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Den danske befolkning set med friske øjne
Gyldne hjem, Byens puls eller Kulturnaut? Det er forskellige typer, som du vil møde i denne bog. For du 
sidder nu bogstaveligt talt med den danske befolkning i dine hænder. I bogen finder du de danske hus-
stande delt op i 9 overordnede hovedgrupper og 36 underliggende unikke typer. Typerne baserer sig på 
hårde data, tal og statistikker, som er baggrunden for en række informationer om de enkeltes særlige 
kendetegn som forbrugere og borgere. 

Men kan det lade sig gøre? Kan du, jeg og alle andre placeres, beskrives og ikke mindst identificeres på 
basis af hård statistik? Er vi som mennesker og individer ikke alle unikke? Selvfølgelig er vi det! 

Med conzoom® ved vi meget om mange, men ikke alt om alle – og slet ikke noget om dig eller mig. 
Men selvom vi hver især er unikke, så er der også en række fælles træk ved os mennesker. Træk eller 
tendenser, der kan findes og måles på kryds og tværs af landet gennem matematisk datamodellering, 
statistikker, interviews og naturligvis egen empiri, som er opnået gennem mange års arbejde med data 
og mennesker. Det kalder vi for teknoantropologi, og det anvendes bredt i vores samfund til gavn for 
vores udvikling og fælles forståelse af den enkeltes behov og adfærd.

Det er ikke Geomatic, der deler befolkningen op i firkantede kasser. Vores teknikker gør det blot muligt 
at beskrive fragmenter af det samfund, som allerede eksisterer og som i en vis grad har opdelt sig selv.

Så vil du vide, om de læser Se og Hør på Solsiden, om Aktive børnefamilier spiser økologisk eller om 
de Vise veteraner spiller Lotto, kan du med conzoom® få en god indikation og det bedste afsæt for at 
blive klogere på Danmark og danskerne. Du får med conzoom® indblik i typernes baggrund og forud-
sætninger for livet.

Dermed er du hjulpet godt på vej, når du skal kommunikere klart og målrettet; når du skal forklare 
forskelle på markedsandele fordelt på områder; når du i dit næste forskningsprojekt vil forklare og do-
kumentere demografiske forskelle; eller når du som politiker eller embedsmand vil tænke på optimale 
serviceudbud til landets borgere.

Første generation af denne klassifikation blev til i 2002. Siden er data blevet opdateret hvert eneste år. 
Gennem årene har vi foretaget tilpasninger, så klassifikationen til stadighed er tilpasset tiden og det 
samfund, som den afspejler. Derfor er der også denne gang ændringer i såvel grupper som typer. For 
befolkningen udvikler sig hele tiden, ligesom den viden og indsigt, du kan få fra os, bliver større år for år.

Jeg håber, at du vil finde inspiration i dette værk og med conzoom® blive klogere på Danmark og alle 
os, der bor i landet.

God læse- og arbejdslyst!

   

Martin Kaae Glarvig
Præsident og stifter

Geomatic a/s
Center for geoinformatik

Indledning
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Din genvej til den danske  
befolkning
Med conzoom® generation 5 har du adgang til 
de mest avancerede datadrevne analyser af dan-
skernes demografiske forhold, deres livsstil, ad-
færd og holdninger. Grundlaget for conzoom® 
er adresser, der er samlet i meget ensartede 
klynger af husstande.

Du vil se befolkningen opdelt i 9 overordnede 
grupper (A-I) og i alt 36 specifikke typer, som har 
numre inden for hver gruppe (A1, A2 osv.). Det 
afgørende har været at se på ligheder og forskelle 
i det samlede datamateriale. 

De 9 overordnede grupper er defineret, så de hver 
især udgør så ensartede dele af den danske be-
folkning som muligt. De 36 underliggende typer 
er til gengæld så forskellige fra hinanden som 
muligt. Bogens indhold følger denne struktur:

Først de 9 befolkningsgrupper 
Først præsenteres du for grupperne. Du får et 
godt overblik og indsigt i, hvilke karakteristika de 
enkelte befolkningsgrupper samlet har. 

Dernæst finder du de 36 
befolknings typer
Dernæst bliver du præsenteret for typerne med 
alder, indkomst, boligform, geografi, socialklas-
se og om de har børn eller ej, deres uddannelse 
og en masse andre faktorer. 

Du kan se befolkningen på tre måder
Hver gruppe og type er først beskrevet i billeder 
og herefter følger en overordnet beskrivelse, 
der giver dig et indblik i, hvem du møder her. Til 
sidst får du en grafisk fremstilling af nogle af 
de informationer, du kan få gennem conzoom®. 
Ikke alle vores variable er medtaget, men vi 
har valgt at præsentere dig for en vifte af gode 
variable, som alle er tilgængelige hos Geomatic. 
Nogle er anvendt i selve opbygningen af klassi-
fikationen, mens andre er mere bløde variable, 
der tjener det formål at give et godt helhedsind-
tryk af typerne. 

Som du ved, kan du ikke med conzoom®klas-
sifikationen finde informationer på enkeltperso-
ner. Men du kan nu få informationer på klynger 
fra tre til fem husstande. Klynger, der består af 
husstande, der er hinanden meget lig.

Vi har gjort vores ypperste for ikke at værdilade 
grupper og typer, men blot iagttage og præsen-
tere. Det skulle gøre det let for dig at vælge, 
hvilke overordnede grupper og underliggende 
typer, du ønsker at kommunikere med eller 
analysere nærmere. 

Skab hurtigt overblik  
i diagrammerne
Gennem hele conzoom®klassifikationen giver 
diagrammerne dig vigtige demografiske og ad-
færdsmæssige karakteristika for den enkelte 
befolkningsgruppe og -type.

Tager vi en type som C1 Landbrugere, viser 
diagrammerne, hvordan denne type opfører sig 
i forhold til den danske befolkning betragtet 
under ét. Når bjælken ud for udsagnet ’Går i 
kirke’ slår ud på højre side af midteraksen, an-
giver det, at C1 Landbrugere i højere grad end 
resten af befolkningen går i kirke. Når bjælken 
for samme C1 Landbrugere slår ud til venstre 
ved udsagnet ’Går til pop-/rockkoncert’, så er 
det fordi C1 Landbrugere generelt går mindre 
til pop-/rockkoncerter end den gennemsnitlige 
befolkning.

Tallet på den enkelte søjle er angivet med både 
et indekstal og en procentsats. Et udsving på for  

eksempel indeks 150 betyder, at typen er over-
repræsenteret med 50 % i forhold til et gennem-
snit for Danmarks befolkning. Når bjælken ikke 
svinger ud i forhold til midteraksen = indeks 100, 
ligner typen altså det gennemsnitlige Danmark, 
hvad angår netop dette udsagn. 

Det lyder enkelt, men det er afgørende samti-
dig at tage den egentlige andel i betragtning. 
For eksempel er indekstallet for topledere hos 
D1 Formue og formåen ganske højt i forhold 
til hele befolkningen. Men den faktiske andel 
af topledere blandt D1 Formue og formåen er 
til trods kun 4,7 % imod 1,6 % på landsplan 
(conzoom®klassifikation G5 15). Selv om be-
skæftigelsen som topleder derfor er med til 
at kendetegne D1 Formue og formåen, er der 
stadig langt mellem toplederne, også ved denne 
type. Jo færre individer, der ligger til grund for et 
givent forhold, des større bliver udsvinget og det 
er her, man skal passe på med sine tolkninger.

Klassifikationen bliver til.                Everiin og Christina er med til trykstart hos Clausen Grafisk.

IndledningIndledning
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Familietræet
Familietræet er en simplificeret visualisering af 
conzoom®klassifikationens mange dimensioner. 
Nedenfor er conzoom®typerne placeret efter de-
res stærkeste forgreninger, der udspringer fra 
stammen i form af fuldoptrukne linjer. Samtidigt 
har vi ved stiplede linjer vist nære relationer mel-
lem familietræets grene, altså relationer mellem 
typer med store ligheder. 
Såfremt der mellem to typer er en fuldoptrukken 
sort linje med betegnelsen Ældre, betyder det, 

at der ved forgreningen primært er udskilt dem 
i en højere alder. Hvor en forgrening, der senere 
udspringer i grene, er forbundet i en relation, 
breder denne relation sig til de øvrige grene i 
en kombineret forgrening. Dette er eksemplet 
for G3. 

Naturligvis findes der mange andre relationer 
rent datamæssigt, men vi har for klarhedens 
skyld valgt alene at vise relationerne på vari-
ablene alder, indkomst og børn.

Fuld diskretion og anonymitet
Hverken Danmarks Statistik eller Geomatic må i 
nogen form videregive data, som kan identificere 
enkeltpersoner, husstande eller virksomheder. 
Dette er fastslået i Lov om behandling af person-
oplysninger, i daglig tale persondataloven.

Vores virke og troværdighed er afhængig af, at 
du kan stole på os, vores samarbejdspartnere og 
vores metoder. Det er altafgørende, at der ikke 
opstår usikkerhed i befolkningen, om hvordan 
oplysninger fra åbne og offentlige datakilder el-
ler data, som er indsamlet af Danmarks Statistik, 
behandles af Geomatic.

Det er derfor vigtigt at påpege, at conzoom®-
klassifikationen ikke viser person- eller indi-
vidoplysninger af nogen art. Enhver information, 
som indgår i klassifikationen, fremstår i aggre-
geret form. Data opgøres i klynger af personer og 
husstande, hvor mindre følsomme data - såsom 
boligform - indgår fra klynger på tre husstande, 
mens mere følsomme oplysninger såsom ind-
komst, alene anvendes på klynger fra fem hus-
stande. Klassifikationen kan altså på ingen måde 
identificere hverken enkeltpersoner, familier el-
ler husstande, men alene en række fællestræk 
ved grupper af sammenlignelige områder.

Derudover har vi et anonymitetsprincip, der bety-
der, at vi fjerner eventuelle ekstremværdier i sta-
tistikkerne. Hvis for eksempel en enkelt person 
eller husstand på en vej, altså i en klynge, har en 
formue eller indkomst, der ligger markant over/
under normalen, da sættes loft/bund på denne 
person allerede i statistikken, så den aldrig vil 
fremgå specifikt i statistikken og vedkommende 
derved kan identificeres. For indkomster og for-
mueforhold er dette beløb sat til +/- 10.000.000 
kroner. Det betyder, at alle, der har formuer el-
ler indtægter, der ligger markant højt eller lavt, 
opskrives/nedskrives henholdsvis til et beløb på 
+/- 10.000.000 kroner. 

Vigtige love, regler og principper
Reglerne for datasikkerhed er nærmere beskre-
vet i Datasikkerhedsreglement for Danmarks 
Statistik. Reglementet omfatter de generelle reg-
ler for, hvorledes oplysningerne skal beskyttes 
under opbevaring og bearbejdning i Danmarks 
Statistik. Derudover regulerer Persondataloven 
alle forhold omkring indsamling, bearbejdning 
og videregivelse af persondata, herunder også 
til markedsføringsmæssige forhold.

Vi ser det som vores pligt at sikre, at vores kunder 
kender rammerne for brug af personoplysninger. 
Det gør vi dels af respekt for dig som person, dels 
af respekt for vores samarbejdspartnere og ikke 
mindst den danske befolkning. 

Har du spørgsmål om persondataloven eller 
markedsføringsloven, i forbindelse med vores 
samarbejde, så tøv ikke med at spørge os. 

Socialklasserne
Der findes flere måder at opdele Danmarks be-
folkning på. I conzoom® indgår nu også fem so-
cialklasser. De er baseret på fire variabler: 
1) Personlig indkomst
2) Husstandens formue 
3) Uddannelsesniveau 
4) Beskæftigelse

Den personlige indkomst og husstandens formue 
giver en umiddelbar placering i en af de fem 
socialklasser. Herefter flytter vi eventuelt social-
klassen et trin afhængig af uddannelsesniveau. 
Til sidst kan vi igen flytte et trin afhængig af be-
skæftigelsen, hvis det er muligt i forhold til, hvil-
ken klasse man allerede er placeret i, idet man 
hverken kan få en placering over socialklasse et 
eller under socialklasse fem.

Du kan læse mere om socialklasserne på hjem-
mesiden www.klassesamfund.dk.
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De fire Kompassegmenter
- og kombinationerne
 

De Individorienterede
De Individorienterede skal hovedsageligt findes 
i Jylland. Personerne i dette segment har en 
relativ jævn aldersmæssig fordeling, dog med 
en vis overrepræsentation blandt den yngre del 
af befolkningen under 40 år samt blandt mænd. 
Personerne i det Individorienterede segment 
udviser ikke den store interesse for samfunds-
økonomiske og politiske spørgsmål og synes, at 
Danmark skal holde orden i eget hus, før man 
skal yde hjælp til andre lande. De ønsker at holde 
sig til det nære og koncentrerer sig i høj grad om 
deres egen tilværelse og succes.

Ø

Ø

De Fællesskabsorienterede
Det er nøgleord som medmenneskelighed, social 
ansvarlighed, omsorg og sundhed, der i overve-
jende grad kendetegner dette segment. Selv om 
det er det vestligste segment i Kompasrosen, 
finder man flest øst for Storebælt, især i hoved-
stadsregionen. Personerne er i stor udstrækning 
i aldersgruppen 40 til 59 år og især kvinder. Inte-
resserne centrerer sig omkring helse og økologi, 
hvorfor det er den politiske og grønne forbruger, 
man ofte finder i dette segment.

De Moderne
I stor udstrækning den yngre del af befolknin-
gen, der er i færd med at opbygge en karriere og 
sætte sit præg på udviklingen i erhvervslivet. De 
Moderne er i overvejende grad under 40 år med 
en lille overvægt af mænd og ofte bosiddende 
i hovedstadsområdet. Der dog ikke en meget 
udtalt geografisk skævhed for dette segment. De 
går meget op i deres karriere og knokler også. 
For en stor del er den opfattede arbejdsuge på 
40 timer og derover.

 

De Traditionelle
I høj grad den ældre del af befolkningen. Perso-
nerne i dette segment har ydet sit til det danske 
samfund og nyder nu godt af det danske vel-
færdssamfunds goder. Segmentet, der ligger i 
bunden af Kompasrosen, kan man hovedsageligt 
finde i provinskommuner både øst og vest for 
Storebælt. En relativ stor del af de Traditionelle 
er ude af erhverv, men blandt dem, der stadig 
er aktive på erhvervsmarkedet, findes mange 
arbejdere – især ufaglærte. Størsteparten har 
en husstandsindkomst, der ligger noget under 
landsgennemsnittet.

De Moderne-individorienterede
Her finder man de unge, der er med fremme og 
oppe på beatet. De er dynamiske, karrierelystne 
og villige til at yde den indsats, der skal til for at 
nå højt op på karrierestigen. Det er ikke nødven-
digvis en kort eller lang akademisk uddannelse, 
der har banet vejen for deres succes. Segmentet 
udgøres hovedsageligt af unge i alderen 20 til 
39 år med en klar overrepræsentation af mænd. 
Mange har endnu ikke stiftet familie og er stadig 
synlige i det pulserende gadebillede på caféer, 
restauranter, diskoteker og biografer.
 

De Traditionelle-individorienterede
Nøgleord som fædrelandskærlighed, teknologi-
skepsis samt gør-det-selv danner hovedsageligt 
rammen for dette befolkningsudsnits fælles-
træk. Her finder man den ældre generation, der 
nyder sin pensionisttilværelse og ikke ønsker, at 
dagligdagen skal bryde med traditionelle danske 
rammer og værdier. Personerne i dette segment 
har typisk lavere indkomster og ofte ingen eller 
en lavere uddannelse. De har overvejende huse 
i provinskommunerne – især vest for Storebælt, 
hvor landejendomme eller gårde ofte er den 
foretrukne boligform.

 

Om Gallup Kompas
Gallup Kompas er et segmenteringsværktøj, der 
udelukkende på baggrund af holdningsspørgs-
mål giver en nuanceret indsigt i forbrugernes 
holdninger, værdier og livsstil. Gallup Kompas er 
løsningen, hvis du ønsker en meget præcis profil 
af forbrugere, medier og brands, der arbejder sig 
ud over de geodemografiske målgrupper.

Gallup Kompas bruges til en lang række un-
dersøgelser heriblandt Index Danmark / Gallup, 
TvMeter og Gallup Radio Index. Grundlæggende 
er Gallup Kompas’ statistiske konstruktion etab-
leret i to hoveddimensioner som respondenten 
scorer point i:

• Moderne - Traditionel
• Individ - Fællesskab

Resultatet af disse scorer placerer respondenten 
i en af modellens ni segmenter, hvor for eksem-
pel personer med en høj individorienteret score 
og en neutral score i dimensionen Moderne-Tra-
ditionel tilhører segmentet Individorienterede.

Diagrammet viser de 36 conzoom®typer place-
ret efter udfaldet af de årligt i alt ca. 25.000 
respondenters score. På de næste sider kan du 
læse en kort karakteristik af de enkelte kompas-
segmenter. 

Om Index Danmark
Index Danmark / Gallup er et syndikeret media- 
og marketinginformationssystem, der løbende 
måler danskernes medie- og mærkevareforbrug 
samt livsstil, adfærd, sociodemografi, interesser, 
aktiviteter og holdninger.

Med adgang til denne dybdegående og detalje-
rede viden om den danske forbruger fremstår 
Index Danmark / Gallup som et unikt marketing-
værktøj, når strategiske og taktiske beslutninger 
skal træffes.

Index Danmark / Gallup er delt op i to kerne 
områder:

• Media - Officielle læsertal for dagblade, uge-
blade, magasiner og distriktsblade. Ekspone-
ringstal for outdoor- og biografreklamer.

• Marketing - Information om danskernes for-
brug, adfærd, indkøb, kendskab og loyalitet 
overfor langvarige eller kortvarige produkter/
mærker samt TNS Gallups livsstilssegmente-
ringsværktøj, Gallup Kompas.

Læs mere om Gallup Kompas og Index Danmark 
på gallup.dk
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De Moderne-fællesskabsorienterede
Her finder man kulturkonsumenterne, der ofte 
benytter sig af kulturelle forlystelser. Social og 
samfundsmæssig ansvarlighed, åbenhed over 
for omverdenen, tolerance og medmenneskelig-
hed er nøgleord, der kendetegner dette segment 
- især når det kommer til Danmarks virke på 
den internationale scene, når det gælder hjælp 
til ringere stillede lande eller integrationen af 
flygtninge i det danske samfund. Segmentet er 
bredt repræsenteret i aldersgruppen 20 til 49 år, 
og har ofte stiftet familie.

 

De Traditionelle- 
fællesskabsorienterede
Dette befolkningsudsnit lægger stor vægt på er-
næring og sunde interesser samt et velfunge-
rende velfærdssamfund. Personerne i dette seg-
ment udgøres hovedsageligt af ældre i alderen 
50 år og derover med en klar overrepræsentation 
af kvinder. De har allerede forladt eller er i færd
med at forlade arbejdsmarkedet og de har nået et 
stadium i deres liv, hvor de vil sætte sig selv i cen-
trum og nyde deres velfortjente otium. Segmen-
tet er af den samfundsopfattelse, at det er de bre-
deste skuldre, der skal bære de tungeste byrder. 

Center-segmentet
Denne befolkningsgruppe har holdninger, der 
enten i lige høj eller lav grad kan inddeles i hvert 
enkelt segment. De er groft sagt det gennemsnit-
lige segment, uden særlige signifikante udsving 
på TNS Gallups Kompas-parametre.  

Det statistiske gennemsnit
Beskrivelserne af conzoom®typerne tager sit 
udgangspunkt i, hvordan typerne er særegne 
og afviger fra det statistiske gennemsnit. Ne-
denfor følger derfor en beskrivelse af, hvordan 
det statistiske gennemsnit ser ud; en slags gen-
nemsnitsdansker, men statistisk og altså ikke 
nødvendigvis et billede af en virkelig husstand.

Familien, der består af et par, bor i et parcelhus 
fra før 1965 i en større provinsby. Manden i huset, 
der er pensioneret, er netop på vej ud i haven for 
at skifte vimplen i flagstangen, da konen bakker 
bilen ud af indkørslen og vinker til ham. Hun skal 
afsted på arbejde. Hun er erhvervsfagligt uddan-
net til den profession, hun arbejder inden for og 
hendes stilling er lønmodtager. Årslønnen er lige 
i underkanten af 400.000 kroner, men de har jo 
også hans folkepension og dét, han sparede op i 
løbet af sit arbejdsliv. Formuen er husets værdi 
minus det lån, de optog for nogle år siden for at 
få renoveret køkken og badeværelse til moderne 
standard. Et godt middelklasseliv.

Efter endt arbejdsdag svinger konen forbi Netto 
for at handle ind. Hun vælger de Ø-mærkede 
grøntsager og mejeriprodukter, men prøver også 
gerne nogle af de spændende eksotiske varer, 
de engang imellem har på tilbud. Egentlig ligger 
butikken i cykelafstand, men det er lettere lige 
at transportere varerne i bagagerummet. Cyklen 
tager hendes mand til gengæld, når han i løbet 

af dagen skal hen til fitnesscenteret eller bare ud 
og have sig en lille tur. 

De nyder begge at gå i haven og nusse, at læse 
eller tage en tur i biografen. Læsestoffet er gerne 
bøger eller blade, gerne et gratis ét som Sam-
virke eller et af de mere kulørte ugeblade. Aviser 
er stadigt sjældnere og selv lokalavisen ryger ofte 
ulæst i aviscontaineren. Til gengæld er de glade 
for radioen. De tager den gerne med i haven og 
det er en af public service-kanalerne, der leverer 
bagtæppet, når der luges. 

Inden døre tændes tv’et på DR1 eller TV2 – eller 
de tænder computeren. Den bruger de især til at 
gå på nettet og søge underholdning af forskellig 
art: De besøger hyppigt Facebook og de kan også 
finde på at handle lidt i en web-shop. De føler sig 
trygge ved den online betaling og man kan jo få 
alt derinde – det er bestemt en af fordelene ved 
moderne teknologi. 

Når de ser nyhederne, følger de aktivt med i 
politik, sundhed og ernæring. Til gengæld synes 
de, at EU er en fremmed og uinteressant stør-
relse. De bifalder velfærdsstaten og synes, at det 
sociale sikkerhedsnet er vigtigt. Vi skal ikke have 
større forskel mellem rig og fattig, men i stedet 
hjælpe ældre og svage grupper mere. Derfor 
satte de begge kryds ud for Socialdemokraterne 
ved valget i juni 2015. 

IndledningIndledning



Grupper A-I



Overrepræsenterede byer/kommuner

34 %  
har en 

stationcar

33 %  
handler i et  

byggemarked 
hver måned
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A
Velfunderede husejere
Fundamentet under denne gruppes liv er præcis 
så solidt som fundamentet under deres bolig. 
De Velfunderede husejere er altovervejende ri-
meligt veluddannede par fra sidst 40’erne til 
midt 60’erne, der enten har en pæn indkomst og 
tilsvarende formue eller en meget høj indkomst 
og endnu ingen formue. 

De Velfunderede husejere har to til tre børn, der 
ikke nødvendigvis er hjemmeboende længere. De 
er oftest placeret i den øvre middelklasse og op.

Gruppen rummer en stor andel af topledere, 
lønmodtagere på højt niveau samt selvstæn-
dige. Hver femte har da også et CVR-nummer 
på hjemmeadressen og det tilhører ikke kun de 
selvstændige, men kan også være hos de, der 
er aktive i en bestyrelse eller forening, hvor man 
tager ansvar og bidrager med sin viden. For an-
dre er det holdingselskaber, der kan dække over 
mange finansielle aktiviteter og investeringer.

De Velfunderede husejere bor stort og godt i ejer-
boliger, der handles på prisniveauer, der flugter 
med landsgennemsnittet. Deres huse er nyere, 
fra 60’erne og frem, men kun få af husene er 
blandt de allernyeste. De har deres hjem og ejen-
dele kære, så mange har tyverialarm.

Deres adresse ligger typisk ikke i landets stør-
ste byer, så der er ofte en god have til, som det 
sømmer sig efter denne types overbevisning. De 

Velfunderede husejere holder af at passe haven 
selv. Præcis ligesom de gerne selv maler huset, 
hvor det trænger. Derfor er en stor del også 
jævnligt forbi byggemarkedet efter nye forsynin-
ger af gør-det-selv-materialer. Det handler ikke 
nødvendigvis om at spare penge på håndværkere, 
men mere om at selvgjort nu engang er velgjort, 
når man ved, hvad man vil have. Aktiviteten med 
hus og have er for mange også et tiltrængt afbræk 
i en ellers travl og aktiv familie.

Der holder mindst én bil i garagen eller indkør-
slen. Og endnu en udenfor, hvis der ikke er plads 
nok. Den ene af bilerne kan meget vel være en 
firmabil. 

En pæn del af de Velfunderede husejere har des-
uden sommerhus. Ikke nødvendigvis et meget 
dyrt et, men et yndet refugium fra hverdagens 
travlhed.

Vil du kommunikere med de Velfunderede hus-
ejere, så tænk på, at du næppe er den eneste. De 
har indkomsten og de er også villige til at bruge 
penge på at få indfriet deres ønsker. De har brede 
interesser og de er generelt velorienterede. De 
læser en af de større morgenaviser, ligesom de 
læser tidsskrifter og magasiner, heriblandt Golf 
Magasinet.

Godt 20 % af Danmarks befolkning befinder sig 
gruppe A.

conzoom®gruppe A i forhold til Danmarks befolkning

5,01,020Under 131.000 kr

5,01,632Fra 131.000 til 169.999 kr

15,06,241Fra 170.000 til 218.999 kr

25,018,474Fra 219.000 til 332.999 kr

25,032,3129Fra 333.000 til 470.999 kr

15,025,2168Fra 471.000 til 659.999 kr

5,08,5170Fra 660.000 til 846.000 kr

5,06,9138Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKAIndex

5,01,122Under 99.000 kr

5,01,632Fra 99.000 til 124.999 kr

15,06,543Fra 125.000 til 160.999 kr

25,018,072Fra 161.000 til 221.999 kr

25,031,8127Fra 222.000 til 298.999 kr

15,025,6171Fra 299.000 til 393.999 kr

5,08,6172Fra 394.000 til 485.000 kr

5,06,8136Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKAIndex

5,00,918Under 146.000 kr

5,01,123Fra 146.000 til 189.999 kr

15,04,631Fra 190.000 til 259.999 kr

25,016,867Fra 260.000 til 435.999 kr

25,032,4130Fra 436.000 til 747.999 kr

15,027,6184Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,09,2185Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,07,4148Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKAIndex

5,05,5109Under -755.000 kr

5,05,1101Fra -755.000 til -447.999 kr

15,012,583Fra -447.999 til -93.000 kr

25,013,655Fra -92.999 til 62.999 kr

25,027,1108Fra 63.000 til 786.999 kr

15,023,7158Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,07,5150Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,05,1101Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKAIndex

12,521,7174Registreret erhverv

87,578,389Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKAIndex

Traditionelle

Individ-
orienterede

Fællesskabs-
orienterede

Moderne

Gallup Kompas for conzoom®gruppe A

Velfunderede husejere AA Velfunderede husejere
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AA Boligejere med overskud

conzoom®gruppe A i forhold til Danmarks befolkning

21,213,664Grundskole

7,15,173Gymnasiel

34,036,8108Erhvervsfaglig

4,86,0126Kort videregående

19,626,1133Mellemlang videregående og bachelor

10,511,9114Lang videregående og forskere

2,90,619Anden, herunder uoplyst

12,7513,55106Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKAIndex

3,33,9119Selvstændige

1,62,0129Topledere

10,211,3111Lønmodtagere på højt niveau

4,65,7124Lønmodtagere på mellem niveau

17,620,2115Lønmodtagere på grundniveau

8,19,2113Øvrige lønmodtagere

5,84,375Arbejdsledige

15,416,9110Under uddannelse

1,71,7100Efterlønsmodtagere

22,615,468Pensionist

6,47,0110Børn under 16 år

2,82,383Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKAIndex

399.782485.715121Højeste personlig indkomst

255.548303.317119Husstandens disponible indkomst

536.437690.108129Husstandens samlede formue

564.277749.482133Husstandsindkomst

1.844.0661.894.565103Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKAIndex

27,633,8122Aktier og/eller anparter

46,551,1110Kassekredit

11,612,6109Uddannelsesopsparing

24,628,7117Boligopsparing

Finansielle forhold DKAIndex

4,94,592Mindre end 21 timer

7,05,98421 - 30 timer

61,964,610431 - 40 timer

20,720,710041 - 50 timer

5,54,378Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKAIndex

conzoom®gruppe A i forhold til Danmarks befolkning

8,20,22Metropol

20,314,069Metropolomegn

24,026,9112Større provinsby

17,125,7150Mindre provinsby

16,933,3196Landsby

13,40,00Det åbne land

Område DKAIndex

9,211,2121Overklasse

15,522,2144Højere middelklasse

38,140,0105Middelklasse

28,121,677Arbejderklasse

9,05,156Underklasse

Socialklasse DKAIndex

3,01,138Under 23 år

9,14,954Fra 23 til 29 år

7,86,583Fra 30 til 35 år

6,16,2100Fra 36 til 39 år

18,220,7114Fra 40 til 49 år

17,921,7121Fra 50 til 59 år

9,811,7120Fra 60 til 65 år

15,717,5111Fra 66 til 75 år

12,49,879Over 75 år

Ældste person i husstanden DKAIndex

6,78,5127Enlige med børn

43,128,065Enlige uden børn

21,933,9155Par med børn

28,329,5104Par uden børn

Familietype DKAIndex

71,457,581Ingen børn

12,015,3127Et barn

12,119,3160To børn

4,57,9176Tre eller flere børn

0,520,80156Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKAIndex

21,98,6391 person

47,751,41082 personer

30,540,01313 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKAIndex

Velfunderede husejere AA Velfunderede husejere
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conzoom®gruppe A i forhold til Danmarks befolkning

63,294,7150Ejerbolig

8,42,125Privat lejebolig

21,02,010Offentlig lejebolig

7,41,217Andelsbolig

Ejerforhold DKAIndex

21,629,0134Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKAIndex

32,216,050Før 1940

21,521,4991940-1965

12,517,51411966-1972

12,823,41821973-1982

13,812,8931983-2003

7,28,9123Efter 2003

Opførelsesår DKAIndex

3,90,01Mindre end 40 m²

28,60,83Fra 40 til 80 m²

18,310,758Fra 81 til 100 m²

19,130,8162Fra 101 til 130 m²

10,422,5216Fra 131 til 150 m²

10,321,7210Fra 151 til 180 m²

9,413,5144Større end 180 m²

Boligstørrelse DKAIndex

7,410,9146Andel med fritidsbolig

11,010,091Sommerhus til værdi over 2 mio

88,589,5101Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,6106Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKAIndex

21,923,1106Er registreret på Robinsonlisten

42,540,996Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKAIndex

conzoom®gruppe A i forhold til Danmarks befolkning

7,86,380Enhedslisten

4,23,891Socialistisk Folkeparti

4,83,574Alternativet

26,327,4104Socialdemokraterne

4,63,679Radikale Venstre

19,521,1108Venstre

3,43,398Konservative Folkeparti

7,56,992Liberal Alliance

21,123,1110Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKAIndex

36,511,431Ingen bil

47,261,7131En bil

16,326,9165To eller flere biler

Bilrådighed DKAIndex

51,660,9118Kører i personbil

6,44,672Kører med bus

17,413,276Kører med tog/metro

29,129,0100Kører på cykel

0,90,889Kører på knallert/scooter

Befordring DKAIndex

65,168,0104Foretager e-handel

29,528,597Utryg ved online betaling

83,985,3102Internettet giver mange fordele

69,568,298Har profil på Facebook

28,326,895Har profil på LinkedIn

16,616,197Har profil på Twitter

84,484,1100Benytter e-mail

Online adfærd DKAIndex

46,445,097Politik generelt

31,232,2103Arbejdsmarkedspolitik

37,639,4105Skatteforhold

29,429,6101Erhvervsforhold

25,824,495EU-forhold

33,435,4106Egns- & lokalforhold

38,637,798Forurening/Miljø

35,235,099Teknologi

54,856,1102Sundhed

54,754,9100Ernæring

Interesser i husstanden DKAIndex

4,20,00Stuehuse til landbrug

39,885,4215Enfamiliehuse

14,814,699Række-/kædehuse

4,10,00Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,80,00Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKAIndex

Velfunderede husejere AA Velfunderede husejere
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conzoom®gruppe A i forhold til Danmarks befolkning

49,749,499Traditionelle familieværdier forsvinder

44,546,7105For let at få penge fra det offentlige

80,380,4100Gør mere for de svage og ældre

50,746,792Elsker at bruge penge på mig selv

44,542,896Køber helst økologiske fødevarer

59,757,997Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,563,298Frivilligt om man vil være i fagforening

40,841,9103Privatiser gerne den offentlige sektor

33,131,194Tillad rygning på offentlige steder

87,887,9100Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,335,798Danmark skal passe sig selv

64,965,1100Vigtigt for mig at have succes

27,027,5102Globaliseringen skræmmer mig

56,553,995Jeg er god til at forkæle mig selv

52,254,2104Alting ændrer sig for hurtigt

30,927,990Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKAIndex

conzoom®gruppe A i forhold til Danmarks befolkning

7,06,187Berlingske

11,711,598Politiken

9,512,7134Jyllands-Posten

4,96,0122B.T.

4,64,9107Ekstra bladet

4,14,098Børsen

12,711,591MetroXpress

47,452,1110Gratis lokalaviser

59,357,497Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKAIndex

76,581,2106DR 1

50,850,098DR 2

73,979,2107TV 2

21,322,0103TV 2 Charlie

58,460,6104TV3/TV3+

41,440,899Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKAIndex

14,213,092P1

28,830,9107P3

32,737,6115P4/DR Regional

6,36,095Radio24syv

13,515,2113Nova FM

8,28,5104The Voice

5,25,9113Radio 100

14,116,3116Lokalradio

Radiovaner DKAIndex

31,534,8110SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,812,094Kvickly

5,42,241Irma

5,86,3109Bilka

38,234,891Netto

9,79,598Aldi

26,927,9104Fakta

11,714,1121Lidl

17,716,392Føtex

27,033,9126Rema 1000

8,88,698Meny

8,510,2120Spar/Superspar/Eurospar

4,65,3115Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKAIndex

16,416,8102Bager selv

41,552,4126Nyder havearbejde

32,134,6108Gør-det-selv

11,511,096Hygger med håndarbejde

7,57,397Spiller om penge online

27,526,596Spiller online spil

46,442,091Besøger ofte venner eller familie

8,46,780Har ofte gæster til spisning

7,06,593Laver finere/gourmet mad

8,25,263Spiser købte færdigretter

26,326,4100Spiser slankemad

59,662,6105Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,44,7107Går på aftenskole/hobbykursus

34,330,087Læser meget faglitteratur

39,238,698Læser meget skønlitteratur

21,722,1102Læser mange tidsskrifter

7,07,6109Går ofte i kirke

6,54,975Går ofte på diskotek

2,42,292Går ofte i teater

3,02,583Går ofte på udstilling

3,12,477Går ofte på museum

1,71,165Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,11,571Går ofte til pop-/rockkoncert

88,789,7101Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKAIndex

Velfunderede husejere AA Velfunderede husejere
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har en Samsung

telefon

33 %  
læser Ude & 

Hjemme

Komfort og hygge BB Komfort og hygge
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Denne befolkningsgruppe lever komfortabelt i 
deres hyggelige huse. De udgør en ret gennem-
snitlig del af den brede danske befolkning, og 
flyver ikke højere end vingerne bærer. 

De befinder sig typisk i middel- og arbejder-
klassen: Uddannelsesniveauet er ikke så højt 
og gruppen rummer mange lønmodtagere på 
grundniveau. Der er også en del, der har forladt 
arbejdsmarkedet og nu modtager efterløn eller 
pension. Dermed ligger husstandsindkomsten  
ofte lige under gennemsnitsindkomsten for be-
folkningen som helhed. Det giver måske ikke 
økonomi til den største komfort, men masser af 
tid til hygge og samvær. 

Komfort og hygge boligerne er på 80 til 115 m². 
Rigtig mange er række- eller kædehuse fra 
midten af 80’erne og de handles ofte til en lavere 
pris end for det gennemsnitlige Danmark. Ofte 
ligger boligerne i mindre provins- eller landsby-
er i god afstand fra de største metropoler. Mange 

er ejerboliger, og de bruger masser af tid og en 
forholdsmæssig stor del af deres penge på at 
holde hjemmet ved lige. 

Haven fylder meget i Komfort og hygge-typernes 
liv, selvom den ikke altid er så stor. Inden døre 
tager de sig af reparationer og maling, og derfor 
er de også flittige byggemarkedskunder, især 
når de gode tilbud lokker. I øvrigt hygger de sig 
med aktiviteter som at sy og strikke, fordi det er 
hyggeligt.

Over halvdelen af Komfort og hygge har bil, andre 
kører på knallert. En stor del er dog ganske godt 
bekendt med kollektiv transport, når de bevæger 
sig uden for hjemmets fire vægge. 

De meget få, der har erhverv på hjemmeadres-
sen, er typisk beskæftigede med dagpleje.

Godt 14 % af Danmarks befolkning befinder sig 
i gruppe B.

conzoom®gruppe B i forhold til Danmarks befolkningKomfort og hygge

5,03,773Under 131.000 kr

5,05,1102Fra 131.000 til 169.999 kr

15,018,1121Fra 170.000 til 218.999 kr

25,031,0124Fra 219.000 til 332.999 kr

25,027,2109Fra 333.000 til 470.999 kr

15,011,275Fra 471.000 til 659.999 kr

5,02,448Fra 660.000 til 846.000 kr

5,01,325Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKBIndex

5,03,570Under 99.000 kr

5,04,896Fra 99.000 til 124.999 kr

15,018,0120Fra 125.000 til 160.999 kr

25,030,7123Fra 161.000 til 221.999 kr

25,027,5110Fra 222.000 til 298.999 kr

15,011,778Fra 299.000 til 393.999 kr

5,02,550Fra 394.000 til 485.000 kr

5,01,428Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKBIndex

5,03,775Under 146.000 kr

5,05,2104Fra 146.000 til 189.999 kr

15,017,9119Fra 190.000 til 259.999 kr

25,031,2125Fra 260.000 til 435.999 kr

25,027,1108Fra 436.000 til 747.999 kr

15,011,174Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,02,448Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,01,427Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKBIndex

5,04,896Under -755.000 kr

5,05,3107Fra -755.000 til -447.999 kr

15,018,1120Fra -447.999 til -93.000 kr

25,031,0124Fra -92.999 til 62.999 kr

25,026,7107Fra 63.000 til 786.999 kr

15,010,872Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,02,244Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,01,224Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKBIndex

12,50,11Registreret erhverv

87,599,9114Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKBIndex

Traditionelle

Individ-
orienterede

Fællesskabs-
orienterede

Moderne

Gallup Kompas for conzoom®gruppe B

Komfort og hygge BB Komfort og hygge
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conzoom®gruppe B i forhold til Danmarks befolkning conzoom®gruppe B i forhold til Danmarks befolkning

21,226,4125Grundskole

7,15,679Gymnasiel

34,039,9117Erhvervsfaglig

4,84,595Kort videregående

19,616,081Mellemlang videregående og bachelor

10,55,048Lang videregående og forskere

2,92,691Anden, herunder uoplyst

12,7512,1996Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKBIndex

3,32,988Selvstændige

1,61,063Topledere

10,27,069Lønmodtagere på højt niveau

4,63,780Lønmodtagere på mellem niveau

17,617,8101Lønmodtagere på grundniveau

8,18,4103Øvrige lønmodtagere

5,86,7116Arbejdsledige

15,414,494Under uddannelse

1,72,1125Efterlønsmodtagere

22,627,9123Pensionist

6,45,892Børn under 16 år

2,82,382Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKBIndex

399.782331.20783Højeste personlig indkomst

255.548222.12587Husstandens disponible indkomst

536.437177.22333Husstandens samlede formue

564.277461.91882Husstandsindkomst

1.844.0661.223.89566Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKBIndex

27,624,789Aktier og/eller anparter

46,544,195Kassekredit

11,68,876Uddannelsesopsparing

24,622,792Boligopsparing

Finansielle forhold DKBIndex

4,95,3108Mindre end 21 timer

7,07,210321 - 30 timer

61,965,510631 - 40 timer

20,718,38841 - 50 timer

5,53,767Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKBIndex

8,20,22Metropol

20,310,250Metropolomegn

24,023,598Større provinsby

17,127,2159Mindre provinsby

16,938,9230Landsby

13,40,00Det åbne land

Område DKBIndex

9,24,447Overklasse

15,511,071Højere middelklasse

38,143,0113Middelklasse

28,131,8113Arbejderklasse

9,09,9110Underklasse

Socialklasse DKBIndex

3,02,272Under 23 år

9,16,875Fra 23 til 29 år

7,87,393Fra 30 til 35 år

6,16,4104Fra 36 til 39 år

18,220,1111Fra 40 til 49 år

17,920,4114Fra 50 til 59 år

9,811,0113Fra 60 til 65 år

15,716,3104Fra 66 til 75 år

12,49,577Over 75 år

Ældste person i husstanden DKBIndex

6,77,0105Enlige med børn

43,138,489Enlige uden børn

21,923,7108Par med børn

28,330,9109Par uden børn

Familietype DKBIndex

71,469,297Ingen børn

12,012,8107Et barn

12,113,0107To børn

4,55,0111Tre eller flere børn

0,520,55107Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKBIndex

21,922,51031 person

47,747,71002 personer

30,529,8983 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKBIndex

Komfort og hygge BB Komfort og hygge
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conzoom®gruppe B i forhold til Danmarks befolkning conzoom®gruppe B i forhold til Danmarks befolkning

63,259,194Ejerbolig

8,45,262Privat lejebolig

21,029,8142Offentlig lejebolig

7,45,980Andelsbolig

Ejerforhold DKBIndex

21,617,581Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKBIndex

32,219,159Før 1940

21,522,91061940-1965

12,510,0801966-1972

12,816,41281973-1982

13,823,61711983-2003

7,28,0111Efter 2003

Opførelsesår DKBIndex

3,92,256Mindre end 40 m²

28,625,288Fra 40 til 80 m²

18,326,8147Fra 81 til 100 m²

19,124,9131Fra 101 til 130 m²

10,49,491Fra 131 til 150 m²

10,37,371Fra 151 til 180 m²

9,44,244Større end 180 m²

Boligstørrelse DKBIndex

7,44,257Andel med fritidsbolig

11,05,046Sommerhus til værdi over 2 mio

88,590,7103Sommerhus til værdi under 2 mio

0,64,5758Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKBIndex

21,923,4107Er registreret på Robinsonlisten

42,536,185Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKBIndex

7,86,584Enhedslisten

4,23,890Socialistisk Folkeparti

4,83,471Alternativet

26,327,9106Socialdemokraterne

4,63,269Radikale Venstre

19,520,8107Venstre

3,43,191Konservative Folkeparti

7,56,282Liberal Alliance

21,124,2115Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKBIndex

36,531,787Ingen bil

47,251,0108En bil

16,317,4107To eller flere biler

Bilrådighed DKBIndex

51,657,9112Kører i personbil

6,46,8106Kører med bus

17,412,170Kører med tog/metro

29,128,799Kører på cykel

0,91,2133Kører på knallert/scooter

Befordring DKBIndex

65,166,2102Foretager e-handel

29,530,5103Utryg ved online betaling

83,980,596Internettet giver mange fordele

69,570,5101Har profil på Facebook

28,320,773Har profil på LinkedIn

16,614,587Har profil på Twitter

84,479,094Benytter e-mail

Online adfærd DKBIndex

46,441,088Politik generelt

31,229,896Arbejdsmarkedspolitik

37,632,085Skatteforhold

29,421,774Erhvervsforhold

25,819,676EU-forhold

33,432,698Egns- & lokalforhold

38,636,394Forurening/Miljø

35,232,492Teknologi

54,851,594Sundhed

54,753,197Ernæring

Interesser i husstanden DKBIndex

4,20,00Stuehuse til landbrug

39,847,7120Enfamiliehuse

14,852,3354Række-/kædehuse

4,10,00Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,80,00Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKBIndex

Komfort og hygge BB Komfort og hygge
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49,755,5112Traditionelle familieværdier forsvinder

44,540,691For let at få penge fra det offentlige

80,384,4105Gør mere for de svage og ældre

50,748,495Elsker at bruge penge på mig selv

44,538,186Køber helst økologiske fødevarer

59,767,0112Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,560,694Frivilligt om man vil være i fagforening

40,838,394Privatiser gerne den offentlige sektor

33,136,5110Tillad rygning på offentlige steder

87,888,2100Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,338,6106Danmark skal passe sig selv

64,959,191Vigtigt for mig at have succes

27,031,0115Globaliseringen skræmmer mig

56,552,893Jeg er god til at forkæle mig selv

52,258,6112Alting ændrer sig for hurtigt

30,925,382Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKBIndex

7,02,333Berlingske

11,76,051Politiken

9,55,760Jyllands-Posten

4,95,4110B.T.

4,65,9128Ekstra bladet

4,12,356Børsen

12,711,994MetroXpress

47,452,5111Gratis lokalaviser

59,361,8104Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKBIndex

76,577,2101DR 1

50,846,892DR 2

73,978,7106TV 2

21,324,7116TV 2 Charlie

58,467,4115TV3/TV3+

41,449,2119Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKBIndex

14,210,473P1

28,826,090P3

32,732,499P4/DR Regional

6,35,790Radio24syv

13,517,3128Nova FM

8,28,7106The Voice

5,25,5106Radio 100

14,119,0135Lokalradio

Radiovaner DKBIndex

31,538,8123SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,812,8100Kvickly

5,41,019Irma

5,85,8100Bilka

38,239,8104Netto

9,712,8132Aldi

26,929,6110Fakta

11,714,9127Lidl

17,715,789Føtex

27,025,795Rema 1000

8,86,473Meny

8,511,1131Spar/Superspar/Eurospar

4,64,8104Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKBIndex

16,415,393Bager selv

41,552,8127Nyder havearbejde

32,135,0109Gør-det-selv

11,512,2106Hygger med håndarbejde

7,57,5100Spiller om penge online

27,529,6108Spiller online spil

46,447,0101Besøger ofte venner eller familie

8,47,387Har ofte gæster til spisning

7,05,984Laver finere/gourmet mad

8,25,770Spiser købte færdigretter

26,327,3104Spiser slankemad

59,655,894Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,44,295Går på aftenskole/hobbykursus

34,325,675Læser meget faglitteratur

39,236,493Læser meget skønlitteratur

21,717,882Læser mange tidsskrifter

7,06,694Går ofte i kirke

6,54,569Går ofte på diskotek

2,41,354Går ofte i teater

3,01,137Går ofte på udstilling

3,11,548Går ofte på museum

1,70,635Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,10,629Går ofte til pop-/rockkoncert

88,787,699Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKBIndex

conzoom®gruppe B i forhold til Danmarks befolkning conzoom®gruppe B i forhold til Danmarks befolkning

Komfort og hygge BB Komfort og hygge



15 %  
 kører på knallert/

scooter

15 %  
 kører på knallert/

scooter

15 %  
 kører på knallert/

scooter

15 %  
 kører på knallert/

scooter

15 %  
 kører på knallert/

scooter

15 %  
 kører på knallert/

scooter

48 %  
har hund

Livet på landet CC Livet på landet

Overrepræsenterede byer/kommuner
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Engang var de fleste danskere bønder. Nu er 
der få rigtige landmænd eller beskæftigede med 
erhverv i tilknytning til landbruget. Men Livet på 
landet har stadig stor betydning for Danmark og 
selvom mange flytter mod storbyen, er der også 
familier, der flytter på landet for at få lys og luft.

De fleste steder i landet er det muligt at få mere 
bolig for færre penge. Det koster til gengæld 
mere i form af færre lokale jobmuligheder eller 
udgifter og tidsforbrug til at pendle mellem ar-
bejdet og landlivet. De, som finder job i lokalom-
rådet, er ofte inden for produktion eller landbrug, 
hvis ikke man vælger at blive selvstændig.

Livet på landet leves i høj grad i familien. De fleste 
bor i ejerbolig, men blandt C2 Landbofamilier er 
der en del, der bor til leje. 

Der er store økonomiske forskelle i Livet på 
landet. Ikke alene blandt landmændene, men i 
det hele taget. 

Enkelte landbrugsejendomme kan handles til 
langt over ejendomsværdien, mens andre må se 
i øjnene, at udbuddet er stort og efterspørgslen 
lille. 

Fritiden kan være sparsom hos landmændene, 
men har stor betydning hos alle. Have- og hånd-
arbejde er almindelige sysler, ligesom Livet på 
landet indeholder masser af hjemmebag og na-
turoplevelser. Ellers handler det om reparationer 
og maling i hjemmet. Derfor er de også flittige 
kunder i byggemarkedet. En del går også ofte 
i kirke, langt flere end gennemsnittet for Dan-
mark. De er engagerede og involverer sig ofte i 
lokalsamfundet, forsamlingshuset eller den lo-
kale gymnastikforening. 

For at kommunikere med Livet på landet, skal du 
se på typerne hver for sig. Alle typerne adskiller 
sig generelt fra det øvrige Danmark, fordi deres 
geografiske placering har så stor betydning. 

C1 Landbrugere er professionelle i deres tilgang 
til livet, der bærer præg af deres arbejdsliv med 
jorden. De øvrige, der lever Livet på landet, kan 
have et mere romantisk forhold til livet. Når 
først de er hjemme, er der rigeligt at tage sig til. 
Samtidig er de der, hvor de har det bedst, så der 
skal noget til at drive dem af gårde.

Godt 13 % af Danmarks befolkning befinder sig 
i gruppe C.

conzoom®gruppe C i forhold til Danmarks befolkningLivet på landet

5,01,633Under 131.000 kr

5,03,060Fra 131.000 til 169.999 kr

15,011,476Fra 170.000 til 218.999 kr

25,024,598Fra 219.000 til 332.999 kr

25,031,8127Fra 333.000 til 470.999 kr

15,018,1121Fra 471.000 til 659.999 kr

5,05,0101Fra 660.000 til 846.000 kr

5,04,691Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKCIndex

5,01,836Under 99.000 kr

5,03,264Fra 99.000 til 124.999 kr

15,012,885Fra 125.000 til 160.999 kr

25,025,7103Fra 161.000 til 221.999 kr

25,031,1124Fra 222.000 til 298.999 kr

15,017,1114Fra 299.000 til 393.999 kr

5,04,488Fra 394.000 til 485.000 kr

5,03,978Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKCIndex

5,01,631Under 146.000 kr

5,02,549Fra 146.000 til 189.999 kr

15,09,261Fra 190.000 til 259.999 kr

25,023,293Fra 260.000 til 435.999 kr

25,032,6131Fra 436.000 til 747.999 kr

15,020,9140Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,05,6112Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,04,589Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKCIndex

5,05,6111Under -755.000 kr

5,05,1102Fra -755.000 til -447.999 kr

15,013,489Fra -447.999 til -93.000 kr

25,015,461Fra -92.999 til 62.999 kr

25,026,3105Fra 63.000 til 786.999 kr

15,020,1134Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,06,6132Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,07,5151Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKCIndex

12,528,2225Registreret erhverv

87,571,882Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKCIndex

Traditionelle

Individ-
orienterede

Fællesskabs-
orienterede

Moderne

Gallup Kompas for conzoom®gruppe C

Livet på landet CC Livet på landet
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conzoom®gruppe C i forhold til Danmarks befolkning conzoom®gruppe C i forhold til Danmarks befolkning

21,222,0104Grundskole

7,14,665Gymnasiel

34,041,3122Erhvervsfaglig

4,85,1108Kort videregående

19,619,6100Mellemlang videregående og bachelor

10,55,957Lang videregående og forskere

2,91,448Anden, herunder uoplyst

12,7512,6499Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKCIndex

3,34,4135Selvstændige

1,61,7108Topledere

10,29,189Lønmodtagere på højt niveau

4,64,7102Lønmodtagere på mellem niveau

17,620,0113Lønmodtagere på grundniveau

8,19,7119Øvrige lønmodtagere

5,84,883Arbejdsledige

15,415,9104Under uddannelse

1,72,0118Efterlønsmodtagere

22,619,084Pensionist

6,46,4101Børn under 16 år

2,82,381Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKCIndex

399.782426.527107Højeste personlig indkomst

255.548263.588103Husstandens disponible indkomst

536.437720.916134Husstandens samlede formue

564.277635.072113Husstandsindkomst

1.844.0661.177.21764Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKCIndex

27,628,0101Aktier og/eller anparter

46,550,5109Kassekredit

11,613,2114Uddannelsesopsparing

24,625,4103Boligopsparing

Finansielle forhold DKCIndex

4,96,4131Mindre end 21 timer

7,07,911321 - 30 timer

61,956,79231 - 40 timer

20,720,49941 - 50 timer

5,58,6156Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKCIndex

8,20,00Metropol

20,30,11Metropolomegn

24,00,31Større provinsby

17,10,53Mindre provinsby

16,91,911Landsby

13,497,1724Det åbne land

Område DKCIndex

9,26,469Overklasse

15,516,6107Højere middelklasse

38,142,6112Middelklasse

28,127,297Arbejderklasse

9,07,280Underklasse

Socialklasse DKCIndex

3,01,241Under 23 år

9,14,852Fra 23 til 29 år

7,86,380Fra 30 til 35 år

6,15,996Fra 36 til 39 år

18,219,7109Fra 40 til 49 år

17,921,5120Fra 50 til 59 år

9,812,0123Fra 60 til 65 år

15,718,0115Fra 66 til 75 år

12,410,786Over 75 år

Ældste person i husstanden DKCIndex

6,77,0105Enlige med børn

43,133,578Enlige uden børn

21,927,1124Par med børn

28,332,2114Par uden børn

Familietype DKCIndex

71,465,892Ingen børn

12,013,4112Et barn

12,114,7121To børn

4,56,1136Tre eller flere børn

0,520,63123Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKCIndex

21,912,9591 person

47,748,31012 personer

30,538,71273 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKCIndex

Livet på landet CC Livet på landet
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conzoom®gruppe C i forhold til Danmarks befolkning conzoom®gruppe C i forhold til Danmarks befolkning

63,293,1147Ejerbolig

8,44,250Privat lejebolig

21,02,311Offentlig lejebolig

7,40,45Andelsbolig

Ejerforhold DKCIndex

21,618,988Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKCIndex

32,263,3197Før 1940

21,514,9691940-1965

12,55,5441966-1972

12,86,4501973-1982

13,85,7411983-2003

7,24,359Efter 2003

Opførelsesår DKCIndex

3,90,513Mindre end 40 m²

28,67,827Fra 40 til 80 m²

18,310,256Fra 81 til 100 m²

19,120,4107Fra 101 til 130 m²

10,414,5139Fra 131 til 150 m²

10,317,5170Fra 151 til 180 m²

9,429,0309Større end 180 m²

Boligstørrelse DKCIndex

7,47,5101Andel med fritidsbolig

11,011,5105Sommerhus til værdi over 2 mio

88,588,5100Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,02Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKCIndex

21,919,689Er registreret på Robinsonlisten

42,530,271Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKCIndex

7,85,672Enhedslisten

4,23,277Socialistisk Folkeparti

4,83,369Alternativet

26,324,995Socialdemokraterne

4,62,657Radikale Venstre

19,524,1124Venstre

3,43,090Konservative Folkeparti

7,56,080Liberal Alliance

21,126,1124Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKCIndex

36,516,144Ingen bil

47,258,9125En bil

16,325,0153To eller flere biler

Bilrådighed DKCIndex

51,671,2138Kører i personbil

6,45,586Kører med bus

17,47,040Kører med tog/metro

29,110,937Kører på cykel

0,91,2133Kører på knallert/scooter

Befordring DKCIndex

65,166,0101Foretager e-handel

29,532,2109Utryg ved online betaling

83,980,095Internettet giver mange fordele

69,564,493Har profil på Facebook

28,316,759Har profil på LinkedIn

16,612,777Har profil på Twitter

84,480,796Benytter e-mail

Online adfærd DKCIndex

46,441,690Politik generelt

31,228,090Arbejdsmarkedspolitik

37,636,497Skatteforhold

29,429,9102Erhvervsforhold

25,824,394EU-forhold

33,441,6125Egns- & lokalforhold

38,636,895Forurening/Miljø

35,230,286Teknologi

54,850,191Sundhed

54,750,893Ernæring

Interesser i husstanden DKCIndex

4,230,7731Stuehuse til landbrug

39,861,9156Enfamiliehuse

14,84,027Række-/kædehuse

4,11,231Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,82,16Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKCIndex

Livet på landet CC Livet på landet
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49,755,9112Traditionelle familieværdier forsvinder

44,546,2104For let at få penge fra det offentlige

80,384,0105Gør mere for de svage og ældre

50,741,882Elsker at bruge penge på mig selv

44,536,682Køber helst økologiske fødevarer

59,760,6102Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,568,2106Frivilligt om man vil være i fagforening

40,847,8117Privatiser gerne den offentlige sektor

33,135,0106Tillad rygning på offentlige steder

87,887,399Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,340,2111Danmark skal passe sig selv

64,961,495Vigtigt for mig at have succes

27,031,7117Globaliseringen skræmmer mig

56,549,688Jeg er god til at forkæle mig selv

52,258,1111Alting ændrer sig for hurtigt

30,925,683Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKCIndex

7,02,333Berlingske

11,75,244Politiken

9,510,7113Jyllands-Posten

4,92,041B.T.

4,62,963Ekstra bladet

4,12,766Børsen

12,76,350MetroXpress

47,454,2114Gratis lokalaviser

59,360,4102Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKCIndex

76,579,6104DR 1

50,851,1101DR 2

73,974,5101TV 2

21,321,9103TV 2 Charlie

58,442,072TV3/TV3+

41,441,3100Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKCIndex

14,215,3108P1

28,828,7100P3

32,739,7121P4/DR Regional

6,36,5103Radio24syv

13,515,6116Nova FM

8,27,895The Voice

5,23,669Radio 100

14,121,7154Lokalradio

Radiovaner DKCIndex

31,541,2131SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,810,784Kvickly

5,40,36Irma

5,83,255Bilka

38,225,767Netto

9,78,487Aldi

26,918,368Fakta

11,710,590Lidl

17,75,028Føtex

27,027,0100Rema 1000

8,83,843Meny

8,511,6136Spar/Superspar/Eurospar

4,65,1111Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKCIndex

16,419,4118Bager selv

41,554,3131Nyder havearbejde

32,140,0125Gør-det-selv

11,513,4117Hygger med håndarbejde

7,55,776Spiller om penge online

27,527,098Spiller online spil

46,442,692Besøger ofte venner eller familie

8,46,577Har ofte gæster til spisning

7,04,970Laver finere/gourmet mad

8,26,276Spiser købte færdigretter

26,322,786Spiser slankemad

59,651,687Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,44,6105Går på aftenskole/hobbykursus

34,333,798Læser meget faglitteratur

39,235,290Læser meget skønlitteratur

21,720,394Læser mange tidsskrifter

7,08,5121Går ofte i kirke

6,53,858Går ofte på diskotek

2,41,146Går ofte i teater

3,01,343Går ofte på udstilling

3,11,445Går ofte på museum

1,70,953Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,10,838Går ofte til pop-/rockkoncert

88,785,496Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKCIndex

conzoom®gruppe C i forhold til Danmarks befolkning conzoom®gruppe C i forhold til Danmarks befolkning

Livet på landet CC Livet på landet



23 %  
læser Børsen

21 %  
 bager ugentligt

Overrepræsenterede byer/kommuner

Velhavere DD Velhavere
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Velhavere har typisk råd til at bo som de vil og leve 
som de vil. De bor ofte i liebhaverboliger som 
herskabs- og penthouselejligheder, i lækre vil-
laer, der kan være ægte palæer, eller arkitektteg-
nede unikke boliger i landets mest eftertragtede 
kvarterer. Naturligvis har mange tyverialarm og 
boligerne handles ofte til en kvadratmeterpris, 
der er over dobbelt så høj som for landsgennem-
snittet. Hav- eller vandudsigt er snarere reglen 
end undtagelsen og der skal ikke være for langt 
til en fornuftig golfbane.

Mange Velhavere har formue - gamle penge. 
Endnu flere tjener penge og er i gang med at 
opbygge deres formue. Det gælder også deres 
teenagebørn, der gerne arbejder allerede, imens 
de studerer. Det forventes af dem for at kunne 
opretholde en høj levestandard, bidrage til sam-
fundet og fastholde familien i overklassen. 

Det er naturligt for gruppen af Velhavere at gå 
ud om aftenen; det være sig på restaurant, café 
eller til en kulturoplevelse. En del går jævnligt i 
kirke, flere går til klassisk koncert eller ballet, på 
museum eller til kunstudstillinger.

De rejser meget, ikke kun i Europa, men hele 
verden, og der kan snildt blive tid til en forlænget 
weekend mellem sol- og skiferien. Nogle har 

ferieboliger i udlandet, mens andre har pæne 
sommerhuse her i landet.

Politik interesserer Velhavere en del, og de fo-
kuserer især på erhvervspolitik, bolig- og skat-
tepolitik samt EU-forhold.

Velhavere holder sig godt orienteret. Blandt tryk-
te medier foretrækker de Børsen, Berlingske el-
ler Jyllands-Posten, men de læser også en bred 
vifte af tidsskrifter. Alle er de først med de nyeste 
trends, og de er særligt aktive på internettet. Ikke 
bare for at følge udviklingen på værdipapirer, men 
også for at købe luksus og godt design. De er ikke 
blandt dem, der ser mest flow-tv, men de hører 
både P1, P3 og P4.

Kommunikationen til denne eksklusive befolk-
ningsgruppe skal tage højde for, at de har større 
indsigt end flertallet og også er godt vante. 

I kraft af at Velhavere er på mange medier, ser de 
også meget reklame. Pristilbud er ikke nødven-
digvis afgørende, mere at man generelt kan gøre 
en god handel. Deres forbehold over for direct 
mail er ikke større end gennemsnittets med en 
femtedel på Robinsonlisten. 

