Forholdsvis tilfreds .................................................................3
Forholdsvis utilfreds .............................................................2
Slet ikke tilfreds ......................................................................1
[VED IKKE/INTET SVAR] .....................................................9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Q2

Den offentlige transport i byen, f.eks. bus eller metro
Skolerne
Den sundhedspleje der ydes af hospitaler
Den sundhedspleje der ydes af læger
Grønne områder såsom offentlige parker og haver
Sportsfaciliteter såsom sportspladser og –haller
Biografer
Kulturelle faciliteter såsom koncertsale, teatre, museer og biblioteker
Offentlig tilgængelig internetadgang på f.eks. internetcaféer eller biblioteker
Internetadgang i hjemmet

Jeg vil nu læse nogle udsagn op for dig. Kan du fortælle mig om du er meget enig, forholdsvis enig,
forholdsvis uenig eller meget uenig i hvert af disse udsagn?
[LÆS OP – ROTERES - KUN ÉT SVAR PR. LINJE]
Meget enig .............................................................................4
Forholdsvis enig .....................................................................3
Forholdsvis uenig ...................................................................2
Meget uenig............................................................................1
[VED IKKE/INTET SVAR] .................................................. 9
A
B
C
D
E
F
G
H

Det er let at finde et godt job i [CITY]
De udlændinge, der bor i [CITY], er godt integreret
Det er nemt at finde et godt sted at bo til en rimelig pris i [CITY]
Når du kontakter myndighederne i [CITY], giver de effektiv hjælp
Luftforureningen er et stort problem i [CITY]
Støj er et stort problem i [CITY]
[CITY] er en ren by
[CITY] bruger sine ressourcer på en fornuftig måde

[ROTER IKKE DE SIDSTE TO SPØRGSMÅL OG BEHOLD TIL SLUTNINGEN]
I
J

Du er tilfreds med at bo i [CITY]
Det vil blive mere behageligt at bo i [CITY] i løbet af de næste fem år

Q3

Kan du, for hvert af følgende udsagn, sige mig om det altid, sommetider, sjældent eller aldrig sker
for dig?
[LÆS OP – ROTERES - KUN ÉT SVAR PR. LINJE]

Altid.........................................................................................4
Sommetider ............................................................................3
Sjældent ................................................................................2
Aldrig.......................................................................................1
[VED IKKE/INTET SVAR] .................................................. 9
A
B
C

Du har svært ved at betale dine regninger sidst på måneden
Du føler dig tryg i det kvarter du bor i
Du føler dig tryg i [CITY]

DEMOGRAPHICS
D1. Køn
(SPØRG IKKE - AFMÆRK DET KORREKTE)
Mand.................................................................................1
Kvinde...............................................................................2

D2. Hvor gammel er du?
[_][_]
[99]

år gammel
[AFSLAG/INTET SVAR]

D3. Hvor gammel var du, da du stoppede med at være fuldtidsstuderende?
(Skriv DEN ALDER HVOR UDDANNELSE OPHØRTE)
[_][_] år gammel
[ 9 9 ] [AFSLAG/INTET SVAR]
[ 0 1 ] [HAR ALDRIG STUDERET PÅ FULD TID]
[ 0 0 ] [STUDERER STADIG PÅ FULD TID]

D4. Hvad angår din nuværende beskæftigelse, vil du sige at du er selvstændig, lønmodtager eller arbejder,
eller vil du sige, at du er uden erhvervsmæssig beskæftigelse? Betyder det, at du er...
[HVIS DER GIVES ET SVAR PÅ HOVEDKATEGORIEN, LÆSES DE RESPEKTIVE
UNDERKATEGORIER OP]
- Selvstændig
Æ i.e. :
- landmand, forstmand, fisker...................................... 11
- butiksejer, håndværker.............................................. 12
- udøver af et liberalt erhverv (advokat, læge, revisor, arkitekt...)
- leder af en virksomhed.............................................. 14
- andet ......................................................................... 15

13

- Lønmodtager
Æ i.e. :
- udøver af et liberalt erhverv (ansat læge, advokat, revisor, arkitekt)
- daglig leder, direktør eller topleder ........................... 22
- mellemleder,.............................................................. 23
- Embedsmand ............................................................ 24
- kontormedarbejder .................................................... 25
- anden form for ansat (sælger, sygeplejerske osv...). 26
- andet
........................................................... 27
- Arbejder
Æ i.e. :
- tilsynsførende / sjakformand (teamleder osv...) ........ 31
- Arbejder
........................................................... 32
- ufaglært arbejder....................................................... 33
- andet
........................................................... 34
- uden erhvervsmæssig beskæftigelse
Æ i.e. :
- hjemmegående ......................................................... 41
- studerende (fuld tid) .................................................. 42
- pensioneret ............................................................... 43
- jobsøgende................................................................ 44
- andet ......................................................................... 45
- (Afslag)
..................................................................................... 99

21

D5.

Hvilket af de følgende udsagn gælder for dig?
(KUN ET UDSAGN TILLADT, VÆLG DET FØRSTE DER GÆLDER, TÆNK PÅ DE NUVÆRENDE 25
MEDLEMSLANDE I EU)
- Mine forældre og jeg blev født i Danmark ...................... 1
- Jeg blev født udenfor EU ................................................ 2
- Jeg blev født i et andet land i EU..................................... 3
- Jeg blev født i Danmark og mindst en af mine forældre blev født udenfor EU 4
- Jeg blev født i Danmark og mindst en af mine forældre blev født i et andet land i EU

5

- [VED IKKE/INTET SVAR] .............................................. 9
D5_NONEU.
()

Hvilket af de følgende udsagn gælder for dig?

- Mine forældre og jeg blev født i Danmark ...................... 1
- ........................................................................................ 2
- Jeg blev født i [COUNTRY] men mindst en af mine forældre er født i udlandet 3
- [VED IKKE/INTET SVAR] .............................................. 9
D6. For bedre at kunne forstå hvilket område du henviste til, vil vi gerne have at du fortæller os hvilken bydel
du bor i. Denne information vil kun blive brugt til at indplacere vores resultater på kortet. Venligst fortæl os
hvad postnummeret er, i det område du bor i?
POSTNUMMER ...................................................... ______
[VED IKKE/INTET SVAR] ........................................... 9999
D8. Dette afslutter interviewet. Imidlertid vil vi muligvis gerne kontakte nogle personer i fremtiden for at stille
dem nogle få tillægsspørgsmål. Kan vi få din tilladelse til at ringe dig op igen på et tidspunkt for at få lidt
mere at vide om dine tanker og meninger?
Ja......................................................................................1
Nej ....................................................................................2
(Afviste) ............................................................................3
(VED IKKE/INTET SVAR) ................................................9

Hvis kode 1 i D8, spørg:
D9. Må vi bede om dit navn så en interviewer lettere kan få fat på dig?
NAVN: _________