Godt 7 % af Danmarks befolkning er i gruppe D.
 

conzoom®gruppe D i forhold til Danmarks befolkningVelhavere

5,00,613Under 131.000 kr

5,00,511Fra 131.000 til 169.999 kr

15,01,812Fra 170.000 til 218.999 kr

25,07,630Fra 219.000 til 332.999 kr

25,018,172Fra 333.000 til 470.999 kr

15,027,2181Fra 471.000 til 659.999 kr

5,016,6331Fra 660.000 til 846.000 kr

5,027,5550Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKDIndex

5,00,816Under 99.000 kr

5,00,612Fra 99.000 til 124.999 kr

15,01,913Fra 125.000 til 160.999 kr

25,06,827Fra 161.000 til 221.999 kr

25,017,771Fra 222.000 til 298.999 kr

15,027,2181Fra 299.000 til 393.999 kr

5,017,1342Fra 394.000 til 485.000 kr

5,028,0560Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKDIndex

5,00,611Under 146.000 kr

5,00,47Fra 146.000 til 189.999 kr

15,01,28Fra 190.000 til 259.999 kr

25,06,325Fra 260.000 til 435.999 kr

25,018,875Fra 436.000 til 747.999 kr

15,027,2181Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,017,2344Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,028,4569Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKDIndex

5,04,895Under -755.000 kr

5,03,059Fra -755.000 til -447.999 kr

15,06,141Fra -447.999 til -93.000 kr

25,05,221Fra -92.999 til 62.999 kr

25,015,562Fra 63.000 til 786.999 kr

15,024,4163Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,015,7314Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,025,4508Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKDIndex

12,525,7205Registreret erhverv

87,574,385Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKDIndex

Traditionelle

Individ-
orienterede

Fællesskabs-
orienterede

Moderne

Gallup Kompas for conzoom®gruppe D

Velhavere DD Velhavere
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conzoom®gruppe D i forhold til Danmarks befolkning conzoom®gruppe D i forhold til Danmarks befolkning

21,25,325Grundskole

7,14,563Gymnasiel

34,022,366Erhvervsfaglig

4,85,6118Kort videregående

19,631,6161Mellemlang videregående og bachelor

10,530,5291Lang videregående og forskere

2,90,39Anden, herunder uoplyst

12,7515,10118Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKDIndex

3,34,3132Selvstændige

1,63,5225Topledere

10,216,3160Lønmodtagere på højt niveau

4,66,7144Lønmodtagere på mellem niveau

17,616,493Lønmodtagere på grundniveau

8,17,897Øvrige lønmodtagere

5,83,052Arbejdsledige

15,418,8122Under uddannelse

1,71,166Efterlønsmodtagere

22,611,651Pensionist

6,47,4117Børn under 16 år

2,83,1110Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKDIndex

399.782831.197208Højeste personlig indkomst

255.548489.687192Husstandens disponible indkomst

536.4372.194.896409Husstandens samlede formue

564.2771.204.076213Husstandsindkomst

1.844.0663.533.407192Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKDIndex

27,643,8159Aktier og/eller anparter

46,553,0114Kassekredit

11,616,6143Uddannelsesopsparing

24,627,0110Boligopsparing

Finansielle forhold DKDIndex

4,94,490Mindre end 21 timer

7,08,612321 - 30 timer

61,954,58831 - 40 timer

20,726,112641 - 50 timer

5,56,4116Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKDIndex

8,20,810Metropol

20,337,4184Metropolomegn

24,022,493Større provinsby

17,120,2118Mindre provinsby

16,910,562Landsby

13,48,765Det åbne land

Område DKDIndex

9,233,5363Overklasse

15,534,2221Højere middelklasse

38,123,261Middelklasse

28,18,029Arbejderklasse

9,01,112Underklasse

Socialklasse DKDIndex

3,00,722Under 23 år

9,13,438Fra 23 til 29 år

7,85,165Fra 30 til 35 år

6,15,386Fra 36 til 39 år

18,219,7108Fra 40 til 49 år

17,921,6121Fra 50 til 59 år

9,812,0123Fra 60 til 65 år

15,719,6125Fra 66 til 75 år

12,412,7102Over 75 år

Ældste person i husstanden DKDIndex

6,79,0135Enlige med børn

43,126,361Enlige uden børn

21,937,2170Par med børn

28,327,497Par uden børn

Familietype DKDIndex

71,453,775Ingen børn

12,016,0133Et barn

12,121,7179To børn

4,58,6191Tre eller flere børn

0,520,88171Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKDIndex

21,96,2281 person

47,748,21012 personer

30,545,71503 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKDIndex

Velhavere DD Velhavere
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conzoom®gruppe D i forhold til Danmarks befolkning conzoom®gruppe D i forhold til Danmarks befolkning

63,297,9155Ejerbolig

8,41,417Privat lejebolig

21,00,53Offentlig lejebolig

7,40,22Andelsbolig

Ejerforhold DKDIndex

21,638,4178Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKDIndex

32,226,281Før 1940

21,522,41041940-1965

12,515,31231966-1972

12,815,21191973-1982

13,813,91011983-2003

7,26,996Efter 2003

Opførelsesår DKDIndex

3,90,01Mindre end 40 m²

28,61,66Fra 40 til 80 m²

18,35,530Fra 81 til 100 m²

19,120,8109Fra 101 til 130 m²

10,421,4205Fra 131 til 150 m²

10,326,1253Fra 151 til 180 m²

9,424,5261Større end 180 m²

Boligstørrelse DKDIndex

7,419,3259Andel med fritidsbolig

11,019,3176Sommerhus til værdi over 2 mio

88,580,791Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,00Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKDIndex

21,923,1106Er registreret på Robinsonlisten

42,553,9127Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKDIndex

7,86,786Enhedslisten

4,24,299Socialistisk Folkeparti

4,84,799Alternativet

26,324,894Socialdemokraterne

4,65,9130Radikale Venstre

19,520,3104Venstre

3,44,7141Konservative Folkeparti

7,510,1134Liberal Alliance

21,117,784Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKDIndex

36,59,025Ingen bil

47,262,2132En bil

16,328,8177To eller flere biler

Bilrådighed DKDIndex

51,654,7106Kører i personbil

6,42,844Kører med bus

17,414,784Kører med tog/metro

29,132,5112Kører på cykel

0,90,667Kører på knallert/scooter

Befordring DKDIndex

65,165,7101Foretager e-handel

29,523,881Utryg ved online betaling

83,989,7107Internettet giver mange fordele

69,566,696Har profil på Facebook

28,336,3128Har profil på LinkedIn

16,616,499Har profil på Twitter

84,488,8105Benytter e-mail

Online adfærd DKDIndex

46,454,4117Politik generelt

31,236,3116Arbejdsmarkedspolitik

37,644,6119Skatteforhold

29,436,9126Erhvervsforhold

25,831,2121EU-forhold

33,433,3100Egns- & lokalforhold

38,643,4112Forurening/Miljø

35,235,7101Teknologi

54,860,2110Sundhed

54,758,0106Ernæring

Interesser i husstanden DKDIndex

4,22,661Stuehuse til landbrug

39,885,3215Enfamiliehuse

14,812,182Række-/kædehuse

4,10,00Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,80,00Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKDIndex

Velhavere DD Velhavere
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49,741,884Traditionelle familieværdier forsvinder

44,549,9112For let at få penge fra det offentlige

80,373,892Gør mere for de svage og ældre

50,749,397Elsker at bruge penge på mig selv

44,551,6116Køber helst økologiske fødevarer

59,751,286Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,568,6106Frivilligt om man vil være i fagforening

40,844,3109Privatiser gerne den offentlige sektor

33,126,279Tillad rygning på offentlige steder

87,886,098Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,325,069Danmark skal passe sig selv

64,971,5110Vigtigt for mig at have succes

27,019,773Globaliseringen skræmmer mig

56,555,398Jeg er god til at forkæle mig selv

52,243,684Alting ændrer sig for hurtigt

30,934,5112Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKDIndex

7,021,3304Berlingske

11,726,4226Politiken

9,516,5174Jyllands-Posten

4,95,6114B.T.

4,62,554Ekstra bladet

4,18,0195Børsen

12,711,994MetroXpress

47,450,9107Gratis lokalaviser

59,349,283Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKDIndex

76,585,4112DR 1

50,859,2117DR 2

73,972,999TV 2

21,315,472TV 2 Charlie

58,446,379TV3/TV3+

41,427,366Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKDIndex

14,223,9168P1

28,832,3112P3

32,735,4108P4/DR Regional

6,310,4165Radio24syv

13,513,6101Nova FM

8,210,4127The Voice

5,27,0135Radio 100

14,19,064Lokalradio

Radiovaner DKDIndex

31,524,678SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,814,8116Kvickly

5,411,3209Irma

5,88,1140Bilka

38,240,3105Netto

9,77,274Aldi

26,917,465Fakta

11,77,766Lidl

17,719,5110Føtex

27,019,873Rema 1000

8,813,3151Meny

8,55,666Spar/Superspar/Eurospar

4,63,167Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKDIndex

16,420,6126Bager selv

41,551,9125Nyder havearbejde

32,132,3101Gør-det-selv

11,510,995Hygger med håndarbejde

7,57,296Spiller om penge online

27,522,983Spiller online spil

46,445,498Besøger ofte venner eller familie

8,410,4124Har ofte gæster til spisning

7,09,7139Laver finere/gourmet mad

8,28,2100Spiser købte færdigretter

26,324,493Spiser slankemad

59,670,9119Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,46,4145Går på aftenskole/hobbykursus

34,340,8119Læser meget faglitteratur

39,249,5126Læser meget skønlitteratur

21,728,7132Læser mange tidsskrifter

7,09,2131Går ofte i kirke

6,56,092Går ofte på diskotek

2,44,1171Går ofte i teater

3,04,3143Går ofte på udstilling

3,14,4142Går ofte på museum

1,73,1182Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,12,2105Går ofte til pop-/rockkoncert

88,792,5104Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKDIndex

conzoom®gruppe D i forhold til Danmarks befolkning conzoom®gruppe D i forhold til Danmarks befolkning

Velhavere DD Velhavere



47 %  
har ikke vaske-

maskine

13 %  
kører med taxa 
min. 1 gang om 

måneden

Overrepræsenterede byer/kommuner

Urban mangfoldighed EE Urban mangfoldighed
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Mange i Urban mangfoldighed bor alene. Allige-
vel er man tæt på andre, idet storbyen pulserer 
lige neden for opgangsdøren. Da de bor tæt, 
vil der i alle typerne forekomme både familier 
med børn og singler, ligesom unge og ældre 
bor under samme tag. Et kendetegn ved Urban 
mangfoldighed er, at en del er født i andre lande 
end Danmark. 

Indkomsten er under gennemsnittet og formuen 
ganske lille – bemærk dog, at værdien af an-
delsboligen ikke er indregnet her. De fleste typer 
under Urban mangfoldighed tilhører middel- og 
arbejderklassen.

Halvdelen bor til leje og resten er ligeligt fordelt 
i mindre andels- og ejerboliger på 60 til 90 m². 
De findes næsten alle i tætliggende etageejen-
domme fra før 1970, og mange endda fra før 1940. 

Den største andel er under 60 år og langt de 
fleste har ingen børn. En femtedel har grund-
skolen eller tilsvarende kortere uddannelser at 
se tilbage på, men mange unge i Urban mang-
foldighed er fortsat i gang med at uddanne sig. 
E2 Ung andel rummer dog en stigende andel, 
der har færdiggjort en videregående uddannelse. 
Derfor er beskæftigelsen også forskellig i de 
enkelte typer, ligesom den opfattede arbejdstid, 
men generelt følges de tre parametre ad.

En tredjedel har bil, men ofte er det langt mere 
effektivt at hoppe på cyklen med storbyens korte 

afstande og høje parkeringsafgifter. Den kollek-
tive transport benyttes også i stor stil.

Internettet benyttes i høj grad til at holde sig 
orienteret om nyheder, men også til at se enten 
en serie eller film on-demand. Internettet bruges 
ligeledes aktivt til de sociale medier.

Offline er de også gerne sociale og de går hyp-
pigere i byen og til pop-/rockkoncerter end gen-
nemsnittet samt besøger deres venner. Der-
udover dyrker de mange sportsgrene, men en 
løbetur eller et besøg i fitnesscentret er den 
foretrukne motionsform.

De fleste holder ferie i Danmark. En del har været 
udenlands på ferie, men det er ikke noget, som 
sker hvert år; kun når økonomien tillader det 
eller der findes et ganske godt tilbud, måske en 
afbudsrejse.

Når du skal kommunikere med Urban mangfol-
dighed, kan du med fordel skele til den enkelte 
types medieforbrug, da der er stor forskel på, 
hvor du kan møde dem henne. Dog har de det til 
fælles, at dagblade og lokalaviser læses langt 
sjældnere end af gennemsnittet. Hver fjerde læ-
ser også tidsskrifter af forskellig art, som viser, 
at Urban mangfoldighed varierer meget i deres 
interesser.

Mere end 15 % af Danmarks befolkning finder vi 
i gruppe E.

conzoom®gruppe E i forhold til Danmarks befolkningUrban mangfoldighed

5,08,1161Under 131.000 kr

5,08,5171Fra 131.000 til 169.999 kr

15,020,4136Fra 170.000 til 218.999 kr

25,030,3121Fra 219.000 til 332.999 kr

25,022,490Fra 333.000 til 470.999 kr

15,08,053Fra 471.000 til 659.999 kr

5,01,631Fra 660.000 til 846.000 kr

5,00,714Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKEIndex

5,08,2164Under 99.000 kr

5,08,6172Fra 99.000 til 124.999 kr

15,020,1134Fra 125.000 til 160.999 kr

25,030,5122Fra 161.000 til 221.999 kr

25,022,490Fra 222.000 til 298.999 kr

15,07,751Fra 299.000 til 393.999 kr

5,01,632Fra 394.000 til 485.000 kr

5,00,816Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKEIndex

5,07,9158Under 146.000 kr

5,08,3167Fra 146.000 til 189.999 kr

15,021,2142Fra 190.000 til 259.999 kr

25,033,4133Fra 260.000 til 435.999 kr

25,021,988Fra 436.000 til 747.999 kr

15,05,838Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,01,021Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,00,511Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKEIndex

5,04,997Under -755.000 kr

5,05,7115Fra -755.000 til -447.999 kr

15,018,3122Fra -447.999 til -93.000 kr

25,038,7155Fra -92.999 til 62.999 kr

25,024,397Fra 63.000 til 786.999 kr

15,06,442Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,01,225Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,00,612Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKEIndex

12,56,552Registreret erhverv

87,593,5107Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKEIndex

Traditionelle

Individ-
orienterede

Fællesskabs-
orienterede

Moderne

Gallup Kompas for conzoom®gruppe E

Urban mangfoldighed EE Urban mangfoldighed
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conzoom®gruppe E i forhold til Danmarks befolkning conzoom®gruppe E i forhold til Danmarks befolkning

21,220,798Grundskole

7,112,8180Gymnasiel

34,028,383Erhvervsfaglig

4,84,390Kort videregående

19,618,092Mellemlang videregående og bachelor

10,511,6111Lang videregående og forskere

2,94,3149Anden, herunder uoplyst

12,7512,5899Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKEIndex

3,32,783Selvstændige

1,61,278Topledere

10,212,7125Lønmodtagere på højt niveau

4,64,8104Lønmodtagere på mellem niveau

17,617,9102Lønmodtagere på grundniveau

8,17,693Øvrige lønmodtagere

5,87,5129Arbejdsledige

15,415,3100Under uddannelse

1,71,271Efterlønsmodtagere

22,618,180Pensionist

6,46,9109Børn under 16 år

2,84,0144Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKEIndex

399.782292.20273Højeste personlig indkomst

255.548197.53377Husstandens disponible indkomst

536.43774.76414Husstandens samlede formue

564.277375.00666Husstandsindkomst

1.844.0661.351.05673Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKEIndex

27,618,567Aktier og/eller anparter

46,542,090Kassekredit

11,68,876Uddannelsesopsparing

24,620,885Boligopsparing

Finansielle forhold DKEIndex

4,92,857Mindre end 21 timer

7,06,49121 - 30 timer

61,966,910831 - 40 timer

20,719,79541 - 50 timer

5,54,276Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKEIndex

8,229,1353Metropol

20,357,7284Metropolomegn

24,013,355Større provinsby

17,10,00Mindre provinsby

16,90,00Landsby

13,40,00Det åbne land

Område DKEIndex

9,26,874Overklasse

15,511,071Højere middelklasse

38,135,493Middelklasse

28,133,6119Arbejderklasse

9,013,2147Underklasse

Socialklasse DKEIndex

3,03,5115Under 23 år

9,115,6172Fra 23 til 29 år

7,813,1168Fra 30 til 35 år

6,18,4137Fra 36 til 39 år

18,219,6108Fra 40 til 49 år

17,916,089Fra 50 til 59 år

9,87,677Fra 60 til 65 år

15,710,265Fra 66 til 75 år

12,46,048Over 75 år

Ældste person i husstanden DKEIndex

6,76,699Enlige med børn

43,156,3131Enlige uden børn

21,914,365Par med børn

28,322,881Par uden børn

Familietype DKEIndex

71,479,1111Ingen børn

12,011,193Et barn

12,17,461To børn

4,52,453Tre eller flere børn

0,520,3467Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKEIndex

21,941,41891 person

47,744,8942 personer

30,513,9463 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKEIndex

Urban mangfoldighed EE Urban mangfoldighed



63

conzoom®gruppe E i forhold til Danmarks befolkning conzoom®gruppe E i forhold til Danmarks befolkning

63,226,642Ejerbolig

8,412,3146Privat lejebolig

21,039,5188Offentlig lejebolig

7,421,6292Andelsbolig

Ejerforhold DKEIndex

21,68,338Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKEIndex

32,242,4132Før 1940

21,529,01351940-1965

12,512,41001966-1972

12,87,6591973-1982

13,86,1441983-2003

7,22,534Efter 2003

Opførelsesår DKEIndex

3,94,8123Mindre end 40 m²

28,662,6218Fra 40 til 80 m²

18,322,8125Fra 81 til 100 m²

19,18,143Fra 101 til 130 m²

10,41,010Fra 131 til 150 m²

10,30,44Fra 151 til 180 m²

9,40,33Større end 180 m²

Boligstørrelse DKEIndex

7,45,168Andel med fritidsbolig

11,04,440Sommerhus til værdi over 2 mio

88,595,5108Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,08Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKEIndex

21,924,5112Er registreret på Robinsonlisten

42,550,7119Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKEIndex

7,814,1181Enhedslisten

4,25,9141Socialistisk Folkeparti

4,88,8184Alternativet

26,325,898Socialdemokraterne

4,67,4162Radikale Venstre

19,511,659Venstre

3,42,988Konservative Folkeparti

7,58,2109Liberal Alliance

21,114,468Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKEIndex

36,565,9180Ingen bil

47,230,064En bil

16,34,125To eller flere biler

Bilrådighed DKEIndex

51,620,440Kører i personbil

6,412,1189Kører med bus

17,430,9178Kører med tog/metro

29,146,2159Kører på cykel

0,90,333Kører på knallert/scooter

Befordring DKEIndex

65,161,494Foretager e-handel

29,527,493Utryg ved online betaling

83,986,3103Internettet giver mange fordele

69,576,2110Har profil på Facebook

28,340,5143Har profil på LinkedIn

16,622,8137Har profil på Twitter

84,487,8104Benytter e-mail

Online adfærd DKEIndex

46,448,1104Politik generelt

31,230,196Arbejdsmarkedspolitik

37,633,088Skatteforhold

29,426,791Erhvervsforhold

25,828,0109EU-forhold

33,424,373Egns- & lokalforhold

38,641,9109Forurening/Miljø

35,239,2111Teknologi

54,855,6101Sundhed

54,756,6103Ernæring

Interesser i husstanden DKEIndex

4,20,00Stuehuse til landbrug

39,80,00Enfamiliehuse

14,80,00Række-/kædehuse

4,14,2102Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,895,8268Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKEIndex

Urban mangfoldighed EE Urban mangfoldighed
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49,743,387Traditionelle familieværdier forsvinder

44,539,990For let at få penge fra det offentlige

80,377,396Gør mere for de svage og ældre

50,762,1122Elsker at bruge penge på mig selv

44,553,1119Køber helst økologiske fødevarer

59,760,7102Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,563,699Frivilligt om man vil være i fagforening

40,833,783Privatiser gerne den offentlige sektor

33,135,4107Tillad rygning på offentlige steder

87,888,9101Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,335,598Danmark skal passe sig selv

64,968,5106Vigtigt for mig at have succes

27,023,687Globaliseringen skræmmer mig

56,566,4118Jeg er god til at forkæle mig selv

52,245,788Alting ændrer sig for hurtigt

30,940,0129Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKEIndex

7,07,2103Berlingske

11,712,2104Politiken

9,53,234Jyllands-Posten

4,94,184B.T.

4,65,3115Ekstra bladet

4,14,7115Børsen

12,720,9165MetroXpress

47,431,767Gratis lokalaviser

59,365,7111Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKEIndex

76,567,688DR 1

50,848,796DR 2

73,965,088TV 2

21,317,884TV 2 Charlie

58,466,5114TV3/TV3+

41,441,8101Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKEIndex

14,211,984P1

28,829,4102P3

32,720,061P4/DR Regional

6,35,689Radio24syv

13,58,059Nova FM

8,27,187The Voice

5,26,1117Radio 100

14,13,626Lokalradio

Radiovaner DKEIndex

31,520,465SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,814,2111Kvickly

5,410,5194Irma

5,82,645Bilka

38,252,5137Netto

9,79,093Aldi

26,931,6117Fakta

11,77,968Lidl

17,726,5150Føtex

27,019,974Rema 1000

8,812,2139Meny

8,53,744Spar/Superspar/Eurospar

4,65,8126Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKEIndex

16,412,073Bager selv

41,512,229Nyder havearbejde

32,125,279Gør-det-selv

11,510,490Hygger med håndarbejde

7,59,6128Spiller om penge online

27,531,6115Spiller online spil

46,453,6116Besøger ofte venner eller familie

8,411,4136Har ofte gæster til spisning

7,08,7124Laver finere/gourmet mad

8,214,1172Spiser købte færdigretter

26,328,7109Spiser slankemad

59,660,2101Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,43,477Går på aftenskole/hobbykursus

34,343,5127Læser meget faglitteratur

39,241,1105Læser meget skønlitteratur

21,721,398Læser mange tidsskrifter

7,04,361Går ofte i kirke

6,510,9168Går ofte på diskotek

2,43,8158Går ofte i teater

3,04,5150Går ofte på udstilling

3,15,0161Går ofte på museum

1,73,0176Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,14,8229Går ofte til pop-/rockkoncert

88,789,8101Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKEIndex

conzoom®gruppe E i forhold til Danmarks befolkning conzoom®gruppe E i forhold til Danmarks befolkning

Urban mangfoldighed EE Urban mangfoldighed
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15 %  
bruger kontakt-

linser

66 %  
dyker regelmæs-

sigt sport

Vid og velstand FF Vid og velstand
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I storbyen møder du en mangfoldighed af al-
dersgrupper og uddannelsesniveauer, dog er der 
en stor overrepræsentation af de, der har fær-
diggjort en videregående uddannelse og opnået 
både Vid og Velstand. Halvdelen er singler og 
flertallet har ingen børn; de yngste har endnu 
ikke stiftet familie og de ældstes børn er blevet 
voksne. 

Typisk bor Vid og velstand på 70 til 115 m² i eta-
geboliger, der er bygget enten før 1940 eller efter 
2003. Størsteparten er ejerlejligheder efterfulgt 
af andelsboliger. Bygningerne er ofte nænsomt 
renoverede og istandsatte, ellers er det storby-
ens mest populære nybyggeri, der tangerer til 
egentligt liebhaveri. Boligerne er efterspurgte i 
de større byer, så de handles ofte til priser, der 
ligger langt over landsgennemsnittet.

En femtedel er lønmodtagere i den høje ende. 
Over for dem står de, som nu er pensionister, 
studerende eller lønmodtagere på grundniveau. 
Rådighedsbeløbet er højt, og en del over det 
gennemsnitlige i befolkningen, hvorfor Vid og 
velstand typisk også vil tilhøre storbyboernes 
højere socialklasser.

Mange har fritidsbolig, hvoraf en del af har en 
værdi på over to millioner kroner. Hver tiende 
har registreret en virksomhed på deres privat-
adresse. De kan være konsulenter eller kunst-
nere og en del er aktive i foreningsarbejde, hvor 
de ofte tager ansvar for fælleskaber i form af 
bestyrelsesposter.

Flere har droppet bilen, til trods for, at der er 
økonomisk råderum til denne. Og selvom der er 

gode kollektive tilbud, når de skal bevæge sig 
rundt i byen, er cyklen en klar favorit. 

Flertallet af disse byboere er enten født i Dan-
mark, inden for EU eller i et andet vestligt land.

De besøger ofte venner eller har gæster til mid-
dag, og overskudsramte som de er, kan man godt 
svinge sig op til at servere lidt særligt lækkert og 
prioritere denne form for livsnydelse.

En del, der lever et storbyliv som Vid og velstand, 
gør det fuldt ud. De går på museum, kunstudstil-
linger, bruger biblioteket og går i byen eller til 
koncerter.

Mange foretrækker at læse om politik, samfunds-
økonomi og sundhed i Politiken. Ellers trækker 
nyhederne fra tv langt mere end andet. Man går 
gerne i biografen eller henter gode film fra nettet. 
De holder af at høre musik, men der er ikke så 
mange, der hører radio eller køber musik, så en 
del har musikken med i deres mobilabonnement.

De er meget modebevidste og en del køber tids-
skrifter for at holde sig opdateret. Det samme 
gælder interessen for at holde sig i form. Løs-
ningen er for mange at gå i fitnesscenter eller 
løbe en tur rundt om søerne, langs havnefronten 
eller i den nærliggende park. 

Kommunikationen til dem må gerne appellere 
til deres vid i højere grad end til deres velstand.

Mere end 6 % af Danmarks befolkning befinder 
i gruppe F.

conzoom®gruppe F i forhold til Danmarks befolkningVid og velstand

5,02,244Under 131.000 kr

5,02,040Fra 131.000 til 169.999 kr

15,05,336Fra 170.000 til 218.999 kr

25,014,558Fra 219.000 til 332.999 kr

25,026,9108Fra 333.000 til 470.999 kr

15,025,8172Fra 471.000 til 659.999 kr

5,011,1222Fra 660.000 til 846.000 kr

5,012,2244Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKFIndex

5,02,652Under 99.000 kr

5,02,652Fra 99.000 til 124.999 kr

15,06,946Fra 125.000 til 160.999 kr

25,015,863Fra 161.000 til 221.999 kr

25,026,6106Fra 222.000 til 298.999 kr

15,023,7158Fra 299.000 til 393.999 kr

5,010,2204Fra 394.000 til 485.000 kr

5,011,5230Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKFIndex

5,02,243Under 146.000 kr

5,02,142Fra 146.000 til 189.999 kr

15,05,537Fra 190.000 til 259.999 kr

25,018,473Fra 260.000 til 435.999 kr

25,030,6123Fra 436.000 til 747.999 kr

15,022,0147Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,08,9177Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,010,4207Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKFIndex

5,05,6112Under -755.000 kr

5,04,897Fra -755.000 til -447.999 kr

15,012,584Fra -447.999 til -93.000 kr

25,020,281Fra -92.999 til 62.999 kr

25,024,799Fra 63.000 til 786.999 kr

15,016,7111Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,06,9138Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,08,5171Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKFIndex

12,513,0104Registreret erhverv

87,587,099Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKFIndex

Traditionelle

Individ-
orienterede

Fællesskabs-
orienterede

Moderne

Gallup Kompas for conzoom®gruppe F

Vid og velstand FF Vid og velstand
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21,28,339Grundskole

7,18,1114Gymnasiel

34,021,563Erhvervsfaglig

4,84,9102Kort videregående

19,627,5140Mellemlang videregående og bachelor

10,528,7274Lang videregående og forskere

2,91,137Anden, herunder uoplyst

12,7514,65115Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKFIndex

3,33,9120Selvstændige

1,62,7169Topledere

10,218,4180Lønmodtagere på højt niveau

4,66,2135Lønmodtagere på mellem niveau

17,616,795Lønmodtagere på grundniveau

8,17,390Øvrige lønmodtagere

5,84,069Arbejdsledige

15,416,1105Under uddannelse

1,71,059Efterlønsmodtagere

22,611,551Pensionist

6,48,0126Børn under 16 år

2,84,2152Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKFIndex

399.782566.338142Højeste personlig indkomst

255.548333.734131Husstandens disponible indkomst

536.437774.398144Husstandens samlede formue

564.277766.529136Husstandsindkomst

1.844.0662.565.420139Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKFIndex

27,627,499Aktier og/eller anparter

46,548,7105Kassekredit

11,69,380Uddannelsesopsparing

24,625,7104Boligopsparing

Finansielle forhold DKFIndex

4,92,653Mindre end 21 timer

7,08,011421 - 30 timer

61,964,010331 - 40 timer

20,721,310341 - 50 timer

5,54,175Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKFIndex

8,240,6493Metropol

20,330,5150Metropolomegn

24,018,677Større provinsby

17,17,544Mindre provinsby

16,92,817Landsby

13,40,00Det åbne land

Område DKFIndex

9,226,2283Overklasse

15,527,2176Højere middelklasse

38,128,274Middelklasse

28,115,053Arbejderklasse

9,03,438Underklasse

Socialklasse DKFIndex

3,02,788Under 23 år

9,111,7129Fra 23 til 29 år

7,811,2143Fra 30 til 35 år

6,17,9128Fra 36 til 39 år

18,220,0110Fra 40 til 49 år

17,916,995Fra 50 til 59 år

9,88,587Fra 60 til 65 år

15,712,982Fra 66 til 75 år

12,48,367Over 75 år

Ældste person i husstanden DKFIndex

6,78,3125Enlige med børn

43,145,1105Enlige uden børn

21,922,0101Par med børn

28,324,587Par uden børn

Familietype DKFIndex

71,469,697Ingen børn

12,014,3119Et barn

12,112,3102To børn

4,53,884Tre eller flere børn

0,520,52101Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKFIndex

21,927,51261 person

47,753,31122 personer

30,519,3633 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKFIndex

Vid og velstand FF Vid og velstand
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63,263,9101Ejerbolig

8,412,2145Privat lejebolig

21,04,923Offentlig lejebolig

7,419,0258Andelsbolig

Ejerforhold DKFIndex

21,613,763Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKFIndex

32,261,5191Før 1940

21,59,7451940-1965

12,53,8311966-1972

12,83,5271973-1982

13,86,9501983-2003

7,214,7204Efter 2003

Opførelsesår DKFIndex

3,94,2109Mindre end 40 m²

28,628,599Fra 40 til 80 m²

18,327,1148Fra 81 til 100 m²

19,124,1127Fra 101 til 130 m²

10,47,269Fra 131 til 150 m²

10,35,250Fra 151 til 180 m²

9,43,840Større end 180 m²

Boligstørrelse DKFIndex

7,412,1163Andel med fritidsbolig

11,014,3131Sommerhus til værdi over 2 mio

88,585,697Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,19Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKFIndex

21,926,7122Er registreret på Robinsonlisten

42,554,2128Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKFIndex

7,811,7150Enhedslisten

4,25,4129Socialistisk Folkeparti

4,88,8184Alternativet

26,322,887Socialdemokraterne

4,68,6188Radikale Venstre

19,514,776Venstre

3,44,1122Konservative Folkeparti

7,510,6140Liberal Alliance

21,112,760Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKFIndex

36,540,3110Ingen bil

47,248,3102En bil

16,311,470To eller flere biler

Bilrådighed DKFIndex

51,630,158Kører i personbil

6,47,1111Kører med bus

17,431,9183Kører med tog/metro

29,145,6157Kører på cykel

0,90,667Kører på knallert/scooter

Befordring DKFIndex

65,159,792Foretager e-handel

29,520,168Utryg ved online betaling

83,989,8107Internettet giver mange fordele

69,574,3107Har profil på Facebook

28,348,3171Har profil på LinkedIn

16,622,1133Har profil på Twitter

84,491,6109Benytter e-mail

Online adfærd DKFIndex

46,461,6133Politik generelt

31,237,1119Arbejdsmarkedspolitik

37,640,7108Skatteforhold

29,437,8129Erhvervsforhold

25,831,3121EU-forhold

33,430,290Egns- & lokalforhold

38,647,5123Forurening/Miljø

35,234,799Teknologi

54,863,3116Sundhed

54,766,6122Ernæring

Interesser i husstanden DKFIndex

4,20,00Stuehuse til landbrug

39,80,00Enfamiliehuse

14,80,00Række-/kædehuse

4,118,5455Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,881,5227Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKFIndex

Vid og velstand FF Vid og velstand
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49,733,668Traditionelle familieværdier forsvinder

44,537,183For let at få penge fra det offentlige

80,378,698Gør mere for de svage og ældre

50,757,0112Elsker at bruge penge på mig selv

44,566,5149Køber helst økologiske fødevarer

59,757,997Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,564,6100Frivilligt om man vil være i fagforening

40,837,993Privatiser gerne den offentlige sektor

33,131,094Tillad rygning på offentlige steder

87,889,7102Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,320,356Danmark skal passe sig selv

64,971,3110Vigtigt for mig at have succes

27,017,264Globaliseringen skræmmer mig

56,560,6107Jeg er god til at forkæle mig selv

52,237,772Alting ændrer sig for hurtigt

30,947,2153Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKFIndex

7,015,2217Berlingske

11,729,5252Politiken

9,57,377Jyllands-Posten

4,93,571B.T.

4,63,270Ekstra bladet

4,17,1173Børsen

12,715,2120MetroXpress

47,437,178Gratis lokalaviser

59,354,692Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKFIndex

76,575,799DR 1

50,859,6117DR 2

73,968,793TV 2

21,314,869TV 2 Charlie

58,449,384TV3/TV3+

41,431,676Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKFIndex

14,221,8154P1

28,837,0128P3

32,723,472P4/DR Regional

6,37,8124Radio24syv

13,59,772Nova FM

8,26,073The Voice

5,24,077Radio 100

14,14,532Lokalradio

Radiovaner DKFIndex

31,522,170SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,88,970Kvickly

5,428,2522Irma

5,84,374Bilka

38,249,0128Netto

9,75,759Aldi

26,921,279Fakta

11,79,379Lidl

17,722,3126Føtex

27,015,959Rema 1000

8,89,2105Meny

8,52,327Spar/Superspar/Eurospar

4,60,613Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKFIndex

16,416,198Bager selv

41,517,041Nyder havearbejde

32,124,877Gør-det-selv

11,511,5100Hygger med håndarbejde

7,57,9105Spiller om penge online

27,524,890Spiller online spil

46,450,7109Besøger ofte venner eller familie

8,413,2157Har ofte gæster til spisning

7,010,6151Laver finere/gourmet mad

8,210,5128Spiser købte færdigretter

26,326,199Spiser slankemad

59,665,6110Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,46,0136Går på aftenskole/hobbykursus

34,343,6127Læser meget faglitteratur

39,249,0125Læser meget skønlitteratur

21,727,1125Læser mange tidsskrifter

7,04,767Går ofte i kirke

6,55,382Går ofte på diskotek

2,44,4183Går ofte i teater

3,07,0233Går ofte på udstilling

3,16,9223Går ofte på museum

1,73,2188Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,13,7176Går ofte til pop-/rockkoncert

88,792,5104Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKFIndex

conzoom®gruppe F i forhold til Danmarks befolkning conzoom®gruppe F i forhold til Danmarks befolkning

Vid og velstand FF Vid og velstand



12 %  
har ikke adgang  

til internettet

Overrepræsenterede byer/kommuner

82 %  
bruger briller

Seniorer GG Seniorer
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Seniorerne er, på nær få, alle godt over 60 år. 
De fleste er enlige og der er stort set ingen, der 
har hjemmeboende børn. Uddannelsesniveauet 
afspejler normen fra den tid, de voksede op i, idet 
en stor del har klaret sig med grundskolen eller 
en erhvervsfaglig uddannelse. De har i stedet 
arbejdet sig op igennem et langt arbejdsliv og 
opnået gode stillinger. Der er mange i grup-
pen, der nu er pensionerede eller er gået på 
efterløn. Derfor er indkomsten naturligvis lavere 
end gennemsnittet for de fleste i denne gruppe. 
Blandt de, der endnu arbejder, er indkomsten 
dog ganske pæn. Boligen og de yngre års anden 
gæld er betalt ud og gennemsnitsformuen for 
Seniorerne er derfor højere end landsgennem-
snittets. Der er også en del, der har sommerhus.

Nogle få har foreningsadresse eller erhverv 
hjemme og for de, som har, er det mest holding-
selskaber og dernæst konsulentvirksomheder, 
hvor Senioren lever af at give andre gode råd fra 
en lang og aktiv erhvervskarriere.

Der bor Seniorer overalt i landet. De bor både 
i enfamilie-, række-/kædehuse og lejligheder. 
Under halvdelen bor i ejerboliger, mens resten 
fortrinsvis bor til leje. I den sidste type hører også 
egentlige ældreboliger, plejehjem og behand-
lingshjem, som også kan være for de, der ikke er 
seniorer, men som har et særligt behov. De fleste 
har alle møblerne på 60 til 100 m². 

Næsten alle er i øvrigt af dansk herkomst. Der 
er en nogenlunde ligelig fordeling i de jævne til 
lavere socialklasser.

Halvdelen har fortsat bil og hver tiende har fak-
tisk to, men ikke alle er lige mobile. Hver tredje 

besøger eller får besøg fra venner og familie 
hver uge, mens resten gør det meget sjældnere. 
Besøget bliver som oftest over en kop kaffe, 
sjældnere til spisning.

Nogle er også meget aktive, men der er en stor 
andel, der aldrig deltager i kulturelle aktiviteter. 
De ser til gengæld meget tv: Mest DR1, lidt min-
dre TV2 og selv i denne gruppe er det kun en ud 
af fem, der næsten dagligt ser TV2 Charlie.

De nyder at læse om de royale og de kendte. De 
køber eller bytter sig til Billed Bladet, Se og Hør 
og andre ugeblade. Det er ikke blot for at følge 
med, men også for at have et godt overblik over, 
hvad man ikke må gå glip af i fjernsynet, som 
gerne kører uafbrudt. Når tv’et ikke er tændt, er 
P4 i radioen. Et passende baggrundstæppe til at 
læse i avisen eller lave håndarbejde, som en del 
i denne gruppe nyder. Avisen kan både være den 
lokale eller – og oftere – Politiken, Jyllands-Po-
sten eller Berlingske. De mere livstilsinteresse-
rede læser også mode-, mad- og boligmagasiner. 
Der er også en del læsere af fagblade inden for 
den enkeltes interesseområde og så har Ældre 
Sagen naturligvis sine medlemmer her.

Ikke overraskende er det i denne gruppe, at man 
finder flest, der aldrig bruger en computer. Af de, 
der gør, bruger to ud af tre internettet fra deres 
computer, og der bliver efterhånden købt mere i 
webshoppen end på postordre.

Seniorer har råd og de har tid. Tænk på det, når 
du vil kommunikere med dem.

Noget over 9 % af Danmarks befolkning finder 
vi G-gruppen.

conzoom®gruppe G i forhold til Danmarks befolkningSeniorer

5,05,4108Under 131.000 kr

5,07,5150Fra 131.000 til 169.999 kr

15,025,7171Fra 170.000 til 218.999 kr

25,032,3129Fra 219.000 til 332.999 kr

25,019,076Fra 333.000 til 470.999 kr

15,07,449Fra 471.000 til 659.999 kr

5,01,734Fra 660.000 til 846.000 kr

5,01,121Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKGIndex

5,05,0100Under 99.000 kr

5,06,8136Fra 99.000 til 124.999 kr

15,023,6157Fra 125.000 til 160.999 kr

25,032,0128Fra 161.000 til 221.999 kr

25,020,682Fra 222.000 til 298.999 kr

15,08,456Fra 299.000 til 393.999 kr

5,02,142Fra 394.000 til 485.000 kr

5,01,530Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKGIndex

5,06,2125Under 146.000 kr

5,08,9179Fra 146.000 til 189.999 kr

15,028,7191Fra 190.000 til 259.999 kr

25,030,0120Fra 260.000 til 435.999 kr

25,017,470Fra 436.000 til 747.999 kr

15,06,543Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,01,428Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,00,917Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKGIndex

5,05,0100Under -755.000 kr

5,04,998Fra -755.000 til -447.999 kr

15,013,792Fra -447.999 til -93.000 kr

25,020,281Fra -92.999 til 62.999 kr

25,028,1113Fra 63.000 til 786.999 kr

15,018,0120Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,05,4109Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,04,793Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKGIndex

12,55,040Registreret erhverv

87,595,0109Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKGIndex

Traditionelle

Individ-
orienterede

Fællesskabs-
orienterede

Moderne

Gallup Kompas for conzoom®gruppe G

Seniorer GG Seniorer
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conzoom®gruppe G i forhold til Danmarks befolkning conzoom®gruppe G i forhold til Danmarks befolkning

21,232,6154Grundskole

7,16,085Gymnasiel

34,034,9102Erhvervsfaglig

4,83,777Kort videregående

19,612,463Mellemlang videregående og bachelor

10,54,140Lang videregående og forskere

2,96,4221Anden, herunder uoplyst

12,7511,4089Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKGIndex

3,31,752Selvstændige

1,60,742Topledere

10,23,635Lønmodtagere på højt niveau

4,61,941Lønmodtagere på mellem niveau

17,67,744Lønmodtagere på grundniveau

8,14,150Øvrige lønmodtagere

5,82,644Arbejdsledige

15,45,938Under uddannelse

1,71,797Efterlønsmodtagere

22,667,0297Pensionist

6,42,234Børn under 16 år

2,81,139Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKGIndex

399.782293.39273Højeste personlig indkomst

255.548206.45881Husstandens disponible indkomst

536.437675.319126Husstandens samlede formue

564.277370.53366Husstandsindkomst

1.844.0661.602.36987Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKGIndex

27,626,496Aktier og/eller anparter

46,532,269Kassekredit

11,66,354Uddannelsesopsparing

24,611,446Boligopsparing

Finansielle forhold DKGIndex

4,96,7137Mindre end 21 timer

7,010,214621 - 30 timer

61,955,18931 - 40 timer

20,720,910141 - 50 timer

5,57,1129Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKGIndex

8,22,328Metropol

20,314,672Metropolomegn

24,025,9108Større provinsby

17,128,2165Mindre provinsby

16,928,1166Landsby

13,41,07Det åbne land

Område DKGIndex

9,22,932Overklasse

15,56,945Højere middelklasse

38,141,1108Middelklasse

28,136,8131Arbejderklasse

9,012,2136Underklasse

Socialklasse DKGIndex

3,00,26Under 23 år

9,10,67Fra 23 til 29 år

7,80,79Fra 30 til 35 år

6,10,813Fra 36 til 39 år

18,23,821Fra 40 til 49 år

17,97,944Fra 50 til 59 år

9,88,689Fra 60 til 65 år

15,727,1173Fra 66 til 75 år

12,450,3404Over 75 år

Ældste person i husstanden DKGIndex

6,72,131Enlige med børn

43,164,0148Enlige uden børn

21,94,521Par med børn

28,329,3104Par uden børn

Familietype DKGIndex

71,493,2131Ingen børn

12,04,336Et barn

12,12,117To børn

4,50,49Tre eller flere børn

0,520,1019Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKGIndex

21,939,61811 person

47,747,81002 personer

30,512,6413 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKGIndex

Seniorer GG Seniorer
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conzoom®gruppe G i forhold til Danmarks befolkning conzoom®gruppe G i forhold til Danmarks befolkning

63,246,974Ejerbolig

8,46,780Privat lejebolig

21,033,9162Offentlig lejebolig

7,412,5169Andelsbolig

Ejerforhold DKGIndex

21,617,179Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKGIndex

32,28,526Før 1940

21,518,2841940-1965

12,513,41071966-1972

12,814,21111973-1982

13,833,22411983-2003

7,212,5173Efter 2003

Opførelsesår DKGIndex

3,92,256Mindre end 40 m²

28,642,1147Fra 40 til 80 m²

18,323,9131Fra 81 til 100 m²

19,116,185Fra 101 til 130 m²

10,46,562Fra 131 til 150 m²

10,35,452Fra 151 til 180 m²

9,43,840Større end 180 m²

Boligstørrelse DKGIndex

7,46,587Andel med fritidsbolig

11,08,375Sommerhus til værdi over 2 mio

88,591,6104Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,116Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKGIndex

21,912,858Er registreret på Robinsonlisten

42,544,0104Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKGIndex

7,87,089Enhedslisten

4,23,993Socialistisk Folkeparti

4,83,982Alternativet

26,327,4104Socialdemokraterne

4,63,984Radikale Venstre

19,520,3104Venstre

3,43,4101Konservative Folkeparti

7,56,992Liberal Alliance

21,122,4106Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKGIndex

36,551,1140Ingen bil

47,237,479En bil

16,311,571To eller flere biler

Bilrådighed DKGIndex

51,649,295Kører i personbil

6,45,688Kører med bus

17,48,951Kører med tog/metro

29,120,269Kører på cykel

0,91,5167Kører på knallert/scooter

Befordring DKGIndex

65,150,778Foretager e-handel

29,547,8162Utryg ved online betaling

83,968,982Internettet giver mange fordele

69,545,065Har profil på Facebook

28,310,838Har profil på LinkedIn

16,67,545Har profil på Twitter

84,469,282Benytter e-mail

Online adfærd DKGIndex

46,455,0119Politik generelt

31,227,588Arbejdsmarkedspolitik

37,642,0112Skatteforhold

29,427,293Erhvervsforhold

25,832,1124EU-forhold

33,446,2138Egns- & lokalforhold

38,640,2104Forurening/Miljø

35,227,378Teknologi

54,856,7103Sundhed

54,754,499Ernæring

Interesser i husstanden DKGIndex

4,20,11Stuehuse til landbrug

39,826,466Enfamiliehuse

14,837,1251Række-/kædehuse

4,12,151Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,834,496Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKGIndex

Seniorer GG Seniorer
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49,760,3121Traditionelle familieværdier forsvinder

44,542,796For let at få penge fra det offentlige

80,389,3111Gør mere for de svage og ældre

50,742,985Elsker at bruge penge på mig selv

44,543,898Køber helst økologiske fødevarer

59,767,0112Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,561,195Frivilligt om man vil være i fagforening

40,841,4101Privatiser gerne den offentlige sektor

33,134,5104Tillad rygning på offentlige steder

87,894,1107Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,346,1127Danmark skal passe sig selv

64,949,676Vigtigt for mig at have succes

27,041,4153Globaliseringen skræmmer mig

56,560,4107Jeg er god til at forkæle mig selv

52,269,6133Alting ændrer sig for hurtigt

30,927,589Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKGIndex

7,07,8111Berlingske

11,715,9136Politiken

9,518,6196Jyllands-Posten

4,99,7198B.T.

4,66,1133Ekstra bladet

4,12,254Børsen

12,712,7100MetroXpress

47,464,0135Gratis lokalaviser

59,345,777Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKGIndex

76,584,7111DR 1

50,867,4133DR 2

73,984,0114TV 2

21,342,2198TV 2 Charlie

58,445,578TV3/TV3+

41,434,082Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKGIndex

14,220,6145P1

28,818,564P3

32,750,0153P4/DR Regional

6,35,181Radio24syv

13,54,936Nova FM

8,22,227The Voice

5,22,038Radio 100

14,119,5138Lokalradio

Radiovaner DKGIndex

31,537,5119SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,819,6153Kvickly

5,43,565Irma

5,88,5147Bilka

38,232,084Netto

9,712,7131Aldi

26,932,0119Fakta

11,711,094Lidl

17,724,5138Føtex

27,032,6121Rema 1000

8,815,3174Meny

8,59,7114Spar/Superspar/Eurospar

4,65,1111Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKGIndex

16,415,896Bager selv

41,548,3116Nyder havearbejde

32,126,181Gør-det-selv

11,518,2158Hygger med håndarbejde

7,55,472Spiller om penge online

27,518,166Spiller online spil

46,438,884Besøger ofte venner eller familie

8,44,452Har ofte gæster til spisning

7,04,970Laver finere/gourmet mad

8,28,6105Spiser købte færdigretter

26,322,686Spiser slankemad

59,653,490Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,46,3143Går på aftenskole/hobbykursus

34,321,462Læser meget faglitteratur

39,241,7106Læser meget skønlitteratur

21,718,284Læser mange tidsskrifter

7,010,7153Går ofte i kirke

6,52,843Går ofte på diskotek

2,42,6108Går ofte i teater

3,03,9130Går ofte på udstilling

3,13,6116Går ofte på museum

1,72,9171Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,11,362Går ofte til pop-/rockkoncert

88,776,386Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKGIndex

conzoom®gruppe G i forhold til Danmarks befolkning conzoom®gruppe G i forhold til Danmarks befolkning

Seniorer GG Seniorer
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43 %  
spiller 

computerspil 
ugentligt

79 %  
  er på YouTube 
min. 1 gang om 

ugen

Unge på vej HH Unge på vej
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De Unge på vej er op til 29 år. Otte ud af ti bor 
alene og har ingen børn. Langt de fleste er under 
uddannelse eller er foreløbig stoppet ved grund-
skolen og tager sig nu tid til at finde den rette vej 
videre. En tid, hvor manges indkomst udgøres af 
uddannelsesydelser og studiejobs.

Ligesom indkomstniveauet kan forventes at sti-
ge, er formueopbygning også et fremtidsprojekt. 
Derfor ligger de lige nu oftest i de jævne eller 
lavere socialklasser, men mange vil i fremtiden 
arbejde sig fremad og opad i samfundet.

En del af de, der bor i ejerlejlighed, er sandsynlig-
vis forældrekøb. Den største andel i Unge på vej 
bor til leje, hvad enten det er i en lille lejlighed, 
et værelse eller i en delelejlighed. Særligt for 
H1 Kollegier er naturligvis, at de bor til leje på 
kollegier. Flertallet har under 40 m², dog er der 
nogle, der har op til 60 m² til rådighed. De bor i 
nærheden af uddannelsesstederne i de største 
byer, men overvejende i metropolerne Aarhus og 
København.

Langt de fleste klarer sig uden bil, men kan nok 
låne af forældrene, hvis de har behov for det. De 
Unge på vej foretrækker imidlertid cyklen, da den 
som oftest er midlet til den korteste transporttid 
i storbyen. De er desuden også flittige brugere af 
den kollektive trafik.

I forhold til andre grupper, er Unge på vej de 
mest aktive online – via deres computer, tablet 

og smartphones. Og online er de konstant som 
en del af generation ”digitalt indfødte”. Faktisk 
kan de slet ikke forestille sig et liv, hvor internet-
tet ikke er en konstant del af deres vågne timer 
og de uddeler og søger likes og shares som 
anerkendelse. Internettet er altså både et na-
turligt redskab, men også en social mødeplads, 
selvom de også tilbringer en del tid med at være 
sammen med familien og – især – vennerne i 
virkeligheden.

Selvom de unge her er grupperet, er typerne 
langt fra ens. Den ene type går i byen i de fleste 
weekender, mens den anden følger studierne 
mere koncentreret. Når det kommer til at invitere 
familie og venner på besøg, er der også en klar 
forskel. Begge typer bruger dog gerne tid og 
penge på cafébesøg og pop-/rockkoncerter. 

De, som studerer, læser naturligvis rigtig meget 
faglitteratur. De er ofte nysgerrige og mange 
Unge på vej læser tidsskrifter, som Eurowoman, 
Woman, Costume, M!, Euroman og Soundvenue. 
Man kan glemme aviserne, hvis man vil kommu-
nikere med denne gruppe, da de får deres viden 
og nyheder på nettet. Når de kommer forbi en 
tændt radio eller tv, hører de P3 og ser enten TV2 
eller DR1, men ellers sker alt online og tv-serier 
ses altovervejende on-demand.

Unge på vej udgør knapt 4 % af befolkningen.

conzoom®gruppe H i forhold til Danmarks befolkningUnge på vej

5,039,9798Under 131.000 kr

5,013,2264Fra 131.000 til 169.999 kr

15,018,8126Fra 170.000 til 218.999 kr

25,017,570Fra 219.000 til 332.999 kr

25,07,931Fra 333.000 til 470.999 kr

15,02,114Fra 471.000 til 659.999 kr

5,00,48Fra 660.000 til 846.000 kr

5,00,24Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKHIndex

5,039,6792Under 99.000 kr

5,014,2284Fra 99.000 til 124.999 kr

15,018,2121Fra 125.000 til 160.999 kr

25,016,867Fra 161.000 til 221.999 kr

25,08,132Fra 222.000 til 298.999 kr

15,02,315Fra 299.000 til 393.999 kr

5,00,510Fra 394.000 til 485.000 kr

5,00,36Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKHIndex

5,038,6772Under 146.000 kr

5,012,6253Fra 146.000 til 189.999 kr

15,020,1134Fra 190.000 til 259.999 kr

25,018,875Fra 260.000 til 435.999 kr

25,07,731Fra 436.000 til 747.999 kr

15,01,611Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,00,36Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,00,35Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKHIndex

5,03,061Under -755.000 kr

5,03,979Fra -755.000 til -447.999 kr

15,018,2122Fra -447.999 til -93.000 kr

25,051,4206Fra -92.999 til 62.999 kr

25,021,084Fra 63.000 til 786.999 kr

15,01,913Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,00,36Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,00,24Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKHIndex

12,53,326Registreret erhverv

87,596,7111Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKHIndex

Traditionelle

Individ-
orienterede

Fællesskabs-
orienterede

Moderne

Gallup Kompas for conzoom®gruppe H

Unge på vej HH Unge på vej
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conzoom®gruppe H i forhold til Danmarks befolkning conzoom®gruppe H i forhold til Danmarks befolkning

21,224,1114Grundskole

7,115,4218Gymnasiel

34,025,675Erhvervsfaglig

4,83,981Kort videregående

19,615,378Mellemlang videregående og bachelor

10,57,269Lang videregående og forskere

2,98,6296Anden, herunder uoplyst

12,7511,6291Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKHIndex

3,32,680Selvstændige

1,61,491Topledere

10,211,8115Lønmodtagere på højt niveau

4,64,699Lønmodtagere på mellem niveau

17,618,6106Lønmodtagere på grundniveau

8,17,997Øvrige lønmodtagere

5,85,9101Arbejdsledige

15,422,9149Under uddannelse

1,71,059Efterlønsmodtagere

22,613,258Pensionist

6,46,095Børn under 16 år

2,84,1149Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKHIndex

399.782177.95345Højeste personlig indkomst

255.548128.49050Husstandens disponible indkomst

536.43735.8907Husstandens samlede formue

564.277223.52840Husstandsindkomst

1.844.0661.210.39866Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKHIndex

27,620,173Aktier og/eller anparter

46,530,666Kassekredit

11,621,2183Uddannelsesopsparing

24,624,7100Boligopsparing

Finansielle forhold DKHIndex

4,94,082Mindre end 21 timer

7,06,39021 - 30 timer

61,960,29731 - 40 timer

20,725,912541 - 50 timer

5,53,665Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKHIndex

8,219,5237Metropol

20,327,1133Metropolomegn

24,045,7190Større provinsby

17,15,733Mindre provinsby

16,91,710Landsby

13,40,32Det åbne land

Område DKHIndex

9,23,538Overklasse

15,56,944Højere middelklasse

38,132,184Middelklasse

28,139,8141Arbejderklasse

9,017,7197Underklasse

Socialklasse DKHIndex

3,030,51005Under 23 år

9,148,8538Fra 23 til 29 år

7,810,2130Fra 30 til 35 år

6,13,049Fra 36 til 39 år

18,23,922Fra 40 til 49 år

17,92,011Fra 50 til 59 år

9,80,66Fra 60 til 65 år

15,70,64Fra 66 til 75 år

12,40,33Over 75 år

Ældste person i husstanden DKHIndex

6,71,624Enlige med børn

43,172,2168Enlige uden børn

21,93,114Par med børn

28,323,081Par uden børn

Familietype DKHIndex

71,495,2133Ingen børn

12,03,227Et barn

12,11,210To børn

4,50,49Tre eller flere børn

0,520,0713Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKHIndex

21,956,12561 person

47,738,4812 personer

30,55,5183 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKHIndex
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63,231,350Ejerbolig

8,440,4481Privat lejebolig

21,025,0119Offentlig lejebolig

7,43,244Andelsbolig

Ejerforhold DKHIndex

21,66,831Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKHIndex

32,234,3106Før 1940

21,515,0691940-1965

12,517,21381966-1972

12,84,5351973-1982

13,816,41191983-2003

7,212,8177Efter 2003

Opførelsesår DKHIndex

3,942,11082Mindre end 40 m²

28,651,3179Fra 40 til 80 m²

18,34,122Fra 81 til 100 m²

19,11,79Fra 101 til 130 m²

10,40,33Fra 131 til 150 m²

10,30,22Fra 151 til 180 m²

9,40,33Større end 180 m²

Boligstørrelse DKHIndex

7,40,57Andel med fritidsbolig

11,06,660Sommerhus til værdi over 2 mio

88,576,486Sommerhus til værdi under 2 mio

0,617,22934Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKHIndex

21,917,078Er registreret på Robinsonlisten

42,554,0127Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKHIndex

7,811,4146Enhedslisten

4,25,2125Socialistisk Folkeparti

4,87,7160Alternativet

26,325,698Socialdemokraterne

4,66,6145Radikale Venstre

19,514,976Venstre

3,43,089Konservative Folkeparti

7,59,4124Liberal Alliance

21,115,272Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKHIndex

36,582,7226Ingen bil

47,215,332En bil

16,32,012To eller flere biler

Bilrådighed DKHIndex

51,612,224Kører i personbil

6,410,9170Kører med bus

17,452,1299Kører med tog/metro

29,148,0165Kører på cykel

0,90,00Kører på knallert/scooter

Befordring DKHIndex

65,172,1111Foretager e-handel

29,519,867Utryg ved online betaling

83,993,0111Internettet giver mange fordele

69,594,6136Har profil på Facebook

28,341,3146Har profil på LinkedIn

16,629,3177Har profil på Twitter

84,497,4115Benytter e-mail

Online adfærd DKHIndex

46,442,792Politik generelt

31,228,290Arbejdsmarkedspolitik

37,630,882Skatteforhold

29,430,5104Erhvervsforhold

25,822,989EU-forhold

33,414,343Egns- & lokalforhold

38,638,199Forurening/Miljø

35,242,8122Teknologi

54,853,998Sundhed

54,751,995Ernæring

Interesser i husstanden DKHIndex

4,20,00Stuehuse til landbrug

39,80,00Enfamiliehuse

14,80,00Række-/kædehuse

4,10,00Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,861,8172Etageboliger

1,438,22808Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKHIndex
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49,735,972Traditionelle familieværdier forsvinder

44,551,0115For let at få penge fra det offentlige

80,364,080Gør mere for de svage og ældre

50,772,3143Elsker at bruge penge på mig selv

44,541,192Køber helst økologiske fødevarer

59,747,079Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,567,7105Frivilligt om man vil være i fagforening

40,842,6104Privatiser gerne den offentlige sektor

33,131,595Tillad rygning på offentlige steder

87,888,2100Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,330,785Danmark skal passe sig selv

64,979,9123Vigtigt for mig at have succes

27,016,862Globaliseringen skræmmer mig

56,571,7127Jeg er god til at forkæle mig selv

52,231,160Alting ændrer sig for hurtigt

30,939,4128Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKHIndex

7,00,46Berlingske

11,72,219Politiken

9,50,88Jyllands-Posten

4,90,00B.T.

4,60,817Ekstra bladet

4,11,537Børsen

12,713,0102MetroXpress

47,412,326Gratis lokalaviser

59,383,9141Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKHIndex

76,544,959DR 1

50,830,560DR 2

73,949,867TV 2

21,32,713TV 2 Charlie

58,461,2105TV3/TV3+

41,435,385Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKHIndex

14,26,445P1

28,829,8103P3

32,73,19P4/DR Regional

6,32,540Radio24syv

13,57,757Nova FM

8,25,365The Voice

5,22,446Radio 100

14,15,438Lokalradio

Radiovaner DKHIndex

31,526,985SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,86,450Kvickly

5,46,5120Irma

5,81,526Bilka

38,240,6106Netto

9,715,8163Aldi

26,946,1171Fakta

11,712,9110Lidl

17,721,3120Føtex

27,026,699Rema 1000

8,81,618Meny

8,58,398Spar/Superspar/Eurospar

4,66,0130Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKHIndex

16,412,979Bager selv

41,52,25Nyder havearbejde

32,120,464Gør-det-selv

11,55,346Hygger med håndarbejde

7,512,7169Spiller om penge online

27,546,3168Spiller online spil

46,465,3141Besøger ofte venner eller familie

8,411,9142Har ofte gæster til spisning

7,08,0114Laver finere/gourmet mad

8,215,5189Spiser købte færdigretter

26,329,7113Spiser slankemad

59,660,1101Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,41,636Går på aftenskole/hobbykursus

34,368,4199Læser meget faglitteratur

39,229,375Læser meget skønlitteratur

21,718,786Læser mange tidsskrifter

7,04,159Går ofte i kirke

6,528,3435Går ofte på diskotek

2,43,2133Går ofte i teater

3,02,273Går ofte på udstilling

3,12,684Går ofte på museum

1,70,635Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,14,1195Går ofte til pop-/rockkoncert

88,797,7110Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKHIndex

conzoom®gruppe H i forhold til Danmarks befolkning conzoom®gruppe H i forhold til Danmarks befolkning
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Når man lever et Provinsliv, er man ganske ofte 
single og uden hjemmeboende børn. En femtedel 
har en anden oprindelse end dansk. 

Uddannelsen er typisk enten erhvervsfaglig eller 
alene grundskolen. Mange er enten pensione-
ret eller står uden for arbejdsmarkedet, mens 
de, der arbejder, næsten alle er lønmodtagere 
på grundniveau. Husstandsindkomsterne er føl-
gelig tilsvarende lave og formuegennemsnittet 
ligeså. Derfor møder vi Provinsliv i middel- og 
arbejderklassen.

Provinsliv finder man naturligvis overalt i pro-
vinsen, og det kan være i større som mindre pro-
vinsbyer samt i større landsbyer i omegnen af 
provinsbyerne. De fleste bor i beskedne boliger 
på 40 til 90 m², halvdelen til leje og noget færre 
i ejerlejligheder. Størsteparten ligger i ældre 
etagebyggerier eller to- og flerfamiliehuse og 
gerne med en beliggenhed, hvor det fortsat er 
muligt at tage den lokale bus eller lokalbanen 
til provinsbyens kulturelle tilbud, handelsstrøg 
eller storcenter.

En del klarer sig nemlig uden bil. Dels behøver de 
den ikke, men oftest er det også mest fornuftigt, 
da økonomien sjældent rækker til det. I stedet 
gør de afstanden til familien kortere gennem 
internettets sociale medier. Generelt er de meget 
online; internettet holder dem opdateret på stort 

og småt – især inden for underholdning – og så 
er det praktisk, at man kan handle de varer, der 
ikke lige fås lokalt. Internettet bruges også til at 
finde film og tv-serier on-demand, så tv’et i stuen 
står ofte slukket. 

Provinsliv indebærer friheden til at vælge og 
vrage mellem provinsbyens udbud af sport og 
kultur. Nogle vil det hele, mens andre hellere vil 
være fri. 

Der er mange befolkningsgrupper, der får mere 
motion end Provinsliv. Men kommer de afsted, er 
det de sædvanlige topscorere: Løb, fitnesscente-
ret samt cykling. Mad er noget man skal spise for 
at overleve og mange snupper færdigretter af og 
til i stedet for at bruge timer i køkkenet.

Den yngre del fornøjer sig ofte med at feste, mens 
den ældre del interesserer sig noget mere for 
lokalpolitik. Ellers ønsker de, at Danmark skal 
passe sig selv og gøre mere for danskere, før man 
hjælper i øvrige lande.

Det er normalt at være lidt stolt af sit Provinsliv. 
Nogle skal til en større by for at arbejde, men så 
er det også rart at komme hjem til det vante og 
lokale, man kender bagefter.

Mere end 12 % af Danmarks befolkning lever et 
Provinsliv.

Provinsliv

5,06,4129Under 131.000 kr

5,07,9159Fra 131.000 til 169.999 kr

15,026,9179Fra 170.000 til 218.999 kr

25,034,7139Fra 219.000 til 332.999 kr

25,018,373Fra 333.000 til 470.999 kr

15,04,832Fra 471.000 til 659.999 kr

5,00,714Fra 660.000 til 846.000 kr

5,00,36Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKIIndex

5,06,5130Under 99.000 kr

5,07,9158Fra 99.000 til 124.999 kr

15,026,5177Fra 125.000 til 160.999 kr

25,034,4138Fra 161.000 til 221.999 kr

25,018,574Fra 222.000 til 298.999 kr

15,05,033Fra 299.000 til 393.999 kr

5,00,816Fra 394.000 til 485.000 kr

5,00,48Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKIIndex

5,06,6132Under 146.000 kr

5,08,8176Fra 146.000 til 189.999 kr

15,028,8192Fra 190.000 til 259.999 kr

25,034,5138Fra 260.000 til 435.999 kr

25,017,068Fra 436.000 til 747.999 kr

15,03,624Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,00,510Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,00,24Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKIIndex

5,04,387Under -755.000 kr

5,05,0101Fra -755.000 til -447.999 kr

15,019,9132Fra -447.999 til -93.000 kr

25,040,0160Fra -92.999 til 62.999 kr

25,023,694Fra 63.000 til 786.999 kr

15,05,939Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,00,918Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,00,48Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKIIndex

12,53,125Registreret erhverv

87,596,9111Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKIIndex

Traditionelle

Individ-
orienterede

Fællesskabs-
orienterede

Moderne

Gallup Kompas for conzoom®gruppe I
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21,233,5159Grundskole

7,16,186Gymnasiel

34,037,8111Erhvervsfaglig

4,83,880Kort videregående

19,611,257Mellemlang videregående og bachelor

10,52,726Lang videregående og forskere

2,94,8164Anden, herunder uoplyst

12,7511,4590Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKIIndex

3,32,782Selvstændige

1,61,063Topledere

10,26,765Lønmodtagere på højt niveau

4,63,678Lønmodtagere på mellem niveau

17,617,398Lønmodtagere på grundniveau

8,18,2101Øvrige lønmodtagere

5,87,1122Arbejdsledige

15,414,192Under uddannelse

1,72,1124Efterlønsmodtagere

22,629,2129Pensionist

6,45,790Børn under 16 år

2,82,382Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKIIndex

399.782268.27067Højeste personlig indkomst

255.548186.17473Husstandens disponible indkomst

536.43775.45714Husstandens samlede formue

564.277334.57659Husstandsindkomst

1.844.066904.74549Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKIIndex

27,614,653Aktier og/eller anparter

46,534,875Kassekredit

11,65,245Uddannelsesopsparing

24,615,061Boligopsparing

Finansielle forhold DKIIndex

4,96,6135Mindre end 21 timer

7,05,78121 - 30 timer

61,966,810831 - 40 timer

20,716,37941 - 50 timer

5,54,684Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKIIndex

8,20,00Metropol

20,30,00Metropolomegn

24,057,5240Større provinsby

17,131,4184Mindre provinsby

16,911,065Landsby

13,40,00Det åbne land

Område DKIIndex

9,22,122Overklasse

15,56,643Højere middelklasse

38,141,6109Middelklasse

28,136,5130Arbejderklasse

9,013,2146Underklasse

Socialklasse DKIIndex

3,04,1136Under 23 år

9,111,2123Fra 23 til 29 år

7,89,9127Fra 30 til 35 år

6,17,8128Fra 36 til 39 år

18,222,0121Fra 40 til 49 år

17,918,6104Fra 50 til 59 år

9,88,689Fra 60 til 65 år

15,711,674Fra 66 til 75 år

12,46,250Over 75 år

Ældste person i husstanden DKIIndex

6,75,887Enlige med børn

43,149,5115Enlige uden børn

21,914,968Par med børn

28,329,7105Par uden børn

Familietype DKIIndex

71,479,1111Ingen børn

12,010,386Et barn

12,17,965To børn

4,52,760Tre eller flere børn

0,520,3568Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKIIndex

21,948,62221 person

47,737,7792 personer

30,513,7453 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKIIndex

Provinsliv II Provinsliv
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Provinsliv

63,234,555Ejerbolig

8,415,9190Privat lejebolig

21,046,9223Offentlig lejebolig

7,42,635Andelsbolig

Ejerforhold DKIIndex

21,610,046Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKIIndex

32,232,3100Før 1940

21,527,51281940-1965

12,515,31231966-1972

12,810,3801973-1982

13,810,8781983-2003

7,23,852Efter 2003

Opførelsesår DKIIndex

3,96,8175Mindre end 40 m²

28,653,9188Fra 40 til 80 m²

18,326,7146Fra 81 til 100 m²

19,110,153Fra 101 til 130 m²

10,41,312Fra 131 til 150 m²

10,30,77Fra 151 til 180 m²

9,40,55Større end 180 m²

Boligstørrelse DKIIndex

7,42,027Andel med fritidsbolig

11,05,651Sommerhus til værdi over 2 mio

88,594,4107Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,00Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKIIndex

21,922,7103Er registreret på Robinsonlisten

42,537,688Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKIIndex

7,87,292Enhedslisten

4,24,096Socialistisk Folkeparti

4,83,573Alternativet

26,328,4108Socialdemokraterne

4,63,679Radikale Venstre

19,519,098Venstre

3,43,294Konservative Folkeparti

7,56,992Liberal Alliance

21,123,2110Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKIIndex

36,554,8150Ingen bil

47,237,379En bil

16,37,848To eller flere biler

Bilrådighed DKIIndex

51,639,276Kører i personbil

6,48,0125Kører med bus

17,423,3134Kører med tog/metro

29,124,584Kører på cykel

0,91,7189Kører på knallert/scooter

Befordring DKIIndex

65,162,997Foretager e-handel

29,534,0115Utryg ved online betaling

83,979,795Internettet giver mange fordele

69,570,2101Har profil på Facebook

28,321,676Har profil på LinkedIn

16,615,795Har profil på Twitter

84,481,897Benytter e-mail

Online adfærd DKIIndex

46,441,088Politik generelt

31,229,595Arbejdsmarkedspolitik

37,631,684Skatteforhold

29,424,182Erhvervsforhold

25,823,491EU-forhold

33,430,692Egns- & lokalforhold

38,635,091Forurening/Miljø

35,237,9108Teknologi

54,850,592Sundhed

54,748,889Ernæring

Interesser i husstanden DKIIndex

4,20,00Stuehuse til landbrug

39,80,00Enfamiliehuse

14,80,00Række-/kædehuse

4,116,8412Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,883,2232Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKIIndex

Provinsliv II Provinsliv
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49,759,2119Traditionelle familieværdier forsvinder

44,540,691For let at få penge fra det offentlige

80,386,5108Gør mere for de svage og ældre

50,757,6114Elsker at bruge penge på mig selv

44,538,486Køber helst økologiske fødevarer

59,766,8112Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,563,398Frivilligt om man vil være i fagforening

40,834,986Privatiser gerne den offentlige sektor

33,143,4131Tillad rygning på offentlige steder

87,889,1101Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,347,1130Danmark skal passe sig selv

64,960,994Vigtigt for mig at have succes

27,030,9114Globaliseringen skræmmer mig

56,561,8109Jeg er god til at forkæle mig selv

52,259,5114Alting ændrer sig for hurtigt

30,928,091Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKIIndex

7,03,144Berlingske

11,74,841Politiken

9,53,941Jyllands-Posten

4,95,7116B.T.

4,68,2178Ekstra bladet

4,11,741Børsen

12,716,5130MetroXpress

47,447,099Gratis lokalaviser

59,366,3112Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKIIndex

76,566,987DR 1

50,846,792DR 2

73,973,6100TV 2

21,328,0131TV 2 Charlie

58,482,6141TV3/TV3+

41,463,6154Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKIIndex

14,29,164P1

28,822,377P3

32,728,487P4/DR Regional

6,34,978Radio24syv

13,513,298Nova FM

8,28,7106The Voice

5,26,2119Radio 100

14,115,2108Lokalradio

Radiovaner DKIIndex

31,516,653SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,815,2119Kvickly

5,42,139Irma

5,86,0103Bilka

38,241,8109Netto

9,711,2115Aldi

26,935,1130Fakta

11,715,0128Lidl

17,723,2131Føtex

27,029,4109Rema 1000

8,88,192Meny

8,57,892Spar/Superspar/Eurospar

4,63,883Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKIIndex

16,415,896Bager selv

41,513,833Nyder havearbejde

32,124,275Gør-det-selv

11,513,1114Hygger med håndarbejde

7,59,5127Spiller om penge online

27,533,2121Spiller online spil

46,449,7107Besøger ofte venner eller familie

8,48,4100Har ofte gæster til spisning

7,05,477Laver finere/gourmet mad

8,212,5152Spiser købte færdigretter

26,324,694Spiser slankemad

59,651,486Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,43,989Går på aftenskole/hobbykursus

34,327,179Læser meget faglitteratur

39,232,382Læser meget skønlitteratur

21,718,384Læser mange tidsskrifter

7,05,274Går ofte i kirke

6,55,382Går ofte på diskotek

2,42,083Går ofte i teater

3,03,0100Går ofte på udstilling

3,13,3106Går ofte på museum

1,71,8106Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,13,4162Går ofte til pop-/rockkoncert

88,785,196Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKIIndex

conzoom®gruppe I i forhold til Danmarks befolkning conzoom®gruppe I i forhold til Danmarks befolkning

Provinsliv

Provinsliv II Provinsliv
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45 %  
har Pillivuyt

17 %  
 spiser and flere 

gange hver 
måned

Alder

Familietype

Rådighedsbeløb

Dragør

Gribskov
Fredensborg

Egedal
Allerød

Geografi

Boligtype

Overskud i hverdagen A1A1 Overskud i hverdagen
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Geodemografi
Møder du privilegerede par, der er i 40’erne til midt 
i 70’erne, vil de typisk have Overskud i hverdagen. 
Det gælder både de par, der har et til to hjem-
meboende børn og par, der ikke har nogen børn. 

Deres uddannelsesniveau er højere end lands-
gennemsnittet. En tredjedel med Overskud i hver-
dagen har en erhvervsfaglig uddannelse, mens 
endnu flere har taget en længere videregående 
uddannelse. Belønningen er et højt lønniveau, der 
ligger noget over landsgennemsnittet. Der har 
været plads til at investere i ejerbolig, men også 
i aktier og obligationer. Her møder du med andre 
ord den øvre middelklasse. 

Fælles for Overskud i hverdagen er, at de både har 
økonomisk og mentalt overskud. De har nået at 
skabe et godt økonomisk fundament og samlet så 
meget erfaring fra arbejdslivet, at de, der stadig 
arbejder, er inde i et stabilt karriereforløb. Derfor 
kan de levere, hvad de skal inden for normal ar-
bejdstid, så der er ro og tid til hinanden, når de 
kommer hjem. Der er på alle måder Overskud i 
hverdagen.

Deres enfamiliehus, som er på mindst 115 m² 
og op til over 180 m², er typisk bygget i perioden 
1940’erne til 1980’erne og udenfor står der gerne 
en til to biler, hvoraf den ene kunne være en firma-
bil. De har skøde på huset og selvom det måske 
endnu ikke er betalt, har Overskud i hverdagen 
friværdier og en del har også sommerhus. Skal 
de sælge, kan de være sikre på, at handelsprisen 
ligger pænt over landsgennemsnittet.

Halvdelen af dem bor på Sjælland, men de er ikke 
tættere på centrum end forstæderne. 

Tæt på en femtedel har CVR-nummer på hjem-
meadressen. Nogle driver konsulentvirksomhed 
hjemmefra eller har registreret deres holding-
selskab på privatadressen. Andre har indrettet en 
behandlingsklinik eller anden sundhedsaktivitet 
i hjemmet.

Adfærd, livsstil og holdninger
For Overskud i hverdagen er fritid lig med ak-
tiviteter og gerne i kombination med frisk luft: 
Halvdelen er glade for at gå i haven og de gør-
det-selv-projekter, de har gang i. Samtidig får 
næsten to tredjedele motioneret hver uge. Det er 
fortrinsvis fitnesskortet, der aktiveres eller løbe-
skoene, der snøres.

Frisk luft trækker de også gerne under udenbys 
himmelstrøg. De slider kufferthjulene tynde på 
især solferier. De kommer godt omkring i bil og 
de udnytter de glæder, Danmark byder på. De, der 
ikke har sommerhus selv, låner eller lejer ofte et. 
Er tiden knap, kan en endagstur eller en forlænget 
weekend også give dem overskuddet tilbage. En 
del når også en skiferie nord- eller sydpå i løbet af 

vinteren. De har mange oplevelser sammen og de 
er knapt kommet hjem før planlægningen af den 
næste ferie allerede er i gang.

Når de er hjemme, er de lokale kulturtilbud ikke 
noget, de benytter så ofte. I stedet slapper de af 
ved at se tv, høre radio eller læse en bog, der både 
kan være fag- eller skønlitterær. Når de går ud, er 
det som regel en tur i biografen, en god middag 
eller til en teaterforestilling. Du kan også møde 
Overskud i hverdagen på aftenskole oftere end 
gennemsnittet.  

De læser de store dagblade og nyheder både på 
print og på nettet, og ikke mindst erhvervsstoffet 
finder de interessant. Mange er medlem af FDM og 
Coop, så de får Motor og Samvirke, som de gerne 
læser. Men det er ikke de eneste tidsskrifter, og 
blandt de mere populære er Penge og Privatøko-
nomi samt Tænk. 

Selvom der er overskud, føler de alligevel ikke, at 
de har tid til det hele. I hverdagen hænger logistik-
ken sammen med bilen som det foretrukne trans-
portmiddel og familien prioriterer at have tid til 
madlavning. De gør også gerne brug af moderne 
teknologi, der kan lette hverdagen. Flere anvender 
derfor tablets og smartphones, for eksempel til at 
ordne bankaktiviteter, læse nyheder eller måske 
bestille dagligvarerne. De er også ved at komme 
godt med på de sociale medier.

Generelt er typen ret praktisk orienteret, da de 
både har en privat sundhedsforsikring og et 
alarmskilt på hoveddøren. De føler sig ikke op-
livede ved at tage en risiko. Derfor er også kun 
få rygere.

Overskud i hverdagens interesse for politik ge-
nerelt ligner gennemsnittets, dog optager sam-
fundsøkonomi og arbejdsmarkedspolitik dem i 
særlig grad. Også rejser, vin og mad interesserer 
dem samt de brede sportsgrene som cykling, 
fodbold, håndbold og tennis. Til gengæld har lo-
kalstoffet ikke deres store interesse, selvom halv-
delen alligevel får bladret lokalavisen igennem 
hver uge. 

Værdimæssigt er Overskud i hverdagen som oftest 
Moderne-individorienterede og Fællesskabsori-
enterede.

Ved valg er de gode til at benytte sig af deres 
stemmeret og ved seneste folketingsvalg var der 
flest, der satte krydset ved Socialdemokratiet, 
men både Dansk Folkeparti og Venstre opnåede 
også mange stemmer fra denne type. 

Næsten halvdelen af Overskud i hverdagen væl-
ger at prioritere tiden til andet end reklamer og 
en gennemsnitlig andel har også skrevet sig på 
Robinsonlisten.

conzoom®type A1 i forhold til Danmarks befolkningOverskud i hverdagen

5,00,612Under 131.000 kr

5,00,713Fra 131.000 til 169.999 kr

15,02,517Fra 170.000 til 218.999 kr

25,010,743Fra 219.000 til 332.999 kr

25,025,0100Fra 333.000 til 470.999 kr

15,031,8212Fra 471.000 til 659.999 kr

5,014,5291Fra 660.000 til 846.000 kr

5,014,2283Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKA1Index

5,00,714Under 99.000 kr

5,00,816Fra 99.000 til 124.999 kr

15,02,919Fra 125.000 til 160.999 kr

25,010,743Fra 161.000 til 221.999 kr

25,026,2105Fra 222.000 til 298.999 kr

15,031,9213Fra 299.000 til 393.999 kr

5,014,0280Fra 394.000 til 485.000 kr

5,012,8256Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKA1Index

5,00,611Under 146.000 kr

5,00,510Fra 146.000 til 189.999 kr

15,02,013Fra 190.000 til 259.999 kr

25,010,241Fra 260.000 til 435.999 kr

25,026,6106Fra 436.000 til 747.999 kr

15,032,4216Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,014,5290Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,013,2264Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKA1Index

5,05,6113Under -755.000 kr

5,04,897Fra -755.000 til -447.999 kr

15,011,174Fra -447.999 til -93.000 kr

25,011,446Fra -92.999 til 62.999 kr

25,025,3101Fra 63.000 til 786.999 kr

15,025,5170Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,09,4187Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,06,9137Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKA1Index

12,519,6156Registreret erhverv

87,580,492Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKA1Index

Overskud i hverdagen A1A1 Overskud i hverdagen
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conzoom®type A1 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type A1 i forhold til Danmarks befolkning

21,29,645Grundskole

7,15,374Gymnasiel

34,032,896Erhvervsfaglig

4,86,3132Kort videregående

19,629,2149Mellemlang videregående og bachelor

10,516,4157Lang videregående og forskere

2,90,413Anden, herunder uoplyst

12,7514,05110Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKA1Index

399.782607.253152Højeste personlig indkomst

255.548359.515141Husstandens disponible indkomst

536.437842.252157Husstandens samlede formue

564.277900.744160Husstandsindkomst

1.844.0662.305.721125Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKA1Index

27,634,8126Aktier og/eller anparter

46,552,4113Kassekredit

11,613,2114Uddannelsesopsparing

24,629,6120Boligopsparing

Finansielle forhold DKA1Index

4,95,5112Mindre end 21 timer

7,06,69421 - 30 timer

61,957,29231 - 40 timer

20,725,212241 - 50 timer

5,55,5100Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKA1Index

8,20,34Metropol

20,324,2119Metropolomegn

24,027,6115Større provinsby

17,124,7144Mindre provinsby

16,923,2137Landsby

13,40,00Det åbne land

Område DKA1Index

9,215,6169Overklasse

15,526,6172Højere middelklasse

38,137,498Middelklasse

28,117,060Arbejderklasse

9,03,337Underklasse

Socialklasse DKA1Index

3,00,929Under 23 år

9,14,145Fra 23 til 29 år

7,85,975Fra 30 til 35 år

6,15,996Fra 36 til 39 år

18,220,9115Fra 40 til 49 år

17,922,2124Fra 50 til 59 år

9,811,9122Fra 60 til 65 år

15,718,2116Fra 66 til 75 år

12,410,182Over 75 år

Ældste person i husstanden DKA1Index

6,78,6129Enlige med børn

43,130,070Enlige uden børn

21,929,8136Par med børn

28,331,5112Par uden børn

Familietype DKA1Index

21,97,7351 person

47,748,31012 personer

30,544,11453 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKA1Index

71,461,686Ingen børn

12,016,1134Et barn

12,117,2142To børn

4,55,1113Tre eller flere børn

0,520,68131Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKA1Index

3,34,0124Selvstændige

1,62,7173Topledere

10,213,9136Lønmodtagere på højt niveau

4,66,8147Lønmodtagere på mellem niveau

17,619,2109Lønmodtagere på grundniveau

8,18,6106Øvrige lønmodtagere

5,83,459Arbejdsledige

15,418,0117Under uddannelse

1,71,480Efterlønsmodtagere

22,612,254Pensionist

6,47,4116Børn under 16 år

2,82,486Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKA1Index

Overskud i hverdagen A1A1 Overskud i hverdagen
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conzoom®type A1 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type A1 i forhold til Danmarks befolkning

63,296,8153Ejerbolig

8,41,720Privat lejebolig

21,00,84Offentlig lejebolig

7,40,710Andelsbolig

Ejerforhold DKA1Index

21,633,8156Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKA1Index

32,215,548Før 1940

21,520,6961940-1965

12,516,81351966-1972

12,823,01791973-1982

13,816,01161983-2003

7,28,1112Efter 2003

Opførelsesår DKA1Index

3,90,00Mindre end 40 m²

28,60,00Fra 40 til 80 m²

18,39,753Fra 81 til 100 m²

19,130,4159Fra 101 til 130 m²

10,423,6227Fra 131 til 150 m²

10,322,5218Fra 151 til 180 m²

9,413,7146Større end 180 m²

Boligstørrelse DKA1Index

7,413,2177Andel med fritidsbolig

11,011,7107Sommerhus til værdi over 2 mio

88,588,1100Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,344Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKA1Index

21,923,5107Er registreret på Robinsonlisten

42,546,4109Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKA1Index

7,86,584Enhedslisten

4,24,097Socialistisk Folkeparti

4,83,982Alternativet

26,326,7102Socialdemokraterne

4,64,495Radikale Venstre

19,520,3104Venstre

3,43,6108Konservative Folkeparti

7,57,9105Liberal Alliance

21,121,8103Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKA1Index

36,510,428Ingen bil

47,261,9131En bil

16,327,7170To eller flere biler

Bilrådighed DKA1Index

51,657,8112Kører i personbil

6,43,961Kører med bus

17,417,6101Kører med tog/metro

29,130,1103Kører på cykel

0,90,333Kører på knallert/scooter

Befordring DKA1Index

65,169,1106Foretager e-handel

29,523,780Utryg ved online betaling

83,988,6106Internettet giver mange fordele

69,567,597Har profil på Facebook

28,334,8123Har profil på LinkedIn

16,620,3122Har profil på Twitter

84,484,9101Benytter e-mail

Online adfærd DKA1Index

46,451,0110Politik generelt

31,237,1119Arbejdsmarkedspolitik

37,643,3115Skatteforhold

29,433,9115Erhvervsforhold

25,827,6107EU-forhold

33,432,296Egns- & lokalforhold

38,641,5108Forurening/Miljø

35,236,2103Teknologi

54,857,3105Sundhed

54,759,1108Ernæring

Interesser i husstanden DKA1Index

4,20,00Stuehuse til landbrug

39,882,9209Enfamiliehuse

14,817,1115Række-/kædehuse

4,10,00Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,80,00Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKA1Index

Overskud i hverdagen A1A1 Overskud i hverdagen
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conzoom®type A1 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type A1 i forhold til Danmarks befolkning

49,743,688Traditionelle familieværdier forsvinder

44,546,4104For let at få penge fra det offentlige

80,379,199Gør mere for de svage og ældre

50,750,099Elsker at bruge penge på mig selv

44,550,2113Køber helst økologiske fødevarer

59,753,690Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,563,398Frivilligt om man vil være i fagforening

40,843,0105Privatiser gerne den offentlige sektor

33,127,583Tillad rygning på offentlige steder

87,887,8100Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,329,581Danmark skal passe sig selv

64,968,2105Vigtigt for mig at have succes

27,023,888Globaliseringen skræmmer mig

56,558,1103Jeg er god til at forkæle mig selv

52,249,194Alting ændrer sig for hurtigt

30,929,696Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKA1Index

7,012,0171Berlingske

11,718,2156Politiken

9,514,9157Jyllands-Posten

4,96,8139B.T.

4,64,8104Ekstra bladet

4,16,1149Børsen

12,714,6115MetroXpress

47,447,5100Gratis lokalaviser

59,354,592Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKA1Index

76,581,1106DR 1

50,852,4103DR 2

73,976,7104TV 2

21,317,482TV 2 Charlie

58,458,9101TV3/TV3+

41,438,393Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKA1Index

14,214,8104P1

28,832,7114P3

32,735,9110P4/DR Regional

6,34,978Radio24syv

13,514,0104Nova FM

8,25,972The Voice

5,26,7129Radio 100

14,111,179Lokalradio

Radiovaner DKA1Index

31,531,9101SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,816,4128Kvickly

5,45,194Irma

5,88,2141Bilka

38,246,7122Netto

9,77,274Aldi

26,928,6106Fakta

11,713,8118Lidl

17,720,0113Føtex

27,026,096Rema 1000

8,810,4118Meny

8,55,666Spar/Superspar/Eurospar

4,66,3137Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKA1Index

16,416,4100Bager selv

41,550,9123Nyder havearbejde

32,132,0100Gør-det-selv

11,59,381Hygger med håndarbejde

7,53,851Spiller om penge online

27,525,392Spiller online spil

46,441,489Besøger ofte venner eller familie

8,48,095Har ofte gæster til spisning

7,07,2103Laver finere/gourmet mad

8,25,466Spiser købte færdigretter

26,325,697Spiser slankemad

59,669,7117Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,45,9134Går på aftenskole/hobbykursus

34,332,494Læser meget faglitteratur

39,244,2113Læser meget skønlitteratur

21,725,1116Læser mange tidsskrifter

7,06,796Går ofte i kirke

6,57,3112Går ofte på diskotek

2,42,8117Går ofte i teater

3,02,790Går ofte på udstilling

3,12,374Går ofte på museum

1,71,059Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,11,676Går ofte til pop-/rockkoncert

88,791,7103Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKA1Index

Overskud i hverdagen A1A1 Overskud i hverdagen
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39 %  
har tyverialarm

Alder

Familietype

Rådighedsbeløb

FI

Egedal

GreveSolrød
Skanderborg

Favrskov

Geografi

Boligtype

21 %  
har brugt 40.000+ 

kroner på ferie 
det seneste år

Aktive børnefamilier A2A2 Aktive børnefamilier
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Geodemografi
De Aktive børnefamilier består som oftest af en 
mor og en far og op til tre børn, og enkelte har 
endda flere. Mens nogle fortsat er små, er de 
ældste børn teenagere, der snart forlader reden. 
Forældrene er typisk i alderen 40 til 60 år. 

Typens uddannelsesniveau er højere end lands-
gennemsnittet: Hver tredje har en erhvervsfag-
lig uddannelse og næsten halvdelen har mindst 
en mellemlang videregående uddannelse eller 
mere. Beskæftigelsesgraden er høj og flere sid-
der i gode stillinger som mellemledere eller 
topledere. Lønniveauet er derfor generelt højt 
og formuen, der nu i gennemsnit er som blandt 
befolkningen som helhed, er under stabil op-
bygning.

Den sociale arv er ikke et negativt begreb for 
denne type: Flest er i middelklassen. Bemærk 
dog, at der faktisk er dobbelt så mange i øverste 
socialklasse, altså overklassen, sammenlignet 
med befolkningen som helhed.

Skal du besøge Aktive børnefamilier, vil du næs-
ten altid møde dem i et enfamiliehus, som de ejer 
eller i det mindste betaler af på. Enkelte bor på 
mindre end 130 m², men mange har langt større 
huse. 180 m² er ganske almindeligt og også 
nødvendigt, når man bor så mange under samme 
tag. En stor del af de huse, de bor i, er bygget før 
1980’erne og handles ofte til priser over lands-
gennemsnittet. Du finder husene i provinsbyer og 
landsbyer hvor som helst i Danmark. Desuden 
har hver tiende et sommerhus og næsten alle 
har bil, mange endda to. 

De fleste starter bilen hver morgen for at komme 
på arbejde, mens enkelte driver et liberalt er-
hverv fra hjemmeadressen. Nogle driver en kon-
sulentvirksomhed, mens andre driver et holding-
selskab eller et selvstændigt håndværkerfirma. 
De bruger sjældent mere end 40 timer ugentligt 
i arbejdsgiverens tjeneste, så der er også tid og 
energi til børnene.

Adfærd, livsstil og holdninger
Aktive børnefamiliers hverdag bærer præg af 
børnenes aktiviteter, så for at lette logistikken, 
klares transport med en kombination af bilen og 
cyklen, hvoraf førstnævnte er mest populær, når 
der skal hentes, bringes og handles. 

Størsteparten er tilmeldt flere nyheds- og til-
budsmails. Det gør det let at planlægge indkøbe-
ne, som de helst klarer i nærmeste større super-
marked, hvis ikke det bringes til døren. Særligt 
Rema1000 og Netto besøges ofte af denne type.

De prioriterer at have tid til madlavningen selv 
og næsten en femtedel bager hver uge. Det er en 
hyggelig aktivitet sammen med børnene og så er 
der frisk hjemmebag til madpakkerne. 

Aktive børnefamilier frygter ikke havearbejde. 
Heldigt, for haven er stor og en del har også en 
i sommerhuset. At holde have medfører også at 
holde hus. Gør-det-selv er dog ikke i familiens 

store interesse, så boligopsparringen går hellere 
til at hyre håndværkere, når der trænges - fra-
drag eller ej. 

Selvom tid er en knap ressource, finder to tredje-
dele tid til at dyrke motion hver uge og det er of-
test de fleksible motionsformer som løb, fitness 
og cykling, men der er også en del, der spiller 
fodbold. Dette kombineres måske med børnenes 
mange fritidsaktiviteter. 

Ellers foregår hjemmets aktiviteter indendørs. 
Computerspil indgår som en stor del af under-
holdningen, i hvert fald for børnene. De ser ofte 
noget i tv, som de har optaget tidligere eller også 
sætter de en god film på og hygger sig sammen 
i familien. 

De voksne er ligesom børnene ganske aktive på 
sociale medier. Otte ud af ti er på Facebook, hver 
tredje er på LinkedIn og hver femte på Twitter. 
Internettet tilgås både via computer, tablets og 
smartphones, som man har mange af og bruger 
som et naturligt redskab i sin hverdag. 

Aktive børnefamilier læser ikke mange aviser 
eller blade, men i kraft af internettet og deres 
brede interesser, formår de alligevel at være 
ganske velorienterede. Skal de læse, tager de 
gerne en god bog, men måske først efter børnene 
er gået i seng. 

Når forældrene af og til skal have lidt børnefri, er 
det typisk med en tur i biografen og en fjerdedel 
er endda medlem af en filmklub. Ellers er kul-
turtilbud ikke noget familien benytter sig af så 
ofte og ikke overraskende mener de fleste også, 
at der bruges nok offentlige midler på den slags.

Ferierne i Danmark er lige så populære som i 
resten af Europa. De flyver hellere end de tager 
bilen, medmindre det drejer sig om en endagstur, 
som hver femte familie når et par stykker af i 
løbet af året. Mange husker tilbage på seneste 
store rygsækrejse til et fjernt kontinent. En af de 
store ferieoplevelser, som familien sammen har 
med i bagagen. 

De typiske Aktive børnefamilier tilhører segmen-
tet af Moderne-individorienterede, men der er 
også en del, der er Individorienterede. Hold-
ningsmæssigt synes halvdelen, at det for let at 
få penge fra det offentlige og mange synes hel-
ler ikke, at forskellen mellem rig og fattig i 
Danmark er et problem. De skræmmes ikke af 
globaliseringen eller den teknologiske udvikling 
og de frygter heller ikke for de traditionelle fa-
milieværdier. 

Ved det seneste folketingsvalg satte flest krydset 
ved Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti eller 
Venstre. Og mange krydser blev sat, da de Aktive 
børnefamilier er den A-type, der er bedst til at få 
afgivet stemmen.

Halvdelen har sagt Nej tak til reklamer og næsten 
en tredjedel står også på Robinsonlisten.

conzoom®type A2 i forhold til Danmarks befolkningAktive børnefamilier

5,00,715Under 131.000 kr

5,01,020Fra 131.000 til 169.999 kr

15,03,926Fra 170.000 til 218.999 kr

25,013,755Fra 219.000 til 332.999 kr

25,028,2113Fra 333.000 til 470.999 kr

15,028,4190Fra 471.000 til 659.999 kr

5,011,9239Fra 660.000 til 846.000 kr

5,012,2243Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKA2Index

5,00,816Under 99.000 kr

5,01,020Fra 99.000 til 124.999 kr

15,04,027Fra 125.000 til 160.999 kr

25,013,253Fra 161.000 til 221.999 kr

25,028,4114Fra 222.000 til 298.999 kr

15,029,4196Fra 299.000 til 393.999 kr

5,012,0240Fra 394.000 til 485.000 kr

5,011,2224Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKA2Index

5,00,612Under 146.000 kr

5,00,612Fra 146.000 til 189.999 kr

15,02,516Fra 190.000 til 259.999 kr

25,011,144Fra 260.000 til 435.999 kr

25,026,7107Fra 436.000 til 747.999 kr

15,030,7205Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,013,7274Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,014,1283Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKA2Index

5,05,5111Under -755.000 kr

5,05,2105Fra -755.000 til -447.999 kr

15,013,086Fra -447.999 til -93.000 kr

25,014,759Fra -92.999 til 62.999 kr

25,028,7115Fra 63.000 til 786.999 kr

15,023,2155Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,06,4128Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,03,264Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKA2Index

12,519,4154Registreret erhverv

87,580,692Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKA2Index

Aktive børnefamilier A2A2 Aktive børnefamilier
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21,28,841Grundskole

7,14,665Gymnasiel

34,030,790Erhvervsfaglig

4,86,3131Kort videregående

19,630,7156Mellemlang videregående og bachelor

10,518,7179Lang videregående og forskere

2,90,39Anden, herunder uoplyst

12,7514,28112Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKA2Index

3,34,0122Selvstændige

1,62,6166Topledere

10,213,5132Lønmodtagere på højt niveau

4,66,5140Lønmodtagere på mellem niveau

17,619,4110Lønmodtagere på grundniveau

8,18,8108Øvrige lønmodtagere

5,83,662Arbejdsledige

15,418,1118Under uddannelse

1,71,483Efterlønsmodtagere

22,612,354Pensionist

6,47,5118Børn under 16 år

2,82,383Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKA2Index

399.782569.566142Højeste personlig indkomst

255.548342.561134Husstandens disponible indkomst

536.437504.87994Husstandens samlede formue

564.277905.446160Husstandsindkomst

1.844.0662.255.558122Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKA2Index

27,636,1131Aktier og/eller anparter

46,556,4121Kassekredit

11,621,0181Uddannelsesopsparing

24,635,8146Boligopsparing

Finansielle forhold DKA2Index

4,94,388Mindre end 21 timer

7,05,78121 - 30 timer

61,965,510631 - 40 timer

20,720,710041 - 50 timer

5,53,869Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKA2Index

8,20,12Metropol

20,319,194Metropolomegn

24,027,2113Større provinsby

17,124,4142Mindre provinsby

16,929,3173Landsby

13,40,00Det åbne land

Område DKA2Index

9,217,2186Overklasse

15,528,3183Højere middelklasse

38,135,092Middelklasse

28,116,358Arbejderklasse

9,03,336Underklasse

Socialklasse DKA2Index

3,02,169Under 23 år

9,18,290Fra 23 til 29 år

7,89,7124Fra 30 til 35 år

6,18,7141Fra 36 til 39 år

18,225,6141Fra 40 til 49 år

17,920,8116Fra 50 til 59 år

9,88,991Fra 60 til 65 år

15,711,070Fra 66 til 75 år

12,45,141Over 75 år

Ældste person i husstanden DKA2Index

6,710,8163Enlige med børn

43,111,527Enlige uden børn

21,960,5276Par med børn

28,317,161Par uden børn

Familietype DKA2Index

71,428,740Ingen børn

12,016,3136Et barn

12,135,0289To børn

4,520,0444Tre eller flere børn

0,521,54298Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKA2Index

21,93,5161 person

47,739,2822 personer

30,557,31883 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKA2Index

Aktive børnefamilier A2A2 Aktive børnefamilier
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63,295,0150Ejerbolig

8,42,631Privat lejebolig

21,01,89Offentlig lejebolig

7,40,57Andelsbolig

Ejerforhold DKA2Index

21,639,4182Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKA2Index

32,213,943Før 1940

21,518,4851940-1965

12,513,71101966-1972

12,816,31271973-1982

13,815,91151983-2003

7,221,9303Efter 2003

Opførelsesår DKA2Index

3,90,00Mindre end 40 m²

28,60,00Fra 40 til 80 m²

18,36,938Fra 81 til 100 m²

19,126,0136Fra 101 til 130 m²

10,422,4215Fra 131 til 150 m²

10,327,2264Fra 151 til 180 m²

9,417,5186Større end 180 m²

Boligstørrelse DKA2Index

7,49,8132Andel med fritidsbolig

11,011,3103Sommerhus til værdi over 2 mio

88,588,3100Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,587Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKA2Index

21,929,1133Er registreret på Robinsonlisten

42,545,0106Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKA2Index

7,86,482Enhedslisten

4,24,095Socialistisk Folkeparti

4,83,880Alternativet

26,327,0103Socialdemokraterne

4,64,190Radikale Venstre

19,520,8107Venstre

3,43,4102Konservative Folkeparti

7,57,5100Liberal Alliance

21,122,0104Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKA2Index

36,57,922Ingen bil

47,262,9133En bil

16,329,2179To eller flere biler

Bilrådighed DKA2Index

51,655,6108Kører i personbil

6,44,977Kører med bus

17,416,695Kører med tog/metro

29,134,4118Kører på cykel

0,90,667Kører på knallert/scooter

Befordring DKA2Index

65,172,1111Foretager e-handel

29,526,991Utryg ved online betaling

83,989,4107Internettet giver mange fordele

69,578,5113Har profil på Facebook

28,334,0120Har profil på LinkedIn

16,621,5130Har profil på Twitter

84,486,0102Benytter e-mail

Online adfærd DKA2Index

46,440,788Politik generelt

31,230,096Arbejdsmarkedspolitik

37,639,3105Skatteforhold

29,431,1106Erhvervsforhold

25,823,591EU-forhold

33,429,187Egns- & lokalforhold

38,635,893Forurening/Miljø

35,239,6112Teknologi

54,857,7105Sundhed

54,756,8104Ernæring

Interesser i husstanden DKA2Index

4,20,00Stuehuse til landbrug

39,887,2219Enfamiliehuse

14,812,886Række-/kædehuse

4,10,00Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,80,00Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKA2Index

Aktive børnefamilier A2A2 Aktive børnefamilier
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49,742,385Traditionelle familieværdier forsvinder

44,548,3109For let at få penge fra det offentlige

80,373,792Gør mere for de svage og ældre

50,745,790Elsker at bruge penge på mig selv

44,546,8105Køber helst økologiske fødevarer

59,753,690Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,568,8107Frivilligt om man vil være i fagforening

40,838,394Privatiser gerne den offentlige sektor

33,129,389Tillad rygning på offentlige steder

87,884,696Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,327,776Danmark skal passe sig selv

64,973,9114Vigtigt for mig at have succes

27,022,282Globaliseringen skræmmer mig

56,550,088Jeg er god til at forkæle mig selv

52,245,888Alting ændrer sig for hurtigt

30,930,8100Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKA2Index

7,05,883Berlingske

11,79,783Politiken

9,59,6101Jyllands-Posten

4,93,265B.T.

4,62,452Ekstra bladet

4,14,7115Børsen

12,710,381MetroXpress

47,445,997Gratis lokalaviser

59,364,4109Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKA2Index

76,576,3100DR 1

50,841,181DR 2

73,971,096TV 2

21,314,267TV 2 Charlie

58,455,094TV3/TV3+

41,435,385Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKA2Index

14,211,883P1

28,836,0125P3

32,726,380P4/DR Regional

6,36,197Radio24syv

13,518,9140Nova FM

8,214,7179The Voice

5,27,3140Radio 100

14,111,582Lokalradio

Radiovaner DKA2Index

31,522,170SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,87,155Kvickly

5,43,157Irma

5,85,798Bilka

38,237,297Netto

9,76,870Aldi

26,923,688Fakta

11,715,5132Lidl

17,716,090Føtex

27,038,0141Rema 1000

8,84,450Meny

8,512,4146Spar/Superspar/Eurospar

4,62,861Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKA2Index

16,418,3112Bager selv

41,544,8108Nyder havearbejde

32,131,398Gør-det-selv

11,57,565Hygger med håndarbejde

7,513,0173Spiller om penge online

27,532,3117Spiller online spil

46,446,3100Besøger ofte venner eller familie

8,47,185Har ofte gæster til spisning

7,07,0100Laver finere/gourmet mad

8,27,490Spiser købte færdigretter

26,328,4108Spiser slankemad

59,667,1113Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,43,989Går på aftenskole/hobbykursus

34,336,9108Læser meget faglitteratur

39,242,9109Læser meget skønlitteratur

21,724,4112Læser mange tidsskrifter

7,08,1116Går ofte i kirke

6,58,0123Går ofte på diskotek

2,41,250Går ofte i teater

3,01,757Går ofte på udstilling

3,12,581Går ofte på museum

1,72,1124Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,11,990Går ofte til pop-/rockkoncert

88,794,8107Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKA2Index

conzoom®type A2 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type A2 i forhold til Danmarks befolkning

Aktive børnefamilier A2A2 Aktive børnefamilier



27 %  
læser Samvirke

Alder

Familietype

Rådighedsbeløb

Halsnæs

Frederikshavn

Jammerbugt

Billund
Varde

Geografi

Boligtype

Gyldne hjem A3A3 Gyldne hjem

62 %  
nyder 

havearbejde



131

Geodemografi
De Gyldne hjem stråler af tradition, erfaring og 
formue. Faktisk har de samlet den største for-
mue blandt de Velfunderede husejere i A-grup-
pen. De yngste er omkring 50 år, mens de ældste 
er over 75. De er ægtepar og har de børn, er de 
for længst flyttet hjemmefra og har måske sørget 
for en masse børnebørn, som ofte bliver passet 
i de Gyldne hjem.

Deres uddannelsesniveau er lidt højere end fler-
tallets og de har gjort det godt i de arbejdssomme 
år. Mange har trukket sig tilbage og modtager 
nu efterløn eller pension, så indtægterne er ikke 
længere så høje. De har dog stadig en pæn 
formue, som for en del er bundet i mursten og 
obligationer. Opdelingen i arbejdende og de, der 
ikke længere arbejder, afspejles også i typens 
fordeling i socialklasserne. De, der er gået fra, er 
rykket ned i socialklasse, mens de, der stadig ar-
bejder, ligger i den middel- til øvre middelklasse. 

Rammen om Gyldne hjem er velbyggede og vel-
holdte enfamiliehuse fra 1940’erne til 1980’erne 
og i nogle tilfælde er familien de første ejere af 
huset. De har i hvert fald boet der længe, og huset 
kan fortælle mange historier. De er ofte op til 180 
m² store og i dag udnyttes de mange kvadratme-
ter til gæsteværelser og hobbyrum. 

De Gyldne hjem ligger ofte i et attraktivt område, 
hvor som helst i landet. Boligerne handles typisk 
en del under deres markedsværdi. Det er ikke 
grundet beliggenheden, men måske mere, at de-
res indretning og stand ikke er helt så moderne, 
selvom de er almindeligt velholdte. En del har 
også sommerhus, som typisk er i en god kvalitet, 
hvilket man selv har sørget for. 

De fleste har bil og hver fjerde har endda to biler.
Alligevel kommer næsten en tredjedel dagligt 
op på cyklen. Så Gyldne hjem kan nemt komme 
omkring og benytter denne mulighed til ofte 
at se deres nu store børn ved for eksempel at 
hente og bringe børnebørnene eller hjælpe til, 
hvor de kan. 

Adfærd, livsstil og holdninger
Gyldne hjems verden går i hverdagen til regi-
onsgrænsen og de følger aktivt med i lokal- og 
egnsspørgsmål. De læser om det i lokalavisen, 
som de betragter som en vigtig kilde til viden. 
Derudover er politik ikke noget, de beskæftiger 
sig meget med. Så hellere sport, som de gerne 
følger i både tv og avis.  

Når de tager på ferie, kommer de gerne uden for 
regionen. Alligevel holder de ferie i Danmark på 
samme niveau som i resten af Europa, Norden 
inklusiv. En del når mere end blot en charterferie 
om året og det er gerne i de kolde vintermåneder. 
Gyldne hjem kan nemlig glæde sig over at kunne 
rejse, når det er billigst, fordi de ikke skal tage 
hensyn til skoleferierne. 

Der er god tid til at passe haven, ligesom de gerne 
holder traditionen med håndarbejde i hævd. De 

interesserer sig for boligindretning og holder af 
at gøre det selv, når der er behov for at reparere 
huset. Derfor kan du ofte møde dem i byggemar-
kedet eller på aftenskolen, hvor de søger ny viden 
og færdigheder. 

De er ikke voldsomt aktive i kulturlivet på nær 
biografbesøg eller en sjælden tur i teatret. Men 
de er ret aktive, når det gælder om at holde krop-
pen i form. Derfor kan du også møde dem i det 
lokale fitnesscenter eller i gymnastikforeningen 
ligesom du kan se dem løbe i lokalområdet.

Ellers klares sundhed mest med at skifte nogle 
af madvarerne ud med light-produkter, hvis det 
findes, til de traditionelle retter, som skal tilbe-
redes. Sundheden ses også på, at mange har 
lagt cigaretterne på hylden – nogle har fundet 
e-cigaretterne frem i stedet. 

Digitalt kommunikerer du ikke helt så nemt med 
denne type, hvilket skyldes, at de ikke bruger 
internettet og computeren så ofte. Dog bruger 
de sjældent computeren til andet end Facebook 
eller tjekke e-mailen for gode tilbud, men det er 
ikke alle, der lige får gjort det hver uge. De er 
også lidt skeptiske over for den nye teknologi og 
ikke helt trygge ved at handle på nettet. Men det 
er nu rart, at man på Facebook kan følge lidt med 
i, hvad børn og børnebørn har oplevet.  

Gyldne hjem foretrækker i stedet traditionelle 
medier som den daglige avis, fjernsynet og radi-
oen, hvor det oftest er P4’s, regional- eller lokal-
radioens frekvens, den er indstillet på. Foruden 
lokalavisen, læser flere også de store regionale 
dagblade, hvis de får et godt tilbud på et abon-
nement. De forventer, at Idényt kommer hver 
måned og ellers læses de fleste ugeblade, som 
man gerne bytter sig til. Her er Familie Journalen 
det blad, man oftest køber selv, men du finder 
også Hjemmet, Ude og Hjemme samt Søndag på 
kakkelbordet. Endelig læser de medlemsblade 
som Ældre Sagen, Motor og Samvirke. En god 
bog hygger de sig dog også gerne med. 

Når Gyldne hjem handler dagligvarer, sker det 
gerne i Brugsen, Netto eller Rema1000. 

Værdimæssigt er de overvejende Traditionelle 
i kombination med at være Individorienterede 
og Fællesskabsorienterede. Holdningsmæssigt 
afspejles dette i en type, der ofte synes, at alting 
ændrer sig for hurtigt samt at globaliseringen er 
en skræmmende størrelse. 

Ved det seneste valg var Socialdemokraterne det 
parti, der fik flest stemmer. Derudover blev der 
også sat en del krydser ud for Venstre og Dansk 
Folkeparti. 

Kun en mindre andel har gjort noget for at kom-
me på Robinsonlisten, så det er stadig muligt at 
kommunikere direkte med traditionelle breve. 
Husk på, at de mange Gyldne hjem er ganske 
købestærke forbrugere.
 

conzoom®type A3 i forhold til Danmarks befolkningGyldne hjem

5,01,122Under 131.000 kr

5,02,039Fra 131.000 til 169.999 kr

15,07,852Fra 170.000 til 218.999 kr

25,022,791Fra 219.000 til 332.999 kr

25,036,9148Fra 333.000 til 470.999 kr

15,022,0147Fra 471.000 til 659.999 kr

5,05,1102Fra 660.000 til 846.000 kr

5,02,447Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKA3Index

5,01,122Under 99.000 kr

5,01,836Fra 99.000 til 124.999 kr

15,07,852Fra 125.000 til 160.999 kr

25,021,686Fra 161.000 til 221.999 kr

25,035,6142Fra 222.000 til 298.999 kr

15,023,1154Fra 299.000 til 393.999 kr

5,05,8116Fra 394.000 til 485.000 kr

5,03,366Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKA3Index

5,01,020Under 146.000 kr

5,01,326Fra 146.000 til 189.999 kr

15,05,637Fra 190.000 til 259.999 kr

25,020,983Fra 260.000 til 435.999 kr

25,037,5150Fra 436.000 til 747.999 kr

15,025,2168Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,05,8116Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,02,856Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKA3Index

5,05,3106Under -755.000 kr

5,04,795Fra -755.000 til -447.999 kr

15,011,174Fra -447.999 til -93.000 kr

25,010,341Fra -92.999 til 62.999 kr

25,025,2101Fra 63.000 til 786.999 kr

15,026,2174Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,09,6191Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,07,5151Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKA3Index

12,50,11Registreret erhverv

87,599,9114Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKA3Index

Gyldne hjem A3A3 Gyldne hjem
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21,216,276Grundskole

7,15,375Gymnasiel

34,040,5119Erhvervsfaglig

4,85,9123Kort videregående

19,623,6120Mellemlang videregående og bachelor

10,58,076Lang videregående og forskere

2,90,620Anden, herunder uoplyst

12,7513,15103Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKA3Index

3,33,4104Selvstændige

1,61,595Topledere

10,28,280Lønmodtagere på højt niveau

4,64,393Lønmodtagere på mellem niveau

17,617,297Lønmodtagere på grundniveau

8,18,2100Øvrige lønmodtagere

5,84,883Arbejdsledige

15,413,789Under uddannelse

1,72,3134Efterlønsmodtagere

22,629,1129Pensionist

6,45,586Børn under 16 år

2,82,071Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKA3Index

399.782414.247104Højeste personlig indkomst

255.548273.523107Husstandens disponible indkomst

536.437974.520182Husstandens samlede formue

564.277644.461114Husstandsindkomst

1.844.0661.663.12690Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKA3Index

27,635,0127Aktier og/eller anparter

46,545,097Kassekredit

11,65,648Uddannelsesopsparing

24,621,587Boligopsparing

Finansielle forhold DKA3Index

4,95,1104Mindre end 21 timer

7,06,18721 - 30 timer

61,965,710631 - 40 timer

20,719,99641 - 50 timer

5,53,258Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKA3Index

8,20,00Metropol

20,39,949Metropolomegn

24,026,2109Større provinsby

17,129,0170Mindre provinsby

16,934,9206Landsby

13,40,00Det åbne land

Område DKA3Index

9,27,480Overklasse

15,518,5119Højere middelklasse

38,142,9113Middelklasse

28,124,989Arbejderklasse

9,06,269Underklasse

Socialklasse DKA3Index

3,00,39Under 23 år

9,11,517Fra 23 til 29 år

7,82,734Fra 30 til 35 år

6,13,048Fra 36 til 39 år

18,213,272Fra 40 til 49 år

17,919,8111Fra 50 til 59 år

9,814,6149Fra 60 til 65 år

15,727,0172Fra 66 til 75 år

12,418,1146Over 75 år

Ældste person i husstanden DKA3Index

6,76,9104Enlige med børn

43,137,787Enlige uden børn

21,920,995Par med børn

28,334,4122Par uden børn

Familietype DKA3Index

71,472,1101Ingen børn

12,013,5112Et barn

12,111,494To børn

4,53,067Tre eller flere børn

0,520,4689Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKA3Index

21,912,5571 person

47,762,51312 personer

30,525,0823 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKA3Index

Gyldne hjem A3A3 Gyldne hjem
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63,296,4153Ejerbolig

8,41,012Privat lejebolig

21,01,36Offentlig lejebolig

7,41,317Andelsbolig

Ejerforhold DKA3Index

21,623,1107Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKA3Index

32,210,733Før 1940

21,521,61001940-1965

12,525,72061966-1972

12,829,72321973-1982

13,88,9651983-2003

7,23,346Efter 2003

Opførelsesår DKA3Index

3,90,00Mindre end 40 m²

28,60,00Fra 40 til 80 m²

18,310,959Fra 81 til 100 m²

19,134,1179Fra 101 til 130 m²

10,424,4234Fra 131 til 150 m²

10,320,1195Fra 151 til 180 m²

9,410,6112Større end 180 m²

Boligstørrelse DKA3Index

7,411,0148Andel med fritidsbolig

11,07,972Sommerhus til værdi over 2 mio

88,591,8104Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,465Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKA3Index

21,915,671Er registreret på Robinsonlisten

42,535,483Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKA3Index

7,86,179Enhedslisten

4,23,788Socialistisk Folkeparti

4,83,370Alternativet

26,328,1107Socialdemokraterne

4,63,271Radikale Venstre

19,521,3109Venstre

3,43,295Konservative Folkeparti

7,56,485Liberal Alliance

21,123,7112Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKA3Index

36,511,130Ingen bil

47,262,5132En bil

16,326,4162To eller flere biler

Bilrådighed DKA3Index

51,661,8120Kører i personbil

6,44,367Kører med bus

17,49,152Kører med tog/metro

29,127,494Kører på cykel

0,90,778Kører på knallert/scooter

Befordring DKA3Index

65,160,693Foretager e-handel

29,533,8115Utryg ved online betaling

83,978,493Internettet giver mange fordele

69,552,876Har profil på Facebook

28,312,946Har profil på LinkedIn

16,610,161Har profil på Twitter

84,477,492Benytter e-mail

Online adfærd DKA3Index

46,447,2102Politik generelt

31,231,3100Arbejdsmarkedspolitik

37,636,898Skatteforhold

29,426,088Erhvervsforhold

25,825,097EU-forhold

33,442,3127Egns- & lokalforhold

38,637,497Forurening/Miljø

35,226,776Teknologi

54,855,4101Sundhed

54,754,299Ernæring

Interesser i husstanden DKA3Index

4,20,00Stuehuse til landbrug

39,887,2219Enfamiliehuse

14,812,887Række-/kædehuse

4,10,00Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,80,00Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKA3Index

Gyldne hjem A3A3 Gyldne hjem
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49,756,1113Traditionelle familieværdier forsvinder

44,542,796For let at få penge fra det offentlige

80,384,4105Gør mere for de svage og ældre

50,740,981Elsker at bruge penge på mig selv

44,537,183Køber helst økologiske fødevarer

59,764,0107Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,558,190Frivilligt om man vil være i fagforening

40,841,8102Privatiser gerne den offentlige sektor

33,134,1103Tillad rygning på offentlige steder

87,889,6102Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,341,1113Danmark skal passe sig selv

64,953,783Vigtigt for mig at have succes

27,032,7121Globaliseringen skræmmer mig

56,553,995Jeg er god til at forkæle mig selv

52,262,4120Alting ændrer sig for hurtigt

30,926,184Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKA3Index

7,05,883Berlingske

11,712,9110Politiken

9,516,0168Jyllands-Posten

4,97,1145B.T.

4,66,7146Ekstra bladet

4,13,073Børsen

12,712,498MetroXpress

47,463,3134Gratis lokalaviser

59,349,183Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKA3Index

76,585,2111DR 1

50,859,8118DR 2

73,986,9118TV 2

21,332,2151TV 2 Charlie

58,459,7102TV3/TV3+

41,438,092Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKA3Index

14,214,7104P1

28,824,184P3

32,749,2150P4/DR Regional

6,35,384Radio24syv

13,511,182Nova FM

8,25,770The Voice

5,25,6108Radio 100

14,119,9141Lokalradio

Radiovaner DKA3Index

31,546,9149SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,814,9116Kvickly

5,40,713Irma

5,84,984Bilka

38,230,179Netto

9,79,7100Aldi

26,934,8129Fakta

11,712,8109Lidl

17,710,962Føtex

27,030,6113Rema 1000

8,810,4118Meny

8,59,2108Spar/Superspar/Eurospar

4,64,6100Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKA3Index

16,415,595Bager selv

41,562,3150Nyder havearbejde

32,137,8118Gør-det-selv

11,514,4125Hygger med håndarbejde

7,54,763Spiller om penge online

27,522,180Spiller online spil

46,436,478Besøger ofte venner eller familie

8,46,375Har ofte gæster til spisning

7,05,071Laver finere/gourmet mad

8,25,770Spiser købte færdigretter

26,323,690Spiser slankemad

59,657,196Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,46,2141Går på aftenskole/hobbykursus

34,322,766Læser meget faglitteratur

39,238,297Læser meget skønlitteratur

21,718,786Læser mange tidsskrifter

7,06,593Går ofte i kirke

6,51,422Går ofte på diskotek

2,42,188Går ofte i teater

3,02,790Går ofte på udstilling

3,11,961Går ofte på museum

1,71,7100Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,10,314Går ofte til pop-/rockkoncert

88,782,993Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKA3Index

conzoom®type A3 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type A3 i forhold til Danmarks befolkning

Gyldne hjem A3A3 Gyldne hjem



99 %  
har erhverv 
på adressen

Alder

Familietype

Rådighedsbeløb

55 %  
 har en trailer

Halsnæs

Faxe

Ikast-Brande

Vejen

Hedensted

Geografi

Boligtype

Lykkesmed A4A4 Lykkesmed 
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Geodemografi
”At være sin egen lykkes smed” er et gammelt 
udtryk. For vores Lykkesmed betyder det, at de 
enten er selvstændige, som er aktive med eget 
erhverv eller tager ansvar ved at lede eller be-
styre for andre. 

De består overvejende af par i 40’erne eller æl-
dre. Langt fra alle har børn, men de, der har, har 
et til to børn og sjældent flere.

Lykkesmedes uddannelsesniveau er gennem-
snitligt: Flest er erhvervsuddannede, en femte-
del har grundskolen og en tredjedel med en mel-
lemlang videregående uddannelse eller mere. 

Det, der adskiller Lykkesmed fra de andre hus-
standstyper er først og fremmest, at de lykkes 
med at kombinere erhverv og privatliv under 
samme tag. De driver deres forretning hjem-
mefra, for eksempel en håndværksvirksomhed, 
vognmandsforretning eller måske som zonete-
rapeut. Ikke alt giver nødvendigvis en indtjening, 
for nogle er det at være aktiv i en forening på en-
ten bestyrelsesposter eller som kasserer lig med 
lykke. Det giver stadig noget at rive i, særligt når 
mange Lykkesmede faktisk er gået på pension.

Husstandsindkomsten spænder temmelig vidt, 
men alligevel fordeler de sig ganske lig med 
befolkningen generelt, hvad angår socialklasse, 
og indkomst- og formueforhold.
 
Lykkesmed bor overvejende i rummelige enfa-
miliehuse. Udenfor de fleste af deres huse er 
der plads til en til to biler, som familien kører 
i hver dag. Afhængig af erhverv kan der måske 
være plads til nogle varevogne eller lastbiler i 
indkørslen. Du kan finde Lykkesmed hvor som 
helst i Danmark. Mange bor i provinsbyer og al-
lerflest i landsbymiljøer.

Adfærd, livsstil og holdninger
Med til forventningen om erhverv på adressen 
følger også, at en relativt stor andel må lægge 
lidt flere kræfter i på hjemmekontoret. Resten 
klarer sig med en arbejdsuge på de 40 timer. Det 
trætter ikke mere end at de selv står for at male 
deres hjem. Derfor er de også kendte kunder i det 
lokale byggemarked. 

Praktiske aktiviteter trækker mere end sport 
og motion, som de dog gerne følger med i - på 
tribunerne eller i tv. Skal de selv yde noget, bliver 
det i fitnesscentret - i hvert fald i januar og måske 
februar. Flere er medlem af en slankeklub for at 
klare sundheden ad dén vej. 

Heller ikke i det daglige er de så gode til at prio-
ritere bevægelse; to tredjedele kører i bil hver 
dag, hvilket er mere end gennemsnittet, mens 

kun lidt over en femtedel kommer op på cyklen 
på daglig basis.

Kærligheden til biler ses også i medieforbruget, 
for afhængig af hvilken bil, de har valgt som 
firmabil, bør det ikke undre dig at finde det se-
neste nummer af Mercedes-Benz Magazine eller 
Audi Magazine liggende fremme. Ellers slapper 
de af med en film i fjernsynet eller en bog fra 
bogklubben.

Internettet er i højere grad et praktisk redskab 
end en kilde til underholdning. Der er derfor tale 
om et bevidst valg, når computeren slukkes efter 
en endt arbejdsdag. I stedet kommer underhold-
ningen fra radioen – P4 – eller fjernsynet. Deres 
tv-vaner er meget gennemsnitlige. De benytter 
ikke mange kulturtilbud, men kommer dog i 
biografen af og til. 

Næsten halvdelen får bladret lokalavisen igen-
nem hver uge, men den nærstuderes næppe, 
for typen bekymrer sig generelt ikke meget om 
egns- og lokalspørgsmål. Generelt er den politi-
ske interesse dog på linje med gennemsnittets, 
selvom der naturligvis spidses lidt mere ører, når 
det handler om skattepolitik.

Lykkesmede handler, hvor det går stærkt eller 
hvor det er nært og man kan få alt, og  Dagli’Brug-
sen er overrepræsenteret.  

Selvom Lykkesmede løber en risiko ved at være 
selvstændige, sikrer man sig gerne. Det kommer 
til udtryk ved, at flere har tyverialarm og pri-
vat sygeforsikring, og mange har også anparter, 
måske i deres eget firma. Så der bliver sparet 
op til trange tider, hvis det skulle blive aktuelt. 
De arbejder dog hårdt for at undgå det, og det er 
måske derfor, at det kan knibe lidt med at komme 
på ferie. Således har blot hver tredje været på 
charterferie det seneste år, men de har da nået 
en endagstur til Tyskland en gang eller to. Det er 
nu også bare dejligt at holde ferien herhjemme 
i Danmark.

Værdimæssigt er typen overvejende Moderne el-
ler Moderne-individorienterede. Holdningsmæs-
sigt kommer det udtryk ved, at typen føler sig 
godt rustet til globaliseringen og er trygge ved 
de teknologiske fremskridt. Omtrent halvdelen 
mener, at der kunne opnås en effektiviserings-
gevinst ved flere privatiseringer. 

Ved det seneste folketingsvalg satte flest krydset 
ved Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og 
Venstre. 

Over en fjerdedel er på Robinsonlisten og endnu 
flere sagt Nej tak til reklamer.

conzoom®type A4 i forhold til Danmarks befolkningLykkesmed

5,01,835Under 131.000 kr

5,02,856Fra 131.000 til 169.999 kr

15,010,469Fra 170.000 til 218.999 kr

25,024,598Fra 219.000 til 332.999 kr

25,033,5134Fra 333.000 til 470.999 kr

15,019,4130Fra 471.000 til 659.999 kr

5,04,997Fra 660.000 til 846.000 kr

5,02,855Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKA4Index

5,01,836Under 99.000 kr

5,02,754Fra 99.000 til 124.999 kr

15,010,671Fra 125.000 til 160.999 kr

25,024,096Fra 161.000 til 221.999 kr

25,032,7131Fra 222.000 til 298.999 kr

15,019,8132Fra 299.000 til 393.999 kr

5,05,1102Fra 394.000 til 485.000 kr

5,03,366Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKA4Index

5,01,734Under 146.000 kr

5,02,347Fra 146.000 til 189.999 kr

15,08,859Fra 190.000 til 259.999 kr

25,023,795Fra 260.000 til 435.999 kr

25,033,7135Fra 436.000 til 747.999 kr

15,021,3142Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,05,3106Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,03,163Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKA4Index

5,05,3107Under -755.000 kr

5,05,3105Fra -755.000 til -447.999 kr

15,014,898Fra -447.999 til -93.000 kr

25,020,080Fra -92.999 til 62.999 kr

25,027,1108Fra 63.000 til 786.999 kr

15,018,3122Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,05,3107Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,03,977Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKA4Index

12,599,4794Registreret erhverv

87,50,61Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKA4Index

Lykkesmed A4A4 Lykkesmed 
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21,218,487Grundskole

7,15,476Gymnasiel

34,039,7117Erhvervsfaglig

4,85,5116Kort videregående

19,622,0112Mellemlang videregående og bachelor

10,58,076Lang videregående og forskere

2,91,138Anden, herunder uoplyst

12,7512,97102Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKA4Index

3,33,7114Selvstændige

1,61,597Topledere

10,29,492Lønmodtagere på højt niveau

4,64,9106Lønmodtagere på mellem niveau

17,620,1114Lønmodtagere på grundniveau

8,19,3114Øvrige lønmodtagere

5,85,290Arbejdsledige

15,415,9103Under uddannelse

1,71,9113Efterlønsmodtagere

22,619,185Pensionist

6,46,6103Børn under 16 år

2,82,485Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKA4Index

399.782402.116101Højeste personlig indkomst

255.548262.616103Husstandens disponible indkomst

536.437481.97590Husstandens samlede formue

564.277608.542108Husstandsindkomst

1.844.0661.688.49692Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKA4Index

27,631,8115Aktier og/eller anparter

46,553,4115Kassekredit

11,612,0103Uddannelsesopsparing

24,625,1102Boligopsparing

Finansielle forhold DKA4Index

4,94,388Mindre end 21 timer

7,09,413421 - 30 timer

61,957,49331 - 40 timer

20,722,010641 - 50 timer

5,56,9125Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKA4Index

8,20,33Metropol

20,310,351Metropolomegn

24,023,498Større provinsby

17,125,8151Mindre provinsby

16,940,2237Landsby

13,40,00Det åbne land

Område DKA4Index

9,27,379Overklasse

15,517,2111Højere middelklasse

38,142,3111Middelklasse

28,126,293Arbejderklasse

9,06,977Underklasse

Socialklasse DKA4Index

3,01,447Under 23 år

9,15,460Fra 23 til 29 år

7,86,685Fra 30 til 35 år

6,16,199Fra 36 til 39 år

18,220,1110Fra 40 til 49 år

17,921,2119Fra 50 til 59 år

9,811,7120Fra 60 til 65 år

15,717,5112Fra 66 til 75 år

12,410,080Over 75 år

Ældste person i husstanden DKA4Index

6,77,8117Enlige med børn

43,132,776Enlige uden børn

21,927,9127Par med børn

28,331,6112Par uden børn

Familietype DKA4Index

71,464,390Ingen børn

12,014,5121Et barn

12,115,5128To børn

4,55,7127Tre eller flere børn

0,520,65125Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKA4Index

21,98,8401 person

47,752,41102 personer

30,538,71273 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKA4Index

Lykkesmed A4A4 Lykkesmed 
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Nybygger A4A4 Nybygger

63,286,4137Ejerbolig

8,43,845Privat lejebolig

21,06,129Offentlig lejebolig

7,43,750Andelsbolig

Ejerforhold DKA4Index

21,628,5132Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKA4Index

32,223,473Før 1940

21,522,11031940-1965

12,514,41161966-1972

12,819,81541973-1982

13,813,1951983-2003

7,27,3101Efter 2003

Opførelsesår DKA4Index

3,90,25Mindre end 40 m²

28,65,620Fra 40 til 80 m²

18,312,568Fra 81 til 100 m²

19,125,5134Fra 101 til 130 m²

10,417,8171Fra 131 til 150 m²

10,320,3197Fra 151 til 180 m²

9,418,1192Større end 180 m²

Boligstørrelse DKA4Index

7,413,0175Andel med fritidsbolig

11,011,7107Sommerhus til værdi over 2 mio

88,587,198Sommerhus til værdi under 2 mio

0,61,4236Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKA4Index

21,926,5121Er registreret på Robinsonlisten

42,542,7100Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKA4Index

7,86,381Enhedslisten

4,23,789Socialistisk Folkeparti

4,83,573Alternativet

26,327,4104Socialdemokraterne

4,63,373Radikale Venstre

19,521,2109Venstre

3,43,194Konservative Folkeparti

7,56,587Liberal Alliance

21,123,8113Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKA4Index

36,518,149Ingen bil

47,258,4124En bil

16,323,5144To eller flere biler

Bilrådighed DKA4Index

51,667,6131Kører i personbil

6,45,688Kører med bus

17,413,779Kører med tog/metro

29,123,179Kører på cykel

0,90,667Kører på knallert/scooter

Befordring DKA4Index

65,174,2114Foretager e-handel

29,527,493Utryg ved online betaling

83,987,5104Internettet giver mange fordele

69,574,4107Har profil på Facebook

28,329,3104Har profil på LinkedIn

16,615,493Har profil på Twitter

84,486,9103Benytter e-mail

Online adfærd DKA4Index

46,446,199Politik generelt

31,234,1109Arbejdsmarkedspolitik

37,639,9106Skatteforhold

29,432,1109Erhvervsforhold

25,821,884EU-forhold

33,438,9116Egns- & lokalforhold

38,635,492Forurening/Miljø

35,237,3106Teknologi

54,852,195Sundhed

54,747,687Ernæring

Interesser i husstanden DKA4Index

4,20,00Stuehuse til landbrug

39,880,2202Enfamiliehuse

14,819,8134Række-/kædehuse

4,10,00Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,80,00Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKA4Index

Lykkesmed A4A4 Lykkesmed 
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49,751,7104Traditionelle familieværdier forsvinder

44,549,7112For let at få penge fra det offentlige

80,378,498Gør mere for de svage og ældre

50,751,9102Elsker at bruge penge på mig selv

44,543,498Køber helst økologiske fødevarer

59,752,488Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,564,4100Frivilligt om man vil være i fagforening

40,848,0118Privatiser gerne den offentlige sektor

33,132,899Tillad rygning på offentlige steder

87,886,999Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,339,4109Danmark skal passe sig selv

64,964,499Vigtigt for mig at have succes

27,026,699Globaliseringen skræmmer mig

56,555,698Jeg er god til at forkæle mig selv

52,256,1107Alting ændrer sig for hurtigt

30,927,689Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKA4Index

7,04,970Berlingske

11,77,262Politiken

9,511,8124Jyllands-Posten

4,96,4131B.T.

4,65,9128Ekstra bladet

4,15,0122Børsen

12,77,156MetroXpress

47,446,598Gratis lokalaviser

59,361,8104Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKA4Index

76,580,8106DR 1

50,846,792DR 2

73,978,1106TV 2

21,322,7107TV 2 Charlie

58,466,0113TV3/TV3+

41,445,0109Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKA4Index

14,213,192P1

28,833,4116P3

32,740,8125P4/DR Regional

6,36,6105Radio24syv

13,520,9155Nova FM

8,27,996The Voice

5,25,5106Radio 100

14,118,1128Lokalradio

Radiovaner DKA4Index

31,538,3122SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,89,373Kvickly

5,40,12Irma

5,85,8100Bilka

38,225,767Netto

9,710,5108Aldi

26,930,8114Fakta

11,713,6116Lidl

17,721,5121Føtex

27,035,6132Rema 1000

8,87,080Meny

8,58,9105Spar/Superspar/Eurospar

4,61,941Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKA4Index

16,416,7102Bager selv

41,551,5124Nyder havearbejde

32,133,7105Gør-det-selv

11,511,499Hygger med håndarbejde

7,513,1175Spiller om penge online

27,527,299Spiller online spil

46,442,792Besøger ofte venner eller familie

8,46,577Har ofte gæster til spisning

7,08,5121Laver finere/gourmet mad

8,23,037Spiser købte færdigretter

26,328,2107Spiser slankemad

59,660,1101Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,43,886Går på aftenskole/hobbykursus

34,330,489Læser meget faglitteratur

39,233,084Læser meget skønlitteratur

21,722,2102Læser mange tidsskrifter

7,09,7139Går ofte i kirke

6,55,382Går ofte på diskotek

2,44,6192Går ofte i teater

3,03,8127Går ofte på udstilling

3,14,0129Går ofte på museum

1,70,212Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,12,4114Går ofte til pop-/rockkoncert

88,789,5101Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKA4Index

conzoom®type A4 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type A4 i forhold til Danmarks befolkning

Nybygger A4A4 Nybygger Lykkesmed A4A4 Lykkesmed 



Alder

Familietype

Rådighedsbeløb

Frederikshavn

Billund

Tønder

Horsens

Assens

Geografi

Boligtype

95 %  
ejer deres 

bolig

14 %  
 har campingvogn

Familien Danmark A5A5 Familien Danmark 
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Geodemografi
Over halvdelen af den type, vi kalder Familien 
Danmark er mellem 40 og 65 år, og de fleste er 
par. En del med børn. Altsammen meget gen-
nemsnitligt på den gode måde.

De fleste har en erhvervsfaglig uddannelse og 
lidt færre har taget en mellemlang videregå-
ende uddannelse. En del af de ældste har alle-
rede forladt arbejdsmarkedet. Derfor ligger hus-
standsindkomsterne ganske spredt hos Familien 
Danmark. I kombination med en pæn formue 
placerer det de fleste i middelklassen.

Familien Danmark bor i huse på op til 180 m², 
hvilket er noget større end gennemsnittets. Gan-
ske få af husene er bygget senere end starten af 
1980’erne og så godt som alle er ejerboliger. Du 
finder Familien Danmark i provinsbyer og lands-
byer, hvor de fleste har boet, siden de blev født.

Over halvdelen har bil og mange af dem er med 
krog på, hvilket er praktisk, når man skal i byg-
gemarkedet eller i sommerhuset. En fjerdedel 
har to biler, hvoraf nogle få er firmabiler.

Nogle få driver erhverv hjemme, enten dagpleje 
eller en form for undervisningsaktivitet. 

Adfærd, livsstil og holdninger
Familien Danmarks hverdag kredser om det 
nære og traditionelle. De foretrækker lokal- og 
regionalaviser over de nationale dagblade samt 
lokal- eller regionalradio frem for de kommer-
cielle eller brede radiokanaler. Alt i alt det hjemli-
ge frem for det fremmede, og det vante og kendte 
frem for det nye og ukendte. Derfor står der også 
hellere frikadeller på menuen end carpaccio.  

I Familien Danmark finder man inspiration i Idé-
nyt, inden man kaster sig over havearbejdet el-
ler smutter en tur i byggemarkedet for at hente 
det fornødne til det næste gør-det-selv-projekt. 
Mange tager gerne et aftenskolekursus eller høj-
skoleophold. Mest for samværet, men også for at 
udvikle sig. 

Familien Danmark er digitale i samme udstræk-
ning som gennemsnittet. Internettet bruges 
især til at ordne bankforretninger, følge vejr-
udsigten, bestille en charterrejse eller finde en 

campingplads. En måde at holde kontakten med 
venner og familie er ved at dele oplevelser, hold-
ninger og fotos på Facebook, som de fleste er på.

Mange modtager magasinet Motor og kan i det 
hele taget godt lide at læse om biler, inklusiv 
rubrikannoncer, som de også finder i Søndags-
avisen. Lokalstoffet er i øvrigt det mest interes-
sante for Familien Danmark. Derfor er de trofaste 
lokalradio- eller P4-lyttere. Besøger du dem, når 
de har tændt for tv’et, er det DR1 eller TV2, du 
kan se hos dem. 

Når Familien Danmark holder ferie, foretrækker 
de en forlænget weekend i udlandet, gerne med 
campingvognen. De kan dog også finde på at køre 
eller flyve mod sydligere himmelstrøg. 

Sport er ikke det, de går allermest op i. Det, som 
flest i Familien Danmark kan blive enige om, er at 
binde løbeskoene og tage en tur ud for at få pul-
sen op. De kører også til træning i fitnesscentret, 
spiller fodbold, badminton eller tager en rolig tur 
på golfbanen.

De tre discountkæder Rema 1000, Netto og Fakta 
leverer størsteparten af den mad, som Familien 
Danmark sætter på bordet. Nogle gange kan du 
også se dem trække en indkøbspose fra Super 
Brugsen op af bagagerummet.

I Gallup Kompas finder du Familien Danmark 
lidt over det hele. De fylder lidt mere blandt 
Traditionelle-individorienterede og lidt mindre 
blandt Moderne-fællesskabsorienterede. 

Holdningsmæssigt kommer det til udtryk ved, 
at et flertal mener, at vi skal klare problemer i 
Danmark, før vi giver penge til andre, og at vi 
gør nok for flygtninge og indvandrere i dag. De 
offentlige midler behøves ikke bruges på kunst 
og kultur, som der i øjeblikket bliver brugt mere 
end rigeligt på.  

Ved det seneste folketingsvalg stemte flest på So-
cialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Venstre, 
ligesom vælgerne i de øvrige A-typer.

Deres andel på Robinsonlisten ligger på lands-
gennemsnittet. Kun lidt over hver tredje har sagt 
Nej tak til reklamer. 

conzoom®type A5 i forhold til Danmarks befolkningFamilien Danmark

5,01,121Under 131.000 kr

5,01,938Fra 131.000 til 169.999 kr

15,07,450Fra 170.000 til 218.999 kr

25,021,787Fra 219.000 til 332.999 kr

25,037,0148Fra 333.000 til 470.999 kr

15,022,7152Fra 471.000 til 659.999 kr

5,05,5109Fra 660.000 til 846.000 kr

5,02,754Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKA5Index

5,01,122Under 99.000 kr

5,01,938Fra 99.000 til 124.999 kr

15,07,953Fra 125.000 til 160.999 kr

25,021,686Fra 161.000 til 221.999 kr

25,035,7143Fra 222.000 til 298.999 kr

15,022,9153Fra 299.000 til 393.999 kr

5,05,6112Fra 394.000 til 485.000 kr

5,03,366Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKA5Index

5,01,019Under 146.000 kr

5,01,325Fra 146.000 til 189.999 kr

15,05,335Fra 190.000 til 259.999 kr

25,019,779Fra 260.000 til 435.999 kr

25,036,9148Fra 436.000 til 747.999 kr

15,026,4176Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,06,3125Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,03,366Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKA5Index

5,05,5109Under -755.000 kr

5,05,2105Fra -755.000 til -447.999 kr

15,013,087Fra -447.999 til -93.000 kr

25,013,454Fra -92.999 til 62.999 kr

25,028,5114Fra 63.000 til 786.999 kr

15,023,7158Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,06,6132Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,04,181Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKA5Index

12,50,11Registreret erhverv

87,599,9114Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKA5Index

Familien Danmark A5A5 Familien Danmark 
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conzoom®type A5 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type A5 i forhold til Danmarks befolkning

21,215,975Grundskole

7,15,274Gymnasiel

34,040,2118Erhvervsfaglig

4,86,0125Kort videregående

19,624,1123Mellemlang videregående og bachelor

10,58,177Lang videregående og forskere

2,90,621Anden, herunder uoplyst

12,7513,18103Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKA5Index

3,34,0122Selvstændige

1,61,7110Topledere

10,210,3101Lønmodtagere på højt niveau

4,65,4116Lønmodtagere på mellem niveau

17,621,2120Lønmodtagere på grundniveau

8,19,7119Øvrige lønmodtagere

5,84,578Arbejdsledige

15,416,5108Under uddannelse

1,71,8108Efterlønsmodtagere

22,615,770Pensionist

6,46,9108Børn under 16 år

2,82,382Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKA5Index

399.782421.809106Højeste personlig indkomst

255.548272.821107Husstandens disponible indkomst

536.437632.183118Husstandens samlede formue

564.277662.685117Husstandsindkomst

1.844.0661.563.30185Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKA5Index

27,631,8115Aktier og/eller anparter

46,548,7105Kassekredit

11,610,288Uddannelsesopsparing

24,628,9117Boligopsparing

Finansielle forhold DKA5Index

4,94,082Mindre end 21 timer

7,03,85421 - 30 timer

61,971,611631 - 40 timer

20,717,18341 - 50 timer

5,53,564Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKA5Index

8,20,11Metropol

20,37,336Metropolomegn

24,028,3118Større provinsby

17,125,2148Mindre provinsby

16,939,1231Landsby

13,40,00Det åbne land

Område DKA5Index

9,27,985Overklasse

15,519,6127Højere middelklasse

38,142,2111Middelklasse

28,124,386Arbejderklasse

9,05,966Underklasse

Socialklasse DKA5Index

3,01,137Under 23 år

9,15,055Fra 23 til 29 år

7,86,989Fra 30 til 35 år

6,16,6108Fra 36 til 39 år

18,222,1122Fra 40 til 49 år

17,923,2130Fra 50 til 59 år

9,811,7120Fra 60 til 65 år

15,715,699Fra 66 til 75 år

12,47,762Over 75 år

Ældste person i husstanden DKA5Index

6,78,1122Enlige med børn

43,129,468Enlige uden børn

21,929,9137Par med børn

28,332,5115Par uden børn

Familietype DKA5Index

71,461,987Ingen børn

12,015,5129Et barn

12,116,8139To børn

4,55,8129Tre eller flere børn

0,520,68133Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKA5Index

21,910,7491 person

47,755,71172 personer

30,533,51103 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKA5Index

Familien Danmark A5A5 Familien Danmark 
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conzoom®type A5 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type A5 i forhold til Danmarks befolkning

Nybygger A4A4 Nybygger

63,295,8152Ejerbolig

8,41,923Privat lejebolig

21,01,47Offentlig lejebolig

7,40,912Andelsbolig

Ejerforhold DKA5Index

21,621,6100Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKA5Index

32,217,554Før 1940

21,523,51091940-1965

12,517,31391966-1972

12,826,42061973-1982

13,810,5761983-2003

7,24,766Efter 2003

Opførelsesår DKA5Index

3,90,00Mindre end 40 m²

28,60,00Fra 40 til 80 m²

18,312,971Fra 81 til 100 m²

19,135,1184Fra 101 til 130 m²

10,422,7218Fra 131 til 150 m²

10,319,0184Fra 151 til 180 m²

9,410,3109Større end 180 m²

Boligstørrelse DKA5Index

7,48,8118Andel med fritidsbolig

11,07,568Sommerhus til værdi over 2 mio

88,591,9104Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,8128Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKA5Index

21,921,699Er registreret på Robinsonlisten

42,536,486Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKA5Index

7,86,077Enhedslisten

4,23,686Socialistisk Folkeparti

4,83,267Alternativet

26,327,7105Socialdemokraterne

4,63,169Radikale Venstre

19,521,7111Venstre

3,43,192Konservative Folkeparti

7,56,484Liberal Alliance

21,124,1114Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKA5Index

36,511,532Ingen bil

47,261,9131En bil

16,326,6163To eller flere biler

Bilrådighed DKA5Index

51,663,3123Kører i personbil

6,44,672Kører med bus

17,49,655Kører med tog/metro

29,127,996Kører på cykel

0,91,3144Kører på knallert/scooter

Befordring DKA5Index

65,165,8101Foretager e-handel

29,530,5103Utryg ved online betaling

83,983,099Internettet giver mange fordele

69,567,197Har profil på Facebook

28,322,680Har profil på LinkedIn

16,612,978Har profil på Twitter

84,484,8100Benytter e-mail

Online adfærd DKA5Index

46,442,391Politik generelt

31,230,196Arbejdsmarkedspolitik

37,638,1101Skatteforhold

29,426,490Erhvervsforhold

25,823,792EU-forhold

33,436,6110Egns- & lokalforhold

38,637,898Forurening/Miljø

35,234,598Teknologi

54,856,5103Sundhed

54,754,499Ernæring

Interesser i husstanden DKA5Index

4,20,00Stuehuse til landbrug

39,887,5220Enfamiliehuse

14,812,584Række-/kædehuse

4,10,00Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,80,00Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKA5Index

Familien Danmark A5A5 Familien Danmark 



157

49,753,7108Traditionelle familieværdier forsvinder

44,546,6105For let at få penge fra det offentlige

80,385,0106Gør mere for de svage og ældre

50,746,091Elsker at bruge penge på mig selv

44,537,885Køber helst økologiske fødevarer

59,763,4106Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,561,495Frivilligt om man vil være i fagforening

40,840,9100Privatiser gerne den offentlige sektor

33,132,398Tillad rygning på offentlige steder

87,890,0103Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,341,1113Danmark skal passe sig selv

64,963,498Vigtigt for mig at have succes

27,031,6117Globaliseringen skræmmer mig

56,553,094Jeg er god til at forkæle mig selv

52,258,3112Alting ændrer sig for hurtigt

30,925,883Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKA5Index

7,02,941Berlingske

11,79,279Politiken

9,511,9125Jyllands-Posten

4,96,8139B.T.

4,65,2113Ekstra bladet

4,12,459Børsen

12,711,994MetroXpress

47,456,2119Gratis lokalaviser

59,356,996Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKA5Index

76,582,9108DR 1

50,850,599DR 2

73,983,0112TV 2

21,324,7116TV 2 Charlie

58,464,0110TV3/TV3+

41,446,6113Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKA5Index

14,211,682P1

28,828,8100P3

32,739,1120P4/DR Regional

6,36,4102Radio24syv

13,512,895Nova FM

8,27,895The Voice

5,25,096Radio 100

14,120,6146Lokalradio

Radiovaner DKA5Index

31,537,6119SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,812,698Kvickly

5,41,630Irma

5,86,6114Bilka

38,232,284Netto

9,712,4128Aldi

26,925,595Fakta

11,714,3122Lidl

17,714,682Føtex

27,037,2138Rema 1000

8,810,1115Meny

8,512,7149Spar/Superspar/Eurospar

4,68,4183Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKA5Index

16,416,6101Bager selv

41,554,0130Nyder havearbejde

32,137,4117Gør-det-selv

11,512,6110Hygger med håndarbejde

7,54,763Spiller om penge online

27,525,292Spiller online spil

46,442,191Besøger ofte venner eller familie

8,45,869Har ofte gæster til spisning

7,05,680Laver finere/gourmet mad

8,24,150Spiser købte færdigretter

26,326,199Spiser slankemad

59,658,698Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,43,989Går på aftenskole/hobbykursus

34,327,279Læser meget faglitteratur

39,234,488Læser meget skønlitteratur

21,720,092Læser mange tidsskrifter

7,07,6109Går ofte i kirke

6,52,843Går ofte på diskotek

2,41,667Går ofte i teater

3,02,067Går ofte på udstilling

3,12,065Går ofte på museum

1,70,741Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,11,257Går ofte til pop-/rockkoncert

88,788,6100Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKA5Index

conzoom®type A5 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type A5 i forhold til Danmarks befolkning

Nybygger A4A4 Nybygger Familien Danmark A5A5 Familien Danmark 



Alder

Familietype

Rådighedsbeløb

Jammerbugt

Born-
holm 

Vesthimmerlands

Lolland

Brønderslev

Geografi

Boligtype

17 %  
besøger 

ekstrabladet.dk 
hver dag

B1 Dannevang Dannevang B1

23 %  
interesserer sig 

slet ikke for miljø 
og forurening
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Geodemografi
I Dannevang er lige over halvdelen enlige. De kan 
være unge, midaldrende og ældre. Den største 
andel er i 40’erne, men du finder dem i alle aldre. 
Langt de fleste har ingen hjemmeboende børn.

Op mod halvdelen har ikke taget nogen uddan-
nelse efter grundskolen. En tredjedel er lønmod-
tagere på grundniveau, mens omkring halvdelen 
er på offentlige forsørgelse af forskellig art, hvil-
ket inkluderer pension.

For de, som har egen indkomst, er der tale om 
lavindkomst. Mange er gældsatte og kun de, 
som har passet på ikke at komme i gældsfæl-
den, og som har rimelige indkomster, finder vi 
i middelklassen. Resten ligger i arbejder- og 
underklassen. Formuen er for manges vedkom-
mende negativ, dog noget højere for de, der ejer 
deres bolig.

Lidt over halvdelen af Dannevang bor til leje i 
kæde- eller rækkehuse, mens resten er ejer-
boliger. Ikke mange boliger er over 90 m² og 
de handles typisk til under halv pris i forhold til 
landsgennemsnit. Vi finder Dannevang over hele 
landet, både i provinsbyer, storbyer og landsbyer.

Omend indtægten er blandt de lavere i sam-
fundet, har lidt over halvdelen bil og en del har 
endda to biler. Men det er måske ikke de nyeste 
og største biler, som du finder her.

Adfærd, livsstil og holdninger
Dannevang er meget sociale. De besøger venner 
og familie flere gange om ugen, ligesom deres 
venner og familie også kommer til spisning de 
andre dage. Her er det i høj grad den traditio-
nelle danske mad, der kommer på bordet. For 
ni ud af ti betyder det dansk mad med kød, sovs 
og kartofler. 

Det meste af tiden lever Dannevang et stille liv. 
De benytter sig sjældent at kulturtilbud, de rejser 
ikke så ofte og de orienterer sig generelt meget 
mod det nære. Politik er kun interessant, hvis det 
omhandler lokalområdet – eller om skat. Derfor 
synes de også, at lokalavisen er en god kilde til 
information, omend det kun er lige over halvde-
len, der får læst den hver uge.

Til gengæld kan man møde typen online. Mange 
har en profil på Facebook og den tjekkes dagligt. 
Der ligger spil på computeren, men det forhin-
drer ikke, at der også bliver spillet online-spil. 
Næst efter underholdning og spil på nettet, er det 
dba.dk, der trækker, når de er online, og som de 
besøger ofte. Her handles der med alt brugt fra 
stort til småt. Det koster ikke noget at kigge og 
man kan jo være heldig at gøre en god handel. 

Dannevang synes for de flestes vedkommende, at 
internettet er en fordel i deres hverdag, men en 

tredjedel er utrygge ved betaling på nettet. Der-
for ordner de kun få af deres bankforretninger 
på computeren, ligesom de sjældent foretager 
online betalinger.

I Dannevangs tegnebog eller kommodeskuffe, 
finder du højst sandsynligt et lod eller en Lotto-
kupon. Nogen jo skal vinde, så hvorfor ikke spille 
med? 

Den daglige avis har typisk et logo fra BT, Ekstra 
Bladet eller lokalavisen på forsiden, hvoraf den 
sidstnævnte klart er den mest populære – den 
er jo også gratis. En del er medlem af Ældre 
Sagen, så de læser naturligvis også foreningens 
blad. Samvirke og Idényt er ligeledes populært 
læsestof i mange hjem. Når de læser ugeblade, 
er det som oftest Familie Journalen, men man 
bytter sig gerne til andre. Ellers bliver det ikke 
til megen læsning andet end underteksterne på 
DR1 eller TV2. Nyheder er god underholdning, 
så de har tit TV2 News kørende. Hører de radio, 
er den næsten med garanti indstillet på P4 eller 
en lokalradio.

Sport er generelt interessant – på tv. I det virke-
lige liv tager Dannevang kun hjemmefra i moti-
onsøjemed for at dyrke fitness eller for at løbe 
en tur. Sundhed interesserer dem ikke og der er 
også flere rygere i denne type end blandt dan-
skerne generelt. Derfor synes Dannevang også 
generelt, at det er noget pjat at forbyde rygning 
på offentlige steder. Samvittigheden klares med 
at stikke et par light-produkter i indkøbsvognen.

Du møder ikke Dannevang i mange udvalgte 
specialbutikker. De handler, hvor det er billigst 
og jagter gerne dagens gode tilbud.

Når pengene er små, er der ingen grund til at 
rejse væk for at bruge dem. Så de holder næsten 
alle sammen ferie i Danmark. Men Dannevang 
mener også, at vi skal passe os selv i Danmark 
fremfor at støtte EU og andre lande.

Kompassegmentet, Traditionelle-individoriente-
rede, dækker den største andel i Dannevang med 
vægt på de Traditionelle. 

Holdningsmæssigt kommer det til udtryk ved, at 
de fleste i Dannevang føler, at alting ændrer sig 
for hurtigt og at globaliseringen og den teknolo-
giske udvikling er skræmmende.

Ved det seneste valg stemte flest på Socialdemo-
kraterne, næstflest på Dansk Folkeparti, mens 
hver femte satte krydset ud for Venstre. 

Lidt over hver femte er på Robinsonlisten. Kun en 
tredjedel siger Nej tak til reklamer, da de gerne 
nyder at hygge sig med ugens tilbudsaviser.

conzoom®type B1 i forhold til Danmarks befolkningDannevang

5,08,1161Under 131.000 kr

5,08,7175Fra 131.000 til 169.999 kr

15,029,2195Fra 170.000 til 218.999 kr

25,035,1140Fra 219.000 til 332.999 kr

25,015,662Fra 333.000 til 470.999 kr

15,03,020Fra 471.000 til 659.999 kr

5,00,36Fra 660.000 til 846.000 kr

5,00,11Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKB1Index

5,07,1142Under 99.000 kr

5,07,9158Fra 99.000 til 124.999 kr

15,026,7178Fra 125.000 til 160.999 kr

25,034,1136Fra 161.000 til 221.999 kr

25,018,775Fra 222.000 til 298.999 kr

15,04,631Fra 299.000 til 393.999 kr

5,00,612Fra 394.000 til 485.000 kr

5,00,36Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKB1Index

5,08,1162Under 146.000 kr

5,09,8196Fra 146.000 til 189.999 kr

15,030,6204Fra 190.000 til 259.999 kr

25,033,3133Fra 260.000 til 435.999 kr

25,014,960Fra 436.000 til 747.999 kr

15,02,819Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,00,36Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,00,12Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKB1Index

5,04,692Under -755.000 kr

5,05,4109Fra -755.000 til -447.999 kr

15,020,1134Fra -447.999 til -93.000 kr

25,037,6150Fra -92.999 til 62.999 kr

25,023,895Fra 63.000 til 786.999 kr

15,06,946Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,01,122Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,00,510Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKB1Index

12,50,10Registreret erhverv

87,599,9114Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKB1Index

B1 Dannevang Dannevang B1
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21,246,6220Grundskole

7,14,767Gymnasiel

34,033,197Erhvervsfaglig

4,82,042Kort videregående

19,64,623Mellemlang videregående og bachelor

10,50,98Lang videregående og forskere

2,98,2284Anden, herunder uoplyst

12,7510,3681Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKB1Index

3,31,957Selvstændige

1,60,423Topledere

10,23,332Lønmodtagere på højt niveau

4,61,840Lønmodtagere på mellem niveau

17,612,973Lønmodtagere på grundniveau

8,16,782Øvrige lønmodtagere

5,88,7150Arbejdsledige

15,411,776Under uddannelse

1,72,4141Efterlønsmodtagere

22,643,7193Pensionist

6,44,570Børn under 16 år

2,82,278Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKB1Index

399.782249.36562Højeste personlig indkomst

255.548183.98472Husstandens disponible indkomst

536.437106.43420Husstandens samlede formue

564.277313.50256Husstandsindkomst

1.844.066926.60650Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKB1Index

27,618,768Aktier og/eller anparter

46,536,679Kassekredit

11,64,741Uddannelsesopsparing

24,618,776Boligopsparing

Finansielle forhold DKB1Index

4,98,8180Mindre end 21 timer

7,05,37621 - 30 timer

61,963,910331 - 40 timer

20,721,010141 - 50 timer

5,51,018Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKB1Index

8,20,11Metropol

20,34,623Metropolomegn

24,020,485Større provinsby

17,132,7191Mindre provinsby

16,942,2249Landsby

13,40,00Det åbne land

Område DKB1Index

9,20,67Overklasse

15,52,214Højere middelklasse

38,142,7112Middelklasse

28,139,7141Arbejderklasse

9,014,7163Underklasse

Socialklasse DKB1Index

3,04,5148Under 23 år

9,110,2112Fra 23 til 29 år

7,89,2118Fra 30 til 35 år

6,17,5122Fra 36 til 39 år

18,221,8120Fra 40 til 49 år

17,919,6109Fra 50 til 59 år

9,89,395Fra 60 til 65 år

15,711,976Fra 66 til 75 år

12,46,149Over 75 år

Ældste person i husstanden DKB1Index

6,75,379Enlige med børn

43,147,3110Enlige uden børn

21,914,767Par med børn

28,332,5115Par uden børn

Familietype DKB1Index

71,479,8112Ingen børn

12,010,386Et barn

12,17,764To børn

4,52,249Tre eller flere børn

0,520,3363Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKB1Index

21,933,81541 person

47,745,0942 personer

30,521,3703 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKB1Index

B1 Dannevang Dannevang B1
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63,239,262Ejerbolig

8,46,477Privat lejebolig

21,052,0248Offentlig lejebolig

7,42,332Andelsbolig

Ejerforhold DKB1Index

21,622,2103Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKB1Index

32,217,554Før 1940

21,515,4721940-1965

12,57,2581966-1972

12,816,91321973-1982

13,834,72521983-2003

7,28,2114Efter 2003

Opførelsesår DKB1Index

3,98,1208Mindre end 40 m²

28,641,2144Fra 40 til 80 m²

18,324,8136Fra 81 til 100 m²

19,114,878Fra 101 til 130 m²

10,45,149Fra 131 til 150 m²

10,33,635Fra 151 til 180 m²

9,42,425Større end 180 m²

Boligstørrelse DKB1Index

7,42,026Andel med fritidsbolig

11,04,138Sommerhus til værdi over 2 mio

88,594,6107Sommerhus til værdi under 2 mio

0,61,4242Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKB1Index

21,923,0105Er registreret på Robinsonlisten

42,533,579Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKB1Index

7,86,280Enhedslisten

4,23,685Socialistisk Folkeparti

4,83,063Alternativet

26,328,3108Socialdemokraterne

4,62,861Radikale Venstre

19,521,4110Venstre

3,43,088Konservative Folkeparti

7,55,776Liberal Alliance

21,125,0118Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKB1Index

36,554,7150Ingen bil

47,236,076En bil

16,39,457To eller flere biler

Bilrådighed DKB1Index

51,657,6112Kører i personbil

6,410,5164Kører med bus

17,45,029Kører med tog/metro

29,128,698Kører på cykel

0,91,7189Kører på knallert/scooter

Befordring DKB1Index

65,162,896Foretager e-handel

29,533,7114Utryg ved online betaling

83,977,492Internettet giver mange fordele

69,568,999Har profil på Facebook

28,310,136Har profil på LinkedIn

16,610,463Har profil på Twitter

84,477,492Benytter e-mail

Online adfærd DKB1Index

46,432,570Politik generelt

31,221,368Arbejdsmarkedspolitik

37,631,283Skatteforhold

29,419,466Erhvervsforhold

25,818,070EU-forhold

33,431,996Egns- & lokalforhold

38,626,168Forurening/Miljø

35,228,982Teknologi

54,849,490Sundhed

54,742,478Ernæring

Interesser i husstanden DKB1Index

4,20,00Stuehuse til landbrug

39,828,672Enfamiliehuse

14,871,4482Række-/kædehuse

4,10,00Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,80,00Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKB1Index

B1 Dannevang Dannevang B1
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49,759,5120Traditionelle familieværdier forsvinder

44,539,489For let at få penge fra det offentlige

80,384,0105Gør mere for de svage og ældre

50,747,393Elsker at bruge penge på mig selv

44,529,667Køber helst økologiske fødevarer

59,769,8117Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,552,481Frivilligt om man vil være i fagforening

40,843,4106Privatiser gerne den offentlige sektor

33,140,6123Tillad rygning på offentlige steder

87,885,197Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,341,4114Danmark skal passe sig selv

64,944,569Vigtigt for mig at have succes

27,033,4124Globaliseringen skræmmer mig

56,554,997Jeg er god til at forkæle mig selv

52,260,3116Alting ændrer sig for hurtigt

30,923,175Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKB1Index

7,01,014Berlingske

11,72,824Politiken

9,57,781Jyllands-Posten

4,97,3149B.T.

4,66,3137Ekstra bladet

4,14,8117Børsen

12,711,994MetroXpress

47,459,3125Gratis lokalaviser

59,359,6101Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKB1Index

76,573,296DR 1

50,839,578DR 2

73,980,9109TV 2

21,329,8140TV 2 Charlie

58,486,1147TV3/TV3+

41,464,6156Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKB1Index

14,210,675P1

28,823,180P3

32,735,7109P4/DR Regional

6,39,3148Radio24syv

13,524,1179Nova FM

8,212,1148The Voice

5,24,994Radio 100

14,127,6196Lokalradio

Radiovaner DKB1Index

31,530,095SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,817,8139Kvickly

5,40,12Irma

5,81,526Bilka

38,240,4106Netto

9,712,0124Aldi

26,915,959Fakta

11,715,9136Lidl

17,718,8106Føtex

27,024,591Rema 1000

8,81,315Meny

8,513,3156Spar/Superspar/Eurospar

4,66,7146Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKB1Index

16,417,7108Bager selv

41,554,8132Nyder havearbejde

32,133,8105Gør-det-selv

11,514,3124Hygger med håndarbejde

7,513,2176Spiller om penge online

27,532,3117Spiller online spil

46,456,2121Besøger ofte venner eller familie

8,48,095Har ofte gæster til spisning

7,09,1130Laver finere/gourmet mad

8,26,680Spiser købte færdigretter

26,327,3104Spiser slankemad

59,653,189Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,44,398Går på aftenskole/hobbykursus

34,326,978Læser meget faglitteratur

39,236,292Læser meget skønlitteratur

21,720,494Læser mange tidsskrifter

7,06,694Går ofte i kirke

6,53,249Går ofte på diskotek

2,41,771Går ofte i teater

3,02,583Går ofte på udstilling

3,11,858Går ofte på museum

1,70,00Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,11,781Går ofte til pop-/rockkoncert

88,786,798Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKB1Index

conzoom®type B1 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type B1 i forhold til Danmarks befolkning

B1 Dannevang Dannevang B1
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dyrker 
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sport

25 %  
 har købt bær-
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Halsnæs
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Boligtype
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Geodemografi
Størstedelen af denne type er i 40 til 60-årsalde-
ren. De er par og ofte nyetablerede. Typisk har de 
mindst to børn, men flere kan være på vej.

Rigtig mange af Optimisterne har en erhvervs-
faglig uddannelse. En del har taget en kortere 
eller mellemlang videregående uddannelse, så 
der er en del familier med mellemindkomster at 
finde her. På trods af gode uddannelser finder 
vi de fleste Optimister i middelklassen. De er 
tæt på at ligne befolkningen som helhed, hvor 
det er de gode uddannelser og beskæftigel-
sen, der trækker op, mens de gennemsnitlige 
indkomster og den lave formue trækker ned. 
Optimisterne er på vej, men der er ofte en stor 
gældsbyrde på vejen.

Næsten to ud af tre har ejerbolig i form af et enfa-
miliehus eller et kæde-/rækkehus, som kan være 
fra 90 til 180 m². Der er huse i alle aldre, men en 
del er forholdsvis nybyggede, hvor haven kranses 
af en hæk i knæhøjde. Andre boliger er eller har 
været under større ombygning, så der mangler 
lidt maling, nogle lister eller en flisegang. Du ser 
dem i provinsbyer og landsbyer overalt i landet. 

En lille andel af Optimisterne har også et koloni-
havehus eller mindre sommerhus, så det er ikke 
projekter, de mangler.

Over halvdelen af familierne har en bil. Hver 
femte har to biler og der kan godt stå en firmabil 
hos enkelte af dem.  

Adfærd, livsstil og holdninger
Mange af Optimisterne, faktisk op mod en fem-
tedel, ønsker at fremme karrieren ved aktivt at 
søge efter et nyt job. Måske er de på udkig efter 
stillinger, hvor de kan presse lønnen lidt op, så 
løbetiden på huslånet kan nedsættes nogle år. 

Logistikken klares i hverdagen ved at bruge både 
bilen og regionalbanerne, hvorimod cyklen ikke 
bliver hevet ud af skuret hver dag.

Optimisterne har generelt god tid til at hygge sig 
og fritiden bruges især på hjemlig hygge med spil 
på konsollen eller online, en god film eller på at 
se tv. Kulturtilbud anvendes sjældent på nær hos 
folkebiblioteket, hvor man gerne låner - særligt 
børnebøger. 

Optimisterne er ikke så politisk interesserede og 
aviser læser de heller ikke mange af. De trykte 
medier begrænser sig derfor til jobrelaterede 
blade og en tegneserie til ungerne. For kvinderne 
er det dog Gravid - Vores Børn eller Magasinet 
Mor (gratis i BabySam).

Computere, tablets og smartphones bruges ivrigt 
til at gå på nettet, hvor de chatter med vennerne 
på de sociale medier, børnenes lektier laves og 
familiens forbrug af dvd’er, tøj, sko og andet 
godt handles. De benytter flittigt dba.dk eller 
guloggratis.dk. Derudover tjekker de nyhederne 
på nettet.

Det er ikke kun online, at Optimisterne er sociale. 
Offline har de jævnligt gæster  og oftere er de selv 
på besøg hos familie og venner. Menuen byder 
som oftest på gamle kendinge, og i brødkurven 
er der hjemmebagt.

Nogle har erkendt, at sofahyggen kan sætte sig 
på sidebenene, så de har meldt sig ind i en slan-
keklub. Ellers dyrker Optimisterne løb og fitness 
- eller badminton. Aktive er man også gerne ude 
i naturen. Lidt over en tiendedel er lystfiskere. 
Man kunne jo være heldig at få noget stort på 
krogen en dag.

Når de holder ferie, gør de det gerne her i landet 
med enten en forlænget weekend eller i længere 
tid i et lejet sommerhus med god plads til alle. De 
tager også til udlandet på charterferie eller bare 
en endagstur over grænsen, hvis ikke økonomien 
holder til mere. 

Holdningsmæssigt ligner de befolkningen som 
helhed, dog mener de, at der bruges rigeligt 
med offentlige midler på kunst og kultur og så 
ser de ikke noget skræmmende ved den tekno-
logiske udvikling, som blot anses som en fordel 
i hverdagen.

Ved det seneste valg var det de tre største partier 
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Ven-
stre, der høstede flest stemmer.  

Optimisterne vil gerne slippe for målrettede 
tilbud og derfor har næsten en tredjedel meldt 
sig på Robinsonlisten.

conzoom®type B2 i forhold til Danmarks befolkningOptimisterne

5,02,142Under 131.000 kr

5,03,366Fra 131.000 til 169.999 kr

15,012,281Fra 170.000 til 218.999 kr

25,026,3105Fra 219.000 til 332.999 kr

25,031,1124Fra 333.000 til 470.999 kr

15,017,4116Fra 471.000 til 659.999 kr

5,04,794Fra 660.000 til 846.000 kr

5,02,958Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKB2Index

5,02,040Under 99.000 kr

5,03,162Fra 99.000 til 124.999 kr

15,012,181Fra 125.000 til 160.999 kr

25,026,2105Fra 161.000 til 221.999 kr

25,031,7127Fra 222.000 til 298.999 kr

15,017,6117Fra 299.000 til 393.999 kr

5,04,590Fra 394.000 til 485.000 kr

5,02,856Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKB2Index

5,01,938Under 146.000 kr

5,02,855Fra 146.000 til 189.999 kr

15,010,369Fra 190.000 til 259.999 kr

25,025,6102Fra 260.000 til 435.999 kr

25,031,6127Fra 436.000 til 747.999 kr

15,019,0127Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,05,3106Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,03,469Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKB2Index

5,04,997Under -755.000 kr

5,05,6112Fra -755.000 til -447.999 kr

15,020,0133Fra -447.999 til -93.000 kr

25,036,1144Fra -92.999 til 62.999 kr

25,024,899Fra 63.000 til 786.999 kr

15,07,046Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,01,122Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,00,511Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKB2Index

12,50,11Registreret erhverv

87,599,9114Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKB2Index

Optimisterne B2B2 Optimisterne
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21,219,391Grundskole

7,15,680Gymnasiel

34,038,6114Erhvervsfaglig

4,85,4112Kort videregående

19,621,2108Mellemlang videregående og bachelor

10,58,581Lang videregående og forskere

2,91,448Anden, herunder uoplyst

12,7512,91101Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKB2Index

3,33,2100Selvstændige

1,61,592Topledere

10,29,492Lønmodtagere på højt niveau

4,64,9105Lønmodtagere på mellem niveau

17,619,6111Lønmodtagere på grundniveau

8,18,9109Øvrige lønmodtagere

5,85,698Arbejdsledige

15,416,1105Under uddannelse

1,71,8108Efterlønsmodtagere

22,620,088Pensionist

6,46,7105Børn under 16 år

2,82,383Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKB2Index

399.782390.50098Højeste personlig indkomst

255.548252.29199Husstandens disponible indkomst

536.437-35.623-7Husstandens samlede formue

564.277590.459105Husstandsindkomst

1.844.0661.453.08279Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKB2Index

27,627,499Aktier og/eller anparter

46,552,0112Kassekredit

11,614,9128Uddannelsesopsparing

24,628,9117Boligopsparing

Finansielle forhold DKB2Index

4,95,3108Mindre end 21 timer

7,04,66621 - 30 timer

61,964,110431 - 40 timer

20,722,610941 - 50 timer

5,53,462Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKB2Index

8,20,11Metropol

20,315,978Metropolomegn

24,023,297Større provinsby

17,123,8139Mindre provinsby

16,937,1219Landsby

13,40,00Det åbne land

Område DKB2Index

9,27,783Overklasse

15,516,7108Højere middelklasse

38,141,6109Middelklasse

28,126,694Arbejderklasse

9,07,583Underklasse

Socialklasse DKB2Index

3,02,997Under 23 år

9,110,0111Fra 23 til 29 år

7,810,4133Fra 30 til 35 år

6,18,7141Fra 36 til 39 år

18,224,3134Fra 40 til 49 år

17,919,7110Fra 50 til 59 år

9,88,587Fra 60 til 65 år

15,710,466Fra 66 til 75 år

12,45,141Over 75 år

Ældste person i husstanden DKB2Index

6,711,0165Enlige med børn

43,115,737Enlige uden børn

21,951,7236Par med børn

28,321,576Par uden børn

Familietype DKB2Index

21,98,0371 person

47,743,8922 personer

30,548,21583 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKB2Index

71,437,252Ingen børn

12,017,0142Et barn

12,129,9247To børn

4,515,9353Tre eller flere børn

0,521,30253Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKB2Index

Optimisterne B2B2 Optimisterne
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63,261,397Ejerbolig

8,47,893Privat lejebolig

21,027,7132Offentlig lejebolig

7,43,243Andelsbolig

Ejerforhold DKB2Index

21,620,394Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKB2Index

32,216,652Før 1940

21,523,51091940-1965

12,511,4911966-1972

12,817,61371973-1982

13,815,91151983-2003

7,215,1210Efter 2003

Opførelsesår DKB2Index

3,90,717Mindre end 40 m²

28,611,841Fra 40 til 80 m²

18,324,6135Fra 81 til 100 m²

19,133,7177Fra 101 til 130 m²

10,412,1116Fra 131 til 150 m²

10,310,9106Fra 151 til 180 m²

9,46,266Større end 180 m²

Boligstørrelse DKB2Index

7,44,155Andel med fritidsbolig

11,04,843Sommerhus til værdi over 2 mio

88,589,0101Sommerhus til værdi under 2 mio

0,66,61120Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKB2Index

21,930,0137Er registreret på Robinsonlisten

42,537,087Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKB2Index

7,86,786Enhedslisten

4,23,993Socialistisk Folkeparti

4,83,574Alternativet

26,327,7105Socialdemokraterne

4,63,576Radikale Venstre

19,520,3104Venstre

3,43,192Konservative Folkeparti

7,56,688Liberal Alliance

21,123,9113Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKB2Index

36,521,960Ingen bil

47,256,4120En bil

16,321,7133To eller flere biler

Bilrådighed DKB2Index

51,660,1116Kører i personbil

6,48,7136Kører med bus

17,414,986Kører med tog/metro

29,129,8102Kører på cykel

0,90,667Kører på knallert/scooter

Befordring DKB2Index

65,170,2108Foretager e-handel

29,521,573Utryg ved online betaling

83,987,0104Internettet giver mange fordele

69,580,6116Har profil på Facebook

28,327,798Har profil på LinkedIn

16,621,5130Har profil på Twitter

84,484,1100Benytter e-mail

Online adfærd DKB2Index

46,438,383Politik generelt

31,227,187Arbejdsmarkedspolitik

37,627,874Skatteforhold

29,420,971Erhvervsforhold

25,815,560EU-forhold

33,425,877Egns- & lokalforhold

38,634,289Forurening/Miljø

35,237,8107Teknologi

54,851,794Sundhed

54,756,7104Ernæring

Interesser i husstanden DKB2Index

4,20,00Stuehuse til landbrug

39,854,5137Enfamiliehuse

14,845,5308Række-/kædehuse

4,10,00Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,80,00Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKB2Index

Optimisterne B2B2 Optimisterne
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49,748,197Traditionelle familieværdier forsvinder

44,538,987For let at få penge fra det offentlige

80,379,199Gør mere for de svage og ældre

50,749,998Elsker at bruge penge på mig selv

44,541,794Køber helst økologiske fødevarer

59,758,498Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,564,3100Frivilligt om man vil være i fagforening

40,834,785Privatiser gerne den offentlige sektor

33,132,197Tillad rygning på offentlige steder

87,883,595Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,333,291Danmark skal passe sig selv

64,966,9103Vigtigt for mig at have succes

27,023,186Globaliseringen skræmmer mig

56,550,489Jeg er god til at forkæle mig selv

52,249,695Alting ændrer sig for hurtigt

30,927,388Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKB2Index

7,01,826Berlingske

11,77,362Politiken

9,54,851Jyllands-Posten

4,95,0102B.T.

4,64,496Ekstra bladet

4,12,868Børsen

12,711,893MetroXpress

47,445,997Gratis lokalaviser

59,368,1115Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKB2Index

76,575,398DR 1

50,842,083DR 2

73,975,0101TV 2

21,317,180TV 2 Charlie

58,475,6129TV3/TV3+

41,454,0130Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKB2Index

14,28,258P1

28,830,2105P3

32,722,870P4/DR Regional

6,35,384Radio24syv

13,522,6167Nova FM

8,211,7143The Voice

5,28,0154Radio 100

14,117,2122Lokalradio

Radiovaner DKB2Index

31,541,0130SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,89,070Kvickly

5,41,222Irma

5,87,8134Bilka

38,241,8109Netto

9,77,779Aldi

26,929,5110Fakta

11,712,7109Lidl

17,715,588Føtex

27,024,390Rema 1000

8,87,282Meny

8,511,0129Spar/Superspar/Eurospar

4,65,2113Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKB2Index

16,417,7108Bager selv

41,548,2116Nyder havearbejde

32,134,7108Gør-det-selv

11,57,464Hygger med håndarbejde

7,58,5113Spiller om penge online

27,535,5129Spiller online spil

46,451,2110Besøger ofte venner eller familie

8,47,387Har ofte gæster til spisning

7,06,999Laver finere/gourmet mad

8,24,656Spiser købte færdigretter

26,329,2111Spiser slankemad

59,665,1109Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,43,580Går på aftenskole/hobbykursus

34,331,893Læser meget faglitteratur

39,238,799Læser meget skønlitteratur

21,721,298Læser mange tidsskrifter

7,09,8140Går ofte i kirke

6,56,9106Går ofte på diskotek

2,40,28Går ofte i teater

3,00,310Går ofte på udstilling

3,11,239Går ofte på museum

1,70,212Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,10,314Går ofte til pop-/rockkoncert

88,793,4105Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKB2Index

conzoom®type B2 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type B2 i forhold til Danmarks befolkning

Optimisterne B2B2 Optimisterne
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Geodemografi
Aldersmæssigt ligger Plads i reden fra 50 år til 
over 75 år. Hvis de ikke allerede er på efterløn el-
ler pension, kan de i hvert fald begynde at skimte 
den tredje alder. Der er sjældent børn i hjemmet, 
for de er allerede fløjet fra reden. 

Langt de fleste har klaret sig med grundskolen 
eller en erhvervsfaglig uddannelse. Dét, og at de 
fleste er enlige, giver en beskeden husstands-
indtægt, men med en vis variation mellem de, 
der endnu arbejder og de, der ikke længere gør. 
Formuen er tillige ofte under landsgennemsnit-
tet, alligevel har man dog aldrig manglet noget. 

Halvdelen har haft råd til at købe et kæde- el-
ler rækkehus eller et mindre enfamiliehus på 
80 til 100 m². Handelsprisen ligger noget under 
landsgennemsnittet. Dels er områderne ikke de 
allermest efterspurgte, dels kan flere boliger 
trænge til en større renovering. I storbyerne har 
enkelte også et kolonihavehus, hvor der nusses 
og dyrkes grønt. Plads i reden finder vi i middel- 
og arbejderklassen.

Du finder især Plads i reden i provinsbyer og 
landsbyer overalt i landet. 

Adfærd, livsstil og holdninger
Plads i reden holder af det hjemlige. De går ikke 
så ofte ud til kulturelle arrangementer og de 
rejser heller ikke så ofte: Hver fjerde holder ferie 
i Danmark. Hver tiende har aldrig holdt ferien 
uden for Danmark og over halvdelen har aldrig 
været på en sol-/badeferie. 

Hjemme passer de haven og huset, inklusiv de 
større vedligeholdelsesprojekter, med stor ny-
delse. Der bliver også tid til håndarbejde, hvor 
resultatet måske bliver givet til den nærmeste 
familie. Mens de sysler, kører radioen på P4 og 
tv’et står tunet ind på TV2 Charlie.

De køber gerne Hus Forbi, når de møder en 
hjemløs ved supermarkedet. Nyhederne henter
de i øvrigt opmærksomt i de gratis lokalaviser. 
De få, der køber en avis, vælger lokale dagblade, 
såsom Fyens eller Nordjyske Stiftstidende og Jy-
ske Vestkysten, afhængig af hvor de bor. Desuden 
læser mange Ekstra Bladet. De samler også det 
litterære med det sociale ved at bytte nogle af 
de store ugeblade såsom Søndag, Familie Jour-
nalen, Ude og Hjemme, Se og Hør, Billed Bladet 
samt Her & Nu. Faktisk dem alle! 

På indkøbsturen henter de Samvirke, Lime, Kulør 
og Helse. I det hele taget læser de meget, hvilket 

også inkluderer læsestof om deres helbred i 
Hjertenyt, LedSager og Ældre Sagen NU. De, der 
bor til leje, læser desuden Beboerbladet. 

Alt i alt får de input fra mange steder og deres 
interesser spreder sig fra lokalstof til alternativ 
medicin. Deres interesse for sundhed betyder 
dog ikke, at der er tale om en specielt sporty type. 

Faktisk får under halvdelen dyrket motion hver 
uge. Skal de noget, er det den mere klassiske 
gymnastik, de opsøger, og ellers holder de sig i 
gang ved ofte at komme i svømmehallen.

Digitalisering er ikke noget Plads i reden er 
hverken vilde med, trygge ved eller har indrettet 
sig efter. De fleste ser ikke moderne teknologi 
som en fordel i hverdagen, måske snarere som 
et nødvendigt onde. Derfor bruger de compu-
teren mindre end befolkningen generelt og en 
tiendedel angiver, at de ikke har internetadgang 
i hjemmet. Alligevel har hver anden en profil på 
Facebook og en tredjedel har en tablet i hjem-
met. De sociale medier er dog ikke en aktivitet, 
der fylder meget i deres hverdag. Det er snarere 
noget, de klikker forbi månedligt. 

For at få plads i budgettet, foretrækker de at 
handle i stort set alle discountbutikkerne. Trans-
port klares i bil for dem, der har, eller med cyklen, 
som jo også holder kroppen lidt i gang. I bilen og 
på cyklen bestemmer man selv rygereglerne og 
det vil den femtedel af Plads i reden, der ryger 
mere end ti cigaretter om dagen, nok foretrække.

De er grundlæggende i det Traditionelle segment 
med repræsentanter i både de Traditionelle-indi-
vidorienterede og de Traditionelle-fællesskabs-
orienterede. Holdningsmæssigt kommer det til 
udtryk ved, at Plads i reden synes, at alting æn-
drer sig for hurtigt. De er utrygge ved globalise-
ringen, de føler, at de traditionelle familieværdier 
er under pres og de synes, at Danmark i højere 
grad burde passe sig selv. De synes også, at 
industriens vækst må være vigtigere end miljøet 
og at der er en stor forskel mellem rig og fattig i 
vores samfund. 

Ved det seneste valg stemte mange på de store 
partier og Dansk Folkeparti nyder en forholdsvis 
stor opbakning blandt denne type.

Der er Plads i reden og der er derfor tid til at 
nærlæse de mange reklamer i postkassen. Der 
er også færre på Robinsonlisten, så send dem 
gerne flere breve.

conzoom®type B3 i forhold til Danmarks befolkningPlads i reden 

5,03,672Under 131.000 kr

5,05,8117Fra 131.000 til 169.999 kr

15,021,3142Fra 170.000 til 218.999 kr

25,033,6135Fra 219.000 til 332.999 kr

25,025,2101Fra 333.000 til 470.999 kr

15,08,456Fra 471.000 til 659.999 kr

5,01,428Fra 660.000 til 846.000 kr

5,00,612Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKB3Index

5,03,570Under 99.000 kr

5,05,5110Fra 99.000 til 124.999 kr

15,021,0140Fra 125.000 til 160.999 kr

25,033,0132Fra 161.000 til 221.999 kr

25,025,5102Fra 222.000 til 298.999 kr

15,09,161Fra 299.000 til 393.999 kr

5,01,734Fra 394.000 til 485.000 kr

5,00,918Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKB3Index

5,03,978Under 146.000 kr

5,06,2123Fra 146.000 til 189.999 kr

15,021,5143Fra 190.000 til 259.999 kr

25,034,1136Fra 260.000 til 435.999 kr

25,024,9100Fra 436.000 til 747.999 kr

15,07,650Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,01,224Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,00,612Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKB3Index

5,04,896Under -755.000 kr

5,05,1103Fra -755.000 til -447.999 kr

15,016,1107Fra -447.999 til -93.000 kr

25,025,3101Fra -92.999 til 62.999 kr

25,028,3113Fra 63.000 til 786.999 kr

15,014,899Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,03,570Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,02,142Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKB3Index

12,50,10Registreret erhverv

87,599,9114Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKB3Index

Plads i reden B3B3 Plads i reden
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21,229,3138Grundskole

7,15,477Gymnasiel

34,040,9120Erhvervsfaglig

4,84,288Kort videregående

19,613,971Mellemlang videregående og bachelor

10,53,735Lang videregående og forskere

2,92,690Anden, herunder uoplyst

12,7511,9694Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKB3Index

3,33,196Selvstændige

1,61,279Topledere

10,27,068Lønmodtagere på højt niveau

4,63,679Lønmodtagere på mellem niveau

17,615,387Lønmodtagere på grundniveau

8,17,592Øvrige lønmodtagere

5,84,578Arbejdsledige

15,411,977Under uddannelse

1,72,3136Efterlønsmodtagere

22,637,1164Pensionist

6,44,773Børn under 16 år

2,81,865Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKB3Index

399.782306.28877Højeste personlig indkomst

255.548210.36382Husstandens disponible indkomst

536.437370.20369Husstandens samlede formue

564.277409.06672Husstandsindkomst

1.844.0661.125.50361Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKB3Index

27,621,176Aktier og/eller anparter

46,529,964Kassekredit

11,63,228Uddannelsesopsparing

24,613,655Boligopsparing

Finansielle forhold DKB3Index

4,94,796Mindre end 21 timer

7,011,316121 - 30 timer

61,965,210531 - 40 timer

20,714,97241 - 50 timer

5,53,971Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKB3Index

8,20,01Metropol

20,37,637Metropolomegn

24,021,589Større provinsby

17,129,2171Mindre provinsby

16,941,7246Landsby

13,40,00Det åbne land

Område DKB3Index

9,22,931Overklasse

15,58,153Højere middelklasse

38,143,8115Middelklasse

28,134,4122Arbejderklasse

9,010,9121Underklasse

Socialklasse DKB3Index

3,00,310Under 23 år

9,11,819Fra 23 til 29 år

7,83,039Fra 30 til 35 år

6,13,353Fra 36 til 39 år

18,213,977Fra 40 til 49 år

17,920,6115Fra 50 til 59 år

9,814,4147Fra 60 til 65 år

15,725,6163Fra 66 til 75 år

12,417,1138Over 75 år

Ældste person i husstanden DKB3Index

6,74,567Enlige med børn

43,151,8120Enlige uden børn

21,99,744Par med børn

28,333,9120Par uden børn

Familietype DKB3Index

71,485,7120Ingen børn

12,09,277Et barn

12,14,638To børn

4,50,511Tre eller flere børn

0,520,2039Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKB3Index

21,939,71811 person

47,746,8982 personer

30,513,5443 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKB3Index

Plads i reden B3B3 Plads i reden
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63,256,990Ejerbolig

8,43,036Privat lejebolig

21,030,1143Offentlig lejebolig

7,410,0135Andelsbolig

Ejerforhold DKB3Index

21,612,457Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKB3Index

32,215,749Før 1940

21,523,51091940-1965

12,510,9871966-1972

12,817,21341973-1982

13,827,51991983-2003

7,25,373Efter 2003

Opførelsesår DKB3Index

3,90,820Mindre end 40 m²

28,629,7104Fra 40 til 80 m²

18,328,9158Fra 81 til 100 m²

19,122,4118Fra 101 til 130 m²

10,48,784Fra 131 til 150 m²

10,36,159Fra 151 til 180 m²

9,43,335Større end 180 m²

Boligstørrelse DKB3Index

7,44,966Andel med fritidsbolig

11,04,945Sommerhus til værdi over 2 mio

88,592,0104Sommerhus til værdi under 2 mio

0,63,2543Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKB3Index

21,917,881Er registreret på Robinsonlisten

42,534,782Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKB3Index

7,86,483Enhedslisten

4,23,687Socialistisk Folkeparti

4,83,369Alternativet

26,328,0107Socialdemokraterne

4,63,066Radikale Venstre

19,521,1108Venstre

3,43,192Konservative Folkeparti

7,56,079Liberal Alliance

21,124,4116Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKB3Index

36,532,589Ingen bil

47,250,9108En bil

16,316,6102To eller flere biler

Bilrådighed DKB3Index

51,654,2105Kører i personbil

6,44,672Kører med bus

17,410,963Kører med tog/metro

29,128,096Kører på cykel

0,91,2133Kører på knallert/scooter

Befordring DKB3Index

65,156,787Foretager e-handel

29,544,5151Utryg ved online betaling

83,971,886Internettet giver mange fordele

69,555,279Har profil på Facebook

28,313,748Har profil på LinkedIn

16,67,746Har profil på Twitter

84,468,381Benytter e-mail

Online adfærd DKB3Index

46,442,592Politik generelt

31,227,889Arbejdsmarkedspolitik

37,633,689Skatteforhold

29,418,764Erhvervsforhold

25,821,182EU-forhold

33,444,2132Egns- & lokalforhold

38,637,597Forurening/Miljø

35,226,174Teknologi

54,851,093Sundhed

54,752,796Ernæring

Interesser i husstanden DKB3Index

4,20,00Stuehuse til landbrug

39,845,9115Enfamiliehuse

14,854,1366Række-/kædehuse

4,10,00Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,80,00Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKB3Index

Plads i reden B3B3 Plads i reden
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49,765,6132Traditionelle familieværdier forsvinder

44,542,094For let at få penge fra det offentlige

80,392,1115Gør mere for de svage og ældre

50,745,991Elsker at bruge penge på mig selv

44,534,076Køber helst økologiske fødevarer

59,776,0127Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,557,589Frivilligt om man vil være i fagforening

40,840,399Privatiser gerne den offentlige sektor

33,139,9121Tillad rygning på offentlige steder

87,895,6109Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,347,9132Danmark skal passe sig selv

64,949,376Vigtigt for mig at have succes

27,040,3149Globaliseringen skræmmer mig

56,555,398Jeg er god til at forkæle mig selv

52,271,5137Alting ændrer sig for hurtigt

30,924,078Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKB3Index

7,03,043Berlingske

11,74,942Politiken

9,57,074Jyllands-Posten

4,96,9141B.T.

4,69,6209Ekstra bladet

4,10,717Børsen

12,711,187MetroXpress

47,464,5136Gratis lokalaviser

59,353,690Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKB3Index

76,585,0111DR 1

50,859,1116DR 2

73,983,9114TV 2

21,337,1174TV 2 Charlie

58,453,792TV3/TV3+

41,438,994Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKB3Index

14,212,890P1

28,819,668P3

32,744,2135P4/DR Regional

6,34,876Radio24syv

13,59,873Nova FM

8,26,680The Voice

5,23,465Radio 100

14,123,7168Lokalradio

Radiovaner DKB3Index

31,547,8152SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,812,497Kvickly

5,40,12Irma

5,81,628Bilka

38,233,688Netto

9,720,3209Aldi

26,934,9130Fakta

11,714,9127Lidl

17,714,079Føtex

27,027,9103Rema 1000

8,86,270Meny

8,512,8151Spar/Superspar/Eurospar

4,65,9128Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKB3Index

16,413,683Bager selv

41,556,7137Nyder havearbejde

32,134,2107Gør-det-selv

11,516,5143Hygger med håndarbejde

7,53,749Spiller om penge online

27,522,381Spiller online spil

46,438,984Besøger ofte venner eller familie

8,46,982Har ofte gæster til spisning

7,04,666Laver finere/gourmet mad

8,25,365Spiser købte færdigretter

26,320,779Spiser slankemad

59,645,777Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,43,477Går på aftenskole/hobbykursus

34,314,041Læser meget faglitteratur

39,231,981Læser meget skønlitteratur

21,714,768Læser mange tidsskrifter

7,05,781Går ofte i kirke

6,50,812Går ofte på diskotek

2,41,979Går ofte i teater

3,01,033Går ofte på udstilling

3,11,342Går ofte på museum

1,71,059Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,10,419Går ofte til pop-/rockkoncert

88,776,987Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKB3Index

conzoom®type B3 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type B3 i forhold til Danmarks befolkning

Plads i reden B3B3 Plads i reden
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maler i hjemmet 

hver måned

Alder

Familietype

Rådighedsbeløb

Halsnæs

Jammerbugt

FaxeVejen

Hjørring

Geografi

Boligtype

Under bøgen B4B4 Under bøgen

59 %  
går i haven 

hver uge
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Geodemografi
Der er lidt flere par end enlige Under bøgen. Over 
halvdelen er 40 til 65 år, to tredjedele har ingen 
børn og resten har få børn. 

Tæt på halvdelen har en erhvervsfaglig uddan-
nelse. Nogle bruger denne uddannelse aktivt i 
hverdagen, da Under Bøgen består af lige dele 
lønmodtagere og personer på offentlige ydelser, 
herunder en stor del pensionister. Deres hus-
standsindkomster er som de flestes. Indkomsten 
er pæn, til gengæld er formuen ofte ikke så stor, 
da friværdien er ganske godt udnyttet. Over halv-
delen befinder sig i middel- og arbejderklassen. 

De har enten betalt fuldt af eller er i gang med at 
nedbringe gælden i deres noget ældre ejerboli-
ger. Mange står som klassiske murermestervil-
laer og endnu flere står som sparsomme - men 
funktionelle - bungalows fra 20’erne. De handles 
noget under landsgennemsnittet, men er de re-
noverede vil prisen kunne hæves en del. Fælles 
for dem er, at haven er stor, så der er sikkert 
plads til en skyggefuld bøg i haven eller i det 
mindste en smuk bøgehæk. De bor i provinsbyer 
og landsbyer.

Adfærd, livsstil og holdninger
De lever stille og roligt Under bøgen, hvor de 
passer haven og holder huset, så det ser ordent-
ligt ud, når de af og til får gæster. Middagen er 
typisk en klassisk ret og sjældent med økologiske 
råvarer.

Under bøgen er gode med hænderne til både gør-
det-selv og håndarbejde. Det huslige er en hyppig 
kilde til aktivitet og de finder gerne inspiration i 
Idényt, der for mange er det mest interessante 
medie på print. Hver femte kommer ganske vist 
igennem Søndagsavisen hver eneste uge, men 
alt i alt er det ikke mange, der holder avis. 

Kun en fjerdedel får luftet cyklen dagligt, for Un-
der bøgen foretrækker at tage bilen, når de skal 
rundt. De handler gerne på nettet, men daglig-
varerne handles med en fysisk indkøbskurv over 
armen - i en discountbutik.

Politik fylder ikke meget i Under bøgens hverdag. 
De holder sig dog orienteret om nærområdet ved

lige at bladre lokalavisen igennem, men de fordy-
ber sig hellere i en god   bog, måske den seneste 
fra bogklubben. 

Opdateret bliver de også på nettet, selvom de 
tænder computeren lidt sjældnere end gennem-
snittet. Når de gør, er de aktive på Facebook i 
samme udstrækning som danskerne generelt, 
men nettet bliver naturligvis også brugt til meget 
andet. Lørdag formiddag er det ofte med Mads og 
Monopolet på P4 i baggrunden. 

En ferie i Danmark er til at overskue, men de 
kommer også uden for landets grænser, om ikke 
andet så for en endagstur, hvor der måske shop-
pes lidt. Ellers er det lettest at tage en charter-
ferie med fly, så man kan komme ud af skyggen 
Under bøgen og ned i solen. Egentlige storbyfe-
rier eller kulturferier bliver det sjældent til.

En del Under bøgen er glade bilister og medlem 
af FDM. Glæden for benzin afspejles ligeledes i 
interessen for motorsport, som de gerne ser. Og 
meget andet sport også, i øvrigt. De har også en 
ambition om at være aktive selv, mange er endda 
medlem af fitnesscenter, men de får måske ikke 
besøgt det så ofte, som de ville ønske. Det er 
lettere for dem at overskue en tur udenfor med 
løbeskoene på og lidt havearbejde gør da op med 
den manglende motion.

De fleste Under bøgen er Traditionelle og Tradi-
tionelle-individorienterede. Derfor synes de na-
turligvis, at globaliseringen er skræmmende og 
de accepterer, at miljøet må lide, hvis det kan 
skabe vækst. De er desuden glade for velfærds-
staten og synes ikke, at skatten skal sænkes, hvis 
de så skal klare mere selv. Til gengæld synes de, 
at der bliver prioriteret rigeligt med offentlige 
midler til kunst og kultur.  

Ved det seneste valg stemte en femtedel på 
Dansk Folkeparti – lidt flere på Socialdemokra-
terne og lidt færre på Venstre.

Under bøgen er på Robinsonlisten i samme ud-
strækning som gennemsnittet, mens kun en 
tredjedel har sagt Nej tak til reklamer.

conzoom®type B4 i forhold til Danmarks befolkningUnder bøgen

5,02,142Under 131.000 kr

5,03,875Fra 131.000 til 169.999 kr

15,014,094Fra 170.000 til 218.999 kr

25,029,0116Fra 219.000 til 332.999 kr

25,032,3129Fra 333.000 til 470.999 kr

15,014,295Fra 471.000 til 659.999 kr

5,03,060Fra 660.000 til 846.000 kr

5,01,530Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKB4Index

5,02,244Under 99.000 kr

5,03,774Fra 99.000 til 124.999 kr

15,014,899Fra 125.000 til 160.999 kr

25,029,2117Fra 161.000 til 221.999 kr

25,031,3125Fra 222.000 til 298.999 kr

15,014,295Fra 299.000 til 393.999 kr

5,03,060Fra 394.000 til 485.000 kr

5,01,734Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKB4Index

5,02,143Under 146.000 kr

5,03,467Fra 146.000 til 189.999 kr

15,012,382Fra 190.000 til 259.999 kr

25,029,6118Fra 260.000 til 435.999 kr

25,032,9132Fra 436.000 til 747.999 kr

15,015,0100Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,03,161Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,01,632Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKB4Index

5,05,1102Under -755.000 kr

5,05,5111Fra -755.000 til -447.999 kr

15,017,0113Fra -447.999 til -93.000 kr

25,025,6102Fra -92.999 til 62.999 kr

25,029,2117Fra 63.000 til 786.999 kr

15,013,489Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,02,755Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,01,529Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKB4Index

12,50,11Registreret erhverv

87,599,9114Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKB4Index

Under bøgen B4B4 Under bøgen
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conzoom®type B4 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type B4 i forhold til Danmarks befolkning

21,222,2105Grundskole

7,15,376Gymnasiel

34,042,8126Erhvervsfaglig

4,85,1107Kort videregående

19,618,494Mellemlang videregående og bachelor

10,54,947Lang videregående og forskere

2,91,241Anden, herunder uoplyst

12,7512,5598Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKB4Index

3,33,5108Selvstændige

1,61,384Topledere

10,28,482Lønmodtagere på højt niveau

4,64,597Lønmodtagere på mellem niveau

17,620,6117Lønmodtagere på grundniveau

8,19,6118Øvrige lønmodtagere

5,85,697Arbejdsledige

15,415,5101Under uddannelse

1,72,1122Efterlønsmodtagere

22,620,490Pensionist

6,46,4101Børn under 16 år

2,82,280Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKB4Index

399.782359.38090Højeste personlig indkomst

255.548235.37692Husstandens disponible indkomst

536.437218.30941Husstandens samlede formue

564.277521.19692Husstandsindkomst

1.844.0661.233.65467Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKB4Index

27,625,994Aktier og/eller anparter

46,551,6111Kassekredit

11,67,363Uddannelsesopsparing

24,624,298Boligopsparing

Finansielle forhold DKB4Index

4,95,1104Mindre end 21 timer

7,07,811121 - 30 timer

61,966,610831 - 40 timer

20,715,67541 - 50 timer

5,54,989Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKB4Index

8,20,23Metropol

20,33,718Metropolomegn

24,022,393Større provinsby

17,124,5143Mindre provinsby

16,949,3291Landsby

13,40,00Det åbne land

Område DKB4Index

9,24,751Overklasse

15,513,386Højere middelklasse

38,143,5114Middelklasse

28,130,0107Arbejderklasse

9,08,695Underklasse

Socialklasse DKB4Index

3,02,168Under 23 år

9,17,078Fra 23 til 29 år

7,88,0103Fra 30 til 35 år

6,17,1116Fra 36 til 39 år

18,222,1122Fra 40 til 49 år

17,921,4120Fra 50 til 59 år

9,810,7110Fra 60 til 65 år

15,714,290Fra 66 til 75 år

12,47,460Over 75 år

Ældste person i husstanden DKB4Index

6,77,6114Enlige med børn

43,134,580Enlige uden børn

21,924,1110Par med børn

28,333,8119Par uden børn

Familietype DKB4Index

71,468,396Ingen børn

12,014,6122Et barn

12,113,2109To børn

4,53,987Tre eller flere børn

0,520,54104Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKB4Index

21,915,4701 person

47,755,31162 personer

30,529,3963 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKB4Index

Under bøgen B4B4 Under bøgen
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conzoom®type B4 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type B4 i forhold til Danmarks befolkning

63,292,2146Ejerbolig

8,43,440Privat lejebolig

21,03,215Offentlig lejebolig

7,41,217Andelsbolig

Ejerforhold DKB4Index

21,621,399Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKB4Index

32,233,9105Før 1940

21,535,01631940-1965

12,511,6931966-1972

12,811,5891973-1982

13,85,5401983-2003

7,22,535Efter 2003

Opførelsesår DKB4Index

3,90,38Mindre end 40 m²

28,613,246Fra 40 til 80 m²

18,315,786Fra 81 til 100 m²

19,131,9168Fra 101 til 130 m²

10,417,4167Fra 131 til 150 m²

10,313,6132Fra 151 til 180 m²

9,47,984Større end 180 m²

Boligstørrelse DKB4Index

7,45,574Andel med fritidsbolig

11,05,550Sommerhus til værdi over 2 mio

88,587,299Sommerhus til værdi under 2 mio

0,67,81322Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKB4Index

21,922,6103Er registreret på Robinsonlisten

42,533,880Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKB4Index

7,86,178Enhedslisten

4,23,584Socialistisk Folkeparti

4,83,165Alternativet

26,327,4104Socialdemokraterne

4,62,862Radikale Venstre

19,521,8112Venstre

3,43,089Konservative Folkeparti

7,56,080Liberal Alliance

21,125,2120Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKB4Index

36,522,461Ingen bil

47,256,5120En bil

16,321,1130To eller flere biler

Bilrådighed DKB4Index

51,659,7116Kører i personbil

6,43,453Kører med bus

17,48,851Kører med tog/metro

29,127,896Kører på cykel

0,92,0222Kører på knallert/scooter

Befordring DKB4Index

65,172,2111Foretager e-handel

29,529,8101Utryg ved online betaling

83,980,696Internettet giver mange fordele

69,570,3101Har profil på Facebook

28,320,974Har profil på LinkedIn

16,610,664Har profil på Twitter

84,481,597Benytter e-mail

Online adfærd DKB4Index

46,446,2100Politik generelt

31,237,2119Arbejdsmarkedspolitik

37,637,199Skatteforhold

29,426,690Erhvervsforhold

25,823,691EU-forhold

33,432,898Egns- & lokalforhold

38,641,2107Forurening/Miljø

35,235,2100Teknologi

54,854,199Sundhed

54,752,696Ernæring

Interesser i husstanden DKB4Index

4,20,00Stuehuse til landbrug

39,8100,0252Enfamiliehuse

14,80,00Række-/kædehuse

4,10,00Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,80,00Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKB4Index

Under bøgen B4B4 Under bøgen
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49,756,5114Traditionelle familieværdier forsvinder

44,541,794For let at få penge fra det offentlige

80,385,8107Gør mere for de svage og ældre

50,743,586Elsker at bruge penge på mig selv

44,538,687Køber helst økologiske fødevarer

59,767,3113Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,559,692Frivilligt om man vil være i fagforening

40,837,191Privatiser gerne den offentlige sektor

33,137,7114Tillad rygning på offentlige steder

87,889,3102Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,336,3100Danmark skal passe sig selv

64,962,596Vigtigt for mig at have succes

27,030,8114Globaliseringen skræmmer mig

56,549,187Jeg er god til at forkæle mig selv

52,257,3110Alting ændrer sig for hurtigt

30,923,576Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKB4Index

7,01,217Berlingske

11,74,740Politiken

9,55,962Jyllands-Posten

4,94,490B.T.

4,63,474Ekstra bladet

4,11,946Børsen

12,79,877MetroXpress

47,451,6109Gratis lokalaviser

59,360,5102Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKB4Index

76,574,397DR 1

50,843,686DR 2

73,976,5104TV 2

21,321,7102TV 2 Charlie

58,465,3112TV3/TV3+

41,444,6108Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKB4Index

14,210,373P1

28,826,893P3

32,733,7103P4/DR Regional

6,36,5103Radio24syv

13,515,3113Nova FM

8,25,466The Voice

5,23,465Radio 100

14,114,7104Lokalradio

Radiovaner DKB4Index

31,531,9101SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,816,7130Kvickly

5,41,120Irma

5,88,3143Bilka

38,243,9115Netto

9,715,0155Aldi

26,933,0123Fakta

11,719,0162Lidl

17,719,5110Føtex

27,024,892Rema 1000

8,85,967Meny

8,511,6136Spar/Superspar/Eurospar

4,63,167Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKB4Index

16,414,689Bager selv

41,559,3143Nyder havearbejde

32,140,7127Gør-det-selv

11,513,6118Hygger med håndarbejde

7,59,1121Spiller om penge online

27,528,9105Spiller online spil

46,443,393Besøger ofte venner eller familie

8,46,274Har ofte gæster til spisning

7,05,173Laver finere/gourmet mad

8,27,085Spiser købte færdigretter

26,330,5116Spiser slankemad

59,653,790Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,44,6105Går på aftenskole/hobbykursus

34,325,976Læser meget faglitteratur

39,236,794Læser meget skønlitteratur

21,714,969Læser mange tidsskrifter

7,04,361Går ofte i kirke

6,54,265Går ofte på diskotek

2,41,979Går ofte i teater

3,01,343Går ofte på udstilling

3,11,445Går ofte på museum

1,71,059Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,11,152Går ofte til pop-/rockkoncert

88,788,3100Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKB4Index

conzoom®type B4 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type B4 i forhold til Danmarks befolkning

Under bøgen B4B4 Under bøgen
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vil ikke betale 
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33 %  
spiser kartofler 
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Alder

Familietype
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Boligtype

Småt og godt B5B5 Småt og godt
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Geodemografi
Småt og godt bor oftest alene, men måske er 
der et barn i husstanden hver anden uge. Ud-
dannelsen er typisk professionsspecifik og det 
afspejles i beskæftigelsen.  Indkomsterne er ri-
melige, mens få har en egentlig formue. Småt og 
godt befinder sig i de middel- til arbejderklassen. 

De fleste bor da også til leje, men der er nogle, der 
har ejerbolig. De har indrettet sig Småt og godt 
i et klassisk række- eller kædehus på 80 til 115 
m², hvor mange blev bygget engang i 1980’erne. 
I disse rækkehuskvarterer handles boligerne ty-
pisk noget under gennemsnit. 

Vil du finde dem, skal du lede i byerne, store som 
små, rundt om i regionerne eller i forstæderne til 
de store metropoler. 

Næsten to tredjedele har bil, men de kan også 
ses på knallerten eller motorcyklen, når de skal 
rundt. 

Adfærd, livsstil og holdninger
Småt og godt har hovedsageligt fokus på det 
nære: De prioriterer hjemmet, familien og nær-
samfundet.   

Efter endt arbejdsdag er det hjem og lufte hunden 
inden aftensmaden. Tidligere var den tur ofte 
med en smøg i den ene hånd, men efterhånden 
har de fleste lagt tobakken på hylden.

Bagefter går turen nemlig til aftenskolen og den 
kommer de gerne hen til i bil; racercyklen i skuret 
egner sig mere til de lange træningsture forud for 
sommerens motionsløb end som transportmid-
del. Løbene kan man jo også gennemføre lidt på 
rutinen, hvis man ikke lige er kommet afsted på 
alle de ture, man burde. Andre får pulsen op med 
fitness og løb.

Derhjemme sysles gerne med håndarbejde, min-
dre gør-det-selv-projekter og computeren. Med 

sidstnævnte surfer de gerne på nettet, måske på 
et datingsite. Man ved jo aldrig... Udover at holde 
sig opdateret med sociale nyheder på Facebook, 
holder typen sig også opdateret om samfundet.

De elsker at se film, særligt naturfilm. Tv’et kører 
næsten altid i baggrunden og de følger aktivt 
med på stort set alle kanaler. Discovery finder en 
stor andel af deres seere blandt Småt og godt. I 
øvrigt læser de gerne Søndagsavisen samt både 
skøn- og faglitteratur. Så der er masser at bruge 
tiden til.

Spørger du dem, hvilken slags ferie de har været 
på og hvor længe det er siden, så vil de svare, at 
de har holdt ferie i Danmark i de seneste par år. 
Alligevel har en tredjedel været udenlands inden 
for det seneste år.

Selvom politik ikke er deres største interesse, 
betyder det ikke, at Småt og godt ikke har hold-
ninger. De mener, at der er stor forskel mellem 
rig og fattig i dagens Danmark og de er glade 
for velfærdsstaten. De synes ikke, at skatten 
skal sættes ned, så man skal klare mere selv 
og en del tror ikke, at privatiseringer er lig med 
effektiviseringer. Desuden viser mange gennem 
deres holdninger og adfærd, at de er ganske 
miljøorienterede. Mange er endda medlem af en 
miljø- eller naturorganisation

Værdimæssigt er de Traditionelle med andele i 
både det Fællesskabsorienterede eller Individ-
orienterede. 

Ved det seneste valg var Socialdemokraterne 
det største parti blandt Småt og godt, men der 
var også en del, der satte krydset ved Dansk 
Folkeparti. 

Robinsonlisten er populær hos Småt og godt, idet 
mere end hver fjerde er registreret her, så det 
kan være svært at få brevet gennem postkassen.

conzoom®type B5 i forhold til Danmarks befolkningSmåt og godt

5,04,387Under 131.000 kr

5,05,1101Fra 131.000 til 169.999 kr

15,016,9113Fra 170.000 til 218.999 kr

25,031,3125Fra 219.000 til 332.999 kr

25,028,2113Fra 333.000 til 470.999 kr

15,011,174Fra 471.000 til 659.999 kr

5,02,243Fra 660.000 til 846.000 kr

5,00,918Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKB5Index

5,04,488Under 99.000 kr

5,05,0100Fra 99.000 til 124.999 kr

15,017,3115Fra 125.000 til 160.999 kr

25,031,3125Fra 161.000 til 221.999 kr

25,027,7111Fra 222.000 til 298.999 kr

15,011,174Fra 299.000 til 393.999 kr

5,02,244Fra 394.000 til 485.000 kr

5,01,020Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKB5Index

5,04,590Under 146.000 kr

5,05,3105Fra 146.000 til 189.999 kr

15,018,1121Fra 190.000 til 259.999 kr

25,033,3133Fra 260.000 til 435.999 kr

25,027,0108Fra 436.000 til 747.999 kr

15,09,362Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,01,734Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,00,816Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKB5Index

5,04,488Under -755.000 kr

5,05,1102Fra -755.000 til -447.999 kr

15,018,9126Fra -447.999 til -93.000 kr

25,036,2145Fra -92.999 til 62.999 kr

25,025,2101Fra 63.000 til 786.999 kr

15,08,054Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,01,428Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,00,713Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKB5Index

12,50,11Registreret erhverv

87,599,9114Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKB5Index

Småt og godt B5B5 Småt og godt
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conzoom®type B5 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type B5 i forhold til Danmarks befolkning

21,221,099Grundskole

7,16,795Gymnasiel

34,040,8120Erhvervsfaglig

4,85,2108Kort videregående

19,618,293Mellemlang videregående og bachelor

10,56,159Lang videregående og forskere

2,92,071Anden, herunder uoplyst

12,7512,5498Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKB5Index

3,32,886Selvstændige

1,61,066Topledere

10,28,078Lønmodtagere på højt niveau

4,64,189Lønmodtagere på mellem niveau

17,618,7106Lønmodtagere på grundniveau

8,18,5105Øvrige lønmodtagere

5,86,7116Arbejdsledige

15,415,3100Under uddannelse

1,72,0115Efterlønsmodtagere

22,624,4108Pensionist

6,46,297Børn under 16 år

2,82,487Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKB5Index

399.782327.15182Højeste personlig indkomst

255.548217.50985Husstandens disponible indkomst

536.43798.28418Husstandens samlede formue

564.277434.18877Husstandsindkomst

1.844.0661.165.75163Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKB5Index

27,626,094Aktier og/eller anparter

46,541,389Kassekredit

11,68,170Uddannelsesopsparing

24,622,893Boligopsparing

Finansielle forhold DKB5Index

4,93,776Mindre end 21 timer

7,010,314721 - 30 timer

61,969,411231 - 40 timer

20,714,06841 - 50 timer

5,52,647Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKB5Index

8,20,45Metropol

20,318,189Metropolomegn

24,031,0129Større provinsby

17,127,1159Mindre provinsby

16,923,4138Landsby

13,40,00Det åbne land

Område DKB5Index

9,25,256Overklasse

15,512,480Højere middelklasse

38,143,0113Middelklasse

28,130,2107Arbejderklasse

9,09,3103Underklasse

Socialklasse DKB5Index

3,03,2106Under 23 år

9,19,4104Fra 23 til 29 år

7,89,0115Fra 30 til 35 år

6,17,6123Fra 36 til 39 år

18,222,6124Fra 40 til 49 år

17,920,3113Fra 50 til 59 år

9,89,597Fra 60 til 65 år

15,712,378Fra 66 til 75 år

12,46,250Over 75 år

Ældste person i husstanden DKB5Index

6,77,2107Enlige med børn

43,140,393Enlige uden børn

21,919,890Par med børn

28,332,7116Par uden børn

Familietype DKB5Index

71,473,0102Ingen børn

12,013,7114Et barn

12,110,889To børn

4,52,556Tre eller flere børn

0,520,4485Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKB5Index

21,934,61581 person

47,749,41042 personer

30,516,0523 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKB5Index

Småt og godt B5B5 Småt og godt
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conzoom®type B5 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type B5 i forhold til Danmarks befolkning

63,238,761Ejerbolig

8,47,083Privat lejebolig

21,045,1215Offentlig lejebolig

7,49,2124Andelsbolig

Ejerforhold DKB5Index

21,69,444Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKB5Index

32,213,542Før 1940

21,513,3621940-1965

12,56,9561966-1972

12,818,61451973-1982

13,838,02761983-2003

7,29,7134Efter 2003

Opførelsesår DKB5Index

3,94,7120Mindre end 40 m²

28,635,6124Fra 40 til 80 m²

18,338,4211Fra 81 til 100 m²

19,118,095Fra 101 til 130 m²

10,42,019Fra 131 til 150 m²

10,30,99Fra 151 til 180 m²

9,40,55Større end 180 m²

Boligstørrelse DKB5Index

7,43,344Andel med fritidsbolig

11,05,247Sommerhus til værdi over 2 mio

88,594,8107Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,00Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKB5Index

21,926,5121Er registreret på Robinsonlisten

42,541,698Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKB5Index

7,87,292Enhedslisten

4,24,299Socialistisk Folkeparti

4,83,880Alternativet

26,328,4108Socialdemokraterne

4,63,781Radikale Venstre

19,519,399Venstre

3,43,295Konservative Folkeparti

7,56,789Liberal Alliance

21,122,5107Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKB5Index

36,536,6100Ingen bil

47,248,5103En bil

16,314,991To eller flere biler

Bilrådighed DKB5Index

51,655,5108Kører i personbil

6,48,7136Kører med bus

17,418,0103Kører med tog/metro

29,128,498Kører på cykel

0,91,1122Kører på knallert/scooter

Befordring DKB5Index

65,168,8106Foretager e-handel

29,528,195Utryg ved online betaling

83,981,097Internettet giver mange fordele

69,572,1104Har profil på Facebook

28,321,676Har profil på LinkedIn

16,617,8107Har profil på Twitter

84,481,396Benytter e-mail

Online adfærd DKB5Index

46,443,293Politik generelt

31,234,2110Arbejdsmarkedspolitik

37,632,386Skatteforhold

29,422,577Erhvervsforhold

25,822,888EU-forhold

33,430,090Egns- & lokalforhold

38,639,1101Forurening/Miljø

35,227,277Teknologi

54,848,789Sundhed

54,752,095Ernæring

Interesser i husstanden DKB5Index

4,20,00Stuehuse til landbrug

39,80,00Enfamiliehuse

14,8100,0676Række-/kædehuse

4,10,00Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,80,00Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKB5Index

Småt og godt B5B5 Småt og godt
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49,752,9106Traditionelle familieværdier forsvinder

44,541,393For let at få penge fra det offentlige

80,382,8103Gør mere for de svage og ældre

50,757,7114Elsker at bruge penge på mig selv

44,541,092Køber helst økologiske fødevarer

59,771,6120Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,563,899Frivilligt om man vil være i fagforening

40,842,6104Privatiser gerne den offentlige sektor

33,137,7114Tillad rygning på offentlige steder

87,887,8100Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,338,5106Danmark skal passe sig selv

64,959,792Vigtigt for mig at have succes

27,034,5128Globaliseringen skræmmer mig

56,559,3105Jeg er god til at forkæle mig selv

52,260,5116Alting ændrer sig for hurtigt

30,926,686Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKB5Index

7,05,071Berlingske

11,79,279Politiken

9,54,547Jyllands-Posten

4,94,082B.T.

4,66,5141Ekstra bladet

4,13,380Børsen

12,717,7139MetroXpress

47,445,396Gratis lokalaviser

59,363,2107Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKB5Index

76,575,699DR 1

50,848,595DR 2

73,981,6110TV 2

21,324,3114TV 2 Charlie

58,459,8102TV3/TV3+

41,452,4127Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKB5Index

14,211,984P1

28,827,094P3

32,732,6100P4/DR Regional

6,34,978Radio24syv

13,514,8110Nova FM

8,28,098The Voice

5,26,0115Radio 100

14,116,1114Lokalradio

Radiovaner DKB5Index

31,532,5103SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,813,7107Kvickly

5,43,056Irma

5,87,8134Bilka

38,240,0105Netto

9,78,285Aldi

26,923,788Fakta

11,713,5115Lidl

17,711,867Føtex

27,027,1100Rema 1000

8,89,4107Meny

8,55,362Spar/Superspar/Eurospar

4,63,167Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKB5Index

16,411,067Bager selv

41,545,5110Nyder havearbejde

32,128,288Gør-det-selv

11,514,1123Hygger med håndarbejde

7,55,269Spiller om penge online

27,526,697Spiller online spil

46,450,0108Besøger ofte venner eller familie

8,49,5113Har ofte gæster til spisning

7,04,463Laver finere/gourmet mad

8,26,680Spiser købte færdigretter

26,329,3111Spiser slankemad

59,654,191Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,46,9157Går på aftenskole/hobbykursus

34,327,981Læser meget faglitteratur

39,237,796Læser meget skønlitteratur

21,717,078Læser mange tidsskrifter

7,03,550Går ofte i kirke

6,55,991Går ofte på diskotek

2,41,875Går ofte i teater

3,02,687Går ofte på udstilling

3,12,787Går ofte på museum

1,70,953Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,10,210Går ofte til pop-/rockkoncert

88,791,5103Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKB5Index

conzoom®type B5 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type B5 i forhold til Danmarks befolkning

Småt og godt B5B5 Småt og godt
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Geodemografi
Hos Landbrugerne finder vi aktive, professio-
nelle landmænd og -kvinder. Størstedelen af 
dem er par i alderen 40 til 60 år, men der er også 
en stor andel aktive landmænd, som er op mod 
75 år. I hjem med børn, kan man gå ud fra, at 
børnene arbejder sammen med deres forældre 
mod målet om et generationsskifte.  

En del har enten en erhvervsfaglig eller mel-
lemlang videregående uddannelse. For at drive 
landbrug, vil den ofte være i en landbrugsfaglig 
retning.

Landbrugere finder vi i alle socialklasser, dog er 
de overrepræsenterede i den øvre middelklasse.  
Det skyldes dels, at indtægterne svinger meget; 
ikke bare for den enkelte landmand, afhængig af 
årets produktion og prisudvikling, men også fra 
landmand til landmand, afhængig af det produkt, 
der produceres. 

Landbrugere dækker over alle former for pro-
duktion, fra korn og slagtedyr til jordbær og 
juletræer. De bedst stillede har store formuer og 
ligger tæt på D-gruppen med Velhavere. Til det 
kan siges, at en del af landets mest velhavende 
faktisk er Landbrugere og bor på store og dyre 
landbrugsejendomme. Ikke alle er direkte in-
volverede som professionelle landmænd, de bor 
bare i samme område. 

Landbrugere bor i ældre stuehuse til landbrug, 
men mange bor også i nyere enfamiliehuse, der 
har erstattet de tidligere traditionelle stuehuse. 
De ældste boliger er i bindingsværk, men uanset 
hvor gamle de er, så er de fleste blevet moderni-
seret flere gange i årenes løb. Driftsbygningerne 
til landbrug med dyr er ofte meget nyere end 
selve stuehusene.

Landmænd tænker ikke alene på bedriften, da 
næsten alle har enten aktier eller obligationer. 
Lidt mere end hver tiende Landbruger har også 
et lille sommerhus.

Foruden alle maskinerne til produktion, har de 
fleste Landbrugere også en bil. Hver fjerde har 
to biler. De bor overalt i Danmark i både det åbne 
land og landsbyer.

Adfærd, livsstil og holdninger
Landbrugernes hverv skinner tydeligt igennem 
i deres livsstil. De er handy, nyder at gå i haven 
og er gerne ude i fritiden, hvor de ynder at gå på 
jagt, lystfiske eller ride. Decideret motion får kun 
cirka halvdelen dyrket i løbet af en uge, men de 
er jo også fysisk aktive i deres hverv, som for de 
fleste er langt over 50 timer ugentligt.

Gården kræver konstant opmærksomhed og der-
for besøger de sjældnere venner og familie end 
gennemsnittet. Det er heller ikke ligetil med  rej-
ser.  Hvis de holder ferie, gør mange det hjemme 
i lille Danmark, måske i sommerhuset.

I stedet holder man traditionerne i hævd: Maden  
er gammeldags dansk af klassiske råvarer og 
hjemmelavet – hver femte bager hver uge – og 
søndag er oftere lig med kirke end for nogen 
anden type. Mens manden er i marken, har ko-
nen ofte gang i køkkenhaven, eller måske det er 
omvendt. Efter endt arbejdstid fortsætter dagen 
ofte med reparationer eller mindre renoveringer 
af stalde og bygninger. Aftenkaffen nyder de sam-
men over den hjemmebagte kringle. De læser 
LandbrugsAvisen og Maskinbladet inden de går 
til ro, for de skal tidligt op hver eneste dag.

Landbrugere læser for det meste lokalavisen og 
Jyllands-Posten. De ældre har indstillet radioen 
på P4’s eller lokalradioens frekvens og bliver 
orienteret ad dén vej, mens de yngre hellere 
lader sig underholde af P3, mens de pløjer, sår, 
plejer og høster. Internettet bruger de oftest til 
arbejdsrelaterede aktiviteter som at se vejrud-
sigten, finde vej eller ordne bankforretninger og 
regnskab. Tre ud af fire klikker dog også forbi 
Facebook næsten lige så ofte som gennemsnit-
tet, men underholdning er ikke noget, der bruges 
tid og penge på, hvorfor de også kun sjældent går 
ud og benytter sig af kulturtilbud. Til gengæld læ-
ser rigtig mange faglitteratur; at drive landbrug 
er ikke ukompliceret.

Når Landbrugere skal rundt, foregår det som 
oftest i bilen. Til gengæld står cyklen langt oftere 
ubrugt hen end for befolkningen generelt. Det er 
kun enkelte Landbrugere, der træder i pedalerne 
på daglig basis.

Du kan naturligvis møde Landbrugere i foder-
stof- eller maskinforretningen. Vil du i stedet 
se dem med en indkøbsvogn, skal du gå i den 
nærmeste lokale Spar-butik, i Super- eller Dag-
li’Brugsen. De økologiske varer skimtes sjældent 
i Landbrugernes kurve, medmindre de da selv er 
øko-certificerede.

Landbrugere er først og fremmest Individorien-
terede, hvilket eventuelt er i kombination med at 
være Moderne eller Traditionelle. 

Landbrugere følger selvfølgelig meget med i er-
hvervs-, EU-, lokal- og miljøpolitik. Sidstnævnte 
interesserer man sig særligt for og en tredjedel 
mener, at erhvervets vækst må være vigtigere 
end miljøhensyn. Alligevel er hver femte med-
lem af en miljø- eller naturorganisation. Derud-
over mener Landbrugere, at flere privatiseringer 
kunne føre til øget effektivitet.

Traditionelt har Landbrugere været trofaste Ven-
stre-vælgere ved folketingsvalgene, men ved val-
get i 2015 blev der sat flere krydser ud for Dansk 
Folkeparti. Landbrugerne er i øvrigt flittige til at 
komme afsted til valgurnerne.

Der er ikke så mange Landbrugere på Robin-
sonlisten. Måske en overset, men attraktiv mål-
gruppe.

conzoom®type C1 i forhold til Danmarks befolkningLandbrugere

5,01,225Under 131.000 kr

5,02,346Fra 131.000 til 169.999 kr

15,08,758Fra 170.000 til 218.999 kr

25,021,184Fra 219.000 til 332.999 kr

25,031,8127Fra 333.000 til 470.999 kr

15,020,9139Fra 471.000 til 659.999 kr

5,06,6133Fra 660.000 til 846.000 kr

5,07,4148Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKC1Index

5,01,530Under 99.000 kr

5,02,652Fra 99.000 til 124.999 kr

15,010,268Fra 125.000 til 160.999 kr

25,022,791Fra 161.000 til 221.999 kr

25,031,5126Fra 222.000 til 298.999 kr

15,019,7131Fra 299.000 til 393.999 kr

5,05,8116Fra 394.000 til 485.000 kr

5,06,1122Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKC1Index

5,01,223Under 146.000 kr

5,01,735Fra 146.000 til 189.999 kr

15,06,644Fra 190.000 til 259.999 kr

25,019,578Fra 260.000 til 435.999 kr

25,032,2129Fra 436.000 til 747.999 kr

15,024,3162Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,07,4148Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,07,1143Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKC1Index

5,05,7114Under -755.000 kr

5,04,692Fra -755.000 til -447.999 kr

15,011,275Fra -447.999 til -93.000 kr

25,011,044Fra -92.999 til 62.999 kr

25,023,393Fra 63.000 til 786.999 kr

15,022,3149Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,09,0180Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,012,8257Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKC1Index

12,579,7636Registreret erhverv

87,520,323Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKC1Index

Landbrugere C1C1 Landbrugere
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conzoom®type C1 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type C1 i forhold til Danmarks befolkning

21,219,692Grundskole

7,14,665Gymnasiel

34,040,9120Erhvervsfaglig

4,85,5114Kort videregående

19,621,5109Mellemlang videregående og bachelor

10,57,067Lang videregående og forskere

2,91,035Anden, herunder uoplyst

12,7512,88101Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKC1Index

3,34,9150Selvstændige

1,62,0130Topledere

10,210,098Lønmodtagere på højt niveau

4,65,2112Lønmodtagere på mellem niveau

17,620,3115Lønmodtagere på grundniveau

8,110,0123Øvrige lønmodtagere

5,84,273Arbejdsledige

15,416,7109Under uddannelse

1,71,9109Efterlønsmodtagere

22,615,870Pensionist

6,46,7106Børn under 16 år

2,82,383Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKC1Index

399.782489.448122Højeste personlig indkomst

255.548292.588114Husstandens disponible indkomst

536.4371.097.038205Husstandens samlede formue

564.277726.381129Husstandsindkomst

1.844.0661.669.08491Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKC1Index

27,629,0105Aktier og/eller anparter

46,558,5126Kassekredit

11,613,2114Uddannelsesopsparing

24,621,286Boligopsparing

Finansielle forhold DKC1Index

4,95,7116Mindre end 21 timer

7,011,716721 - 30 timer

61,944,37231 - 40 timer

20,723,111241 - 50 timer

5,515,2276Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKC1Index

8,20,00Metropol

20,30,42Metropolomegn

24,01,15Større provinsby

17,11,710Mindre provinsby

16,95,935Landsby

13,490,9678Det åbne land

Område DKC1Index

9,28,390Overklasse

15,520,3131Højere middelklasse

38,141,3108Middelklasse

28,124,386Arbejderklasse

9,05,865Underklasse

Socialklasse DKC1Index

3,01,034Under 23 år

9,14,448Fra 23 til 29 år

7,86,178Fra 30 til 35 år

6,15,895Fra 36 til 39 år

18,219,8109Fra 40 til 49 år

17,921,9123Fra 50 til 59 år

9,812,2125Fra 60 til 65 år

15,718,2116Fra 66 til 75 år

12,410,585Over 75 år

Ældste person i husstanden DKC1Index

6,77,3109Enlige med børn

43,130,771Enlige uden børn

21,930,1137Par med børn

28,331,9113Par uden børn

Familietype DKC1Index

71,462,688Ingen børn

12,013,9116Et barn

12,116,3135To børn

4,57,2160Tre eller flere børn

0,520,70137Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKC1Index

21,97,5341 person

47,744,9942 personer

30,547,51563 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKC1Index

Landbrugere C1C1 Landbrugere
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conzoom®type C1 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type C1 i forhold til Danmarks befolkning

63,297,8155Ejerbolig

8,41,720Privat lejebolig

21,00,42Offentlig lejebolig

7,40,11Andelsbolig

Ejerforhold DKC1Index

21,619,490Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKC1Index

32,272,5225Før 1940

21,59,5441940-1965

12,53,1251966-1972

12,85,2401973-1982

13,85,6411983-2003

7,24,156Efter 2003

Opførelsesår DKC1Index

3,90,01Mindre end 40 m²

28,61,55Fra 40 til 80 m²

18,33,620Fra 81 til 100 m²

19,111,158Fra 101 til 130 m²

10,411,7112Fra 131 til 150 m²

10,319,8192Fra 151 til 180 m²

9,452,3557Større end 180 m²

Boligstørrelse DKC1Index

7,413,4181Andel med fritidsbolig

11,014,6133Sommerhus til værdi over 2 mio

88,585,496Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,06Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKC1Index

21,915,370Er registreret på Robinsonlisten

42,531,073Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKC1Index

7,85,367Enhedslisten

4,23,276Socialistisk Folkeparti

4,83,266Alternativet

26,324,393Socialdemokraterne

4,62,758Radikale Venstre

19,524,9128Venstre

3,43,192Konservative Folkeparti

7,56,283Liberal Alliance

21,126,0123Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKC1Index

36,513,737Ingen bil

47,259,9127En bil

16,326,4162To eller flere biler

Bilrådighed DKC1Index

51,670,1136Kører i personbil

6,44,977Kører med bus

17,46,034Kører med tog/metro

29,112,543Kører på cykel

0,90,889Kører på knallert/scooter

Befordring DKC1Index

65,165,2100Foretager e-handel

29,533,3113Utryg ved online betaling

83,980,296Internettet giver mange fordele

69,556,381Har profil på Facebook

28,314,150Har profil på LinkedIn

16,610,362Har profil på Twitter

84,481,296Benytter e-mail

Online adfærd DKC1Index

46,449,1106Politik generelt

31,232,6104Arbejdsmarkedspolitik

37,643,8116Skatteforhold

29,442,4144Erhvervsforhold

25,832,9128EU-forhold

33,447,0141Egns- & lokalforhold

38,641,0106Forurening/Miljø

35,226,575Teknologi

54,850,793Sundhed

54,751,494Ernæring

Interesser i husstanden DKC1Index

4,280,81922Stuehuse til landbrug

39,818,647Enfamiliehuse

14,80,64Række-/kædehuse

4,10,00Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,80,00Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKC1Index

Landbrugere C1C1 Landbrugere



217

49,754,1109Traditionelle familieværdier forsvinder

44,555,6125For let at få penge fra det offentlige

80,379,499Gør mere for de svage og ældre

50,740,680Elsker at bruge penge på mig selv

44,532,874Køber helst økologiske fødevarer

59,756,094Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,575,0116Frivilligt om man vil være i fagforening

40,860,1147Privatiser gerne den offentlige sektor

33,133,0100Tillad rygning på offentlige steder

87,885,697Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,338,7107Danmark skal passe sig selv

64,965,9102Vigtigt for mig at have succes

27,028,7106Globaliseringen skræmmer mig

56,546,382Jeg er god til at forkæle mig selv

52,260,0115Alting ændrer sig for hurtigt

30,925,683Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKC1Index

7,01,724Berlingske

11,74,841Politiken

9,515,6164Jyllands-Posten

4,91,122B.T.

4,61,430Ekstra bladet

4,13,893Børsen

12,77,055MetroXpress

47,457,2121Gratis lokalaviser

59,349,383Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKC1Index

76,585,7112DR 1

50,856,5111DR 2

73,977,9105TV 2

21,323,3109TV 2 Charlie

58,434,058TV3/TV3+

41,436,889Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKC1Index

14,217,4123P1

28,832,8114P3

32,745,3139P4/DR Regional

6,36,5103Radio24syv

13,516,0119Nova FM

8,28,7106The Voice

5,22,548Radio 100

14,123,3165Lokalradio

Radiovaner DKC1Index

31,530,296SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,88,264Kvickly

5,40,36Irma

5,81,526Bilka

38,216,343Netto

9,72,728Aldi

26,99,234Fakta

11,75,547Lidl

17,71,58Føtex

27,026,197Rema 1000

8,84,652Meny

8,511,0129Spar/Superspar/Eurospar

4,66,9150Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKC1Index

16,419,7120Bager selv

41,551,6124Nyder havearbejde

32,135,5111Gør-det-selv

11,515,4134Hygger med håndarbejde

7,56,080Spiller om penge online

27,521,277Spiller online spil

46,441,890Besøger ofte venner eller familie

8,46,173Har ofte gæster til spisning

7,04,260Laver finere/gourmet mad

8,24,859Spiser købte færdigretter

26,318,269Spiser slankemad

59,652,688Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,46,0136Går på aftenskole/hobbykursus

34,346,8136Læser meget faglitteratur

39,236,994Læser meget skønlitteratur

21,728,0129Læser mange tidsskrifter

7,010,4149Går ofte i kirke

6,55,077Går ofte på diskotek

2,42,292Går ofte i teater

3,01,033Går ofte på udstilling

3,11,652Går ofte på museum

1,70,847Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,10,943Går ofte til pop-/rockkoncert

88,785,196Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKC1Index

conzoom®type C1 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type C1 i forhold til Danmarks befolkning

Landbrugere C1C1 Landbrugere
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har fibernet

Landbofamilier C2C2 Landbofamilier

25 %  
 har været på cam-
pingferie i Danmark 

det seneste år

Alder

Familietype

Rådighedsbeløb

Ringkøbing-Skjern

Favrskov

Assens
Nordfyns
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Geografi
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Geodemografi
Hovedparten af Landbofamilier er i alderen 40 
til 60 år og over halvdelen er par med rigtig 
mange hjemmeboende børn i alle aldre. De har 
en erhvervsfaglig eller videregående uddan-
nelse. Typen rummer mange lønmodtagere og 
indkomstniveauet er komfortabelt – i snit lige 
over landsgennemsnittet. Formuen er til gen-
gæld lige under i snit, men det dækker over en 
vis variation. Hver femte har erhverv på privat-
adressen, hvor en stor del af disse servicerer de 
nærliggende landbrug og lokalområdet. 

De allerfleste bor i enfamiliehuse eller stuehuse. 
Typisk er det en ejerbolig fra 130 m² til over 180 
m². Byggestilen er traditionel dansk og selv de 
nyeste huse er fra starten af forrige århund-
rede. Energimærket er ofte i den dårligere ende, 
da mange af husene opvarmes med flydende 
brændsel.

De ligger uden for bygrænsen i det åbne land, 
hvor der er lys og luft til, at familien rigtig kan 
udfolde sig. De har flere biler og det har de brug 
for, for der er langt til det meste.

Adfærd, livsstil og holdninger
Landbofamilier nyder landlivet og har valgt de 
åbne vidder til. De nyder haven, hygger sig i 
hjemmet, tager på jagt eller ud at fiske, lufter 
hunden uden snor og bager boller til ungerne. 
De mener, at miljøet er vigtigere end industriens 
vækst, men miljøet fylder ikke i deres forbrugs-
valg og de interesserer sig ikke for økologi.

De fleste Landbofamilier kan klare deres lønne-
de job inden for almindelig arbejdstid. Alligevel 
føler de, at de har småt med tid, fordi de er me-
get aktive. Altid er de i gang med reparationer 
eller til- og ombygninger, så de besøger jævnligt 
byggemarkedet for at hente flere materialer.

De kommer rundt i deres biler, når der skal 
hentes og bringes unger og der skal handles 
stort ind. Indkøbet foregår i det nærmeste større 
supermarked, uanset hvilket skilt, der vajer på 
facaden. 

Når det er tid til aftensmad, er det de traditionelle 
retter, der kommer på bordet og de er hjemme-
lavede. Vi er et stykke fra skyr-bæltet og sund-
hed er ikke nogen udbredt interesse blandt denne 

type. Alligevel får de motioneret: Hver femte lø-
ber, dyrker fitness eller styrketræner. Andre går 
til svømning, gymnastik eller atletik for at holde 
sig i form. Motorsport har også en tiltrækning 
blandt Landbofamilierne. Alt fra gokart til pløje-
stævner underholder familien.

Med alle de aktiviteter er det ikke overraskende, 
at Landbofamilier er de mindst tv-seende blandt 
typerne i Livet på Landet. I stedet bliver de ori-
enteret via radioen, oftest P3, P4 eller en af de 
kommercielle kanaler, mens de går og roder. Det 
er dog næppe politik, der får dem til at spidse 
ører, for det interesserer de sig mindre for. De 
lokale spørgsmål har dog en vis interesse. De er 
i hvert fald glade for den information, som den 
lokale avis giver.

De læser mange forskellige tidsskrifter, men 
ikke ét specielt i noget større omfang end gen-
nemsnittet, når man lige ser bort fra Samvirke, 
Familie Journalen og Danmarks Jægerforbunds 
blad. 

De er godt med, når det gælder digitaliseringen. 
De både bruger internettet og er trygge ved det. 
Og de tilgår det både fra computeren, tablet-
ten og mobilen. Du kan møde Landbofamilier 
på Facebook og mon ikke der er billeder fra de 
seneste projekter?

Hver fjerde Landbofamilie foretrækker at holde 
ferie i Danmark, men til trods for, at de bor 
dejligt, kan hver tredje alligevel godt lokkes til 
udlandet, hvor mange endda vælger en solsik-
ker destination.

Måske er Landbofamilier flyttet på landet for 
at skrue tiden lidt tilbage, de er nemlig i over-
vejende grad Traditionelle-individorienterede og 
dernæst Individorienterede.  De synes da også, 
at globaliseringen er skræmmende og du kan af 
og til også møde dem i kirken – måske især op 
til højtider.

Ved det seneste folketingsvalg var de fleste forbi 
et valgsted og krydset blev sat ved Dansk Folke-
parti og Venstre. 

Hver fjerde Landbofamilie vil helst ikke have 
idyllen forstyrret, så de har tilmeldt sig Robin-
sonlisten.

conzoom®type C2 i forhold til Danmarks befolkningLandbofamilier

5,01,122Under 131.000 kr

5,02,143Fra 131.000 til 169.999 kr

15,08,456Fra 170.000 til 218.999 kr

25,021,485Fra 219.000 til 332.999 kr

25,033,4134Fra 333.000 til 470.999 kr

15,021,7144Fra 471.000 til 659.999 kr

5,06,4129Fra 660.000 til 846.000 kr

5,05,5111Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKC2Index

5,01,326Under 99.000 kr

5,02,346Fra 99.000 til 124.999 kr

15,09,765Fra 125.000 til 160.999 kr

25,023,092Fra 161.000 til 221.999 kr

25,033,1132Fra 222.000 til 298.999 kr

15,020,5137Fra 299.000 til 393.999 kr

5,05,6112Fra 394.000 til 485.000 kr

5,04,692Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKC2Index

5,01,020Under 146.000 kr

5,01,530Fra 146.000 til 189.999 kr

15,05,939Fra 190.000 til 259.999 kr

25,018,875Fra 260.000 til 435.999 kr

25,033,1133Fra 436.000 til 747.999 kr

15,026,0173Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,07,6153Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,06,1121Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKC2Index

5,05,4108Under -755.000 kr

5,05,3106Fra -755.000 til -447.999 kr

15,014,596Fra -447.999 til -93.000 kr

25,018,172Fra -92.999 til 62.999 kr

25,027,3109Fra 63.000 til 786.999 kr

15,018,9126Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,05,5110Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,05,1102Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKC2Index

12,520,8166Registreret erhverv

87,579,291Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKC2Index

Landbofamilier C2C2 Landbofamilier
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conzoom®type C2 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type C2 i forhold til Danmarks befolkning

21,218,587Grundskole

7,14,767Gymnasiel

34,040,4119Erhvervsfaglig

4,85,7118Kort videregående

19,622,4114Mellemlang videregående og bachelor

10,57,572Lang videregående og forskere

2,90,931Anden, herunder uoplyst

12,7512,99102Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKC2Index

3,34,3131Selvstændige

1,62,0128Topledere

10,210,4102Lønmodtagere på højt niveau

4,65,4117Lønmodtagere på mellem niveau

17,620,8118Lønmodtagere på grundniveau

8,19,8121Øvrige lønmodtagere

5,84,273Arbejdsledige

15,417,1111Under uddannelse

1,71,8106Efterlønsmodtagere

22,615,368Pensionist

6,47,0109Børn under 16 år

2,82,074Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKC2Index

399.782457.239114Højeste personlig indkomst

255.548277.769109Husstandens disponible indkomst

536.437443.18683Husstandens samlede formue

564.277710.952126Husstandsindkomst

1.844.0661.324.70172Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKC2Index

27,632,6118Aktier og/eller anparter

46,549,5106Kassekredit

11,616,1139Uddannelsesopsparing

24,638,1155Boligopsparing

Finansielle forhold DKC2Index

4,97,6155Mindre end 21 timer

7,08,011421 - 30 timer

61,959,09531 - 40 timer

20,720,09741 - 50 timer

5,55,498Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKC2Index

8,20,00Metropol

20,30,10Metropolomegn

24,00,21Større provinsby

17,10,32Mindre provinsby

16,91,27Landsby

13,498,2732Det åbne land

Område DKC2Index

9,27,884Overklasse

15,519,6126Højere middelklasse

38,141,7109Middelklasse

28,124,988Arbejderklasse

9,06,168Underklasse

Socialklasse DKC2Index

3,02,065Under 23 år

9,17,280Fra 23 til 29 år

7,88,9113Fra 30 til 35 år

6,18,0130Fra 36 til 39 år

18,224,2133Fra 40 til 49 år

17,921,6121Fra 50 til 59 år

9,810,0102Fra 60 til 65 år

15,712,378Fra 66 til 75 år

12,45,947Over 75 år

Ældste person i husstanden DKC2Index

6,710,1151Enlige med børn

43,115,937Enlige uden børn

21,951,4235Par med børn

28,322,580Par uden børn

Familietype DKC2Index

71,438,554Ingen børn

12,016,4137Et barn

12,128,8238To børn

4,516,3362Tre eller flere børn

0,521,28249Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKC2Index

21,96,4291 person

47,738,8812 personer

30,554,81803 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKC2Index

Landbofamilier C2C2 Landbofamilier
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conzoom®type C2 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type C2 i forhold til Danmarks befolkning

63,293,3148Ejerbolig

8,44,756Privat lejebolig

21,01,88Offentlig lejebolig

7,40,23Andelsbolig

Ejerforhold DKC2Index

21,618,083Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKC2Index

32,260,4188Før 1940

21,515,3711940-1965

12,55,4431966-1972

12,86,0471973-1982

13,85,4391983-2003

7,27,4103Efter 2003

Opførelsesår DKC2Index

3,90,410Mindre end 40 m²

28,65,619Fra 40 til 80 m²

18,38,848Fra 81 til 100 m²

19,120,5108Fra 101 til 130 m²

10,415,4148Fra 131 til 150 m²

10,319,5189Fra 151 til 180 m²

9,429,9318Større end 180 m²

Boligstørrelse DKC2Index

7,46,385Andel med fritidsbolig

11,010,797Sommerhus til værdi over 2 mio

88,589,3101Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,00Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKC2Index

21,924,3111Er registreret på Robinsonlisten

42,532,276Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKC2Index

7,85,368Enhedslisten

4,23,378Socialistisk Folkeparti

4,83,268Alternativet

26,324,493Socialdemokraterne

4,62,860Radikale Venstre

19,524,4125Venstre

3,43,192Konservative Folkeparti

7,56,485Liberal Alliance

21,125,9123Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKC2Index

36,511,331Ingen bil

47,261,0129En bil

16,327,7170To eller flere biler

Bilrådighed DKC2Index

51,669,2134Kører i personbil

6,49,9155Kører med bus

17,47,342Kører med tog/metro

29,111,038Kører på cykel

0,92,4267Kører på knallert/scooter

Befordring DKC2Index

65,170,5108Foretager e-handel

29,527,694Utryg ved online betaling

83,984,9101Internettet giver mange fordele

69,574,1107Har profil på Facebook

28,317,261Har profil på LinkedIn

16,619,5117Har profil på Twitter

84,485,1101Benytter e-mail

Online adfærd DKC2Index

46,435,777Politik generelt

31,224,980Arbejdsmarkedspolitik

37,631,383Skatteforhold

29,422,677Erhvervsforhold

25,820,981EU-forhold

33,434,1102Egns- & lokalforhold

38,631,582Forurening/Miljø

35,233,996Teknologi

54,848,889Sundhed

54,749,991Ernæring

Interesser i husstanden DKC2Index

4,222,3531Stuehuse til landbrug

39,870,9178Enfamiliehuse

14,83,423Række-/kædehuse

4,11,230Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,82,26Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKC2Index

Landbofamilier C2C2 Landbofamilier
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49,754,1109Traditionelle familieværdier forsvinder

44,545,5102For let at få penge fra det offentlige

80,382,4103Gør mere for de svage og ældre

50,745,890Elsker at bruge penge på mig selv

44,533,776Køber helst økologiske fødevarer

59,759,099Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,565,0101Frivilligt om man vil være i fagforening

40,844,5109Privatiser gerne den offentlige sektor

33,130,392Tillad rygning på offentlige steder

87,885,697Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,338,3106Danmark skal passe sig selv

64,971,8111Vigtigt for mig at have succes

27,029,4109Globaliseringen skræmmer mig

56,552,793Jeg er god til at forkæle mig selv

52,252,4100Alting ændrer sig for hurtigt

30,927,388Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKC2Index

7,01,420Berlingske

11,73,429Politiken

9,55,659Jyllands-Posten

4,91,837B.T.

4,62,759Ekstra bladet

4,11,844Børsen

12,77,257MetroXpress

47,449,1104Gratis lokalaviser

59,368,6116Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKC2Index

76,574,597DR 1

50,840,680DR 2

73,970,796TV 2

21,313,865TV 2 Charlie

58,449,585TV3/TV3+

41,444,3107Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKC2Index

14,27,855P1

28,837,4130P3

32,730,794P4/DR Regional

6,35,283Radio24syv

13,520,3150Nova FM

8,210,2124The Voice

5,25,2100Radio 100

14,119,1135Lokalradio

Radiovaner DKC2Index

31,543,1137SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,89,977Kvickly

5,40,00Irma

5,84,984Bilka

38,227,572Netto

9,79,598Aldi

26,923,487Fakta

11,711,9102Lidl

17,77,945Føtex

27,031,5117Rema 1000

8,81,820Meny

8,59,9116Spar/Superspar/Eurospar

4,66,6143Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKC2Index

16,416,9103Bager selv

41,550,2121Nyder havearbejde

32,139,4123Gør-det-selv

11,59,885Hygger med håndarbejde

7,54,155Spiller om penge online

27,536,1131Spiller online spil

46,442,892Besøger ofte venner eller familie

8,48,095Har ofte gæster til spisning

7,03,246Laver finere/gourmet mad

8,26,782Spiser købte færdigretter

26,323,589Spiser slankemad

59,661,1103Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,43,784Går på aftenskole/hobbykursus

34,333,698Læser meget faglitteratur

39,235,891Læser meget skønlitteratur

21,718,284Læser mange tidsskrifter

7,07,1101Går ofte i kirke

6,56,397Går ofte på diskotek

2,40,625Går ofte i teater

3,00,723Går ofte på udstilling

3,10,723Går ofte på museum

1,71,588Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,11,467Går ofte til pop-/rockkoncert

88,790,2102Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKC2Index

conzoom®type C2 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type C2 i forhold til Danmarks befolkning

Landbofamilier C2C2 Landbofamilier



64 %  
er i haven
 hver uge

Grønne fingre C3C3 Grønne fingre

Alder

Familietype

Rådighedsbeløb

Lolland

Odsherred

Langeland

Vordingborg

Guldborgsund

Geografi

Boligtype

12 %  
lystfisker
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Geodemografi
Langt størstedelen med Grønne fingre er fra 
50 år og op. Der er lige mange enlige og par, 
men næsten ingen har hjemmeboende børn. En 
tredjedel har klaret sig med folkeskolen, men 
et større antal har taget en erhvervsfaglig ud-
dannelse, som de så har brugt til erhverv, der 
er knyttet til deres lokalområde. Man kan være 
eller har været beskæftiget ved den lokale hånd-
værksvirksomhed eller beskæftiget i tilknytning 
til de omkringliggende landbrug. 

Grønne fingre har ikke mange penge mellem 
hænderne. Men de forstår at få dem til at række 
og mange har bygget en fornuftig formue op, 
blandt andet i deres ejerboliger, som de har købt 
og betalt. En del  har forladt arbejdsmarkedet og 
er gået på efterløn eller pension. De, der arbejder 
endnu, er lønmodtagere eller selvstændige. De 
relativt korte uddannelser og det generelt lave 
lønniveau betyder, at vi møder flest Grønne fingre 
i middel- og arbejderklassen.

Boligen er for de fleste et enfamiliehus og for an-
dre et stuehus til en nedlagt landbrugsejendom. 
Det er en ældre bolig på 130 m² eller mere, som 
ligger i det åbne land og mange af dem er endnu 
opvarmet med flydende brændsel. Boligerne kan 
ofte erhverves til en handelspris langt under den 
reelle værdi, dog afhængig af landsdel.
 
Der langt til alting, så Grønne fingre har som 
andre på landet mindst en bil til rådighed.

Adfærd, livsstil og holdninger
Grønne fingre lever et afslappet seniorliv med 
jord under neglene fra det havearbejde, som 
de fornøjer sig med i stor stil. Udover at have 
grønne fingre, er de også glade for gør-det-selv 
arbejde og for at tage på fisketur. Når de ikke er 
udenfor, hygger de sig indenfor med håndarbejde 
og hjemmebag.

Livet leves med det nære for øje. De interesserer 
sig for egns- og lokalspørgsmål og læser lokala-
visen. Globaliseringen er til gengæld en skræm-
mende størrelse for mange. Ro finder mange i 
kirken, der besøges oftere af Grønne fingre end 
af danskerne som helhed.

Transport klares fortrinsvis med hjælp fra en 
motor. Det er som oftest i bil, men en lille andel 

kører også jævnligt på knallert eller scooter. Til 
gengæld kommer kun ganske få op på cyklen 
på daglig basis og fysisk aktivitet er sjældnere 
blandt Grønne fingre, da kun halvdelen får dyrket 
motion på ugentlig basis. De, der gør, foretræk-
ker ofte svømning eller badminton og lidt færre 
går til gymnastik. 

Idényt og Samvirke finder man ofte på stuebor-
det, hvor de ligger sammen med Gør Det Selv og 
Haven fra Haveforeningen, ligesom de modtager 
Danmarks Jægerforbunds medlemsblad. De byt-
ter sig gerne til ugeblade og nyder at læse novel-
lerne i disse. En del er også medlem af Ældre 
Sagen og Coop. Det giver endnu mere læsestof i 
huset, hvilket de Grønne fingre nyder.

Hverdagsindkøbene klarer de i den lokale Spar, 
Lidl eller Brugsen. 

Grønne fingre er måske ikke lige så hurtige på 
tastaturet, som de er i haven. Men de besøger 
ofte sider som guloggratis.dk eller dba.dk, hvor 
de gerne gør en god handel. Internettets værdi i 
hverdagen forstår de, men de kan være bekym-
rede for, om den moderne teknologi tager magten 
fra mennesker. Der er da også flere blandt denne 
type, der ikke har internetadgang end blandt be-
folkningen generelt og mange føler sig utrygge 
ved digitaliseringen.
 
Rigtig mange foretrækker at holde ferie i Dan-
mark, men der er også en del, der tager sydpå. 
Som helhed er udlandsferierne dog sparsomme, 
da man hellere bruger ferien hjemme og pen-
gene på haven og huset. 

Der er flest Traditionelle-individorienterede, der-
næst Traditionelle-fællesskabsorienterede og Tra-
ditionelle med Grønne fingre. 

Ved det seneste valg stemte flest på Dansk Folke-
parti, men Venstre høstede også god opbakning 
blandt de Grønne fingre. 

Enten er de en ganske overset målgruppe eller 
også har de ikke gjort noget ved de direkte hen-
vendelser, som de får, siden der er få med Grønne 
fingre på Robinsonlisten og kun en fjerdedel har 
sagt Nej tak til reklamer.

conzoom®type C3 i forhold til Danmarks befolkningGrønne fingre

5,03,060Under 131.000 kr

5,05,6112Fra 131.000 til 169.999 kr

15,021,0140Fra 170.000 til 218.999 kr

25,033,5134Fra 219.000 til 332.999 kr

25,025,8103Fra 333.000 til 470.999 kr

15,08,557Fra 471.000 til 659.999 kr

5,01,530Fra 660.000 til 846.000 kr

5,01,123Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKC3Index

5,03,264Under 99.000 kr

5,05,5110Fra 99.000 til 124.999 kr

15,021,4143Fra 125.000 til 160.999 kr

25,032,5130Fra 161.000 til 221.999 kr

25,025,4102Fra 222.000 til 298.999 kr

15,09,060Fra 299.000 til 393.999 kr

5,01,734Fra 394.000 til 485.000 kr

5,01,428Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKC3Index

5,02,959Under 146.000 kr

5,05,1103Fra 146.000 til 189.999 kr

15,018,1120Fra 190.000 til 259.999 kr

25,033,0132Fra 260.000 til 435.999 kr

25,028,5114Fra 436.000 til 747.999 kr

15,09,664Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,01,733Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,01,123Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKC3Index

5,05,2104Under -755.000 kr

5,05,0100Fra -755.000 til -447.999 kr

15,013,791Fra -447.999 til -93.000 kr

25,015,863Fra -92.999 til 62.999 kr

25,028,7115Fra 63.000 til 786.999 kr

15,020,0134Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,05,8115Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,05,8115Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKC3Index

12,511,894Registreret erhverv

87,588,2101Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKC3Index

Grønne fingre C3C3 Grønne fingre
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21,229,1138Grundskole

7,14,361Gymnasiel

34,041,8123Erhvervsfaglig

4,84,186Kort videregående

19,614,775Mellemlang videregående og bachelor

10,53,635Lang videregående og forskere

2,92,379Anden, herunder uoplyst

12,7512,0394Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKC3Index

3,34,1125Selvstændige

1,61,170Topledere

10,26,160Lønmodtagere på højt niveau

4,63,168Lønmodtagere på mellem niveau

17,615,387Lønmodtagere på grundniveau

8,18,099Øvrige lønmodtagere

5,84,680Arbejdsledige

15,411,575Under uddannelse

1,72,5149Efterlønsmodtagere

22,637,1164Pensionist

6,44,469Børn under 16 år

2,82,174Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKC3Index

399.782318.00080Højeste personlig indkomst

255.548214.66984Husstandens disponible indkomst

536.437702.695131Husstandens samlede formue

564.277452.64380Husstandsindkomst

1.844.066932.09051Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKC3Index

27,629,9108Aktier og/eller anparter

46,541,188Kassekredit

11,66,253Uddannelsesopsparing

24,619,880Boligopsparing

Finansielle forhold DKC3Index

4,98,6176Mindre end 21 timer

7,05,98421 - 30 timer

61,954,88931 - 40 timer

20,726,112641 - 50 timer

5,54,684Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKC3Index

8,20,00Metropol

20,30,00Metropolomegn

24,00,10Større provinsby

17,10,21Mindre provinsby

16,91,06Landsby

13,498,6735Det åbne land

Område DKC3Index

9,23,235Overklasse

15,59,762Højere middelklasse

38,143,7115Middelklasse

28,133,5119Arbejderklasse

9,09,9110Underklasse

Socialklasse DKC3Index

3,00,310Under 23 år

9,11,516Fra 23 til 29 år

7,82,430Fra 30 til 35 år

6,12,541Fra 36 til 39 år

18,211,262Fra 40 til 49 år

17,917,8100Fra 50 til 59 år

9,814,3146Fra 60 til 65 år

15,728,2180Fra 66 til 75 år

12,421,9176Over 75 år

Ældste person i husstanden DKC3Index

6,74,162Enlige med børn

43,149,1114Enlige uden børn

21,911,251Par med børn

28,335,4125Par uden børn

Familietype DKC3Index

71,484,5118Ingen børn

12,08,672Et barn

12,15,445To børn

4,51,533Tre eller flere børn

0,520,2447Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKC3Index

21,925,41161 person

47,755,31162 personer

30,519,3633 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKC3Index

Grønne fingre C3C3 Grønne fingre



235
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63,286,2136Ejerbolig

8,46,172Privat lejebolig

21,06,330Offentlig lejebolig

7,41,419Andelsbolig

Ejerforhold DKC3Index

21,617,983Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKC3Index

32,258,3181Før 1940

21,515,9741940-1965

12,57,0571966-1972

12,87,4581973-1982

13,88,3601983-2003

7,23,042Efter 2003

Opførelsesår DKC3Index

3,90,717Mindre end 40 m²

28,614,049Fra 40 til 80 m²

18,315,082Fra 81 til 100 m²

19,124,8130Fra 101 til 130 m²

10,414,3137Fra 131 til 150 m²

10,314,2137Fra 151 til 180 m²

9,417,0181Større end 180 m²

Boligstørrelse DKC3Index

7,44,966Andel med fritidsbolig

11,06,256Sommerhus til værdi over 2 mio

88,593,8106Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,00Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKC3Index

21,914,767Er registreret på Robinsonlisten

42,526,262Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKC3Index

7,86,482Enhedslisten

4,23,277Socialistisk Folkeparti

4,83,676Alternativet

26,325,999Socialdemokraterne

4,62,350Radikale Venstre

19,523,4120Venstre

3,42,986Konservative Folkeparti

7,55,269Liberal Alliance

21,126,0124Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKC3Index

36,523,966Ingen bil

47,256,1119En bil

16,319,9122To eller flere biler

Bilrådighed DKC3Index

51,673,9143Kører i personbil

6,41,422Kører med bus

17,43,319Kører med tog/metro

29,110,636Kører på cykel

0,91,9211Kører på knallert/scooter

Befordring DKC3Index

65,166,7102Foretager e-handel

29,534,8118Utryg ved online betaling

83,974,288Internettet giver mange fordele

69,556,081Har profil på Facebook

28,315,053Har profil på LinkedIn

16,68,752Har profil på Twitter

84,480,095Benytter e-mail

Online adfærd DKC3Index

46,445,598Politik generelt

31,231,5101Arbejdsmarkedspolitik

37,641,1109Skatteforhold

29,430,5104Erhvervsforhold

25,832,3125EU-forhold

33,448,4145Egns- & lokalforhold

38,644,5115Forurening/Miljø

35,228,782Teknologi

54,856,0102Sundhed

54,754,9100Ernæring

Interesser i husstanden DKC3Index

4,214,9354Stuehuse til landbrug

39,872,2182Enfamiliehuse

14,88,759Række-/kædehuse

4,11,435Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,82,78Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKC3Index

Grønne fingre C3C3 Grønne fingre
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49,760,9123Traditionelle familieværdier forsvinder

44,540,591For let at få penge fra det offentlige

80,387,3109Gør mere for de svage og ældre

50,738,476Elsker at bruge penge på mig selv

44,546,6105Køber helst økologiske fødevarer

59,766,7112Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,568,5106Frivilligt om man vil være i fagforening

40,848,7119Privatiser gerne den offentlige sektor

33,144,7135Tillad rygning på offentlige steder

87,893,6107Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,338,2105Danmark skal passe sig selv

64,953,983Vigtigt for mig at have succes

27,037,7140Globaliseringen skræmmer mig

56,557,2101Jeg er god til at forkæle mig selv

52,264,3123Alting ændrer sig for hurtigt

30,927,489Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKC3Index

7,03,753Berlingske

11,75,345Politiken

9,513,1138Jyllands-Posten

4,91,327B.T.

4,62,554Ekstra bladet

4,12,868Børsen

12,75,443MetroXpress

47,454,7115Gratis lokalaviser

59,356,094Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKC3Index

76,580,8106DR 1

50,860,1118DR 2

73,972,698TV 2

21,326,0122TV 2 Charlie

58,430,652TV3/TV3+

41,433,982Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKC3Index

14,223,9168P1

28,826,291P3

32,747,6146P4/DR Regional

6,34,775Radio24syv

13,515,0111Nova FM

8,22,632The Voice

5,23,669Radio 100

14,119,7140Lokalradio

Radiovaner DKC3Index

31,555,8177SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,89,675Kvickly

5,40,00Irma

5,86,8117Bilka

38,227,271Netto

9,710,9112Aldi

26,918,268Fakta

11,715,8135Lidl

17,73,319Føtex

27,016,360Rema 1000

8,81,214Meny

8,510,4122Spar/Superspar/Eurospar

4,63,474Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKC3Index

16,421,1129Bager selv

41,563,9154Nyder havearbejde

32,144,3138Gør-det-selv

11,515,8137Hygger med håndarbejde

7,53,243Spiller om penge online

27,522,783Spiller online spil

46,439,585Besøger ofte venner eller familie

8,43,845Har ofte gæster til spisning

7,06,491Laver finere/gourmet mad

8,26,883Spiser købte færdigretter

26,319,976Spiser slankemad

59,647,179Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,43,682Går på aftenskole/hobbykursus

34,323,167Læser meget faglitteratur

39,234,889Læser meget skønlitteratur

21,718,786Læser mange tidsskrifter

7,08,9127Går ofte i kirke

6,51,422Går ofte på diskotek

2,41,042Går ofte i teater

3,01,653Går ofte på udstilling

3,10,826Går ofte på museum

1,70,00Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,11,048Går ofte til pop-/rockkoncert

88,783,494Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKC3Index

conzoom®type C3 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type C3 i forhold til Danmarks befolkning

Grønne fingre C3C3 Grønne fingre
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38 %  
har kat

59 %  
har pejs eller 
brændeovn

Alder

Familietype

Rådighedsbeløb

Nordfyns

Syddjurs

Stevns
Lejre 

Faaborg-Midtfyn

Geografi

Boligtype

Par i hjerter C4C4 Par i hjerter
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Geodemografi
Syv ud af ti Par i hjerter har typisk ingen hjem-
meboende børn. De er oftest fra 40 til 50 år og ja 
endda op til over 75 år. Størsteparten har en gan-
ske høj indkomst og de fleste har opbygget store 
formuer tilsammen. En fjerdedel er pensionister 
og hver femte har erhverv på hjemmeadressen, 
hvilket typisk er en lille håndværksvirksomhed, 
der fortsat har en rigtig god indtjening. En lidt 
broget skare, der er spredt i alle socialklasser. 
Her finder vi flere topledere og selvstændige end 
arbejdsløse, men de bor side om side.

De fleste bor i ældre enfamilie- eller stuehuse, 
som snart er betalt. Langt over halvdelen er 
større end 150 m². Typisk er det charmerende 
huse til nedlagte landbrugsejendomme fra før 
1940, der nu nænsomt er restaureret og som for 
mange i dag fremstår som egentligt liebhaveri. 
Størsteparten af Par i hjerters hjem ligger i det 
åbne land overalt i regionerne. 

Adfærd, livsstil og holdninger
Huset og haven er de største interesser blandt 
Par i hjerter og de går ofte og nusser om bedene 
eller fikser en tagrende eller lignende på huset. 
Der er også en del, der nyder naturen ved at tage 
på jagt, fisketur eller ride en tur. 

Inden døre er det sytøj, bagning og madlavning, 
der beskæftiger hænderne. Imens er radioen ofte 
indstillet på P4. DR1 og TV2 sender langt mere 
relevant tv for dem end nogen andre kanaler. 
Til gengæld bruger de ikke meget tid på inter-
nationale kanaler eller kanaler, der ikke umid-
delbart kan modtages gratis med en almindelig 
husantenne.

Par i hjerter kan nå det, de skal, inden for den 
almindelige arbejdstid. I fritiden hygger de sig 
så sammen og nyder de stille stunder, hvor den 
ene måske sidder og nørkler med håndarbejdet, 
mens de nyder kaffen og lidt friskt hjemmebag. 
Ingredienserne køber de gerne lokalt i Spar og 
Dagli’Brugsen. Skal der handles stort kører de til 
nærmeste større by for at handle i Super Brug-
sen, Netto eller Rema 1000.

Computeren bliver også tændt fra tid til anden, 
selvom en femtedel af Par i hjerter synes, at den 
moderne teknologi er skræmmende. Internettet 

er ikke et hyppigt anvendt redskab i dagligdagen, 
og der handles for eksempel ikke på nettet så 
ofte. Alligevel kan du møde typen online på Face-
book. Når de ikke er på nettet, læser de gerne 
blade som Alt om Haven eller Natur & Miljø.

Par i hjerter interesserer sig mere for det hjem-
lige og lokale end for landspolitik. En tredjedel 
interesserer sig for miljøpolitik, hvilket ligner 
landsgennemsnittet, men Par i hjerter er mere 
handlekraftige og er hyppigere medlem af en 
natur- eller miljøorganisation. 

Under halvdelen dyrker regelmæssigt sport. For 
de, som gør, er det ofte gymnastik eller andet i 
den nærmeste bys fitnesscenter. Ellers bliver det 
til en løbe-, cykel- eller ridetur, hvor sidstnævnte 
er en af fordelene ved at bo, som de gør.

Ferie i Danmark slår en udlandstur. Luftforan-
dring i kortere tid er fint nok, men det er nu også 
rart bare at være derhjemme, hvor man også kan 
gå på jagt eller fiske. Skal man absolut afsted, 
er en endagstur til udlandet eller måske en årlig 
weekend til pleje af kærligheden at foretrække. 
Par i hjerter mindes dog deres ferier, særligt når 
de har været på højskoleophold sammen, selvom 
det efterhånden er nogle år siden.

Værdimæssigt er Par i hjerter at finde i hele 
kompasrosen. Mange er Traditionelle og nogle er 
i retning af de Individorienterede, men størstede-
len ligger i centrum. 

De synes, at Danmark bruger offentlige midler 
nok på kunst og kultur, måske fordi de ikke selv 
benytter sig af kulturtilbud så hyppigt. Lige med 
undtagelse af kirken, som de besøger hyppigere 
end befolkningen generelt.

Ved det seneste folketingsvalg stemte flest på 
Dansk Folkeparti, men Venstre nød også en stor 
opbakning blandt Par i hjerter, der er flittige til 
at bruge deres stemmeret.

Robinsonlisten har lidt færre tilmeldte Par i hjer-
ter end gennemsnittet af befolkningen. Derfor 
er der måske muligheder ved at kommunikere 
direkte med dem, da denne målgruppe er ganske 
købestærk og gerne bruger penge på at forkæle 
hinanden.

conzoom®type C4 i forhold til Danmarks befolkningPar i hjerter

5,01,020Under 131.000 kr

5,01,937Fra 131.000 til 169.999 kr

15,07,449Fra 170.000 til 218.999 kr

25,020,482Fra 219.000 til 332.999 kr

25,034,5138Fra 333.000 til 470.999 kr

15,022,6151Fra 471.000 til 659.999 kr

5,06,5130Fra 660.000 til 846.000 kr

5,05,7115Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKC4Index

5,01,326Under 99.000 kr

5,02,346Fra 99.000 til 124.999 kr

15,09,362Fra 125.000 til 160.999 kr

25,022,690Fra 161.000 til 221.999 kr

25,033,5134Fra 222.000 til 298.999 kr

15,020,6137Fra 299.000 til 393.999 kr

5,05,6112Fra 394.000 til 485.000 kr

5,04,896Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKC4Index

5,01,020Under 146.000 kr

5,01,427Fra 146.000 til 189.999 kr

15,05,637Fra 190.000 til 259.999 kr

25,019,277Fra 260.000 til 435.999 kr

25,035,0140Fra 436.000 til 747.999 kr

15,025,7171Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,06,9138Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,05,3106Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKC4Index

5,05,9117Under -755.000 kr

5,05,0100Fra -755.000 til -447.999 kr

15,011,979Fra -447.999 til -93.000 kr

25,011,044Fra -92.999 til 62.999 kr

25,025,3101Fra 63.000 til 786.999 kr

15,023,4156Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,08,2164Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,09,4187Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKC4Index

12,519,7157Registreret erhverv

87,580,392Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKC4Index

Par i hjerter C4C4 Par i hjerter
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conzoom®type C4 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type C4 i forhold til Danmarks befolkning

21,218,989Grundskole

7,14,666Gymnasiel

34,041,5122Erhvervsfaglig

4,85,6117Kort videregående

19,621,7111Mellemlang videregående og bachelor

10,56,865Lang videregående og forskere

2,90,931Anden, herunder uoplyst

12,7512,91101Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKC4Index

3,34,8148Selvstændige

1,62,0126Topledere

10,210,2100Lønmodtagere på højt niveau

4,65,3115Lønmodtagere på mellem niveau

17,620,7117Lønmodtagere på grundniveau

8,110,0123Øvrige lønmodtagere

5,84,273Arbejdsledige

15,416,8109Under uddannelse

1,71,9109Efterlønsmodtagere

22,615,267Pensionist

6,46,7105Børn under 16 år

2,82,383Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKC4Index

399.782468.992117Højeste personlig indkomst

255.548281.929110Husstandens disponible indkomst

536.437923.570172Husstandens samlede formue

564.277699.734124Husstandsindkomst

1.844.0661.289.18870Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKC4Index

27,625,793Aktier og/eller anparter

46,549,1106Kassekredit

11,612,1104Uddannelsesopsparing

24,623,696Boligopsparing

Finansielle forhold DKC4Index

4,94,388Mindre end 21 timer

7,06,49121 - 30 timer

61,962,210031 - 40 timer

20,719,39341 - 50 timer

5,57,8142Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKC4Index

8,20,00Metropol

20,30,10Metropolomegn

24,00,21Større provinsby

17,10,21Mindre provinsby

16,91,06Landsby

13,498,5735Det åbne land

Område DKC4Index

9,27,480Overklasse

15,519,4125Højere middelklasse

38,142,6112Middelklasse

28,124,788Arbejderklasse

9,05,966Underklasse

Socialklasse DKC4Index

3,00,929Under 23 år

9,13,842Fra 23 til 29 år

7,85,672Fra 30 til 35 år

6,15,589Fra 36 til 39 år

18,219,3106Fra 40 til 49 år

17,922,1123Fra 50 til 59 år

9,812,6129Fra 60 til 65 år

15,719,2122Fra 66 til 75 år

12,411,189Over 75 år

Ældste person i husstanden DKC4Index

6,76,7100Enlige med børn

43,135,783Enlige uden børn

21,922,7104Par med børn

28,334,9123Par uden børn

Familietype DKC4Index

71,470,599Ingen børn

12,013,4112Et barn

12,112,2101To børn

4,53,987Tre eller flere børn

0,520,5098Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKC4Index

21,916,4751 person

47,752,91112 personer

30,530,71013 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKC4Index

Par i hjerter C4C4 Par i hjerter
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conzoom®type C4 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type C4 i forhold til Danmarks befolkning

63,2100,0158Ejerbolig

8,40,00Privat lejebolig

21,00,00Offentlig lejebolig

7,40,00Andelsbolig

Ejerforhold DKC4Index

21,620,093Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKC4Index

32,263,1196Før 1940

21,515,2701940-1965

12,56,2501966-1972

12,87,3571973-1982

13,84,8351983-2003

7,23,548Efter 2003

Opførelsesår DKC4Index

3,90,37Mindre end 40 m²

28,66,121Fra 40 til 80 m²

18,39,753Fra 81 til 100 m²

19,121,7114Fra 101 til 130 m²

10,415,7151Fra 131 til 150 m²

10,318,7181Fra 151 til 180 m²

9,427,8296Større end 180 m²

Boligstørrelse DKC4Index

7,48,2110Andel med fritidsbolig

11,011,4104Sommerhus til værdi over 2 mio

88,588,6100Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,00Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKC4Index

21,919,891Er registreret på Robinsonlisten

42,532,075Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKC4Index

7,85,571Enhedslisten

4,23,379Socialistisk Folkeparti

4,83,470Alternativet

26,324,894Socialdemokraterne

4,62,759Radikale Venstre

19,523,9123Venstre

3,43,091Konservative Folkeparti

7,56,283Liberal Alliance

21,126,0123Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKC4Index

36,513,136Ingen bil

47,260,0127En bil

16,326,9165To eller flere biler

Bilrådighed DKC4Index

51,671,8139Kører i personbil

6,46,094Kører med bus

17,48,549Kører med tog/metro

29,111,138Kører på cykel

0,90,9100Kører på knallert/scooter

Befordring DKC4Index

65,162,596Foretager e-handel

29,534,0115Utryg ved online betaling

83,982,098Internettet giver mange fordele

69,562,189Har profil på Facebook

28,319,569Har profil på LinkedIn

16,611,167Har profil på Twitter

84,479,194Benytter e-mail

Online adfærd DKC4Index

46,440,788Politik generelt

31,225,481Arbejdsmarkedspolitik

37,635,995Skatteforhold

29,427,895Erhvervsforhold

25,820,680EU-forhold

33,441,5124Egns- & lokalforhold

38,636,795Forurening/Miljø

35,230,988Teknologi

54,848,989Sundhed

54,751,694Ernæring

Interesser i husstanden DKC4Index

4,223,5559Stuehuse til landbrug

39,872,8183Enfamiliehuse

14,81,812Række-/kædehuse

4,11,024Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,80,93Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKC4Index

Par i hjerter C4C4 Par i hjerter



247

49,755,2111Traditionelle familieværdier forsvinder

44,540,892For let at få penge fra det offentlige

80,387,6109Gør mere for de svage og ældre

50,740,179Elsker at bruge penge på mig selv

44,537,985Køber helst økologiske fødevarer

59,759,6100Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,565,5102Frivilligt om man vil være i fagforening

40,842,4104Privatiser gerne den offentlige sektor

33,135,8108Tillad rygning på offentlige steder

87,888,0100Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,341,2113Danmark skal passe sig selv

64,956,086Vigtigt for mig at have succes

27,035,2130Globaliseringen skræmmer mig

56,546,783Jeg er god til at forkæle mig selv

52,257,7111Alting ændrer sig for hurtigt

30,925,382Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKC4Index

7,03,246Berlingske

11,77,161Politiken

9,512,6133Jyllands-Posten

4,92,143B.T.

4,62,043Ekstra bladet

4,12,561Børsen

12,75,644MetroXpress

47,452,9112Gratis lokalaviser

59,360,2102Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKC4Index

76,580,9106DR 1

50,851,9102DR 2

73,973,8100TV 2

21,324,3114TV 2 Charlie

58,439,768TV3/TV3+

41,439,395Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKC4Index

14,218,9133P1

28,822,478P3

32,742,7131P4/DR Regional

6,39,1144Radio24syv

13,512,895Nova FM

8,27,085The Voice

5,22,752Radio 100

14,121,5152Lokalradio

Radiovaner DKC4Index

31,541,0130SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,812,094Kvickly

5,40,917Irma

5,82,034Bilka

38,228,675Netto

9,79,7100Aldi

26,917,766Fakta

11,710,085Lidl

17,76,034Føtex

27,030,4113Rema 1000

8,83,034Meny

8,513,5159Spar/Superspar/Eurospar

4,64,9107Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKC4Index

16,419,2117Bager selv

41,556,6136Nyder havearbejde

32,139,5123Gør-det-selv

11,515,1131Hygger med håndarbejde

7,55,776Spiller om penge online

27,527,5100Spiller online spil

46,444,395Besøger ofte venner eller familie

8,47,387Har ofte gæster til spisning

7,05,071Laver finere/gourmet mad

8,25,871Spiser købte færdigretter

26,325,396Spiser slankemad

59,648,882Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,44,398Går på aftenskole/hobbykursus

34,329,887Læser meget faglitteratur

39,237,295Læser meget skønlitteratur

21,718,585Læser mange tidsskrifter

7,09,8140Går ofte i kirke

6,52,742Går ofte på diskotek

2,41,354Går ofte i teater

3,02,170Går ofte på udstilling

3,12,374Går ofte på museum

1,70,635Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,10,838Går ofte til pop-/rockkoncert

88,784,996Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKC4Index

conzoom®type C4 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type C4 i forhold til Danmarks befolkning

Par i hjerter C4C4 Par i hjerter
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Alder

Familietype

Rådighedsbeløb

Vesthimmerlands

Nordfyns

Guldborgsund

Mariagerfjord

Norddjurs 

Geografi

Boligtype

22 %  
har en trailer, der 
er mere end 10 år 

gammel

Elmely C5C5 Elmely 

46 %  
har en PC af 
mærket Acer
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Geodemografi
Elmely bebos af enlige eller par i 40 til 60-årsal-
deren. Overvægten er par og det er også blandt 
disse, man finder andelen med børn. Uddannel-
sesniveauet er gennemsnitligt for generationen, 
idet flest har en erhvervsfaglig uddannelse, mens 
over en fjerdedel forlod uddannelsessystemet 
efter grundskolen. Hver tredje får pension af en 
slags og omkring hver fjerde er helt eller delvist 
forsørget af det offentlige. Indkomsten ligger i 
midten af skalaen, formuen er til gengæld noget 
under. Netop derfor finder vi de fleste i middel- og 
arbejderklassen.

Selvom de ejer deres enfamiliehus eller stuehus, 
er det ikke lykkedes at skabe en større formue på 
mursten, ligesom opsparing generelt har været 
nedprioriteret. Boligarealet er mindst 130 m², 
men især de ældre stuehuse er meget større. 
Ældre betyder, at de er bygget før 1940, men en-
kelte af Elmelys boliger kan også være af nyere 
dato. Du finder dem overalt uden for byerne i det 
åbne land. 

Enkelte driver erhverv fra hjemmeadressen og 
det er ofte selvstændige håndværkere eller for-
eninger, der har adresse i Elmely.

Adfærd, livsstil og holdninger
Selvom de store gamle elmetræer foran huset 
er borte, er der fortsat liv, hvor de tidligere har 
stået. Der er altid noget, der skal gøres enten i 
hjemmet eller ude i den relativt store have, der 
hører Elmely til. Måske står der fortsat et gam-
melt elmetræ, der skal bort og måske hugges 
til brænde, så der kan komme en knude i ovnen. 
Andre gør-det-selv-projekter skræmmer heller 
ikke.

Der er tit behov for et besøg til byggemarkedet, 
for der er ingen grund til at købe mere end man 
lige står og har brug for nu. På vej hjem køber de 
dagligvarerne i den lokale Dagli’Brugsen, men 
hvis de ikke lige har det, der skal bruges, tager 
de bilen til nærmeste by for at handle i en af dis-
countbutikkerne, gerne i Spar.

Inden døre er håndarbejde populært, men det 
kan også være, at computeren er tændt. De 
bruger internettet i samme udstrækning som 
resten af befolkningen, selvom de ikke føler sig 
så trygge ved det. 

Foruden Facebook besøger de gerne sider som 
guloggratis.dk, dba.dk eller bilbasen.dk. Elmely 
nyder at handle eller bytte sig til nyere brugte 
forbrugsvarer. 

Skal typen se tv, hvilket bliver til en del timer hver 
dag, står den på DR1, TV2 eller TV2 News. Man 
kan ikke tage så mange kanaler i Elmely og det 
er sådan set også fint.

Hverdagen er ofte lagt i faste, hjemlige rammer 
og motion er ikke med i dagsordenen for mere 
end halvdelen. Lidt motion er fint, men det er 
bedre at se sport på tv. Motorsport er at fore-
trække, men hver sjette går dog aktivt til ridning 
eller er lystfisker. 

De ser gerne en god film i tv eller køber den på 
dvd. Dagblade køber man sjældent, når der er så 
mange gratis at få. Mange i Elmely foretrækker at 
få deres nyheder fra de gratis distrikts- og lokala-
viser, P4 eller lokalradioen, men nogle supplerer 
også lige med Ekstra Bladet, når de alligevel er 
nede for at hente morgenbrød. 

Transport klares med bil eller på knallert. Elmely 
er faktisk den af alle typer, der cykler mindst. 
Tidligere så man ofte Elmely med en cigaret 
i hånden, men mange har efterhånden kvittet 
tobakken. Blandt de, der endnu ryger, overvejer 
flere at stoppe. 

Deres feriemønster er lidt anderledes end de 
andre, der lever Livet på landet. Størstedelen 
holder som andre gerne ferie i Danmark og hver 
femte tager gerne sydpå, men til forskel holder 
hver fjerde faktisk helst ferien i Norden.

Der er flest Traditionelle-individorienterede og 
Traditionelle i Elmely. Langt hovedparten mener 
således også, at vi skal gøre mere for danskerne 
fremfor at hjælpe i udlandet. Egentlig så de 
fleste gerne, at Danmark passede sig selv. Glo-
baliseringen kan nemlig virke skræmmende og 
de traditionelle familieværdier er nok snart helt 
forsvundet.

Ved det seneste folketingsvalg var det Dansk 
Folkeparti, der høstede flest stemmer, men Ven-
stre og Socialdemokraterne fik også mange af 
typens krydser.

conzoom®type C5 i forhold til Danmarks befolkningElmely

5,02,551Under 131.000 kr

5,04,691Fra 131.000 til 169.999 kr

15,016,8112Fra 170.000 til 218.999 kr

25,030,8123Fra 219.000 til 332.999 kr

25,029,8119Fra 333.000 til 470.999 kr

15,011,577Fra 471.000 til 659.999 kr

5,02,346Fra 660.000 til 846.000 kr

5,01,632Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKC5Index

5,02,652Under 99.000 kr

5,04,590Fra 99.000 til 124.999 kr

15,017,8119Fra 125.000 til 160.999 kr

25,031,1124Fra 161.000 til 221.999 kr

25,028,8115Fra 222.000 til 298.999 kr

15,011,476Fra 299.000 til 393.999 kr

5,02,244Fra 394.000 til 485.000 kr

5,01,632Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKC5Index

5,02,449Under 146.000 kr

5,04,080Fra 146.000 til 189.999 kr

15,014,395Fra 190.000 til 259.999 kr

25,030,4122Fra 260.000 til 435.999 kr

25,031,4125Fra 436.000 til 747.999 kr

15,013,388Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,02,652Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,01,632Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKC5Index

5,05,3107Under -755.000 kr

5,05,5110Fra -755.000 til -447.999 kr

15,016,6110Fra -447.999 til -93.000 kr

25,023,594Fra -92.999 til 62.999 kr

25,028,5114Fra 63.000 til 786.999 kr

15,014,194Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,03,468Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,03,162Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKC5Index

12,513,3106Registreret erhverv

87,586,799Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKC5Index

Elmely C5C5 Elmely
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conzoom®type C5 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type C5 i forhold til Danmarks befolkning

21,227,8131Grundskole

7,14,766Gymnasiel

34,041,9123Erhvervsfaglig

4,84,492Kort videregående

19,615,177Mellemlang videregående og bachelor

10,53,735Lang videregående og forskere

2,92,483Anden, herunder uoplyst

12,7512,0795Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKC5Index

3,33,9118Selvstændige

1,61,279Topledere

10,27,674Lønmodtagere på højt niveau

4,64,086Lønmodtagere på mellem niveau

17,619,7112Lønmodtagere på grundniveau

8,19,6118Øvrige lønmodtagere

5,85,799Arbejdsledige

15,414,997Under uddannelse

1,72,2131Efterlønsmodtagere

22,622,8101Pensionist

6,46,196Børn under 16 år

2,82,281Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKC5Index

399.782345.66286Højeste personlig indkomst

255.548226.86889Husstandens disponible indkomst

536.437308.44857Husstandens samlede formue

564.277502.68289Husstandsindkomst

1.844.066937.58451Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKC5Index

27,624,890Aktier og/eller anparter

46,548,0103Kassekredit

11,614,5125Uddannelsesopsparing

24,621,286Boligopsparing

Finansielle forhold DKC5Index

4,97,5153Mindre end 21 timer

7,05,98421 - 30 timer

61,963,310231 - 40 timer

20,717,18341 - 50 timer

5,56,2113Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKC5Index

8,20,00Metropol

20,30,10Metropolomegn

24,00,21Større provinsby

17,10,21Mindre provinsby

16,91,06Landsby

13,498,5734Det åbne land

Område DKC5Index

9,23,740Overklasse

15,511,171Højere middelklasse

38,143,7115Middelklasse

28,132,0114Arbejderklasse

9,09,5105Underklasse

Socialklasse DKC5Index

3,02,066Under 23 år

9,16,672Fra 23 til 29 år

7,87,8100Fra 30 til 35 år

6,17,0114Fra 36 til 39 år

18,222,1122Fra 40 til 49 år

17,922,2124Fra 50 til 59 år

9,811,0113Fra 60 til 65 år

15,714,391Fra 66 til 75 år

12,47,157Over 75 år

Ældste person i husstanden DKC5Index

6,76,7101Enlige med børn

43,137,387Enlige uden børn

21,921,799Par med børn

28,334,2121Par uden børn

Familietype DKC5Index

71,471,5100Ingen børn

12,013,2110Et barn

12,111,797To børn

4,53,680Tre eller flere børn

0,520,4994Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKC5Index

21,915,9731 person

47,753,01112 personer

30,531,11023 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKC5Index

Elmely C5C5 Elmely
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conzoom®type C5 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type C5 i forhold til Danmarks befolkning

63,282,2130Ejerbolig

8,411,4136Privat lejebolig

21,05,627Offentlig lejebolig

7,40,811Andelsbolig

Ejerforhold DKC5Index

21,618,485Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKC5Index

32,261,1190Før 1940

21,518,1841940-1965

12,55,4431966-1972

12,85,7451973-1982

13,85,8421983-2003

7,23,955Efter 2003

Opførelsesår DKC5Index

3,91,435Mindre end 40 m²

28,614,249Fra 40 til 80 m²

18,314,881Fra 81 til 100 m²

19,123,8125Fra 101 til 130 m²

10,414,1136Fra 131 til 150 m²

10,314,1137Fra 151 til 180 m²

9,417,6187Større end 180 m²

Boligstørrelse DKC5Index

7,43,851Andel med fritidsbolig

11,07,871Sommerhus til værdi over 2 mio

88,592,2104Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,00Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKC5Index

21,921,9100Er registreret på Robinsonlisten

42,527,264Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKC5Index

7,85,672Enhedslisten

4,23,276Socialistisk Folkeparti

4,83,266Alternativet

26,325,196Socialdemokraterne

4,62,453Radikale Venstre

19,524,0123Venstre

3,42,987Konservative Folkeparti

7,55,877Liberal Alliance

21,126,6126Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKC5Index

36,522,161Ingen bil

47,256,2119En bil

16,321,7133To eller flere biler

Bilrådighed DKC5Index

51,672,8141Kører i personbil

6,42,539Kører med bus

17,47,845Kører med tog/metro

29,19,031Kører på cykel

0,90,556Kører på knallert/scooter

Befordring DKC5Index

65,166,7102Foretager e-handel

29,532,1109Utryg ved online betaling

83,974,389Internettet giver mange fordele

69,570,1101Har profil på Facebook

28,316,257Har profil på LinkedIn

16,612,374Har profil på Twitter

84,478,092Benytter e-mail

Online adfærd DKC5Index

46,438,984Politik generelt

31,228,290Arbejdsmarkedspolitik

37,631,784Skatteforhold

29,425,587Erhvervsforhold

25,819,576EU-forhold

33,440,4121Egns- & lokalforhold

38,634,389Forurening/Miljø

35,230,286Teknologi

54,850,091Sundhed

54,748,088Ernæring

Interesser i husstanden DKC5Index

4,215,1360Stuehuse til landbrug

39,868,7173Enfamiliehuse

14,88,054Række-/kædehuse

4,12,766Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,85,515Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKC5Index

Elmely C5C5 Elmely 
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49,758,8118Traditionelle familieværdier forsvinder

44,546,1104For let at få penge fra det offentlige

80,384,6105Gør mere for de svage og ældre

50,742,784Elsker at bruge penge på mig selv

44,537,985Køber helst økologiske fødevarer

59,766,5111Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,567,1104Frivilligt om man vil være i fagforening

40,843,9108Privatiser gerne den offentlige sektor

33,136,9111Tillad rygning på offentlige steder

87,887,399Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,343,6120Danmark skal passe sig selv

64,955,786Vigtigt for mig at have succes

27,030,4113Globaliseringen skræmmer mig

56,550,790Jeg er god til at forkæle mig selv

52,259,9115Alting ændrer sig for hurtigt

30,923,777Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKC5Index

7,02,130Berlingske

11,74,639Politiken

9,56,669Jyllands-Posten

4,93,571B.T.

4,66,5141Ekstra bladet

4,12,868Børsen

12,76,148MetroXpress

47,458,0122Gratis lokalaviser

59,366,6112Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKC5Index

76,575,499DR 1

50,850,399DR 2

73,976,3103TV 2

21,324,0113TV 2 Charlie

58,450,987TV3/TV3+

41,449,7120Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKC5Index

14,211,883P1

28,824,685P3

32,735,0107P4/DR Regional

6,34,876Radio24syv

13,514,2105Nova FM

8,27,490The Voice

5,24,077Radio 100

14,124,0170Lokalradio

Radiovaner DKC5Index

31,544,9143SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,813,1102Kvickly

5,40,00Irma

5,83,153Bilka

38,229,978Netto

9,710,7110Aldi

26,923,688Fakta

11,712,8109Lidl

17,75,028Føtex

27,023,587Rema 1000

8,87,585Meny

8,512,2144Spar/Superspar/Eurospar

4,62,350Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKC5Index

16,421,5131Bager selv

41,554,2131Nyder havearbejde

32,144,7139Gør-det-selv

11,511,8103Hygger med håndarbejde

7,58,7116Spiller om penge online

27,525,793Spiller online spil

46,442,592Besøger ofte venner eller familie

8,45,565Har ofte gæster til spisning

7,07,0100Laver finere/gourmet mad

8,27,794Spiser købte færdigretter

26,324,894Spiser slankemad

59,646,077Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,44,8109Går på aftenskole/hobbykursus

34,328,483Læser meget faglitteratur

39,230,077Læser meget skønlitteratur

21,716,576Læser mange tidsskrifter

7,05,781Går ofte i kirke

6,52,335Går ofte på diskotek

2,40,14Går ofte i teater

3,01,033Går ofte på udstilling

3,11,135Går ofte på museum

1,70,953Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,10,210Går ofte til pop-/rockkoncert

88,782,293Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKC5Index

conzoom®type C5 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type C5 i forhold til Danmarks befolkning

Elmely C5C5 Elmely 
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Alder

Familietype

Rådighedsbeløb

Dragør
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Gentofte
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Risskov

Geografi

Boligtype

44 %  
har tyverialarm
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Geodemografi
Den største andel af Formue og formåen er 40 
til 60-årige par, men der er også et stort antal, 
som er fra midt i 60’erne og op. Den ældre andel 
forskyder gennemsnittet med børn, men det er 
alligevel stadig hvert tredje par, der har to børn 
eller flere. De vokser op i store klassiske palævil-
laer af ældre dato eller helt nybyggede arkitekt-
tegnede ejerboliger. Op mod hver fjerde har også 
et sommerhus i Danmark. Sommerhuset kan 
være handlet for over to millioner, så rigtig mange 
har tyverialarm både der og i hjemmet. 

Langt de fleste har bil, næsten hver tredje har 
to biler og nogle en firmabil. Du ser dem suse 
rundt i store og dyre biler særligt i det nordlige 
strandvejsbælte i København, nord for Aarhus, 
eller Hasseris i Aalborg. Såvel boliger som biler 
er det rene liebhaveri.

De fleste har taget en lang videregående uddan-
nelse, men der er også en pæn andel af mel-
lemlange uddannelser. Antallet af topledere og 
højere funktionærer er ganske højt, ligesom der 
er en del succesfulde selvstændige og forskere. 
Næsten hver tredje har virksomhed på deres 
private adresse, hvor særligt mange er konsu-
lentvirksomheder og holdingselskaber, der kan 
dække over mange aktiviteter og investeringer.

Halvdelen har en solid formue og en husstands-
indkomst, der er langt højere end deres privat-
forbrug, men der arbejdes også for den, så en 
arbejdsuge kan godt være på mere end 50 timer. 
Formue og formåen må derfor siges at være 
ganske beskrivende for disse mennesker, som 
lever livet i overklassen.

Adfærd, livsstil og holdninger
Karrieren er en passion for Formue og formåen. 
De arbejder hårdt, men de prioriterer til gengæld 
også kvalitetstid, når de har fri. Det kan være 
afstressende og praktisk på én gang, når man får 
klaret lidt havearbejde, bagt lækre fuldkornsbol-
ler til ungernes madpakker eller får malet de 
vindueskarme, der har trængt et stykke tid. Til 
gengæld klares indkøbene gerne online for at 
sparre tid.

Fritiden går dog ikke udelukkende med det hus-
lige. De har ofte gæster eller er selv på besøg 
hos venner og familie. Gæster eller ej, får de 
ofte lækker gourmetmad efter nye opskrifter. De 
prøver gerne nye og spændende produkter og 
betaler gerne ekstra for økologi og god kvalitet. 
Det gode liv kalder på slankemad hos hver fjerde, 
der måske i højere grad skal virke forebyggende 
end fedmebekæmpende.

De går også ofte ud, da de er store kulturforbru-
gere med besøg på både udstillinger, museer, til 
forestillinger eller ballet/opera og klassisk kon-
cert. Ud kommer de også, når de skal motionere. 

For at holde pusten, løber de ofte på villavejene 
og særligt mange må en tur i cykelshortsene for 

at lufte de ganske dyre racercykler. Ellers skal 
du i fitnesscentret for at se dem svede. Tennis 
og ridning er dog også populære sportsgrene 
samt golf. 

De rejser en del og tager gerne på flere store og 
dyre ferier årligt. Nogle står på ski hver eneste 
vinter og de erhvervsaktive flyver flere gange 
månedligt, hvis altså ikke frekvensen er steget 
til hver eneste uge.

Deres interessefelt er meget bredt og inkluderer 
blandt andet boligdesign og indretning, mode, 
kultur, politik, samfundsøkonomi, skatteforhold 
og ernæring. Alt dette næres ved deres store 
og alsidige medieforbrug: Børsen, Berlingske 
eller Politiken dumper ind ad brevsprækken og 
bladres igennem fra morgenstunden sammen 
med morgenkaffen. Måske endda alle tre. I week-
enden suppleres med Weekendavisen og det er 
også her de får kigget i fagbladene Dagens Me-
dicin og Ingeniøren, afhængig af deres hverv. 
Blandt magasiner læser en del Mercedes-Benz 
Magazine eller Audi Magazine samt diverse bo-
lig- og modemagasiner. Omkring halvdelen læ-
ser både skøn- og faglitteratur. 

De ser moderne teknologi som en fordel i hver-
dagen og er først med de nyeste gadgets. Face-
book er næsten lige så populært som LinkedIn, 
men noget tyder på, at de i stigende grad lader 
dimserne være, når de har fri. Undtagen når de 
skal passe finanserne og handle aktier og vær-
dipapirer, selvfølgelig.

Formue og formåen er nok privilegerede, men 
de deler også ud. Hver femte er medlem af en 
natur- eller miljøorganisation og tæt på halvde-
len af en humanitær organisation, som de støtter 
med pæne beløb. Størstedelen er i det Moderne 
segment i Gallups Kompas i kombination med 
at være Individorienterede eller Fællesskabs-
orienterede.

Det afspejles holdningsmæssigt. De føler nemlig 
godt, at de kan følge med udviklingen og samtidig 
bevare de traditionelle familieværdier. De mener 
ikke, at forskellen mellem rig og fattig er stor og 
de fleste synes også, at vi gør nok for de svage 
og ældre. Faktisk ville en del være tilfredse med 
en lavere skat, selvom de skulle klare flere ting 
selv. Det skal bare ikke gå ud over de offentlige 
midler, der går til kunst og kultur. Desuden ser 
de Danmark som en relevant aktør uden for vores 
grænser.

Ved det seneste valg satte mange derfor kryds 
ved Radikale Venstre, Liberal Alliance eller det 
Konservative Folkeparti. Formue og formåen er 
desuden den type, der har den højeste stem-
meprocent. 

Formue og formåen ved godt, at de er en attraktiv 
målgruppe, men de er trætte af, at brevkassen 
bugner med tilbud. Mange siger derfor Nej tak til 
reklamer og en del står på Robinsonlisten.

conzoom®type D1 i forhold til Danmarks befolkningFormue og formåen 

5,00,713Under 131.000 kr

5,00,48Fra 131.000 til 169.999 kr

15,01,17Fra 170.000 til 218.999 kr

25,04,518Fra 219.000 til 332.999 kr

25,011,245Fra 333.000 til 470.999 kr

15,021,3142Fra 471.000 til 659.999 kr

5,017,6352Fra 660.000 til 846.000 kr

5,043,2864Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKD1Index

5,00,816Under 99.000 kr

5,00,510Fra 99.000 til 124.999 kr

15,01,28Fra 125.000 til 160.999 kr

25,03,916Fra 161.000 til 221.999 kr

25,010,843Fra 222.000 til 298.999 kr

15,021,5143Fra 299.000 til 393.999 kr

5,018,4368Fra 394.000 til 485.000 kr

5,043,0860Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKD1Index

5,00,612Under 146.000 kr

5,00,36Fra 146.000 til 189.999 kr

15,00,85Fra 190.000 til 259.999 kr

25,03,815Fra 260.000 til 435.999 kr

25,012,550Fra 436.000 til 747.999 kr

15,018,6124Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,017,2344Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,046,2924Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKD1Index

5,04,793Under -755.000 kr

5,02,448Fra -755.000 til -447.999 kr

15,04,731Fra -447.999 til -93.000 kr

25,04,217Fra -92.999 til 62.999 kr

25,012,952Fra 63.000 til 786.999 kr

15,021,7145Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,016,2323Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,033,3666Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKD1Index

12,531,0247Registreret erhverv

87,569,079Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKD1Index

Formue og formåen D1D1 Formue og formåen
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21,23,617Grundskole

7,14,158Gymnasiel

34,016,047Erhvervsfaglig

4,84,8101Kort videregående

19,629,9153Mellemlang videregående og bachelor

10,541,3395Lang videregående og forskere

2,90,39Anden, herunder uoplyst

12,7515,71123Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKD1Index

3,34,7144Selvstændige

1,64,7297Topledere

10,218,6182Lønmodtagere på højt niveau

4,66,6142Lønmodtagere på mellem niveau

17,613,376Lønmodtagere på grundniveau

8,17,288Øvrige lønmodtagere

5,82,441Arbejdsledige

15,419,8129Under uddannelse

1,70,952Efterlønsmodtagere

22,610,747Pensionist

6,47,4117Børn under 16 år

2,83,8138Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKD1Index

399.7821.112.205278Højeste personlig indkomst

255.548627.836246Husstandens disponible indkomst

536.4372.683.046500Husstandens samlede formue

564.2771.554.025275Husstandsindkomst

1.844.0664.688.563254Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKD1Index

27,651,6187Aktier og/eller anparter

46,557,9125Kassekredit

11,617,2148Uddannelsesopsparing

24,631,1126Boligopsparing

Finansielle forhold DKD1Index

4,95,6114Mindre end 21 timer

7,011,216021 - 30 timer

61,943,17031 - 40 timer

20,733,516241 - 50 timer

5,56,6120Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKD1Index

8,21,315Metropol

20,350,1246Metropolomegn

24,018,175Større provinsby

17,119,8116Mindre provinsby

16,96,538Landsby

13,44,232Det åbne land

Område DKD1Index

9,244,6483Overklasse

15,532,7211Højere middelklasse

38,116,543Middelklasse

28,15,520Arbejderklasse

9,00,78Underklasse

Socialklasse DKD1Index

3,00,723Under 23 år

9,13,437Fra 23 til 29 år

7,85,266Fra 30 til 35 år

6,15,589Fra 36 til 39 år

18,220,8115Fra 40 til 49 år

17,921,9122Fra 50 til 59 år

9,811,6119Fra 60 til 65 år

15,718,8120Fra 66 til 75 år

12,412,298Over 75 år

Ældste person i husstanden DKD1Index

6,79,4141Enlige med børn

43,123,755Enlige uden børn

21,941,6190Par med børn

28,325,389Par uden børn

Familietype DKD1Index

71,449,069Ingen børn

12,016,3136Et barn

12,124,6203To børn

4,510,1224Tre eller flere børn

0,520,99193Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKD1Index

21,96,5301 person

47,742,2882 personer

30,551,21683 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKD1Index

Formue og formåen D1D1 Formue og formåen
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conzoom®type D1 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type D1 i forhold til Danmarks befolkning

63,297,9155Ejerbolig

8,41,518Privat lejebolig

21,00,52Offentlig lejebolig

7,40,12Andelsbolig

Ejerforhold DKD1Index

21,644,0204Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKD1Index

32,231,497Før 1940

21,524,01111940-1965

12,512,2981966-1972

12,811,4891973-1982

13,814,11021983-2003

7,27,097Efter 2003

Opførelsesår DKD1Index

3,90,00Mindre end 40 m²

28,61,14Fra 40 til 80 m²

18,34,123Fra 81 til 100 m²

19,117,290Fra 101 til 130 m²

10,419,9191Fra 131 til 150 m²

10,326,9261Fra 151 til 180 m²

9,430,8328Større end 180 m²

Boligstørrelse DKD1Index

7,422,1298Andel med fritidsbolig

11,023,5214Sommerhus til værdi over 2 mio

88,576,586Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,00Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKD1Index

21,924,7113Er registreret på Robinsonlisten

42,560,1141Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKD1Index

7,86,684Enhedslisten

4,24,198Socialistisk Folkeparti

4,85,2109Alternativet

26,322,786Socialdemokraterne

4,67,4161Radikale Venstre

19,520,4105Venstre

3,45,9177Konservative Folkeparti

7,512,6167Liberal Alliance

21,114,669Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKD1Index

36,58,724Ingen bil

47,261,5130En bil

16,329,8183To eller flere biler

Bilrådighed DKD1Index

51,650,498Kører i personbil

6,43,961Kører med bus

17,420,8120Kører med tog/metro

29,135,6122Kører på cykel

0,90,9100Kører på knallert/scooter

Befordring DKD1Index

65,166,2102Foretager e-handel

29,523,078Utryg ved online betaling

83,991,6109Internettet giver mange fordele

69,568,398Har profil på Facebook

28,344,8158Har profil på LinkedIn

16,618,1109Har profil på Twitter

84,491,7109Benytter e-mail

Online adfærd DKD1Index

46,457,5124Politik generelt

31,236,3116Arbejdsmarkedspolitik

37,644,0117Skatteforhold

29,440,1136Erhvervsforhold

25,831,2121EU-forhold

33,429,388Egns- & lokalforhold

38,647,7124Forurening/Miljø

35,236,2103Teknologi

54,859,2108Sundhed

54,757,5105Ernæring

Interesser i husstanden DKD1Index

4,21,127Stuehuse til landbrug

39,886,9219Enfamiliehuse

14,812,081Række-/kædehuse

4,10,00Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,80,00Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKD1Index

Formue og formåen D1D1 Formue og formåen
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49,736,173Traditionelle familieværdier forsvinder

44,551,2115For let at få penge fra det offentlige

80,370,388Gør mere for de svage og ældre

50,751,0101Elsker at bruge penge på mig selv

44,558,1131Køber helst økologiske fødevarer

59,749,082Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,570,8110Frivilligt om man vil være i fagforening

40,847,2116Privatiser gerne den offentlige sektor

33,126,379Tillad rygning på offentlige steder

87,887,099Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,321,158Danmark skal passe sig selv

64,973,1113Vigtigt for mig at have succes

27,016,661Globaliseringen skræmmer mig

56,553,995Jeg er god til at forkæle mig selv

52,237,071Alting ændrer sig for hurtigt

30,937,8122Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKD1Index

7,030,9441Berlingske

11,734,0291Politiken

9,514,1148Jyllands-Posten

4,95,1104B.T.

4,61,022Ekstra bladet

4,111,9290Børsen

12,711,389MetroXpress

47,447,2100Gratis lokalaviser

59,344,174Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKD1Index

76,584,0110DR 1

50,859,9118DR 2

73,968,693TV 2

21,312,056TV 2 Charlie

58,441,170TV3/TV3+

41,421,151Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKD1Index

14,229,5208P1

28,835,1122P3

32,731,998P4/DR Regional

6,311,5183Radio24syv

13,512,290Nova FM

8,28,4102The Voice

5,25,5106Radio 100

14,14,431Lokalradio

Radiovaner DKD1Index

31,515,850SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,818,1141Kvickly

5,419,1354Irma

5,88,5147Bilka

38,239,3103Netto

9,75,052Aldi

26,914,052Fakta

11,73,732Lidl

17,720,4115Føtex

27,013,048Rema 1000

8,819,9226Meny

8,54,148Spar/Superspar/Eurospar

4,61,124Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKD1Index

16,418,3112Bager selv

41,549,9120Nyder havearbejde

32,132,7102Gør-det-selv

11,58,776Hygger med håndarbejde

7,54,560Spiller om penge online

27,521,177Spiller online spil

46,447,9103Besøger ofte venner eller familie

8,412,7151Har ofte gæster til spisning

7,011,7167Laver finere/gourmet mad

8,29,4115Spiser købte færdigretter

26,321,381Spiser slankemad

59,671,7120Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,46,1139Går på aftenskole/hobbykursus

34,343,3126Læser meget faglitteratur

39,250,9130Læser meget skønlitteratur

21,732,8151Læser mange tidsskrifter

7,06,491Går ofte i kirke

6,56,092Går ofte på diskotek

2,46,6275Går ofte i teater

3,05,5183Går ofte på udstilling

3,16,8219Går ofte på museum

1,75,0294Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,11,990Går ofte til pop-/rockkoncert

88,795,6108Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKD1Index

conzoom®type D1 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type D1 i forhold til Danmarks befolkning

Formue og formåen D1D1 Formue og formåen



29 %  
spiser økologi-
ske grøntsager 

hver dag

21 %  
har en uddannel-

sesopsparing

Alder

Familietype

Rådighedsbeløb

Egedal

Allerød
Skander-
borg Hillerød

Dragør

Geografi

Boligtype

Solsiden D2D2 Solsiden
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Geodemografi
De, der bor på Solsiden er typisk par over 40 år 
med mange børn. Uddannelsesniveauet er højt. 
En  fjerdedel har en lang videregående uddan-
nelse, en tredjedel har en mellemlang videre-
gående uddannelse eller en bachelorgrad. Som 
resultat heraf er flere topledere eller besidder 
høje stillinger, hvis de da ikke er selvstændige 
eller forskere. Selv de ældste i denne type ar-
bejder i stor udstrækning stadigvæk. Derfor er 
husstandsindkomster i millionklassen ikke ual-
mindelige og deres formue er typisk det dobbelte 
af deres årsindkomst. De fleste på Solsiden er 
ikke overraskende til at finde i den øvre middel- 
og overklassen.

De store liebhaverboliger ligger naturligvis på 
Solsiden. Husene er ofte på op til 180 m² eller 
mere og har den bedste beliggenhed i de mest 
eftertragtede kvarterer i storbyerne. Fælles for 
dem er beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed 
og de fleste har udsigt til sø, hav eller åbne land-
skaber. Ejendomsvurderingerne følger sjældent 
med de reelle handelspriser, men omvendt er 
priserne meget påvirkelige i krisetider. Det har 
mange mærket. En del har også et stort som-
merhus eller feriebolig i udlandet, hvoraf mange 
er til en værdi på over to millioner kroner. De 
fleste har bil.  

Næsten hver fjerde har CVR-nummer på den 
private adresse i form af enten en konsulent-
virksomhed og et eller flere finansielle holding-
selskaber. 

Adfærd, livsstil og holdninger
Karrieren fylder en del for Solsiden, både i ka-
lenderen og i hjertet. Jobbet bringer dem ofte på 
tværs af landet eller længere. I så fald vælger de 
at transportere sig i bil eller fly frem for kollektiv 
transport på landjorden. 

Det betyder dog ikke, at de ikke får rørt sig, for 
Solsiden prioriterer faktisk deres træning højt. 
Når de skal motionere, er det heldigt, at de bor 
tæt på naturskønne områder, da træningen ofte 
foregår udenfor. Måske er de i gang med at træne 
op til et triatlon, for der er mange, som dyrker 
både løb, svømning og cykelløb.  

Digitalt er Solsiden rigtig godt med, idet de både 
anvender og føler sig trygge ved den moderne 
teknologi. De handler en del på nettet - også 
dagligvarer. Desuden får de en strøm af nyheder 
og informationer online, heriblandt den daglige 
opdatering på kurs- og renteudviklingen på de-
res aktier og obligationer. Internettet bruges 
også til at holde sig opdateret om nyheder, politik, 

investeringer, rejser og de sociale medier. To 
tredjedele er på Facebook, mens en tredjedel er 
på LinkedIn og der er også kommet gang i Twitter.
Solsiden opfatter ikke sig selv som særligt spiri-
tuelle, måske snarere fornuftige. Alligevel er de 
begyndt at gå i kirke oftere. Liden sættes ikke til 
skæbnen: Mange er syge- og sundhedsforsik-
rede, har opsparinger, tyverialarm, vejhjælp og 
de køber ikke ting, før de har råd til dem. 

Selvom man bor på Solsiden, kan man godt træn-
ge til, at solen også skinner fra en ny vinkel. Der-
for har mange været på solferie, storby- og kul-
turferie eller en forlænget weekend flere gange 
i det forløbne år. Ferierne er højt prioriterede og 
familien rejser gerne sammen. De undgår dog i 
videst muligt omfang at køre i bil til destinationen 
og aldrig i bus. I stedet lejer de hellere en lækker 
bil, når de kommer frem til lufthavnen på deres 
destination.

Du kan ofte spotte typen i teatret og på museer. 
De vil til gengæld ikke bruge meget tid på tv eller 
radio, men foretrækker at vælge deres under-
holdning selv, når det passer dem bedst.

Solsiden læser færre og færre aviser, til gen-
gæld læser de Computerworld, Tænk, Bo Bedre, 
Gastro, Spis Bedre, Mad & Bolig og Rum samt 
forskellige modemagasiner for mænd og kvinder. 
Dertil kommer sikkert en række udenlandske 
tidsskrifter. I de mange livstilsmagasiner finder 
de inspiration til familien og nye opskrifter, som 
de gerne kaster sig ud i. Ingredienserne til disse 
finder de ofte i specialbutikker og de betaler 
gerne ekstra for god kvalitet.

De er i højere grad Moderne-individorienterede 
og Moderne, men en del er også Fællesskabs-
orienterede. 

Solsiden er således ikke bekymrede over den 
hastighed, som samfundet og globaliseringen 
udvikler sig i. Derudover mener de ikke, at der er 
stor forskel mellem rig og fattig i Danmark eller 
at penge skulle være en målestok for, hvordan 
man klarer sig. De mener, at miljøet er vigtigere 
end industriens vækstvilkår, og at det ville være 
i orden at indføre flere rygeforbud. Udenrigspo-
litisk støtter de Danmark som en aktiv spiller.

Ved det seneste folketingsvalg var højrefløjen 
Solsidens favorit og de er gode til at bruge deres 
stemmeret.

Solsiden er almindeligt repræsenteret på Ro-
binsonlisten og halvdelen siger også Nej tak til 
reklamer.
 

conzoom®type D2 i forhold til Danmarks befolkningSolsiden

5,00,613Under 131.000 kr

5,00,613Fra 131.000 til 169.999 kr

15,02,215Fra 170.000 til 218.999 kr

25,09,739Fra 219.000 til 332.999 kr

25,023,092Fra 333.000 til 470.999 kr

15,031,7211Fra 471.000 til 659.999 kr

5,015,9318Fra 660.000 til 846.000 kr

5,016,2324Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKD2Index

5,00,714Under 99.000 kr

5,00,714Fra 99.000 til 124.999 kr

15,02,315Fra 125.000 til 160.999 kr

25,08,634Fra 161.000 til 221.999 kr

25,022,690Fra 222.000 til 298.999 kr

15,031,8212Fra 299.000 til 393.999 kr

5,016,3326Fra 394.000 til 485.000 kr

5,017,1342Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKD2Index

5,00,510Under 146.000 kr

5,00,48Fra 146.000 til 189.999 kr

15,01,49Fra 190.000 til 259.999 kr

25,07,630Fra 260.000 til 435.999 kr

25,022,389Fra 436.000 til 747.999 kr

15,033,0220Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,017,7355Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,017,1342Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKD2Index

5,04,897Under -755.000 kr

5,03,570Fra -755.000 til -447.999 kr

15,07,450Fra -447.999 til -93.000 kr

25,06,225Fra -92.999 til 62.999 kr

25,018,373Fra 63.000 til 786.999 kr

15,027,4183Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,015,3305Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,017,0340Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKD2Index

12,522,9183Registreret erhverv

87,577,188Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKD2Index

Solsiden D2D2 Solsiden
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conzoom®type D2 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type D2 i forhold til Danmarks befolkning

21,25,928Grundskole

7,14,665Gymnasiel

34,025,675Erhvervsfaglig

4,86,2129Kort videregående

19,633,2169Mellemlang videregående og bachelor

10,524,3232Lang videregående og forskere

2,90,27Anden, herunder uoplyst

12,7514,79116Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKD2Index

3,34,0123Selvstændige

1,62,9181Topledere

10,215,2149Lønmodtagere på højt niveau

4,66,9148Lønmodtagere på mellem niveau

17,618,5105Lønmodtagere på grundniveau

8,18,3102Øvrige lønmodtagere

5,83,256Arbejdsledige

15,418,4120Under uddannelse

1,71,273Efterlønsmodtagere

22,611,350Pensionist

6,47,7120Børn under 16 år

2,82,488Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKD2Index

399.782630.667158Højeste personlig indkomst

255.548391.576153Husstandens disponible indkomst

536.4371.646.526307Husstandens samlede formue

564.277979.832174Husstandsindkomst

1.844.0662.762.655150Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKD2Index

27,637,6136Aktier og/eller anparter

46,554,1116Kassekredit

11,621,1182Uddannelsesopsparing

24,632,3131Boligopsparing

Finansielle forhold DKD2Index

4,92,245Mindre end 21 timer

7,06,59321 - 30 timer

61,958,29431 - 40 timer

20,727,713441 - 50 timer

5,55,498Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKD2Index

8,20,45Metropol

20,329,9147Metropolomegn

24,024,8104Større provinsby

17,120,0117Mindre provinsby

16,914,284Landsby

13,410,679Det åbne land

Område DKD2Index

9,226,7289Overklasse

15,535,8231Højere middelklasse

38,126,971Middelklasse

28,19,433Arbejderklasse

9,01,213Underklasse

Socialklasse DKD2Index

3,01,136Under 23 år

9,15,156Fra 23 til 29 år

7,87,089Fra 30 til 35 år

6,16,9112Fra 36 til 39 år

18,223,0127Fra 40 til 49 år

17,922,5126Fra 50 til 59 år

9,811,0113Fra 60 til 65 år

15,715,398Fra 66 til 75 år

12,48,165Over 75 år

Ældste person i husstanden DKD2Index

6,710,4156Enlige med børn

43,115,235Enlige uden børn

21,952,8241Par med børn

28,321,576Par uden børn

Familietype DKD2Index

71,436,751Ingen børn

12,017,3144Et barn

12,131,0256To børn

4,515,0333Tre eller flere børn

0,521,29251Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKD2Index

21,93,9181 person

47,740,3842 personer

30,555,91833 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKD2Index

Solsiden D2D2 Solsiden
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conzoom®type D2 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type D2 i forhold til Danmarks befolkning

63,297,8155Ejerbolig

8,41,417Privat lejebolig

21,00,63Offentlig lejebolig

7,40,11Andelsbolig

Ejerforhold DKD2Index

21,637,5174Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKD2Index

32,222,570Før 1940

21,521,51001940-1965

12,514,31141966-1972

12,813,91081973-1982

13,816,71211983-2003

7,211,1154Efter 2003

Opførelsesår DKD2Index

3,90,00Mindre end 40 m²

28,61,76Fra 40 til 80 m²

18,36,033Fra 81 til 100 m²

19,121,7114Fra 101 til 130 m²

10,422,2213Fra 131 til 150 m²

10,327,3264Fra 151 til 180 m²

9,421,1224Større end 180 m²

Boligstørrelse DKD2Index

7,415,5208Andel med fritidsbolig

11,014,9136Sommerhus til værdi over 2 mio

88,585,196Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,00Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKD2Index

21,925,4116Er registreret på Robinsonlisten

42,549,2116Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKD2Index

7,86,887Enhedslisten

4,24,2101Socialistisk Folkeparti

4,84,493Alternativet

26,326,4100Socialdemokraterne

4,65,0109Radikale Venstre

19,520,3104Venstre

3,43,9115Konservative Folkeparti

7,58,3110Liberal Alliance

21,119,894Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKD2Index

36,58,323Ingen bil

47,263,0134En bil

16,328,7176To eller flere biler

Bilrådighed DKD2Index

51,653,1103Kører i personbil

6,42,336Kører med bus

17,410,560Kører med tog/metro

29,134,2118Kører på cykel

0,90,556Kører på knallert/scooter

Befordring DKD2Index

65,166,9103Foretager e-handel

29,522,877Utryg ved online betaling

83,988,8106Internettet giver mange fordele

69,574,7107Har profil på Facebook

28,332,1113Har profil på LinkedIn

16,621,4129Har profil på Twitter

84,486,1102Benytter e-mail

Online adfærd DKD2Index

46,442,792Politik generelt

31,231,7102Arbejdsmarkedspolitik

37,639,6105Skatteforhold

29,431,2106Erhvervsforhold

25,825,699EU-forhold

33,426,178Egns- & lokalforhold

38,629,977Forurening/Miljø

35,240,3114Teknologi

54,858,1106Sundhed

54,752,095Ernæring

Interesser i husstanden DKD2Index

4,23,583Stuehuse til landbrug

39,886,9218Enfamiliehuse

14,89,665Række-/kædehuse

4,10,00Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,80,00Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKD2Index

Solsiden D2D2 Solsiden
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49,743,387Traditionelle familieværdier forsvinder

44,549,6111For let at få penge fra det offentlige

80,370,888Gør mere for de svage og ældre

50,753,1105Elsker at bruge penge på mig selv

44,542,696Køber helst økologiske fødevarer

59,746,979Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,566,8104Frivilligt om man vil være i fagforening

40,839,597Privatiser gerne den offentlige sektor

33,126,480Tillad rygning på offentlige steder

87,877,989Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,326,372Danmark skal passe sig selv

64,976,4118Vigtigt for mig at have succes

27,019,472Globaliseringen skræmmer mig

56,558,6104Jeg er god til at forkæle mig selv

52,244,084Alting ændrer sig for hurtigt

30,929,796Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKD2Index

7,09,1130Berlingske

11,714,3122Politiken

9,512,6133Jyllands-Posten

4,97,1145B.T.

4,63,372Ekstra bladet

4,14,7115Børsen

12,710,784MetroXpress

47,444,594Gratis lokalaviser

59,359,2100Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKD2Index

76,580,3105DR 1

50,849,698DR 2

73,971,096TV 2

21,313,463TV 2 Charlie

58,456,697TV3/TV3+

41,433,982Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKD2Index

14,217,4123P1

28,833,0115P3

32,730,292P4/DR Regional

6,39,1144Radio24syv

13,518,3136Nova FM

8,217,8217The Voice

5,211,5221Radio 100

14,110,272Lokalradio

Radiovaner DKD2Index

31,532,7104SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,85,644Kvickly

5,41,833Irma

5,89,8169Bilka

38,249,3129Netto

9,76,163Aldi

26,915,558Fakta

11,711,7100Lidl

17,713,677Føtex

27,020,777Rema 1000

8,85,765Meny

8,54,047Spar/Superspar/Eurospar

4,64,189Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKD2Index

16,424,0146Bager selv

41,545,8110Nyder havearbejde

32,128,087Gør-det-selv

11,58,574Hygger med håndarbejde

7,58,1108Spiller om penge online

27,533,4121Spiller online spil

46,444,395Besøger ofte venner eller familie

8,411,8140Har ofte gæster til spisning

7,09,7139Laver finere/gourmet mad

8,28,6105Spiser købte færdigretter

26,321,582Spiser slankemad

59,676,0128Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,46,1139Går på aftenskole/hobbykursus

34,343,5127Læser meget faglitteratur

39,243,1110Læser meget skønlitteratur

21,722,1102Læser mange tidsskrifter

7,012,9184Går ofte i kirke

6,58,1125Går ofte på diskotek

2,41,875Går ofte i teater

3,01,343Går ofte på udstilling

3,12,374Går ofte på museum

1,71,9112Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,11,990Går ofte til pop-/rockkoncert

88,790,8102Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKD2Index

conzoom®type D2 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type D2 i forhold til Danmarks befolkning

Solsiden D2D2 Solsiden



25 %  
har investerings-
foreningsbeviser

27 %  
læser skønlit-

teratur hver dag

Alder

Familietype

Rådighedsbeløb

Egedal
Allerød, Furesø,

Dragør

Fredensborg

Geografi

Boligtype

Guldkant på tilværelsen D3D3 Guldkant på tilværelsen
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Geodemografi
Kernen i Guldkant på tilværelsen er modne par 
mellem 50 og 75 år, som overvejende er uden 
hjemmeboende børn. Man kunne fristes til at 
sige, at de har sølv i hår og guld i mund. Formuen 
ligger i snit fire gange højere end landsgennem-
snittet, og indkomsten er for de fleste ganske 
høj. Til trods for aldersprofilen, arbejder langt de 
fleste fortsat, hvilket betyder, at de, der arbejder, 
gør det på kanten til pensionsalderen. De kan 
være topledere, højere funktionærer, forskere 
eller selvstændige, da næsten hver fjerde har 
erhverv hjemme.

Deres uddannelsesniveau er generelt ganske 
højt, generationen taget i betragtning. En fem-
tedel har en lang videregående uddannelse og 
næsten en tredjedel har en mellemlang videre-
gående uddannelse eller en bachelorgrad. De 
fordeler sig ligeligt fra middel- til overklassen.

Du finder Guldkant på tilværelsen, hvor ejen-
domsværdierne er høje og hvor villaerne ofte er 
180 m² eller større, mens enkelte er rækkehuse, 
som er den dyre af slagsen. De er beliggende i 
omegnen af hovedstaden og de større byer i re-
gionerne. Stort set alle har bil og hos hver tredje 
står der to eller flere biler i indkørslen. Flere har 
desuden sommerhus, hvoraf en del har en værdi 
på over to millioner kroner. 

Adfærd, livsstil og holdninger
Guldkant på tilværelsen lever en behagelig tilvæ-
relse, hvor der prioriterer tid til at nyde at gå og 
rode i haven, tage en dag på golfbanen, pusle med 
lidt håndarbejde, tage et aftenskolekursus, se en 
teaterforestilling, tage til en udstilling, høre en 
klassisk koncert eller en opera. Det behøver ikke 
være i nærområdet, for de tager gerne på udflugt 
for nye kulturelle oplevelser. På det seneste er 
der også flere, der går til pop-/rockkoncerter, så 
måske de store koncertsteders topnavne har en 
appel her. Søndag byder oftere på en tur i kirken 
for Guldkant på tilværelsen end blandt befolk-
ningen generelt. 

De holder sig velorienteret via den morgenavis, 
som mange fortsat holder, og her læser de også 
gerne om helse, politik, design og andre nyheder. 
Børsen holdes af mange, hvor de følger aktivt 
med i aktie- og obligationsmarkedet. Derudover 
følger de også med i lokal- og egnsspørgsmål i 
lokalavisen og så lytter de gerne til radio. Bøger 
bliver der også læst en del af og de kan både 
være købt gennem bogklubben eller lånt på bib-
lioteket. 

Internettet benyttes både på computeren og 
tabletten, omend ikke så ofte som gennem-
snittet. Det er dog ikke sociale medier, der opta-
ger dem. Kun lidt over halvdelen er på Facebook 

og det sker snarere månedligt end ugentligt, 
at de klikker sig forbi. I stedet bruger de nettet 
til at ordne bankforretninger, se vejrudsigten og 
lignende.

Hver tredje læser tidsskrifter af forskellig art, 
som gerne omhandler rejser og kultur mv. De 
læser også om golf eller sejlsport, som både in-
teresserer og optager dem i fritiden. I nogle hjem 
med Guldkant på tilværelsen finder vi trofaste 
læsere af Familie Journalen og Søndag. Enkelte 
abonnerer på fagblade inden for deres område, 
som kan være Ingeniøren, Folkeskolen, Sygeple-
jersken eller FOA. Hver fjerde læser Samvirke og 
lidt færre læser Ældre Sagen NU. 

Guldkant på tilværelsens brede interessefelt 
stopper ikke ved orienteringen; de ønsker også 
at handle ud fra det, de læser. Derfor gør de en 
indsats for at nedbringe deres CO2–påvirkning af 
omgivelserne med et generelt fokus på miljø og 
egen sundhed.

Sundhed prioriteres af Guldkant på tilværelsen. 
To tredjedele dyrker således motion på ugentlig 
basis og det er både fitness, løb, cykling, gymna-
stik og tennis, der tiltaler dem. Også middags-
maden er gerne af den fornuftige og økologiske 
slags, selvom opskrifterne gerne er klassikere. 
Få ryger og mange støtter endda et forbud mod 
rygning på offentlige steder.

Med alle de aktiviteter bliver der lidt mindre tid 
til at tage på besøg hos venner og familie eller 
modtage besøg, selvom Den store bagedyst også 
her ser ud til at have sat skub i bagelysten. 

Ferie for Guldkant på tilværelsen betyder at blive 
i Danmark, tage til en storby på kulturferie i ud-
landet eller en tur sydpå. De har tidligere prøvet 
mange forskellige ferieformer, inklusiv krydstog-
ter, som de holder meget af.

Trods deres relativt høje alder, finder du dem 
blandt de Fællesskabsorienterede, de Moderne-
individorienterede og i centersegmentet. Hold-
ningerne varierer derfor, men de kan enes om at 
støtte Danmarks rolle uden for landets grænser, 
hvilket adskiller sig fra mange andre i samme ge-
neration. Selv støtter de ved, at mange er med-
lem af en humanitær organisation og næsten 
hver femte af en natur- eller miljøorganisation.

Ved det seneste folketingsvalg var de fleste nede 
for at sætte deres kryds og det var især til højre 
for midten.

Ikke mange er på Robinsonlisten, så de er til at 
komme i kontakt med og måske en meget overset 
målgruppe.

conzoom®type D3 i forhold til Danmarks befolkningGuldkant på tilværelsen

5,00,613Under 131.000 kr

5,00,713Fra 131.000 til 169.999 kr

15,02,315Fra 170.000 til 218.999 kr

25,09,739Fra 219.000 til 332.999 kr

25,022,690Fra 333.000 til 470.999 kr

15,030,9206Fra 471.000 til 659.999 kr

5,015,8317Fra 660.000 til 846.000 kr

5,017,4347Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKD3Index

5,00,714Under 99.000 kr

5,00,714Fra 99.000 til 124.999 kr

15,02,517Fra 125.000 til 160.999 kr

25,08,835Fra 161.000 til 221.999 kr

25,022,289Fra 222.000 til 298.999 kr

15,030,8205Fra 299.000 til 393.999 kr

5,016,1322Fra 394.000 til 485.000 kr

5,018,2364Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKD3Index

5,00,511Under 146.000 kr

5,00,49Fra 146.000 til 189.999 kr

15,01,510Fra 190.000 til 259.999 kr

25,08,233Fra 260.000 til 435.999 kr

25,023,694Fra 436.000 til 747.999 kr

15,032,9219Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,016,9337Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,016,0320Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKD3Index

5,04,997Under -755.000 kr

5,03,265Fra -755.000 til -447.999 kr

15,06,845Fra -447.999 til -93.000 kr

25,05,622Fra -92.999 til 62.999 kr

25,016,566Fra 63.000 til 786.999 kr

15,025,5170Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,015,5310Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,021,9438Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKD3Index

12,521,6173Registreret erhverv

87,578,490Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKD3Index

Guldkant på tilværelsen D3D3 Guldkant på tilværelsen
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conzoom®type D3 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type D3 i forhold til Danmarks befolkning

21,26,832Grundskole

7,14,868Gymnasiel

34,027,180Erhvervsfaglig

4,86,2129Kort videregående

19,632,4165Mellemlang videregående og bachelor

10,522,5215Lang videregående og forskere

2,90,310Anden, herunder uoplyst

12,7514,62115Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKD3Index

3,34,0124Selvstændige

1,62,7172Topledere

10,214,5142Lønmodtagere på højt niveau

4,66,6143Lønmodtagere på mellem niveau

17,618,5105Lønmodtagere på grundniveau

8,18,3102Øvrige lønmodtagere

5,83,560Arbejdsledige

15,417,9117Under uddannelse

1,71,377Efterlønsmodtagere

22,612,756Pensionist

6,47,3115Børn under 16 år

2,82,694Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKD3Index

399.782647.681162Højeste personlig indkomst

255.548399.481156Husstandens disponible indkomst

536.4371.995.577372Husstandens samlede formue

564.277960.317170Husstandsindkomst

1.844.0662.725.432148Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKD3Index

27,641,6151Aktier og/eller anparter

46,547,0101Kassekredit

11,612,6109Uddannelsesopsparing

24,618,876Boligopsparing

Finansielle forhold DKD3Index

4,94,694Mindre end 21 timer

7,07,510721 - 30 timer

61,964,510431 - 40 timer

20,716,37941 - 50 timer

5,57,1129Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKD3Index

8,20,56Metropol

20,328,2139Metropolomegn

24,025,6107Større provinsby

17,120,6121Mindre provinsby

16,912,775Landsby

13,412,392Det åbne land

Område DKD3Index

9,225,6277Overklasse

15,534,9226Højere middelklasse

38,128,174Middelklasse

28,110,035Arbejderklasse

9,01,315Underklasse

Socialklasse DKD3Index

3,00,414Under 23 år

9,12,427Fra 23 til 29 år

7,83,950Fra 30 til 35 år

6,14,167Fra 36 til 39 år

18,216,490Fra 40 til 49 år

17,920,7116Fra 50 til 59 år

9,813,0133Fra 60 til 65 år

15,723,1147Fra 66 til 75 år

12,416,0128Over 75 år

Ældste person i husstanden DKD3Index

6,77,8116Enlige med børn

43,135,883Enlige uden børn

21,923,2106Par med børn

28,333,2117Par uden børn

Familietype DKD3Index

71,469,097Ingen børn

12,014,8123Et barn

12,113,1108To børn

4,53,169Tre eller flere børn

0,520,51100Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKD3Index

21,97,6351 person

47,760,31262 personer

30,532,01053 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKD3Index

Guldkant på tilværelsen D3D3 Guldkant på tilværelsen
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63,297,9155Ejerbolig

8,41,416Privat lejebolig

21,00,53Offentlig lejebolig

7,40,34Andelsbolig

Ejerforhold DKD3Index

21,633,3154Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKD3Index

32,222,871Før 1940

21,521,4991940-1965

12,519,31551966-1972

12,820,11561973-1982

13,812,1881983-2003

7,24,461Efter 2003

Opførelsesår DKD3Index

3,90,01Mindre end 40 m²

28,62,28Fra 40 til 80 m²

18,36,636Fra 81 til 100 m²

19,124,2127Fra 101 til 130 m²

10,422,5216Fra 131 til 150 m²

10,324,6238Fra 151 til 180 m²

9,419,8211Større end 180 m²

Boligstørrelse DKD3Index

7,418,4248Andel med fritidsbolig

11,016,0146Sommerhus til værdi over 2 mio

88,584,095Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,00Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKD3Index

21,920,192Er registreret på Robinsonlisten

42,550,0118Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKD3Index

7,86,887Enhedslisten

4,24,299Socialistisk Folkeparti

4,84,492Alternativet

26,326,2100Socialdemokraterne

4,65,0109Radikale Venstre

19,520,3104Venstre

3,44,0119Konservative Folkeparti

7,58,6114Liberal Alliance

21,119,894Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKD3Index

36,59,827Ingen bil

47,262,4132En bil

16,327,8171To eller flere biler

Bilrådighed DKD3Index

51,660,5117Kører i personbil

6,42,234Kører med bus

17,411,566Kører med tog/metro

29,128,096Kører på cykel

0,90,333Kører på knallert/scooter

Befordring DKD3Index

65,163,998Foretager e-handel

29,525,586Utryg ved online betaling

83,988,4105Internettet giver mange fordele

69,559,085Har profil på Facebook

28,330,4107Har profil på LinkedIn

16,610,966Har profil på Twitter

84,487,6104Benytter e-mail

Online adfærd DKD3Index

46,459,6128Politik generelt

31,239,7127Arbejdsmarkedspolitik

37,648,8130Skatteforhold

29,437,8129Erhvervsforhold

25,835,3137EU-forhold

33,442,8128Egns- & lokalforhold

38,648,8126Forurening/Miljø

35,232,091Teknologi

54,862,8115Sundhed

54,762,9115Ernæring

Interesser i husstanden DKD3Index

4,23,686Stuehuse til landbrug

39,882,7208Enfamiliehuse

14,813,792Række-/kædehuse

4,10,00Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,80,00Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKD3Index

Guldkant på tilværelsen D3D3 Guldkant på tilværelsen
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49,746,794Traditionelle familieværdier forsvinder

44,548,7109For let at få penge fra det offentlige

80,379,899Gør mere for de svage og ældre

50,744,888Elsker at bruge penge på mig selv

44,551,2115Køber helst økologiske fødevarer

59,756,695Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,567,7105Frivilligt om man vil være i fagforening

40,844,8110Privatiser gerne den offentlige sektor

33,126,179Tillad rygning på offentlige steder

87,891,0104Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,328,177Danmark skal passe sig selv

64,966,1102Vigtigt for mig at have succes

27,023,386Globaliseringen skræmmer mig

56,554,496Jeg er god til at forkæle mig selv

52,250,497Alting ændrer sig for hurtigt

30,934,6112Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKD3Index

7,020,1287Berlingske

11,727,3233Politiken

9,521,7228Jyllands-Posten

4,95,1104B.T.

4,63,576Ekstra bladet

4,16,2151Børsen

12,713,4106MetroXpress

47,459,4125Gratis lokalaviser

59,347,480Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKD3Index

76,590,7119DR 1

50,865,4129DR 2

73,979,0107TV 2

21,320,496TV 2 Charlie

58,444,777TV3/TV3+

41,429,271Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKD3Index

14,222,7160P1

28,828,8100P3

32,742,9131P4/DR Regional

6,310,0159Radio24syv

13,511,787Nova FM

8,27,288The Voice

5,25,2100Radio 100

14,112,891Lokalradio

Radiovaner DKD3Index

31,527,086SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,818,5145Kvickly

5,410,6196Irma

5,86,3109Bilka

38,234,390Netto

9,710,1104Aldi

26,922,383Fakta

11,78,774Lidl

17,723,3132Føtex

27,026,197Rema 1000

8,812,4141Meny

8,58,398Spar/Superspar/Eurospar

4,64,291Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKD3Index

16,420,6126Bager selv

41,558,4141Nyder havearbejde

32,135,1109Gør-det-selv

11,515,1131Hygger med håndarbejde

7,58,9119Spiller om penge online

27,517,162Spiller online spil

46,443,594Besøger ofte venner eller familie

8,47,083Har ofte gæster til spisning

7,07,8111Laver finere/gourmet mad

8,26,680Spiser købte færdigretter

26,329,7113Spiser slankemad

59,666,3111Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,46,9157Går på aftenskole/hobbykursus

34,336,2106Læser meget faglitteratur

39,252,6134Læser meget skønlitteratur

21,729,3135Læser mange tidsskrifter

7,09,5136Går ofte i kirke

6,54,468Går ofte på diskotek

2,43,1129Går ofte i teater

3,05,2173Går ofte på udstilling

3,13,5113Går ofte på museum

1,72,2129Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,12,8133Går ofte til pop-/rockkoncert

88,790,2102Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKD3Index

conzoom®type D3 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type D3 i forhold til Danmarks befolkning
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Geodemografi
City-singler lever livet i metropolerne eller i lan-
dets større provinsbyer. Halvdelen er under 35 
år og som singler er de fleste også uden børn. 
Eksamensbeviset er fra grundskolen eller en er-
hvervsfaglig uddannelse, men mange er stadig 
under uddannelse. Flertallet er lønmodtagere, 
men tæt på halvdelen er forsørget af det of-
fentlige, da en relativ høj andel af City-singler 
endnu  ikke er kommet rigtigt i gang på arbejds-
markedet.

Deres indkomst er noget under landsgennem-
snittet. De, som er beskæftiget, er dog i gang 
med at arbejde sig op til et højere lønniveau. 
Deres formue er beskeden og for mange er den 
fornuftigt nok placeret på en konto for uddannel-
ses- eller boligopsparing. De fleste City-singler 
ligger i middelklasserne, men også en del i un-
derklassen.

De fleste bor til leje, enten hos en privat boligud-
lejer eller i en almennyttig bolig på typisk 40 til 
70 m². De fleste i etageejendomme fra før 1940 
til midt-60’erne. I samme opgange deler de tag 
med en relativ stor andel af nydanskere.

Størsteparten klarer sig fint uden bil, da halvde-
len i stedet kommer rundt i byen på deres cykel 
eller med kollektiv trafik. 

Adfærd, livsstil og holdninger
City-singler er online, da computeren er et na-
turligt redskab til både uddannelse og under-
holdning. Nettet tilgås fra både pc, tablet og den 
nyeste smartphone. Her – og kun her – holder 
de sig blandt andet orienteret om nyheder, og 
de ser serier og film on-demand. De tjekker 
også deres profiler på de sociale medier. Nogle 
er begyndt at fravælge Facebook, til gengæld 
bruger flere nu Twitter, Instagram og Snapchat 
– og LinkedIn, som jo er et nyttigt redskab i 
jobsøgningen. 

Sundhed fylder i deres bevidsthed, men de dyr-
ker ikke sport oftere end gennemsnittet. Til 
gengæld får de den daglige motion, når de skal 
rundt, for næsten halvdelen sætter sig i cykel-
sadlen hver dag. Er destinationen ikke inden 
for cykelafstand, vælger City-singler i høj grad 
den kollektive trafik. Når der skal endnu mere 
sved på panden, er det fitness og løb, der er 
typens foretrukne. Boldspil fanger også deres 
interesse, særligt fodbold. De, der spiller selv, 
spiller i den lokale klub, men endnu flere nøjes 
med at se sport i tv.

City-singler læser mere faglitteratur end gen-
nemsnittet, men mellem studierne bliver der 
også plads til at nyde byens mange kulturtilbud 

og se en koncert eller et stand-up show samt at 
drikke en øl på byens barer og diskoteker, hvor 
du også kan møde dem ude foran med en cigaret 
i hånden. På en almindelig uge når over halvdelen 
at besøge venner eller familie. Når vennerne er 
på besøg, byder de gerne på middag. Det er må-
ske ikke det store, men de går op i, at det skal 
være godt.

Det er vigtigt for City-singler at have succes, 
men en femtedel af dem vil gerne have spiritua-
liteten med i dét, de gør. 

De læser om musik, events og mode i magasiner 
som Soundvenue, Where2go og på aok.dk, mens 
de ser trailers for de nyeste film i biografen på 
kino.dk. 

City-singler interesserer sig især for forure-
nings- og miljøspørgsmål og de mener ikke, at 
industriens vækst må sættes over miljøhensyn. 
Derfor køber de gerne økologiske fødevarer, men 
de er ikke mere opmærksomme på deres CO2-af-
tryk end gennemsnittet. Mere end hver tredje er 
også medlem af en humanitær eller velgørende 
organisation og arbejder eller har arbejdet for en 
NGO som fundraiser på telefon eller på gaden.

De kommer sjældent på ferie, da det kan være 
svært at finde økonomien til det. Sidst de var af-
sted, var det på en bustur og mange har tidligere 
været rygsæksrejsende. 

Rent politisk er City-singlerne meget spredt, men 
de er oftest Moderne-fællesskabsorienterede.

Holdningsmæssigt viser det sig ved, at de godt 
føler, at de kan følge med udviklingen og samtidig 
bevare deres værdier. Globaliseringen er ikke 
skræmmende, snarere synes de, at Danmark 
skal være åben for omverden og støtter vores 
internationale engagement. De så gerne, at vi 
gjorde mere for flygtninge og indvandrere.

City-singlers politiske engagement er størst på 
de store emner, hvorfor lokalpolitik sjældent in-
teresserer dem. De er glade for velfærdsstaten 
og få ønsker skattelettelser. Til gengæld så de 
gerne, at flere offentlige midler blev prioriteret 
til kunst og kultur.

Ved det seneste folketingsvalg stemte de fleste til 
venstre for midten, men Liberal Alliance hentede 
også en del stemmer hos denne type. Der var dog 
også en del, der ikke stemte.

City-singler er svære at kommunikere med gen-
nem postkassen og reklamer tiltaler dem ikke. 
Så fang dem hellere online eller på farten, når 
nu de alligevel er så meget på.

City-singler conzoom®type E1 i forhold til Danmarks befolkning

5,011,9239Under 131.000 kr

5,010,6212Fra 131.000 til 169.999 kr

15,022,7152Fra 170.000 til 218.999 kr

25,029,8119Fra 219.000 til 332.999 kr

25,017,871Fra 333.000 til 470.999 kr

15,05,537Fra 471.000 til 659.999 kr

5,01,121Fra 660.000 til 846.000 kr

5,00,611Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKE1Index

5,012,2244Under 99.000 kr

5,010,9218Fra 99.000 til 124.999 kr

15,022,2148Fra 125.000 til 160.999 kr

25,029,1116Fra 161.000 til 221.999 kr

25,018,172Fra 222.000 til 298.999 kr

15,05,738Fra 299.000 til 393.999 kr

5,01,224Fra 394.000 til 485.000 kr

5,00,612Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKE1Index

5,011,1222Under 146.000 kr

5,09,9198Fra 146.000 til 189.999 kr

15,023,7158Fra 190.000 til 259.999 kr

25,032,1128Fra 260.000 til 435.999 kr

25,017,871Fra 436.000 til 747.999 kr

15,04,228Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,00,715Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,00,48Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKE1Index

5,04,284Under -755.000 kr

5,05,3106Fra -755.000 til -447.999 kr

15,019,6131Fra -447.999 til -93.000 kr

25,045,2181Fra -92.999 til 62.999 kr

25,021,887Fra 63.000 til 786.999 kr

15,03,422Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,00,59Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,00,24Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKE1Index

12,55,847Registreret erhverv

87,594,2108Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKE1Index

City-singler E1E1 City-singler
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21,220,999Grundskole

7,113,8195Gymnasiel

34,026,979Erhvervsfaglig

4,84,289Kort videregående

19,618,192Mellemlang videregående og bachelor

10,510,8103Lang videregående og forskere

2,95,3183Anden, herunder uoplyst

12,7512,4197Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKE1Index

399.782264.09166Højeste personlig indkomst

255.548181.79071Husstandens disponible indkomst

536.43725.1085Husstandens samlede formue

564.277338.55860Husstandsindkomst

1.844.0661.612.14087Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKE1Index

27,616,560Aktier og/eller anparter

46,532,169Kassekredit

11,611,9103Uddannelsesopsparing

24,617,370Boligopsparing

Finansielle forhold DKE1Index

4,92,245Mindre end 21 timer

7,08,512121 - 30 timer

61,971,211531 - 40 timer

20,717,18341 - 50 timer

5,51,018Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKE1Index

8,228,6348Metropol

20,345,9226Metropolomegn

24,025,5106Større provinsby

17,10,00Mindre provinsby

16,90,00Landsby

13,40,00Det åbne land

Område DKE1Index

9,26,469Overklasse

15,510,870Højere middelklasse

38,134,691Middelklasse

28,134,0121Arbejderklasse

9,014,2157Underklasse

Socialklasse DKE1Index

3,08,1266Under 23 år

9,130,1332Fra 23 til 29 år

7,819,3247Fra 30 til 35 år

6,19,5155Fra 36 til 39 år

18,215,988Fra 40 til 49 år

17,99,151Fra 50 til 59 år

9,83,334Fra 60 til 65 år

15,73,221Fra 66 til 75 år

12,41,512Over 75 år

Ældste person i husstanden DKE1Index

6,75,887Enlige med børn

43,157,8134Enlige uden børn

21,913,461Par med børn

28,322,981Par uden børn

Familietype DKE1Index

21,940,51851 person

47,750,21052 personer

30,59,3303 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKE1Index

71,480,7113Ingen børn

12,09,882Et barn

12,17,058To børn

4,52,556Tre eller flere børn

0,520,3364Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKE1Index

3,32,681Selvstændige

1,61,380Topledere

10,212,7124Lønmodtagere på højt niveau

4,64,7103Lønmodtagere på mellem niveau

17,618,2103Lønmodtagere på grundniveau

8,17,795Øvrige lønmodtagere

5,87,6132Arbejdsledige

15,416,1105Under uddannelse

1,71,273Efterlønsmodtagere

22,617,276Pensionist

6,46,9108Børn under 16 år

2,83,8138Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKE1Index

City-singler E1E1 City-singler
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conzoom®type E1 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type E1 i forhold til Danmarks befolkning

63,215,625Ejerbolig

8,442,6506Privat lejebolig

21,041,9199Offentlig lejebolig

7,40,00Andelsbolig

Ejerforhold DKE1Index

21,67,836Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKE1Index

32,243,6136Før 1940

21,524,81151940-1965

12,59,4761966-1972

12,86,6511973-1982

13,88,7631983-2003

7,26,996Efter 2003

Opførelsesår DKE1Index

3,910,3264Mindre end 40 m²

28,663,5222Fra 40 til 80 m²

18,317,596Fra 81 til 100 m²

19,17,238Fra 101 til 130 m²

10,40,88Fra 131 til 150 m²

10,30,44Fra 151 til 180 m²

9,40,33Større end 180 m²

Boligstørrelse DKE1Index

7,41,925Andel med fritidsbolig

11,05,348Sommerhus til værdi over 2 mio

88,594,7107Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,00Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKE1Index

21,925,1115Er registreret på Robinsonlisten

42,548,4114Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKE1Index

7,814,4185Enhedslisten

4,25,9141Socialistisk Folkeparti

4,89,2192Alternativet

26,325,798Socialdemokraterne

4,67,5163Radikale Venstre

19,511,760Venstre

3,42,781Konservative Folkeparti

7,58,7115Liberal Alliance

21,113,363Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKE1Index

36,572,3198Ingen bil

47,224,652En bil

16,33,019To eller flere biler

Bilrådighed DKE1Index

51,613,125Kører i personbil

6,413,5211Kører med bus

17,438,2220Kører med tog/metro

29,153,5184Kører på cykel

0,90,00Kører på knallert/scooter

Befordring DKE1Index

65,166,4102Foretager e-handel

29,523,479Utryg ved online betaling

83,989,1106Internettet giver mange fordele

69,589,4129Har profil på Facebook

28,346,1163Har profil på LinkedIn

16,623,6142Har profil på Twitter

84,494,6112Benytter e-mail

Online adfærd DKE1Index

46,443,393Politik generelt

31,227,688Arbejdsmarkedspolitik

37,635,394Skatteforhold

29,425,687Erhvervsforhold

25,832,9128EU-forhold

33,417,853Egns- & lokalforhold

38,634,389Forurening/Miljø

35,240,8116Teknologi

54,853,197Sundhed

54,754,6100Ernæring

Interesser i husstanden DKE1Index

4,20,00Stuehuse til landbrug

39,80,00Enfamiliehuse

14,80,00Række-/kædehuse

4,18,0197Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,892,0257Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKE1Index

City-singler E1E1 City-singler
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conzoom®type E1 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type E1 i forhold til Danmarks befolkning

49,739,880Traditionelle familieværdier forsvinder

44,542,896For let at få penge fra det offentlige

80,373,491Gør mere for de svage og ældre

50,768,1134Elsker at bruge penge på mig selv

44,551,2115Køber helst økologiske fødevarer

59,755,994Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,563,498Frivilligt om man vil være i fagforening

40,834,685Privatiser gerne den offentlige sektor

33,136,5110Tillad rygning på offentlige steder

87,887,9100Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,335,999Danmark skal passe sig selv

64,982,0126Vigtigt for mig at have succes

27,015,959Globaliseringen skræmmer mig

56,569,4123Jeg er god til at forkæle mig selv

52,236,570Alting ændrer sig for hurtigt

30,949,3160Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKE1Index

7,04,869Berlingske

11,73,933Politiken

9,52,829Jyllands-Posten

4,91,327B.T.

4,61,430Ekstra bladet

4,11,844Børsen

12,718,8148MetroXpress

47,423,750Gratis lokalaviser

59,373,0123Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKE1Index

76,558,376DR 1

50,836,371DR 2

73,961,783TV 2

21,35,928TV 2 Charlie

58,474,0127TV3/TV3+

41,446,9113Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKE1Index

14,26,949P1

28,837,9132P3

32,79,830P4/DR Regional

6,34,470Radio24syv

13,54,936Nova FM

8,25,466The Voice

5,23,975Radio 100

14,12,618Lokalradio

Radiovaner DKE1Index

31,510,433SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,811,388Kvickly

5,45,093Irma

5,82,848Bilka

38,241,9110Netto

9,77,072Aldi

26,933,8126Fakta

11,710,186Lidl

17,731,8180Føtex

27,026,498Rema 1000

8,818,6211Meny

8,52,732Spar/Superspar/Eurospar

4,611,5250Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKE1Index

16,410,866Bager selv

41,55,714Nyder havearbejde

32,125,780Gør-det-selv

11,56,456Hygger med håndarbejde

7,57,195Spiller om penge online

27,547,7173Spiller online spil

46,459,5128Besøger ofte venner eller familie

8,411,7139Har ofte gæster til spisning

7,08,5121Laver finere/gourmet mad

8,216,3199Spiser købte færdigretter

26,335,4135Spiser slankemad

59,666,5112Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,42,864Går på aftenskole/hobbykursus

34,355,9163Læser meget faglitteratur

39,235,992Læser meget skønlitteratur

21,722,8105Læser mange tidsskrifter

7,02,739Går ofte i kirke

6,517,3266Går ofte på diskotek

2,46,9287Går ofte i teater

3,07,2240Går ofte på udstilling

3,16,3203Går ofte på museum

1,70,741Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,19,0429Går ofte til pop-/rockkoncert

88,795,7108Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKE1Index

City-singler E1E1 City-singler



17 %  
er meget 

interesseret i 
elektronisk 

musik

63 %  
cykler hver dag

Alder

Familietype

Rådighedsbeløb

København, 
Frederiksberg

Høje-Taastrup 
Glostrup

Aarhus

Geografi

Boligtype

Ung andel E2E2 Ung andel
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Geodemografi
Halvdelen af Ung andel er under 35 år, langt 
de fleste er singler og meget få har børn. Ud-
dannelsesniveauet er over gennemsnittet, idet 
rigtig mange har en mellemlang videregående 
uddannelse eller mere – og flere er på vej. De, 
der er færdiguddannede, sidder i gode jobs og 
enkelte er selvstændige. Indkomsten er endnu 
oftest i den nedre halvdel af skalaen, men der 
bliver den næppe. 

Formuen er ofte negativ. Dette er nu ikke hele 
sandheden, for bag den store, men unge gæld, 
gemmer der sig et andelsbevis som SKAT eller 
andre instanser desværre ikke kender værdien 
af. Er der styr på belåningen i andelsforeningen, 
kan værdien af deres andel vise sig at være langt 
større end den stiftede gæld og formuen derfor 
ganske positiv. 

De tilhører i øjeblikket middelklassen, men sand-
synligvis ikke for evigt, da mange i Ung andel 
først lige er kommet i gang og nu arbejder på at 
fremme karrieren.

Andelslejligheden er typisk under eller omkring 
80 m² og beliggende i en ældre etageejendom i 
primært København, men de findes også i Aarhus 
og ganske få andre provinsbyer. 

En lille håndfuld Ung andel har CVR-nummer på 
hjemmeadressen, hvoraf de fleste er håndvær-
kere, efterfulgt af dagplejemødre og behandlere 
inden for sundhed og velvære. 

Adfærd, livsstil og holdninger
Efter mange år på SU, er Ung andel nu endelig 
ved at få gang i karrieren. De nyder samtidig at 
være blevet lidt ældre, men stadig være familie-
uafhængige, så der bliver brugt både tid og penge 
på at realisere egne behov og ønsker. Wellness, 
kosmetik, hi-fi, nyeste smartphones, kameraer 
og andre luksusprodukter indkøbes – gerne før 
vennerne – og kulturtilbud nydes. De går ud, men 
ikke så ofte på barer og diskoteker som hos City-
singler. I stedet er middagsselskaber blevet hyp-
pigere, hvor menuen ofte er sund og økologisk.

Selvom forbruget er højt hos Ung andel, er det 
fortsat cyklen eller den kollektive trafik, der brin-
ger dem rundt. Derfor har blot hver fjerde bil. Det 
er også både økonomisk og miljøvenligt og cyklen 
er et godt supplement til den træning, som to 
tredjedele kommer afsted til hver uge. Når Ung 
andel skal redegøre for, hvilken sport de dyrker, 
svarer flere ski, men her tænker de nok tilbage 
på sidste års ferie. Ellers er topscoreren fodbold 
og som hos så mange i storbyerne er yoga, fit-
nesshold eller styrketræning det store hit. Der 
er naturligvis også dem, der hellere løber en tur 
i byens grønne områder. 

Ung andel er meget digitale. Nettet er en del af 
deres hverdag som et naturligt redskab, der an-
vendes fra både computer, tablet og smartphone. 
De bruger det til både job, uddannelse og under-
holdning. De ser serier og film on-demand, læser 
om deres interesser og følger med i politik, kultur 
og andre nyheder. Tre fjerdedele er på Facebook 
og det bruges flittigt ligesom alle andre sociale 
medier. Hver tiende prøver også lykken med en 
online datingprofil.

Når de selv skal ud, måske på date eller med 
vennerne, finder de gerne inspiration til dette 
i Where2go eller Soundvenue. Ellers følger de 
også med i magasiner som GAFFA og Cover.

Få bladrer MetroXpress igennem, men aviser 
på print abonnerer de ikke på. Udsynet fylder til 
gengæld i bevidstheden hos Ung andel og de ser 
ikke globaliseringen som noget skræmmende. 
Tværtimod støtter de Danmarks engagement i 
udfordrede områder og synes godt, at vi kunne 
gøre mere for de flygtninge og indvandrere, der 
kommer til landet. Selv støtter en stor del ved 
at være medlem af en humanitær organisation.

Også miljøet er en global udfordring og Ung an-
del mener, at det må være vigtigere at beskytte 
det end at industrien kan vokse. Derfor vælger 
mange også miljøvenlige produkter og forsøger 
at undgå kunstige tilsætningsstoffer i maden og 
andre kemikalier.

Ferie i Danmark har været, hvad hver tredje 
oplevede det seneste år. Omvendt har en anden 
tredjedel været på ferie i udlandet. Dette kunne 
være en rygsæksrejse til Østen eller andre steder 
i verden, som mange har været på. Mange har 
også været på togrejser, hvor det er nærliggende 
at tænke Interrail. En stor del har også været på 
skiferie tidligere med måske forældrene eller en 
hel flok venner. 

I Gallup Kompasset er der flest Moderne-fælles-
skabsorienterede i Ung andel. 

Ung andel er glade for velfærdsstaten og mener 
ikke, at skattelettelser eller privatiseringer vil 
styrke samfundet. Til gengæld så de gerne, at 
flere offentlige midler gik til kulturen.

Ved det seneste valg var det partierne på venstre-
fløjen og Radikale Venstre, der havde opbakning 
fra Ung andel. Lige over 15 % fik dog ikke stemt 
denne gang.

Mange er på Robinsonlisten eller siger Nej tak til 
reklamer. Ung andel bør derfor mødes i kommu-
nikationen, der hvor de færdes: I byen og online.

Ung andel conzoom®type E2 i forhold til Danmarks befolkning

5,07,9159Under 131.000 kr

5,08,7173Fra 131.000 til 169.999 kr

15,018,2121Fra 170.000 til 218.999 kr

25,027,9112Fra 219.000 til 332.999 kr

25,025,2101Fra 333.000 til 470.999 kr

15,09,664Fra 471.000 til 659.999 kr

5,01,836Fra 660.000 til 846.000 kr

5,00,713Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKE2Index

5,09,1182Under 99.000 kr

5,09,9198Fra 99.000 til 124.999 kr

15,019,5130Fra 125.000 til 160.999 kr

25,028,8115Fra 161.000 til 221.999 kr

25,022,891Fra 222.000 til 298.999 kr

15,07,953Fra 299.000 til 393.999 kr

5,01,530Fra 394.000 til 485.000 kr

5,00,612Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKE2Index

5,07,8156Under 146.000 kr

5,08,7174Fra 146.000 til 189.999 kr

15,017,8119Fra 190.000 til 259.999 kr

25,032,8131Fra 260.000 til 435.999 kr

25,024,698Fra 436.000 til 747.999 kr

15,06,845Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,01,223Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,00,59Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKE2Index

5,06,8136Under -755.000 kr

5,08,3166Fra -755.000 til -447.999 kr

15,020,6137Fra -447.999 til -93.000 kr

25,038,7155Fra -92.999 til 62.999 kr

25,021,385Fra 63.000 til 786.999 kr

15,03,725Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,00,510Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,00,24Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKE2Index

12,59,576Registreret erhverv

87,590,5103Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKE2Index

Ung andel E2E2 Ung andel
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conzoom®type E2 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type E2 i forhold til Danmarks befolkning

21,213,363Grundskole

7,113,4189Gymnasiel

34,022,466Erhvervsfaglig

4,84,696Kort videregående

19,623,9122Mellemlang videregående og bachelor

10,519,9191Lang videregående og forskere

2,92,484Anden, herunder uoplyst

12,7513,70107Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKE2Index

399.782302.67376Højeste personlig indkomst

255.548194.68976Husstandens disponible indkomst

536.437-176.512-33Husstandens samlede formue

564.277391.05769Husstandsindkomst

1.844.0661.703.73792Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKE2Index

27,617,965Aktier og/eller anparter

46,556,0120Kassekredit

11,68,372Uddannelsesopsparing

24,630,0122Boligopsparing

Finansielle forhold DKE2Index

4,91,327Mindre end 21 timer

7,05,17321 - 30 timer

61,969,611231 - 40 timer

20,721,510441 - 50 timer

5,52,545Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKE2Index

8,258,2708Metropol

20,340,2198Metropolomegn

24,01,56Større provinsby

17,10,00Mindre provinsby

16,90,00Landsby

13,40,00Det åbne land

Område DKE2Index

9,211,8127Overklasse

15,515,8102Højere middelklasse

38,132,385Middelklasse

28,128,8102Arbejderklasse

9,011,3125Underklasse

Socialklasse DKE2Index

3,04,9163Under 23 år

9,125,0276Fra 23 til 29 år

7,820,2258Fra 30 til 35 år

6,110,8175Fra 36 til 39 år

18,218,3101Fra 40 til 49 år

17,910,559Fra 50 til 59 år

9,84,142Fra 60 til 65 år

15,74,428Fra 66 til 75 år

12,41,915Over 75 år

Ældste person i husstanden DKE2Index

6,75,684Enlige med børn

43,162,2144Enlige uden børn

21,911,050Par med børn

28,321,175Par uden børn

Familietype DKE2Index

21,939,81821 person

47,749,31032 personer

30,511,0363 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKE2Index

71,483,4117Ingen børn

12,010,487Et barn

12,15,243To børn

4,51,022Tre eller flere børn

0,520,2548Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKE2Index

3,33,195Selvstændige

1,61,381Topledere

10,216,3160Lønmodtagere på højt niveau

4,65,4116Lønmodtagere på mellem niveau

17,619,5111Lønmodtagere på grundniveau

8,17,895Øvrige lønmodtagere

5,87,2124Arbejdsledige

15,414,695Under uddannelse

1,70,954Efterlønsmodtagere

22,611,551Pensionist

6,47,5118Børn under 16 år

2,84,9175Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKE2Index

Ung andel E2E2 Ung andel



305

conzoom®type E2 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type E2 i forhold til Danmarks befolkning

63,21,52Ejerbolig

8,40,00Privat lejebolig

21,00,00Offentlig lejebolig

7,498,51333Andelsbolig

Ejerforhold DKE2Index

21,65,325Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKE2Index

32,285,7266Før 1940

21,513,0601940-1965

12,50,431966-1972

12,80,001973-1982

13,80,541983-2003

7,20,57Efter 2003

Opførelsesår DKE2Index

3,92,770Mindre end 40 m²

28,678,7275Fra 40 til 80 m²

18,310,457Fra 81 til 100 m²

19,16,434Fra 101 til 130 m²

10,41,313Fra 131 til 150 m²

10,30,33Fra 151 til 180 m²

9,40,11Større end 180 m²

Boligstørrelse DKE2Index

7,44,864Andel med fritidsbolig

11,04,137Sommerhus til værdi over 2 mio

88,595,9108Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,00Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKE2Index

21,929,4134Er registreret på Robinsonlisten

42,561,4144Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKE2Index

7,818,4236Enhedslisten

4,26,8162Socialistisk Folkeparti

4,812,5262Alternativet

26,321,682Socialdemokraterne

4,69,5208Radikale Venstre

19,59,348Venstre

3,42,678Konservative Folkeparti

7,58,3110Liberal Alliance

21,110,349Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKE2Index

36,572,8199Ingen bil

47,224,552En bil

16,32,717To eller flere biler

Bilrådighed DKE2Index

51,615,229Kører i personbil

6,411,0172Kører med bus

17,441,1236Kører med tog/metro

29,162,5215Kører på cykel

0,90,111Kører på knallert/scooter

Befordring DKE2Index

65,172,2111Foretager e-handel

29,518,262Utryg ved online betaling

83,990,9108Internettet giver mange fordele

69,586,3124Har profil på Facebook

28,353,2188Har profil på LinkedIn

16,626,7161Har profil på Twitter

84,494,3112Benytter e-mail

Online adfærd DKE2Index

46,454,6118Politik generelt

31,231,2100Arbejdsmarkedspolitik

37,623,964Skatteforhold

29,431,3106Erhvervsforhold

25,820,780EU-forhold

33,419,458Egns- & lokalforhold

38,644,6116Forurening/Miljø

35,240,1114Teknologi

54,847,887Sundhed

54,762,6114Ernæring

Interesser i husstanden DKE2Index

4,20,00Stuehuse til landbrug

39,80,00Enfamiliehuse

14,80,00Række-/kædehuse

4,10,820Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,899,2277Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKE2Index

Ung andel E2E2 Ung andel
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49,731,964Traditionelle familieværdier forsvinder

44,537,684For let at få penge fra det offentlige

80,372,791Gør mere for de svage og ældre

50,767,8134Elsker at bruge penge på mig selv

44,560,8137Køber helst økologiske fødevarer

59,759,199Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,564,9101Frivilligt om man vil være i fagforening

40,831,677Privatiser gerne den offentlige sektor

33,132,598Tillad rygning på offentlige steder

87,888,5101Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,327,375Danmark skal passe sig selv

64,973,0112Vigtigt for mig at have succes

27,019,773Globaliseringen skræmmer mig

56,570,6125Jeg er god til at forkæle mig selv

52,236,169Alting ændrer sig for hurtigt

30,951,6167Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKE2Index

7,03,753Berlingske

11,710,287Politiken

9,50,55Jyllands-Posten

4,91,122B.T.

4,65,5120Ekstra bladet

4,17,7188Børsen

12,715,8124MetroXpress

47,420,744Gratis lokalaviser

59,370,6119Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKE2Index

76,561,781DR 1

50,844,688DR 2

73,956,376TV 2

21,313,061TV 2 Charlie

58,461,9106TV3/TV3+

41,433,882Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKE2Index

14,214,5102P1

28,837,6131P3

32,711,836P4/DR Regional

6,34,673Radio24syv

13,56,044Nova FM

8,23,340The Voice

5,25,2100Radio 100

14,11,712Lokalradio

Radiovaner DKE2Index

31,532,8104SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,814,0109Kvickly

5,413,1243Irma

5,82,747Bilka

38,263,8167Netto

9,74,647Aldi

26,937,2138Fakta

11,76,757Lidl

17,719,5110Føtex

27,014,654Rema 1000

8,87,686Meny

8,51,214Spar/Superspar/Eurospar

4,62,146Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKE2Index

16,49,457Bager selv

41,512,129Nyder havearbejde

32,120,464Gør-det-selv

11,57,263Hygger med håndarbejde

7,511,5153Spiller om penge online

27,534,2124Spiller online spil

46,458,1125Besøger ofte venner eller familie

8,410,6126Har ofte gæster til spisning

7,013,2189Laver finere/gourmet mad

8,28,7106Spiser købte færdigretter

26,332,2122Spiser slankemad

59,660,6102Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,41,227Går på aftenskole/hobbykursus

34,350,1146Læser meget faglitteratur

39,235,992Læser meget skønlitteratur

21,725,9119Læser mange tidsskrifter

7,03,347Går ofte i kirke

6,512,4191Går ofte på diskotek

2,42,5104Går ofte i teater

3,03,5117Går ofte på udstilling

3,14,5145Går ofte på museum

1,71,376Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,15,1243Går ofte til pop-/rockkoncert

88,795,3107Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKE2Index

Ung andel E2E2 Ung andel
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44 %  
kører i metro 

min. 1 gang om 
måneden

40 %  
går ud og spiser 

hver måned

Alder

Familietype

Rådighedsbeløb

Gladsaxe
Brøndby, Hvidovre

Køben-
havn

Aarhus

Geografi

Boligtype

Hjerterum E3E3 Hjerterum
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conzoom®type E3 i forhold til Danmarks befolkning

Geodemografi
Hjerterum er enlige voksne i alle aldre, dog er 
flest fra 40 år og op. Tre fjerdedele har ingen 
hjemmeboende børn. Men de har Hjerterum og 
udgør en stor del af den urbane mangfoldighed, 
hvor der bor stor diversitet under samme tag. 
Nogle er indvandrere eller efterkommere.
 
Uddannelsesbaggrunden er blandet og nogle 
studerer endnu, mens andre er pensionerede. 
Hovedparten er fortsat lønmodtagere og ind-
komstniveauet er ikke så højt, men de er fornuf-
tige og mange har en mindre opsparing i banken.
Hjerterum fordeler sig fortrinsvis i middel- og 
arbejderklassen. 

De bor med få rum fordelt på 60 til 90 m². For stør-
stepartens vedkommende er dette i lejeboliger, 
hvoraf de fleste er i almennyttigt boligbyggeri og 
resten primært i andelsbolig. I deres etageejen-
domme bor man tæt i opgangene.

De fleste foretrækker den kollektive trafik, frem-
for bil. Letbane, Metro og S-tog fører direkte til 
de store shopping-centre, hvor Hjerterum gerne 
shopper og mødes med vennerne.

Du finder Hjerterum hos særligt mange i hoved-
staden og her bor dobbelt så mange uden for 
stenbroerne som inde. Den sidste femtedel er 
spredt ud i regionernes største byer.

Adfærd, livsstil og holdninger
Hjerterum er mere sociale end gennemsnittet og 
har oftere middagsgæster. Menuen byder gerne 
på nye retter og råvarerne kan godt være omhyg-
geligt udvalgt i specialforretninger og ofte øko-
logisk. Slankemad er en disciplin i vækst blandt 
denne type, men med inspiration fra alverdens 
køkkener behøver det ikke være lig med kedelig 
mad. 

Det gælder sig om at holde sig i form og derfor 
kommer nogle fast i et fitnesscenter, mens andre 

påskønner at løbe i naturen. En lille kerne cykler 
eller svømmer gerne nogle baner for at holde sig 
i gang. Det suppleres med cyklen, der er deres 
foretrukne transportmiddel sammen med den 
kollektive trafik – også når de skal på tværs af 
landet.

Hjerterum bruger nettet fra både tablet og mobil. 
De handler ofte på nettet, får en masse infor-
mation og underholdning ad den vej. De logger 
stadigt sjældnere på Facebook og Twitter, men 
oftere på LinkedIn i forhold til tidligere.  

Hjerterum køber gerne Hus Forbi og støtter de 
hjemløse med bidrag i øvrigt. Mange støtter el-
ler er medlem af en humanitær organisation. Til 
gengæld bruger de færre penge end tidligere på 
at gå ud; det sker i hvert fald sjældnere.

Når budgettet tillader det, holder de ferie. Hjer-
terum er alsidige i deres ferievalg og rejser gerne  
i Danmark, Norden eller tager på en solferie 
sydpå. Fælles for alle rejserne er, at Hjerterum 
glæder sig til den næste.

Hjerterum interesserer sig for politik, ligesom 
interessen for miljø- og forureningsspørgsmål 
er stadigt stigende hos denne type. De mener, at 
privatisering er lig effektivisering og en del me-
ner, at vi gør for lidt for flygtninge og indvandrere. 

I Gallups Kompas befinder de sig i det Fæl-
leskabsorienterede segment, hvilket ofte er i 
kombination med enten det Traditionelle eller 
Moderne segment. 

Politisk kom det til udtryk ved sidste valg ved, at 
Hjerterum satte flest kryds ved et af partierne til 
venstre for midten samt ved Radikale Venstre. 
Hvis de da kom ned for at stemme.

For at undgå direkte kontakt har hver fjerde 
meldt sig på Robinsonlisten og halvdelen siger 
Nej tak til reklamer.

Hjerterum

5,05,2103Under 131.000 kr

5,06,4127Fra 131.000 til 169.999 kr

15,017,1114Fra 170.000 til 218.999 kr

25,030,1120Fra 219.000 til 332.999 kr

25,027,4110Fra 333.000 til 470.999 kr

15,010,771Fra 471.000 til 659.999 kr

5,02,244Fra 660.000 til 846.000 kr

5,01,020Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKE3Index

5,05,2104Under 99.000 kr

5,06,4128Fra 99.000 til 124.999 kr

15,017,4116Fra 125.000 til 160.999 kr

25,030,9124Fra 161.000 til 221.999 kr

25,026,7107Fra 222.000 til 298.999 kr

15,010,167Fra 299.000 til 393.999 kr

5,02,244Fra 394.000 til 485.000 kr

5,01,122Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKE3Index

5,04,896Under 146.000 kr

5,05,9118Fra 146.000 til 189.999 kr

15,016,3109Fra 190.000 til 259.999 kr

25,034,6138Fra 260.000 til 435.999 kr

25,028,0112Fra 436.000 til 747.999 kr

15,08,254Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,01,530Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,00,815Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKE3Index

5,05,0100Under -755.000 kr

5,05,7113Fra -755.000 til -447.999 kr

15,017,3115Fra -447.999 til -93.000 kr

25,035,8143Fra -92.999 til 62.999 kr

25,026,1104Fra 63.000 til 786.999 kr

15,07,952Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,01,631Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,00,715Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKE3Index

12,56,653Registreret erhverv

87,593,4107Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKE3Index

Hjerterum E3E3 Hjerterum
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21,219,793Grundskole

7,112,1172Gymnasiel

34,029,988Erhvervsfaglig

4,84,594Kort videregående

19,618,494Mellemlang videregående og bachelor

10,512,0114Lang videregående og forskere

2,93,4119Anden, herunder uoplyst

12,7512,75100Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKE3Index

399.782323.11381Højeste personlig indkomst

255.548213.70184Husstandens disponible indkomst

536.437101.84219Husstandens samlede formue

564.277428.26276Husstandsindkomst

1.844.0661.653.59490Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKE3Index

27,616,761Aktier og/eller anparter

46,542,391Kassekredit

11,68,069Uddannelsesopsparing

24,622,792Boligopsparing

Finansielle forhold DKE3Index

4,92,857Mindre end 21 timer

7,07,010021 - 30 timer

61,968,811131 - 40 timer

20,716,98241 - 50 timer

5,54,582Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKE3Index

8,227,8338Metropol

20,364,1315Metropolomegn

24,08,134Større provinsby

17,10,00Mindre provinsby

16,90,00Landsby

13,40,00Det åbne land

Område DKE3Index

9,27,379Overklasse

15,511,977Højere middelklasse

38,136,596Middelklasse

28,132,3115Arbejderklasse

9,011,9132Underklasse

Socialklasse DKE3Index

3,01,342Under 23 år

9,17,380Fra 23 til 29 år

7,88,8113Fra 30 til 35 år

6,17,4120Fra 36 til 39 år

18,221,4118Fra 40 til 49 år

17,920,0112Fra 50 til 59 år

9,810,1104Fra 60 til 65 år

15,714,693Fra 66 til 75 år

12,49,173Over 75 år

Ældste person i husstanden DKE3Index

6,78,7130Enlige med børn

43,149,5115Enlige uden børn

21,918,785Par med børn

28,323,182Par uden børn

Familietype DKE3Index

21,938,01741 person

47,743,5912 personer

30,518,6613 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKE3Index

71,472,6102Ingen børn

12,014,0117Et barn

12,110,284To børn

4,53,271Tre eller flere børn

0,520,4688Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKE3Index

3,32,887Selvstændige

1,61,596Topledere

10,212,9126Lønmodtagere på højt niveau

4,64,9106Lønmodtagere på mellem niveau

17,616,996Lønmodtagere på grundniveau

8,17,491Øvrige lønmodtagere

5,87,0121Arbejdsledige

15,414,795Under uddannelse

1,71,272Efterlønsmodtagere

22,620,088Pensionist

6,47,0109Børn under 16 år

2,83,8137Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKE3Index

Hjerterum E3E3 Hjerterum
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63,27,812Ejerbolig

8,416,6198Privat lejebolig

21,047,7227Offentlig lejebolig

7,427,8377Andelsbolig

Ejerforhold DKE3Index

21,610,950Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKE3Index

32,238,7120Før 1940

21,542,11951940-1965

12,54,5361966-1972

12,81,7131973-1982

13,810,1731983-2003

7,23,042Efter 2003

Opførelsesår DKE3Index

3,92,358Mindre end 40 m²

28,652,0182Fra 40 til 80 m²

18,332,9180Fra 81 til 100 m²

19,19,952Fra 101 til 130 m²

10,41,716Fra 131 til 150 m²

10,30,77Fra 151 til 180 m²

9,40,55Større end 180 m²

Boligstørrelse DKE3Index

7,48,7117Andel med fritidsbolig

11,04,036Sommerhus til værdi over 2 mio

88,596,0109Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,02Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKE3Index

21,924,9114Er registreret på Robinsonlisten

42,550,1118Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKE3Index

7,813,4172Enhedslisten

4,25,8138Socialistisk Folkeparti

4,88,3173Alternativet

26,326,3100Socialdemokraterne

4,67,3160Radikale Venstre

19,511,860Venstre

3,43,294Konservative Folkeparti

7,58,2109Liberal Alliance

21,115,071Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKE3Index

36,557,0156Ingen bil

47,237,579En bil

16,35,534To eller flere biler

Bilrådighed DKE3Index

51,626,351Kører i personbil

6,410,2159Kører med bus

17,424,5141Kører med tog/metro

29,141,2142Kører på cykel

0,90,222Kører på knallert/scooter

Befordring DKE3Index

65,154,884Foretager e-handel

29,532,7111Utryg ved online betaling

83,983,199Internettet giver mange fordele

69,569,5100Har profil på Facebook

28,335,3125Har profil på LinkedIn

16,622,2134Har profil på Twitter

84,483,499Benytter e-mail

Online adfærd DKE3Index

46,450,3108Politik generelt

31,233,7108Arbejdsmarkedspolitik

37,633,990Skatteforhold

29,426,490Erhvervsforhold

25,829,7115EU-forhold

33,428,284Egns- & lokalforhold

38,648,1125Forurening/Miljø

35,234,498Teknologi

54,865,0119Sundhed

54,760,7111Ernæring

Interesser i husstanden DKE3Index

4,20,00Stuehuse til landbrug

39,80,00Enfamiliehuse

14,80,00Række-/kædehuse

4,13,074Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,897,0271Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKE3Index

Hjerterum E3E3 Hjerterum
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49,746,694Traditionelle familieværdier forsvinder

44,535,580For let at få penge fra det offentlige

80,384,8106Gør mere for de svage og ældre

50,758,4115Elsker at bruge penge på mig selv

44,556,5127Køber helst økologiske fødevarer

59,766,6112Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,562,397Frivilligt om man vil være i fagforening

40,829,873Privatiser gerne den offentlige sektor

33,134,2103Tillad rygning på offentlige steder

87,891,6104Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,339,0107Danmark skal passe sig selv

64,962,596Vigtigt for mig at have succes

27,030,2112Globaliseringen skræmmer mig

56,563,4112Jeg er god til at forkæle mig selv

52,257,1109Alting ændrer sig for hurtigt

30,939,2127Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKE3Index

7,011,0157Berlingske

11,718,0154Politiken

9,54,446Jyllands-Posten

4,97,3149B.T.

4,66,8148Ekstra bladet

4,14,3105Børsen

12,721,0165MetroXpress

47,442,489Gratis lokalaviser

59,361,6104Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKE3Index

76,577,1101DR 1

50,856,0110DR 2

73,974,7101TV 2

21,323,9112TV 2 Charlie

58,473,1125TV3/TV3+

41,451,8125Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKE3Index

14,216,3115P1

28,827,094P3

32,727,684P4/DR Regional

6,36,3100Radio24syv

13,59,570Nova FM

8,210,1123The Voice

5,29,3179Radio 100

14,14,633Lokalradio

Radiovaner DKE3Index

31,516,552SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,813,5105Kvickly

5,415,7291Irma

5,82,747Bilka

38,253,2139Netto

9,713,4138Aldi

26,931,7118Fakta

11,710,590Lidl

17,727,2154Føtex

27,015,658Rema 1000

8,810,1115Meny

8,55,565Spar/Superspar/Eurospar

4,67,4161Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKE3Index

16,414,387Bager selv

41,515,938Nyder havearbejde

32,129,492Gør-det-selv

11,513,1114Hygger med håndarbejde

7,57,6101Spiller om penge online

27,523,084Spiller online spil

46,452,0112Besøger ofte venner eller familie

8,49,9118Har ofte gæster til spisning

7,07,1101Laver finere/gourmet mad

8,212,6154Spiser købte færdigretter

26,328,9110Spiser slankemad

59,656,595Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,44,5102Går på aftenskole/hobbykursus

34,339,6115Læser meget faglitteratur

39,245,8117Læser meget skønlitteratur

21,720,193Læser mange tidsskrifter

7,04,666Går ofte i kirke

6,56,5100Går ofte på diskotek

2,43,6150Går ofte i teater

3,05,6187Går ofte på udstilling

3,16,0194Går ofte på museum

1,73,4200Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,12,8133Går ofte til pop-/rockkoncert

88,788,5100Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKE3Index

Hjerterum E3E3 Hjerterum
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26 %  
har ikke et TV

Alder

Familietype

Rådighedsbeløb

København

Høje-
Taastrup

Odense

Aalborg

Aarhus

Geografi

Boligtype

Duopolerne E4E4 Duopolerne

25 %  
går på værtshus 

hver måned
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conzoom®type E4 i forhold til Danmarks befolkning

Geodemografi
Flest er enlige og flere har ingen børn. En lille 
halvdel er 23 til 35 år og den anden er 40 til 60 
år. To ret forskellige aldersklasser, som deler tag. 
Derfor kalder vi dem Duopolerne. Nogle har en 
anden oprindelse end dansk.  

Uddannelsesniveauet er ligeledes spredt. Flest 
har en videregående uddannelse og flere er på 
vej, da typen rummer en del studerende. En stor 
fjerdedel har en erhvervsfaglig uddannelse, lidt 
færre klarer sig med grundskolen.

De, der ikke læser, er lønmodtagere. Duopoler-
nes indkomst er typisk i midten af indkomstska-
laen. Formuen er overvejende lav, så på trods af 
manges relativt høje uddannelsesniveau finder 
vi dem hyppigst i middel- og arbejderklassen.

Boligen er en mindre ejerlejlighed, men over 
halvdelen svarer, at de bor til leje. For mange 
unges vedkommende er der tale om forældre-
køb eller også er det deres første lejlighed, som 
måske deles med en god studieven. For andres 
vedkommende handler det om værelsesudlej-
ning; mange må erkende, at det kan være for 
dyrt at stå alene med ejerlejlighed i storbyen, 
når denne skal finansieres med blot en enkelt 
indkomst. To tredjedele af Duopolerne klarer 
sig fint uden bil. 

De små ejerlejligheder finder vi i ældre etage-
ejendomme. Ejendommene er beliggende i de 
ældre bykerner i København, Odense, Aarhus og 
Aalborg eller i byerne i umiddelbar nærhed heraf. 

Adfærd, livsstil og holdninger
Duopolerne forbruger meget af det meste. De er 
storforbrugere af den kollektive trafik, cyklen og 
kulturelle tilbud. Der er dog blevet længere mel-
lem diskoteksbesøgene til fordel for byens mere 
finkulturelle tilbud. 

De får også trænet lattermusklerne ved stand-
up shows, ligesom der også bliver tid til fysisk 
træning hver uge for de fleste. I hverdagen løber 
de eller tager en tur omkring fitnesscentret. 
Desuden synes en pæn del, at de er skiløbere, 
når man spørger til deres motionsvaner. Det 
kan dog være svært at få tid til det hele i en 
travl hverdag, så maden er ofte en færdigret. 
Heldigvis findes der efterhånden mange sunde 
alternativer på markedet.

Når de handler ind, er det ofte til gule priser, men 
der må meget gerne være godt med grønt og øko-
logisk i kurven, så længe det er inden for budget-
tet. Omkring middagsbordet med vennerne bliver 
der ofte diskuteret politik, her er deres hold-
ninger overvejende med en rød politisk vinkel.

Den ene andel har ingen større interesse for 
politik, mens den anden har. De, som interes-
serer sig for politik, går primært op samfundet 
omkring dem på nationalt - og ikke lokalt - plan. 
De holder sig orienteret gennem tidsskrifter og 
nettet, hvoraf sidstnævnte er en integreret del 
af dagligdagen til både studier, shopping, un-
derholdning og online spil. Måske håber de med 
sidstnævnte at vinde lidt ekstra lommepenge. 

Online orienterer de sig også om deres interes-
ser, der inkluderer boligdesign, mode, kosmetik, 
hudpleje, fotografi, samfundsøkonomi og mad. 
I øvrigt kigger hver femte efter bolig hver uge, 
måske de er på vej til at tage skridtet videre og 
stå helt på egne ben.

I forhold til madinteressen bliver de måske inspi-
reret af Christian Bitz og Mette Blomsterberg. De 
ser i hvert fald oftere madprogrammer på DR1 
og TV2. Der er dog langt fra stuen til køkkenet 
og madforsøget bliver til tider erstattet af en god 
omgang popmusik i radioen. Efter maden sidder 
de gerne og hygger sig med et glas rødvin og et 
par cigaretter.

Hver tredje har holdt ferien i Danmark de sidste 
år. En ud af fire har taget en forlænget weekend 
til udlandet og næsten lige så mange er rejst 
ned i Europa, måske med rygsæk mere end med 
kuffert.

Endnu engang viser typen, hvorfor de hedder 
Duopolerne. Værdimæssigt er de fleste Moderne. 
Nogle i kombination med at være Fællesskabs-
orienterede, mens andre er mere Individorien-
terede.

Holdningsmæssigt omfavner de både samfun-
dets og den teknologiske udvikling og ser ingen 
ulemper derved. De mener, at Danmark gør ret 
i at engagere sig internationalt og synes godt, at 
vi kunne gøre mere for flygtninge og indvandrere. 
Desuden mener de, at miljøet er vigtigere end in-
dustriens vækst og at Danmark godt kunne bruge 
lidt flere offentlige midler på kultur. 

Ved det seneste folketingsvalg stemte flest til 
venstre for midten, men Liberal Alliance hentede 
også mange stemmer fra Duopolerne. 

Hver fjerde af Duopolerne er på Robinsonlisten 
og mere end halvdelen har Nej tak-skilt på post-
kassen. Kommunikationen bør være med tanke 
på deres holdninger, boform og det faktum, at 
mange måske er og har været bysbørn.

Duopolerne

5,06,7135Under 131.000 kr

5,07,0140Fra 131.000 til 169.999 kr

15,016,9112Fra 170.000 til 218.999 kr

25,028,7115Fra 219.000 til 332.999 kr

25,025,9103Fra 333.000 til 470.999 kr

15,011,174Fra 471.000 til 659.999 kr

5,02,549Fra 660.000 til 846.000 kr

5,01,325Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKE4Index

5,07,0140Under 99.000 kr

5,07,3146Fra 99.000 til 124.999 kr

15,017,2115Fra 125.000 til 160.999 kr

25,028,5114Fra 161.000 til 221.999 kr

25,025,1100Fra 222.000 til 298.999 kr

15,010,872Fra 299.000 til 393.999 kr

5,02,652Fra 394.000 til 485.000 kr

5,01,530Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKE4Index

5,06,7134Under 146.000 kr

5,07,1143Fra 146.000 til 189.999 kr

15,018,3122Fra 190.000 til 259.999 kr

25,033,2133Fra 260.000 til 435.999 kr

25,024,9100Fra 436.000 til 747.999 kr

15,07,449Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,01,530Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,00,918Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKE4Index

5,04,997Under -755.000 kr

5,05,1103Fra -755.000 til -447.999 kr

15,015,6104Fra -447.999 til -93.000 kr

25,030,6122Fra -92.999 til 62.999 kr

25,027,7111Fra 63.000 til 786.999 kr

15,011,677Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,02,958Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,01,633Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKE4Index

12,58,367Registreret erhverv

87,591,7105Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKE4Index

Duopolerne E4E4 Duopolerne
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21,216,779Grundskole

7,113,0184Gymnasiel

34,027,180Erhvervsfaglig

4,84,8100Kort videregående

19,621,0107Mellemlang videregående og bachelor

10,514,2135Lang videregående og forskere

2,93,3115Anden, herunder uoplyst

12,7513,06103Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKE4Index

399.782322.61381Højeste personlig indkomst

255.548214.13384Husstandens disponible indkomst

536.437288.65954Husstandens samlede formue

564.277409.45373Husstandsindkomst

1.844.0661.305.13271Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKE4Index

27,625,693Aktier og/eller anparter

46,544,696Kassekredit

11,610,691Uddannelsesopsparing

24,620,182Boligopsparing

Finansielle forhold DKE4Index

4,92,449Mindre end 21 timer

7,05,37621 - 30 timer

61,957,29231 - 40 timer

20,726,712941 - 50 timer

5,58,4153Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKE4Index

8,232,2391Metropol

20,351,4253Metropolomegn

24,016,469Større provinsby

17,10,00Mindre provinsby

16,90,00Landsby

13,40,00Det åbne land

Område DKE4Index

9,28,997Overklasse

15,514,191Højere middelklasse

38,135,493Middelklasse

28,130,6109Arbejderklasse

9,011,0122Underklasse

Socialklasse DKE4Index

3,05,0166Under 23 år

9,121,2233Fra 23 til 29 år

7,815,6200Fra 30 til 35 år

6,18,9144Fra 36 til 39 år

18,218,3101Fra 40 til 49 år

17,913,475Fra 50 til 59 år

9,85,961Fra 60 til 65 år

15,77,548Fra 66 til 75 år

12,44,133Over 75 år

Ældste person i husstanden DKE4Index

6,74,771Enlige med børn

43,162,6145Enlige uden børn

21,99,242Par med børn

28,323,583Par uden børn

Familietype DKE4Index

21,941,51891 person

47,748,61022 personer

30,59,8323 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKE4Index

71,486,1121Ingen børn

12,08,974Et barn

12,14,235To børn

4,50,818Tre eller flere børn

0,520,2040Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKE4Index

3,33,093Selvstændige

1,61,6104Topledere

10,215,2149Lønmodtagere på højt niveau

4,65,5120Lønmodtagere på mellem niveau

17,618,3104Lønmodtagere på grundniveau

8,17,794Øvrige lønmodtagere

5,86,1106Arbejdsledige

15,415,8103Under uddannelse

1,71,167Efterlønsmodtagere

22,614,464Pensionist

6,47,3114Børn under 16 år

2,83,9141Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKE4Index

Duopolerne E4E4 Duopolerne
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63,2100,0158Ejerbolig

8,40,00Privat lejebolig

21,00,00Offentlig lejebolig

7,40,00Andelsbolig

Ejerforhold DKE4Index

21,68,841Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKE4Index

32,257,2178Før 1940

21,519,1891940-1965

12,513,21061966-1972

12,86,3491973-1982

13,82,0141983-2003

7,22,332Efter 2003

Opførelsesår DKE4Index

3,95,8148Mindre end 40 m²

28,668,5239Fra 40 til 80 m²

18,316,490Fra 81 til 100 m²

19,17,037Fra 101 til 130 m²

10,41,212Fra 131 til 150 m²

10,30,76Fra 151 til 180 m²

9,40,44Større end 180 m²

Boligstørrelse DKE4Index

7,44,763Andel med fritidsbolig

11,07,871Sommerhus til værdi over 2 mio

88,592,2104Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,00Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKE4Index

21,923,9109Er registreret på Robinsonlisten

42,553,6126Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKE4Index

7,813,0167Enhedslisten

4,25,8138Socialistisk Folkeparti

4,89,1190Alternativet

26,324,493Socialdemokraterne

4,67,9173Radikale Venstre

19,512,966Venstre

3,43,4100Konservative Folkeparti

7,59,6127Liberal Alliance

21,113,263Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKE4Index

36,565,0178Ingen bil

47,230,765En bil

16,34,427To eller flere biler

Bilrådighed DKE4Index

51,621,441Kører i personbil

6,410,6166Kører med bus

17,432,2185Kører med tog/metro

29,147,3163Kører på cykel

0,90,222Kører på knallert/scooter

Befordring DKE4Index

65,165,7101Foretager e-handel

29,520,268Utryg ved online betaling

83,991,4109Internettet giver mange fordele

69,577,2111Har profil på Facebook

28,343,9155Har profil på LinkedIn

16,625,3152Har profil på Twitter

84,491,7109Benytter e-mail

Online adfærd DKE4Index

46,447,8103Politik generelt

31,229,996Arbejdsmarkedspolitik

37,638,5102Skatteforhold

29,429,099Erhvervsforhold

25,826,4102EU-forhold

33,425,376Egns- & lokalforhold

38,642,7111Forurening/Miljø

35,239,3112Teknologi

54,854,9100Sundhed

54,754,099Ernæring

Interesser i husstanden DKE4Index

4,20,00Stuehuse til landbrug

39,80,00Enfamiliehuse

14,80,00Række-/kædehuse

4,18,7215Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,891,3255Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKE4Index

Duopolerne E4E4 Duopolerne
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49,742,886Traditionelle familieværdier forsvinder

44,545,6102For let at få penge fra det offentlige

80,372,390Gør mere for de svage og ældre

50,764,5127Elsker at bruge penge på mig selv

44,550,2113Køber helst økologiske fødevarer

59,749,282Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,566,9104Frivilligt om man vil være i fagforening

40,838,193Privatiser gerne den offentlige sektor

33,134,1103Tillad rygning på offentlige steder

87,889,3102Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,330,684Danmark skal passe sig selv

64,970,2108Vigtigt for mig at have succes

27,015,758Globaliseringen skræmmer mig

56,569,8124Jeg er god til at forkæle mig selv

52,233,965Alting ændrer sig for hurtigt

30,937,4121Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKE4Index

7,010,3147Berlingske

11,711,8101Politiken

9,53,739Jyllands-Posten

4,93,367B.T.

4,66,3137Ekstra bladet

4,15,6137Børsen

12,719,9157MetroXpress

47,429,562Gratis lokalaviser

59,367,6114Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKE4Index

76,566,387DR 1

50,848,094DR 2

73,961,984TV 2

21,313,563TV 2 Charlie

58,454,393TV3/TV3+

41,432,879Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKE4Index

14,212,085P1

28,830,9107P3

32,721,365P4/DR Regional

6,37,0111Radio24syv

13,59,570Nova FM

8,26,680The Voice

5,24,485Radio 100

14,13,424Lokalradio

Radiovaner DKE4Index

31,524,678SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,819,2150Kvickly

5,47,2133Irma

5,82,340Bilka

38,244,9118Netto

9,710,8111Aldi

26,928,7107Fakta

11,73,631Lidl

17,726,6150Føtex

27,022,884Rema 1000

8,811,4130Meny

8,53,541Spar/Superspar/Eurospar

4,66,2135Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKE4Index

16,411,570Bager selv

41,512,630Nyder havearbejde

32,127,987Gør-det-selv

11,59,784Hygger med håndarbejde

7,513,0173Spiller om penge online

27,529,1106Spiller online spil

46,453,0114Besøger ofte venner eller familie

8,411,3135Har ofte gæster til spisning

7,08,3119Laver finere/gourmet mad

8,216,5201Spiser købte færdigretter

26,326,5101Spiser slankemad

59,664,6108Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,44,193Går på aftenskole/hobbykursus

34,343,8128Læser meget faglitteratur

39,241,9107Læser meget skønlitteratur

21,724,0111Læser mange tidsskrifter

7,04,361Går ofte i kirke

6,513,3205Går ofte på diskotek

2,43,7154Går ofte i teater

3,03,5117Går ofte på udstilling

3,14,6148Går ofte på museum

1,74,3253Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,16,0286Går ofte til pop-/rockkoncert

88,792,4104Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKE4Index

Duopolerne E4E4 Duopolerne
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17 %  
kører med bus 

hver dag

16 %  
 læser tegneserier 

ugentligt

Alder

Familietype

Rådighedsbeløb

Odense
Ballerup

Alberts-
lund, 
Hvidovre

Aarhus

Geografi

Boligtype

Familiebånd E5E5 Familiebånd
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Geodemografi
Familiebånd består af mange generationer. Fler-
tallet er enlige og uden børn, i hvert fald uden 
hjemmeboende børn. Det er den type, der rum-
mer flest med en anden oprindelse end dansk.

Uddannelsesniveauet er lavere end blandt be-
folkningen som helhed, da en del alene har 
grundskolen at se tilbage på. Andre har en er-
hvervsfaglig uddannelse, og måske er flere på 
vej.

Beskæftigelsesgraden er også under gennem-
snittets. Dels er en del ledige, dels er en del 
pensioneret og endelig er nogle studerende. 
Indkomsten er derfor lav og den gennemsnit-
lige husstandsindkomst er omtrent halvdelen af 
samme blandt hele befolkningen. Formuen er 
også lav, hvis ikke negativ. De er oftest placeret i 
middel- og arbejderklassen.

Familiebåndene bliver skabt i lejligheder, der 
oftest er mellem 40 og 80 m2 og står som almen-
nyttige lejeboliger. Lejlighederne er beliggende i 
en etageejendom, som er opført i efterkrigsårene 
og frem til sidst i 1970’erne. De fleste har ingen 
bil. I stedet er nogle få privilegerede nok til at have 
et lille sommerhus. 

To ud af tre befinder sig i forstæderne til metro-
polerne Aarhus og København. 

Adfærd, livsstil og holdninger
Hverdagen er stille og rolig og de er oftere hjem-
me end ude. Det er det helt nære, energien 
bruges på og samfunds- og kulturliv dyrkes ikke. 

Mange bor alene, men har fortsat stærke bånd 
til familien. For mange kan familien være blevet 
spredt i landet, for andre går båndene til fjerne 
lande og kulturer. For at styrke Familiebåndet, 
inviterer de ofte venner og familie til middag. Det 
behøver ikke være hverken dyrt eller tidskræ-
vende; der er jo mange gode færdigretter i disken 
i Netto, Irma eller den nye darling Meny. De går 
efter ugens tilbud, men ikke specielt efter noget 
økologisk. Her spiller prisen nok ind. Det er for-
nuftigt nok, for Familiebånd er nødt til at tænke 
sig om, for at få pengene til at slå til. Madlavning 

er blandt interesserne og man afprøver gerne 
både nye opskrifter og produkter. De går desuden 
også op i det spirituelle.

Når de skal rundt, er det imidlertid gerne med 
den kollektive transport eller på cyklen. Foruden 
cykelturen får omtrent halvdelen dyrket motion 
hver uge og det er folkesportsgrenene løb og fit-
ness, der er vellidte. Også en sport som boksning 
er populær hos denne type.

De læser lidt af hvert. Helst de gratis blade, som 
Søndagsavisen og MetroXpress. Beboerbladet er 
også et hit hjemme hos Familiebånd. Det er nogle 
ugeblade og tidsskrifter også, især Woman. 

Internettet benyttes særligt til uddannelse og 
praktisk informationssøgning. Mange er utrygge 
ved den moderne teknologi og frygter, at den skal 
tage magten fra mennesket. Måske er det også
derfor, at de sjældnere end tidligere klikker forbi 
sociale medier, dog lige med undtagelse af Lin-
kedIn, som de stadig bruger i samme grad.

Ferien holder de i Danmark, siger hver fjerde. De 
øvrige kommer sjældent på ferie, da økonomien 
ikke rigtig er til det. 

Værdimæssigt er flest Traditionelle, hvoraf man-
ge er i kombination med at være Fællesskabsori-
enterede, hvilket afspejles i de politiske holdnin-
ger: Familiebånd synes, at vi skal stå sammen om 
at bevare og styrke velfærdsstaten, og at der er 
blevet for stor forskel mellem rig og fattig i da-
gens samfund. Dog mener de ikke, at staten skal 
blande sig i, om man ryger på offentlige steder 
og typen rummer da også langt flere rygere end 
blandt befolkningen generelt. De mener også, 
at Danmark i højere grad skal passe sig selv, for 
globaliseringen er en skræmmende størrelse.

Ved det seneste valg stemte flest på venstre-
fløjspartierne eller Radikale Venstre. Det er dog 
i denne type, at vi finder allerflest sofavælgere.

Deres repræsentation på Robinsonlisten og an-
dele med Nej tak til reklamer er på niveau med 
landsgennemsnittet.

Familiebånd

5,010,0200Under 131.000 kr

5,010,7214Fra 131.000 til 169.999 kr

15,026,1174Fra 170.000 til 218.999 kr

25,033,2133Fra 219.000 til 332.999 kr

25,016,064Fra 333.000 til 470.999 kr

15,03,423Fra 471.000 til 659.999 kr

5,00,48Fra 660.000 til 846.000 kr

5,00,12Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKE5Index

5,09,4188Under 99.000 kr

5,010,0200Fra 99.000 til 124.999 kr

15,024,2161Fra 125.000 til 160.999 kr

25,033,2133Fra 161.000 til 221.999 kr

25,018,273Fra 222.000 til 298.999 kr

15,04,228Fra 299.000 til 393.999 kr

5,00,612Fra 394.000 til 485.000 kr

5,00,24Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKE5Index

5,010,2204Under 146.000 kr

5,010,6212Fra 146.000 til 189.999 kr

15,028,4190Fra 190.000 til 259.999 kr

25,033,2133Fra 260.000 til 435.999 kr

25,014,658Fra 436.000 til 747.999 kr

15,02,517Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,00,36Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,00,12Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKE5Index

5,04,283Under -755.000 kr

5,05,2105Fra -755.000 til -447.999 kr

15,019,4129Fra -447.999 til -93.000 kr

25,044,1176Fra -92.999 til 62.999 kr

25,022,791Fra 63.000 til 786.999 kr

15,03,825Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,00,510Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,00,23Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKE5Index

12,53,830Registreret erhverv

87,596,2110Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKE5Index

Familiebånd E5E5 Familiebånd
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21,228,1133Grundskole

7,112,4176Gymnasiel

34,031,091Erhvervsfaglig

4,83,778Kort videregående

19,612,664Mellemlang videregående og bachelor

10,55,856Lang videregående og forskere

2,96,3218Anden, herunder uoplyst

12,7511,6291Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKE5Index

399.782249.12762Højeste personlig indkomst

255.548179.09270Husstandens disponible indkomst

536.43734.5386Husstandens samlede formue

564.277309.10855Husstandsindkomst

1.844.0661.258.41968Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKE5Index

27,614,753Aktier og/eller anparter

46,532,570Kassekredit

11,65,951Uddannelsesopsparing

24,613,354Boligopsparing

Finansielle forhold DKE5Index

4,96,3129Mindre end 21 timer

7,06,39021 - 30 timer

61,972,111631 - 40 timer

20,713,56541 - 50 timer

5,51,833Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKE5Index

8,214,5176Metropol

20,370,1345Metropolomegn

24,015,464Større provinsby

17,10,00Mindre provinsby

16,90,00Landsby

13,40,00Det åbne land

Område DKE5Index

9,22,527Overklasse

15,55,737Højere middelklasse

38,136,395Middelklasse

28,138,9138Arbejderklasse

9,016,6184Underklasse

Socialklasse DKE5Index

3,01,550Under 23 år

9,17,987Fra 23 til 29 år

7,89,1116Fra 30 til 35 år

6,17,4121Fra 36 til 39 år

18,221,4118Fra 40 til 49 år

17,920,1112Fra 50 til 59 år

9,810,0102Fra 60 til 65 år

15,714,190Fra 66 til 75 år

12,48,568Over 75 år

Ældste person i husstanden DKE5Index

6,76,9104Enlige med børn

43,154,5127Enlige uden børn

21,915,772Par med børn

28,322,880Par uden børn

Familietype DKE5Index

21,947,72181 person

47,734,0712 personer

30,518,3603 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKE5Index

71,477,3108Ingen børn

12,011,092Et barn

12,18,469To børn

4,53,373Tre eller flere børn

0,520,3976Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKE5Index

3,32,267Selvstændige

1,60,852Topledere

10,28,785Lønmodtagere på højt niveau

4,63,781Lønmodtagere på mellem niveau

17,616,292Lønmodtagere på grundniveau

8,17,390Øvrige lønmodtagere

5,89,1158Arbejdsledige

15,415,098Under uddannelse

1,71,483Efterlønsmodtagere

22,625,8114Pensionist

6,46,197Børn under 16 år

2,83,7134Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKE5Index

Familiebånd E5E5 Familiebånd
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63,27,712Ejerbolig

8,48,4100Privat lejebolig

21,078,2373Offentlig lejebolig

7,45,778Andelsbolig

Ejerforhold DKE5Index

21,67,434Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKE5Index

32,214,144Før 1940

21,533,41551940-1965

12,526,72141966-1972

12,818,21421973-1982

13,86,7491983-2003

7,20,912Efter 2003

Opførelsesår DKE5Index

3,94,8124Mindre end 40 m²

28,660,3210Fra 40 til 80 m²

18,326,2143Fra 81 til 100 m²

19,18,444Fra 101 til 130 m²

10,40,22Fra 131 til 150 m²

10,30,11Fra 151 til 180 m²

9,40,00Større end 180 m²

Boligstørrelse DKE5Index

7,43,649Andel med fritidsbolig

11,02,220Sommerhus til værdi over 2 mio

88,597,6110Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,238Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKE5Index

21,922,0101Er registreret på Robinsonlisten

42,545,3107Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKE5Index

7,813,5173Enhedslisten

4,25,7137Socialistisk Folkeparti

4,87,2151Alternativet

26,328,4108Socialdemokraterne

4,66,1134Radikale Venstre

19,511,458Venstre

3,42,780Konservative Folkeparti

7,57,194Liberal Alliance

21,116,980Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKE5Index

36,568,6188Ingen bil

47,227,759En bil

16,33,723To eller flere biler

Bilrådighed DKE5Index

51,621,341Kører i personbil

6,416,5258Kører med bus

17,423,0132Kører med tog/metro

29,131,3108Kører på cykel

0,91,0111Kører på knallert/scooter

Befordring DKE5Index

65,156,086Foretager e-handel

29,540,8138Utryg ved online betaling

83,978,193Internettet giver mange fordele

69,565,694Har profil på Facebook

28,327,898Har profil på LinkedIn

16,616,499Har profil på Twitter

84,478,193Benytter e-mail

Online adfærd DKE5Index

46,443,093Politik generelt

31,226,384Arbejdsmarkedspolitik

37,631,885Skatteforhold

29,420,971Erhvervsforhold

25,830,8119EU-forhold

33,426,680Egns- & lokalforhold

38,635,391Forurening/Miljø

35,243,4123Teknologi

54,852,997Sundhed

54,750,492Ernæring

Interesser i husstanden DKE5Index

4,20,00Stuehuse til landbrug

39,80,00Enfamiliehuse

14,80,00Række-/kædehuse

4,11,639Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,898,4275Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKE5Index

Familiebånd E5E5 Familiebånd
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49,752,5106Traditionelle familieværdier forsvinder

44,538,386For let at få penge fra det offentlige

80,380,8101Gør mere for de svage og ældre

50,754,7108Elsker at bruge penge på mig selv

44,547,0106Køber helst økologiske fødevarer

59,772,1121Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,560,293Frivilligt om man vil være i fagforening

40,834,484Privatiser gerne den offentlige sektor

33,140,7123Tillad rygning på offentlige steder

87,885,998Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,344,3122Danmark skal passe sig selv

64,960,894Vigtigt for mig at have succes

27,033,9126Globaliseringen skræmmer mig

56,560,1106Jeg er god til at forkæle mig selv

52,260,9117Alting ændrer sig for hurtigt

30,927,489Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKE5Index

7,02,840Berlingske

11,712,6108Politiken

9,53,638Jyllands-Posten

4,95,2106B.T.

4,64,291Ekstra bladet

4,13,585Børsen

12,727,9220MetroXpress

47,436,176Gratis lokalaviser

59,359,5100Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKE5Index

76,568,489DR 1

50,852,4103DR 2

73,965,889TV 2

21,327,3128TV 2 Charlie

58,472,3124TV3/TV3+

41,444,0106Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKE5Index

14,26,747P1

28,817,661P3

32,722,970P4/DR Regional

6,34,978Radio24syv

13,57,757Nova FM

8,28,098The Voice

5,26,5125Radio 100

14,15,539Lokalradio

Radiovaner DKE5Index

31,515,248SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,810,582Kvickly

5,48,8163Irma

5,82,747Bilka

38,259,8157Netto

9,76,668Aldi

26,926,8100Fakta

11,79,279Lidl

17,728,8163Føtex

27,022,684Rema 1000

8,816,5187Meny

8,55,362Spar/Superspar/Eurospar

4,61,022Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKE5Index

16,412,878Bager selv

41,511,327Nyder havearbejde

32,120,564Gør-det-selv

11,513,4117Hygger med håndarbejde

7,58,2109Spiller om penge online

27,532,8119Spiller online spil

46,448,6105Besøger ofte venner eller familie

8,413,9165Har ofte gæster til spisning

7,07,5107Laver finere/gourmet mad

8,216,6202Spiser købte færdigretter

26,323,288Spiser slankemad

59,654,692Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,43,580Går på aftenskole/hobbykursus

34,333,899Læser meget faglitteratur

39,242,3108Læser meget skønlitteratur

21,714,265Læser mange tidsskrifter

7,05,781Går ofte i kirke

6,57,8120Går ofte på diskotek

2,43,5146Går ofte i teater

3,03,6120Går ofte på udstilling

3,13,6116Går ofte på museum

1,73,7218Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,12,7129Går ofte til pop-/rockkoncert

88,779,089Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKE5Index

Familiebånd E5E5 Familiebånd
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dyrker sport  

hver uge

24 %  
besøger 

berlingske.dk 
hver uge

Alder

Familietype

Rådighedsbeløb

Aalborg

Aarhus
Gentofte

København, 
Frederiksberg

Geografi

Boligtype

Byens puls F1F1 Byens puls
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Geodemografi
Byens puls banker især hos dem under 40 år. Lidt 
over halvdelen er singler og langt størstedelen 
har ingen børn. De, der har, er oftest par med et 
til to børn. Nogle har en anden oprindelse end 
dansk.

Uddannelsesniveauet er ganske højt og langt 
højere end blandt befolkningen generelt. Mere 
end halvdelen har således enten en mellemlang 
videregående uddannelse, en bachelorgrad eller 
en lang videregående uddannelse.

Beskæftigelsesniveauet er ofte højt, og det sam-
me er beskæftigelsesgraden: Mere end hver 
tredje sidder i en højere stilling eller er endda 
blevet topleder. Derfor er indkomsten typisk høj, 
men (endnu) ikke helt i top. En fjerdedel har gæld, 
omvendt er der også en del, der har samlet sig en 
ganske pæn formue via deres ejerbolig. Mange 
har desuden aktier eller obligationer liggende i 
skrivebordsskuffen. Du finder typisk Byens puls 
i den øvre middel- og overklassen. 

De bor i lejligheder på omkring 100 m² belig-
gende enten i helt nyopførte og moderne etage-
ejendomme eller i ældre gennemrestaurerede 
ejendomme. Over halvdelen har bil og hver femte 
har også et sommerhus, som kan være mere end 
to millioner kroner værd.

Mere end hver tiende driver virksomhed fra 
hjemmeadressen. Du finder dem i storbyerne, 
forstæderne eller i de større provinsbyer.
 
Adfærd, livsstil og holdninger
Byens puls arbejder en del og mange synes, at 
de konstant mangler tid. De knokler for at nå det 
hele på en arbejdsuge og interessetid er ikke et 
ubekendt begreb for denne type.

Byens puls udgør selve pulsen i storbyen, eller 
er i hvert fald en stor del af den. Derfor er det 
ikke hver aften, der byder på hjemmelavet mad, 
for de ynder også at gå ud og anvende de mange 
kulturtilbud. Særligt ved ballet- og operaforestil-
linger er de overrepræsenteret, men efterhån-
den møder man dem også oftere på aftenskolen. 
Det er måske her de lærer at kokkerere den 
gourmetmad, de gerne kaster sig ud i at tilberede 
derhjemme.

De er de mest hyppige læsere af magasiner som 
Where2go, Costume, Euroman og Woman. Næs-
ten hver tiende læser også magasinet Gravid 
– Vores Børn, hvilket nok vidner om, at der er en 
stor andel af såvel karrierekvinder som spelt-
mødre med friskbagt øko-brød i ovnen.

Sundhed er en prioritet i deres hverdag. På mid-
dagsbordet skal maden helst være både sund 
og miljøvenlig. Derfor er den ofte økologisk og 
ingredienserne kan snildt være indkøbt i special- 
eller helsekostforretninger. 

For at kunne betale for deres luksusprodukter, 
vælger de at spare andre steder. Ingen anden 
dagligvarebutik når skottehunden til trædepu-
derne, hvis man spørger Byens puls, når der 
skal handles basisvarer. Det skulle da lige være 
Irma med deres store udbud af økologi og mange 
produkter uden buræg.

Når pulsen skal yderligere op, står den på en tur 
i fitnesscentret. Byens puls er overrepræsenteret 
af personer, der både følger og dyrker ishockey 
og fodbold, når det passer ind i skemaet.  

Der kommer også gang i Byens puls ved den dag-
lige transport, for mange vælger nemlig cyklen, 
når de skal rundt til deres daglige gøremål eller 
ud og opleve Byens puls. 

De er velorienterede og interesserede i det me-
ste. Kilderne er både tidsskrifter, skøn- og faglit-
teratur og måske også en avis. Det kunne være 
Børsen. Måske foranlediget af aktuelle begiven-
heder; der er i hvert fald kommet et stigende fo-
kus på og interesse for økonomi og skatteforhold 
blandt Byens puls. 

Internettet anvendes flittigt til både det seriøse, 
såsom at følge med i aktiekurserne, nyhederne, 
søge information i forbindelse med deres arbejde 
og netbank, og det sjove, såsom at bestille rejser 
og læse om kultur. Nettet er med andre ord en 
integreret del af dagligdagen og få kunne leve 
mange dage uden. De besøger hyppigere end 
andre sider som ibyen.dk og politiken.dk. Selvom 
de er mere online end de fleste, tyder det på, at 
de så småt er begyndt at blive mere selektive i 
deres brug af sociale medier.

Byens puls er Moderne-fællesskabsorienterede 
og samfundets udvikling bekymrer dem ikke. De 
mener godt, at de traditionelle familieværdier 
kan bevares i en globaliseret verden og de er 
positive over for Danmarks internationale en-
gagement. De så gerne, at vi gjorde mere for 
flygtninge og indvandrere, og selv forsøger de at 
gøre en forskel som medlemmer af en humani-
tær organisation. Kulturen kunne der også gerne 
bruges flere penge på, men ellers er de glade 
for velfærdsstaten. Det ville dog også være rart, 
hvis det blev forbudt med rygning på flere steder, 
synes en del. 

Ved seneste folketingsvalg var stemmeafgivning-
en spredt, dog stemte flest på et parti i centrum-
venstre-koalitionen. Det er dog værd at nævne, at 
blandt de, der stemte blåt, fandt Liberal Alliance 
og det Konservative Folkeparti opbakning fra 
Byens Puls.

Reklamer og direct mail er Byens puls ikke de 
store tilhængere af. Næsten hver tredje er på 
Robinsonlisten og endnu flere siger Nej tak til 
reklamer.

conzoom®type F1 i forhold til Danmarks befolkningByens puls

5,02,039Under 131.000 kr

5,01,734Fra 131.000 til 169.999 kr

15,04,731Fra 170.000 til 218.999 kr

25,013,654Fra 219.000 til 332.999 kr

25,026,3105Fra 333.000 til 470.999 kr

15,026,6177Fra 471.000 til 659.999 kr

5,011,8236Fra 660.000 til 846.000 kr

5,013,4268Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKF1Index

5,02,448Under 99.000 kr

5,02,244Fra 99.000 til 124.999 kr

15,06,141Fra 125.000 til 160.999 kr

25,014,960Fra 161.000 til 221.999 kr

25,026,7107Fra 222.000 til 298.999 kr

15,024,9166Fra 299.000 til 393.999 kr

5,010,9218Fra 394.000 til 485.000 kr

5,012,0240Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKF1Index

5,02,039Under 146.000 kr

5,01,835Fra 146.000 til 189.999 kr

15,05,033Fra 190.000 til 259.999 kr

25,017,369Fra 260.000 til 435.999 kr

25,030,2121Fra 436.000 til 747.999 kr

15,023,1154Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,09,5191Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,011,1222Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKF1Index

5,05,6112Under -755.000 kr

5,05,0101Fra -755.000 til -447.999 kr

15,013,187Fra -447.999 til -93.000 kr

25,020,482Fra -92.999 til 62.999 kr

25,025,0100Fra 63.000 til 786.999 kr

15,016,6110Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,06,6132Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,07,8155Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKF1Index

12,513,0104Registreret erhverv

87,587,099Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKF1Index

Byens puls F1F1 Byens puls
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21,28,741Grundskole

7,18,0113Gymnasiel

34,023,067Erhvervsfaglig

4,85,0105Kort videregående

19,627,4140Mellemlang videregående og bachelor

10,526,9257Lang videregående og forskere

2,91,137Anden, herunder uoplyst

12,7514,53114Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKF1Index

399.782591.249148Højeste personlig indkomst

255.548343.235134Husstandens disponible indkomst

536.437712.604133Husstandens samlede formue

564.277792.397140Husstandsindkomst

1.844.0662.846.284154Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKF1Index

27,631,8115Aktier og/eller anparter

46,549,6107Kassekredit

11,67,060Uddannelsesopsparing

24,624,499Boligopsparing

Finansielle forhold DKF1Index

4,90,510Mindre end 21 timer

7,05,98421 - 30 timer

61,963,110231 - 40 timer

20,725,412341 - 50 timer

5,55,193Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKF1Index

8,232,3392Metropol

20,333,1163Metropolomegn

24,022,192Større provinsby

17,19,656Mindre provinsby

16,92,917Landsby

13,40,00Det åbne land

Område DKF1Index

9,225,2272Overklasse

15,527,4177Højere middelklasse

38,129,076Middelklasse

28,115,053Arbejderklasse

9,03,337Underklasse

Socialklasse DKF1Index

3,03,1102Under 23 år

9,112,9142Fra 23 til 29 år

7,812,1154Fra 30 til 35 år

6,18,2134Fra 36 til 39 år

18,219,7108Fra 40 til 49 år

17,916,089Fra 50 til 59 år

9,87,981Fra 60 til 65 år

15,712,177Fra 66 til 75 år

12,48,065Over 75 år

Ældste person i husstanden DKF1Index

6,78,2123Enlige med børn

43,145,3105Enlige uden børn

21,921,297Par med børn

28,325,289Par uden børn

Familietype DKF1Index

21,926,31201 person

47,760,51272 personer

30,513,2433 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKF1Index

71,470,599Ingen børn

12,014,2118Et barn

12,111,898To børn

4,53,578Tre eller flere børn

0,520,5097Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKF1Index

3,34,0123Selvstændige

1,63,0190Topledere

10,218,1177Lønmodtagere på højt niveau

4,66,3136Lønmodtagere på mellem niveau

17,616,694Lønmodtagere på grundniveau

8,17,593Øvrige lønmodtagere

5,83,866Arbejdsledige

15,416,5108Under uddannelse

1,71,058Efterlønsmodtagere

22,610,948Pensionist

6,48,0126Børn under 16 år

2,84,3157Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKF1Index

Byens puls F1F1 Byens puls
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63,272,2114Ejerbolig

8,48,297Privat lejebolig

21,05,024Offentlig lejebolig

7,414,6198Andelsbolig

Ejerforhold DKF1Index

21,614,869Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKF1Index

32,225,078Før 1940

21,54,1191940-1965

12,51,9161966-1972

12,80,641973-1982

13,816,01161983-2003

7,252,4726Efter 2003

Opførelsesår DKF1Index

3,91,128Mindre end 40 m²

28,620,070Fra 40 til 80 m²

18,334,4188Fra 81 til 100 m²

19,131,6166Fra 101 til 130 m²

10,47,168Fra 131 til 150 m²

10,34,139Fra 151 til 180 m²

9,41,819Større end 180 m²

Boligstørrelse DKF1Index

7,410,8145Andel med fritidsbolig

11,015,7143Sommerhus til værdi over 2 mio

88,584,395Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,00Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKF1Index

21,929,1133Er registreret på Robinsonlisten

42,555,8131Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKF1Index

7,811,3145Enhedslisten

4,25,2124Socialistisk Folkeparti

4,88,6179Alternativet

26,323,188Socialdemokraterne

4,68,2180Radikale Venstre

19,515,177Venstre

3,43,6109Konservative Folkeparti

7,510,8143Liberal Alliance

21,113,463Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKF1Index

36,536,399Ingen bil

47,251,1108En bil

16,312,778To eller flere biler

Bilrådighed DKF1Index

51,636,070Kører i personbil

6,46,4100Kører med bus

17,434,5198Kører med tog/metro

29,139,4135Kører på cykel

0,90,00Kører på knallert/scooter

Befordring DKF1Index

65,162,997Foretager e-handel

29,517,559Utryg ved online betaling

83,988,7106Internettet giver mange fordele

69,579,5114Har profil på Facebook

28,350,4178Har profil på LinkedIn

16,622,0133Har profil på Twitter

84,492,3109Benytter e-mail

Online adfærd DKF1Index

46,461,7133Politik generelt

31,235,6114Arbejdsmarkedspolitik

37,644,2118Skatteforhold

29,446,7159Erhvervsforhold

25,831,6122EU-forhold

33,427,783Egns- & lokalforhold

38,639,6103Forurening/Miljø

35,242,1120Teknologi

54,856,2103Sundhed

54,761,9113Ernæring

Interesser i husstanden DKF1Index

4,20,00Stuehuse til landbrug

39,80,00Enfamiliehuse

14,80,00Række-/kædehuse

4,10,00Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,8100,0279Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKF1Index

Byens puls F1F1 Byens puls
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49,735,672Traditionelle familieværdier forsvinder

44,540,491For let at få penge fra det offentlige

80,377,496Gør mere for de svage og ældre

50,752,4103Elsker at bruge penge på mig selv

44,563,9144Køber helst økologiske fødevarer

59,755,292Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,564,3100Frivilligt om man vil være i fagforening

40,842,2103Privatiser gerne den offentlige sektor

33,134,2103Tillad rygning på offentlige steder

87,888,8101Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,323,364Danmark skal passe sig selv

64,973,9114Vigtigt for mig at have succes

27,014,654Globaliseringen skræmmer mig

56,557,9102Jeg er god til at forkæle mig selv

52,234,466Alting ændrer sig for hurtigt

30,947,7154Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKF1Index

7,011,3161Berlingske

11,725,8221Politiken

9,57,478Jyllands-Posten

4,91,327B.T.

4,64,291Ekstra bladet

4,19,8239Børsen

12,712,296MetroXpress

47,436,677Gratis lokalaviser

59,361,1103Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKF1Index

76,572,194DR 1

50,849,798DR 2

73,970,796TV 2

21,311,253TV 2 Charlie

58,454,794TV3/TV3+

41,437,290Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKF1Index

14,218,9133P1

28,840,9142P3

32,723,472P4/DR Regional

6,35,486Radio24syv

13,510,880Nova FM

8,28,2100The Voice

5,25,9113Radio 100

14,14,935Lokalradio

Radiovaner DKF1Index

31,520,966SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,814,1110Kvickly

5,427,4507Irma

5,811,9205Bilka

38,242,2110Netto

9,76,163Aldi

26,924,089Fakta

11,79,783Lidl

17,719,4110Føtex

27,013,048Rema 1000

8,88,192Meny

8,50,22Spar/Superspar/Eurospar

4,61,022Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKF1Index

16,413,683Bager selv

41,59,924Nyder havearbejde

32,119,160Gør-det-selv

11,511,096Hygger med håndarbejde

7,54,560Spiller om penge online

27,529,0105Spiller online spil

46,450,1108Besøger ofte venner eller familie

8,411,6138Har ofte gæster til spisning

7,012,2174Laver finere/gourmet mad

8,210,3126Spiser købte færdigretter

26,321,481Spiser slankemad

59,667,5113Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,46,3143Går på aftenskole/hobbykursus

34,346,6136Læser meget faglitteratur

39,242,2108Læser meget skønlitteratur

21,728,8133Læser mange tidsskrifter

7,02,333Går ofte i kirke

6,57,8120Går ofte på diskotek

2,41,563Går ofte i teater

3,03,9130Går ofte på udstilling

3,13,7119Går ofte på museum

1,71,588Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,13,0143Går ofte til pop-/rockkoncert

88,788,6100Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKF1Index

Byens puls F1F1 Byens puls



23 %  
bruger 1.500+ kro-
ner på velgørende 
foreninger om året

20 %  
ser ballet/opera 

min. hvert 
halve år

Alder

Familietype

Rådighedsbeløb

Aarhus
Gentofte
Rudersdal

København, 
Frederiksberg

Geografi

Boligtype

Kulturnaut F2F2 Kulturnaut
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Geodemografi
Der findes Kulturnauter i alle aldre, omend der 
er en overrepræsentation af folk mellem 20’erne 
og 30’erne. Flest er singler, og det er faktisk helt 
normalt for familier i storbyen. De fleste har hel-
ler ikke børn.

De har investeret i deres uddannelse og dan-
nelse. Kulturnauterne er den type, hvor næst-
flest har taget en lang videregående uddannelse.  
Desuden har en stor andel en mellemlang videre-
gående uddannelse eller bachelorgrad.
 
Beskæftigelsesniveauet er højt, da der er mange 
ledere, en del selvstændige og kun få arbejdsledi-
ge. Der er også flere forskere blandt denne type. 
Indkomsten er derfor høj, og formuen ligeså. De 
er typisk placeret i den øvre del af middel- eller  
overklassen. 

Så godt som alle bor i lejligheder under 115 m² 
i ældre etageejendomme. Godt over halvdelen 
ejer deres bolig, mens en del er andelshavere. 
Halvdelen har bil.

Langt de fleste af landets Kulturnauter er bosid-
dende i Hovedstaden, men du finder dem også i 
større byer i resten af landet. Lidt mere end hver 
tiende har registreret erhverv i hjemmet. 

Adfærd, livsstil og holdninger
Omgås du Kulturnauter, vil du ikke alene blive 
inviteret på middagsselskaber af og til, du vil også 
blive mundskænk, når lækre gourmetretter bli-
ver afprøvet. Samtidig er de politiske forbrugere, 
som vælger økologi og miljøvenlighed til. 

Kulturnauterne navigerer sikkert rundt i by-
ens mange kulturtilbud. De er storbyens abso-
lut største kulturforbrugere, i hvert fald af den 
klassiske af slagsen: Mere end hver tredje er 
i teatret mindst hvert halve år. En stor andel 
kommer desuden hver måned på museum, til en 
fernisering eller måske til en forestilling. Dertil 
kommer koncertoplevelser af forskellig art og 
endda hyppige besøg i nattelivet. Kulturnauten er 
også en af de mest hyppige gæster i biograferne, 
film skal jo ses på lærredet og de ser gerne de 
nyeste før andre. Hver femte er i øvrigt medlem 
af en filmklub. Med hertil følger naturligvis også 
hyppige besøg på restauranter og caféer.

Karrieren fylder også meget i Kulturnauternes 
hverdag, og de er passionerede omkring deres 
arbejde. Derfor bliver den motion, som de fleste  
dyrker hver uge, også nødt til at være noget, der 
kan dyrkes fleksibelt. Flertallet vælger således 
at løbe eller at træne i et fitnesscenter. Det sup-

pleres for mange af, at cyklen er deres primære 
transportmiddel i det daglige. Sekundært er den 
kollektive transport, og det gælder også for man-
ge af de, der har bil. Flere har dog investeret i en 
el-bil - de er jo også mere miljøvenlige.

De nye tendenser spotter de ved at være velorien-
terede gennem aviser, tidsskrifter, fag- og skøn-
litteratur, håndbøger og internettet. Læsestof, 
som er enten indkøbt eller lånt på biblioteket. 
De foretrukne trykte aviser er enten Berlingske, 
Politiken eller Information. På sofabordet ligger 
seneste nummer af Where2go eller GAFFA. Og 
de vil vide mere om design og indretning, kultur, 
mad og vin end nogen anden dansker. 

Som de travle mennesker, de nu engang er, er 
det rart med tv on-demand, så man kan tilpasse 
programmerne til sit tidskema og binge-watche 
en serie om søndagen.

Ni ud af ti betaler gerne ekstra for den rigtige 
kvalitet, det er derfor ganske vanligt at se dem i 
en specialbutik eller Irma, som finder en ganske 
stor andel af deres kunder blandt Kulturnauter. 
Butikkernes stigende udvalg af kvalitetsfærdig-
retter hjælper Kulturnauterne med at få deres 
tætpakkede ugeprogram til at gå op.

De er ganske berejste og ferierne inkluderer 
kortere eller længere ferier i Danmark, ture til 
Europa, storby- og kulturferier, sol- og charter-
ferier samt den årlige skiferie som hver tiende 
tager på. 

Kulturnauter er først og fremmest Moderne-
fællesskabsorienterede, dernæst enten Fælles-
skabsorienterede eller Moderne. Så de er selv-
følgelig meget globalt orienteret; verden er deres 
østers. De synes derfor, at det er naturligt, at 
Danmark er en spiller på den internationale sce-
ne og de mener også, at vi skal løfte i flok. Deres 
eget bidrag går blandt andet gennem medlems-
skabet af både natur- eller miljøorganisationer 
og humanitære organisationer, og de så også 
gerne, at Danmark var mere åben for omverden. 
Til trods for deres karrierefokus, accepterer de 
naturligvis ikke miljøforringelser bare for at sikre 
industriens vækstvilkår. Til gengæld ser de ger-
ne, at de offentlige udgifter til kunst/kultur øges.

Ved det seneste valg var venstrefløjen, Radikale 
Venstre, Liberal Alliance og det Konservative Fol-
keparti Kulturnauternes partier. 

En god fjerdedel er på Robinsonlisten og flere end 
halvdelen siger Nej tak til reklamer.

conzoom®type F2 i forhold til Danmarks befolkningKulturnaut

5,02,551Under 131.000 kr

5,02,447Fra 131.000 til 169.999 kr

15,05,940Fra 170.000 til 218.999 kr

25,015,161Fra 219.000 til 332.999 kr

25,027,3109Fra 333.000 til 470.999 kr

15,025,5170Fra 471.000 til 659.999 kr

5,010,6212Fra 660.000 til 846.000 kr

5,010,6213Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKF2Index

5,03,060Under 99.000 kr

5,03,060Fra 99.000 til 124.999 kr

15,07,550Fra 125.000 til 160.999 kr

25,016,466Fra 161.000 til 221.999 kr

25,026,9108Fra 222.000 til 298.999 kr

15,023,2155Fra 299.000 til 393.999 kr

5,09,7194Fra 394.000 til 485.000 kr

5,010,3206Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKF2Index

5,02,550Under 146.000 kr

5,02,550Fra 146.000 til 189.999 kr

15,06,241Fra 190.000 til 259.999 kr

25,019,879Fra 260.000 til 435.999 kr

25,031,4126Fra 436.000 til 747.999 kr

15,020,8139Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,08,1161Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,08,6173Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKF2Index

5,05,7115Under -755.000 kr

5,04,998Fra -755.000 til -447.999 kr

15,012,684Fra -447.999 til -93.000 kr

25,021,385Fra -92.999 til 62.999 kr

25,025,1100Fra 63.000 til 786.999 kr

15,015,9106Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,06,5131Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,07,9158Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKF2Index

12,513,5107Registreret erhverv

87,586,599Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKF2Index

Kulturnaut F2F2 Kulturnaut
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21,27,937Grundskole

7,18,7123Gymnasiel

34,019,758Erhvervsfaglig

4,84,797Kort videregående

19,627,3139Mellemlang videregående og bachelor

10,530,6293Lang videregående og forskere

2,91,241Anden, herunder uoplyst

12,7514,75116Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKF2Index

399.782536.244134Højeste personlig indkomst

255.548319.453125Husstandens disponible indkomst

536.437711.693133Husstandens samlede formue

564.277717.745127Husstandsindkomst

1.844.0662.423.416131Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKF2Index

27,627,299Aktier og/eller anparter

46,548,7105Kassekredit

11,69,380Uddannelsesopsparing

24,627,2111Boligopsparing

Finansielle forhold DKF2Index

4,93,061Mindre end 21 timer

7,07,110121 - 30 timer

61,965,310531 - 40 timer

20,720,59941 - 50 timer

5,54,175Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKF2Index

8,253,1646Metropol

20,328,9142Metropolomegn

24,011,749Større provinsby

17,14,527Mindre provinsby

16,91,710Landsby

13,40,00Det åbne land

Område DKF2Index

9,227,0292Overklasse

15,526,7173Højere middelklasse

38,127,371Middelklasse

28,115,455Arbejderklasse

9,03,640Underklasse

Socialklasse DKF2Index

3,02,685Under 23 år

9,112,1133Fra 23 til 29 år

7,811,4146Fra 30 til 35 år

6,17,9129Fra 36 til 39 år

18,219,7108Fra 40 til 49 år

17,916,693Fra 50 til 59 år

9,88,486Fra 60 til 65 år

15,712,982Fra 66 til 75 år

12,48,569Over 75 år

Ældste person i husstanden DKF2Index

6,78,2123Enlige med børn

43,147,9111Enlige uden børn

21,920,393Par med børn

28,323,683Par uden børn

Familietype DKF2Index

21,928,61311 person

47,751,81092 personer

30,519,6643 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKF2Index

71,471,5100Ingen børn

12,014,0117Et barn

12,111,293To børn

4,53,373Tre eller flere børn

0,520,4893Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKF2Index

3,33,8118Selvstændige

1,62,6162Topledere

10,219,5191Lønmodtagere på højt niveau

4,66,3136Lønmodtagere på mellem niveau

17,616,393Lønmodtagere på grundniveau

8,17,086Øvrige lønmodtagere

5,84,170Arbejdsledige

15,415,7102Under uddannelse

1,70,954Efterlønsmodtagere

22,611,450Pensionist

6,48,1128Børn under 16 år

2,84,4158Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKF2Index

Kulturnaut F2F2 Kulturnaut
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63,254,887Ejerbolig

8,413,1155Privat lejebolig

21,05,325Offentlig lejebolig

7,426,8362Andelsbolig

Ejerforhold DKF2Index

21,612,558Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKF2Index

32,272,4225Før 1940

21,512,2571940-1965

12,55,6451966-1972

12,85,5431973-1982

13,84,0291983-2003

7,20,23Efter 2003

Opførelsesår DKF2Index

3,92,358Mindre end 40 m²

28,633,5117Fra 40 til 80 m²

18,325,3139Fra 81 til 100 m²

19,121,4112Fra 101 til 130 m²

10,47,269Fra 131 til 150 m²

10,35,655Fra 151 til 180 m²

9,44,750Større end 180 m²

Boligstørrelse DKF2Index

7,413,9187Andel med fritidsbolig

11,013,6124Sommerhus til værdi over 2 mio

88,586,498Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,00Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKF2Index

21,926,9123Er registreret på Robinsonlisten

42,557,7136Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKF2Index

7,812,5161Enhedslisten

4,25,6134Socialistisk Folkeparti

4,89,7202Alternativet

26,322,184Socialdemokraterne

4,69,4206Radikale Venstre

19,513,971Venstre

3,44,3128Konservative Folkeparti

7,510,7142Liberal Alliance

21,111,253Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKF2Index

36,545,9126Ingen bil

47,245,196En bil

16,39,055To eller flere biler

Bilrådighed DKF2Index

51,624,547Kører i personbil

6,47,7120Kører med bus

17,429,1167Kører med tog/metro

29,149,5170Kører på cykel

0,90,556Kører på knallert/scooter

Befordring DKF2Index

65,158,590Foretager e-handel

29,522,677Utryg ved online betaling

83,990,3108Internettet giver mange fordele

69,570,9102Har profil på Facebook

28,348,0170Har profil på LinkedIn

16,623,4141Har profil på Twitter

84,491,3108Benytter e-mail

Online adfærd DKF2Index

46,464,1138Politik generelt

31,239,1125Arbejdsmarkedspolitik

37,639,1104Skatteforhold

29,436,1123Erhvervsforhold

25,830,8119EU-forhold

33,431,394Egns- & lokalforhold

38,652,2135Forurening/Miljø

35,233,194Teknologi

54,867,5123Sundhed

54,769,4127Ernæring

Interesser i husstanden DKF2Index

4,20,00Stuehuse til landbrug

39,80,00Enfamiliehuse

14,80,00Række-/kædehuse

4,10,00Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,8100,0279Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKF2Index

Kulturnaut F2F2 Kulturnaut
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49,730,261Traditionelle familieværdier forsvinder

44,534,778For let at få penge fra det offentlige

80,379,299Gør mere for de svage og ældre

50,760,8120Elsker at bruge penge på mig selv

44,568,9155Køber helst økologiske fødevarer

59,759,299Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,565,0101Frivilligt om man vil være i fagforening

40,836,188Privatiser gerne den offentlige sektor

33,128,987Tillad rygning på offentlige steder

87,889,1101Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,318,651Danmark skal passe sig selv

64,971,3110Vigtigt for mig at have succes

27,018,870Globaliseringen skræmmer mig

56,562,8111Jeg er god til at forkæle mig selv

52,240,578Alting ændrer sig for hurtigt

30,947,2153Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKF2Index

7,018,7267Berlingske

11,730,9264Politiken

9,58,691Jyllands-Posten

4,94,184B.T.

4,61,635Ekstra bladet

4,16,1149Børsen

12,716,1127MetroXpress

47,438,782Gratis lokalaviser

59,352,689Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKF2Index

76,576,6100DR 1

50,864,5127DR 2

73,968,092TV 2

21,316,879TV 2 Charlie

58,447,782TV3/TV3+

41,427,667Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKF2Index

14,222,8161P1

28,834,5120P3

32,723,772P4/DR Regional

6,38,4133Radio24syv

13,58,966Nova FM

8,24,555The Voice

5,22,650Radio 100

14,13,626Lokalradio

Radiovaner DKF2Index

31,522,973SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,87,155Kvickly

5,429,4544Irma

5,80,35Bilka

38,255,9146Netto

9,76,567Aldi

26,918,669Fakta

11,77,564Lidl

17,724,9141Føtex

27,015,256Rema 1000

8,88,293Meny

8,54,249Spar/Superspar/Eurospar

4,60,00Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKF2Index

16,418,1110Bager selv

41,514,735Nyder havearbejde

32,124,175Gør-det-selv

11,511,297Hygger med håndarbejde

7,58,9119Spiller om penge online

27,521,879Spiller online spil

46,451,7111Besøger ofte venner eller familie

8,413,8164Har ofte gæster til spisning

7,09,2131Laver finere/gourmet mad

8,210,8132Spiser købte færdigretter

26,326,6101Spiser slankemad

59,663,9107Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,45,8132Går på aftenskole/hobbykursus

34,343,8128Læser meget faglitteratur

39,253,0135Læser meget skønlitteratur

21,727,8128Læser mange tidsskrifter

7,06,187Går ofte i kirke

6,54,265Går ofte på diskotek

2,45,4225Går ofte i teater

3,08,6287Går ofte på udstilling

3,17,7248Går ofte på museum

1,73,6212Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,13,7176Går ofte til pop-/rockkoncert

88,793,8106Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKF2Index

Kulturnaut F2F2 Kulturnaut



50 %  
køber økologiske 

varer

29 %  
er medlem af 

en bogklub

Alder

Familietype

Rådighedsbeløb

Gentofte
Hillerød

Helsingør

København, 
Frederiksberg

Geografi

Boligtype

Første parket F3F3 Første parket
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Geodemografi
Typisk for Første parket er et højt uddannelsesni-
veau og en sund økonomi. Deres alder er meget 
spredt, men her er flere over 40 år end blandt de 
øvrige typer i F-gruppen. Typen består af flest par, 
og mange har et til to børn. En del har en anden 
oprindelse end dansk og er som oftest blevet ef-
terspurgt af det danske arbejdsmarked på grund 
af deres længere videregående uddannelse.

Beskæftigelsesniveauet og –graden er derfor høj 
og du møder mange topledere, forskere og en del 
selvstændige. Indkomstniveauet er det højeste i 
F-gruppen. Formueniveauet er i snit dobbelt så 
højt som blandt befolkningen generelt og højest 
hos de, der bor i ejerboliger. Formuen er bygget 
op af boligen på den gode adresse, samt i nogen 
grad de aktier og obligationer, som mange har 
investeret i og sat deres lid til.

Bor man på Første parket, tilhører man med stor 
sandsynlighed overklassen eller i det mindste 
den øvre middelklasse.

Langt de fleste bor i ældre klassiske flerfamilie-
huse fra før 1965. Boligerne har tidligere været 
opført som bolig til en enkelt familie, men med 
tiden er mange af disse boliger blevet omdannet 
så de i dag omfatter to til tre familier på typisk 
hver deres etage. Første parket finder du ofte 
med udsigt over havet, havnen, fjorden eller byen. 
Langt de fleste ejer boligen, som er med stukloft, 
glaseret tegl og højpolerede parketgulve. Dertil 
ofte en parklignende have. 

Halvdelen har bil og en del har to eller flere, for 
der er plads både i den store garage og indkør-
sel. Ofte drager familien til deres sommerhuse i 
weekenderne; sommerhuse som for nogle står 
til en handelsværdi på millioner. De bor i og om-
kring landets største byer på meget eftertragtede 
adresser.

Nogle har erhverv hjemme. Som altid vejer kon-
sulentvirksomheder tungt, men en del er også 
behandlere eller kunstnere.

Adfærd, livsstil og holdninger
Karrieren er på Første parket i både hjerter og 
kalendere, og der arbejdes koncentreret mange 
timer om ugen. Fritiden er derfor skattet og prio-
riteres til selvforkælelse, wellness og motion. 
Typisk løb eller fitness. 

Sundhed er ikke kun bevægelse. Det er også 
kosten, som kan være indkøbt i Irma, hvor de 

ofte vælger økologiske varer. Næsten alle vil 
gerne betale lidt ekstra for ordentlig kvalitet, så 
de handler ligeså gerne i specialforretninger. Når 
tiden er knap, hjælper det at handle online.

Typen er også meget velorienteret omkring det 
samfund, der omgiver dem: Hver tredje læser 
Politiken, hver fjerde et af de andre store dag-
blade og det tal er stigende. Desuden står faglit-
teratur og håndbøger ofte klar til læsning. Hver 
tiende læser tidskriftet Psykologi og næsten hver 
fjerde køber fast Hus Forbi, når de møder en 
hjemløs.

P1 lyder måske i baggrunden fra det ældre, men 
fine B&O-anlæg og faktisk er radioen et medie, 
de oftere benytter sig af. Første parket omgiver 
sig gerne med godt design, luksus og den nyeste 
teknologi inden for særligt lyd og billede. Selvom 
hver tredje fortæller, at de helt kan undvære tv i 
dagligdagen, ser mange fortsat tv jævnligt. Hos 
Første parket ser de ofte DR2 og DRK. 

Det digitale samfund har gjort mange ting lettere 
for at følge med fra Første parket og internettet 
bruges vant og hyppigt fra både computer, tablet 
og smartphone til arbejdet, uddannelsen og un-
derholdning. Det er her, de læser nyheder, følger 
deres investeringer, klikker forbi de sociale me-
dier og finder information om kulturtilbud, som 
museumsbesøg, teaterture og kunstudstillinger.

Transport klares med alle forhåndenværende 
muligheder, så de kommer både rundt med tog, 
bus, fly, bil og cykel. Første parket rejser meget 
og er langt hyppigere oppe at flyve end resten af 
befolkningen.

Værdimæssigt er de tydeligt Moderne-fælles-
skabsorienterede og en står del er også Mo-
derne. De skatter velfærdsstaten og den støtte, 
den yder til alle i samfundet. Det synes de ikke, at 
der skal ændres på. Som de øvrige F-typer mener 
de, at det er helt rigtigt, at Danmark engagerer 
sig internationalt, og at vi kunne gøre mere for 
flygtninge og indvandrere. Rigtig mange støtter 
også selv miljø og humanitære formål.

Ved det seneste valg stemtes bredt på venstre-
fløjen, Radikale Venstre og det Konservative Fol-
keparti.

Første parket kan være svære at nå med direkte 
markedsførring, da mange har sagt Nej tak til 
reklamer og en femtedel er på Robinsonlisten.

conzoom®type F3 i forhold til Danmarks befolkningFørste parket

5,01,530Under 131.000 kr

5,01,429Fra 131.000 til 169.999 kr

15,04,631Fra 170.000 til 218.999 kr

25,014,056Fra 219.000 til 332.999 kr

25,026,5106Fra 333.000 til 470.999 kr

15,025,4169Fra 471.000 til 659.999 kr

5,011,5229Fra 660.000 til 846.000 kr

5,015,1301Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKF3Index

5,01,836Under 99.000 kr

5,01,938Fra 99.000 til 124.999 kr

15,06,141Fra 125.000 til 160.999 kr

25,015,462Fra 161.000 til 221.999 kr

25,025,6102Fra 222.000 til 298.999 kr

15,023,3155Fra 299.000 til 393.999 kr

5,010,8216Fra 394.000 til 485.000 kr

5,015,0300Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKF3Index

5,01,429Under 146.000 kr

5,01,327Fra 146.000 til 189.999 kr

15,04,429Fra 190.000 til 259.999 kr

25,015,562Fra 260.000 til 435.999 kr

25,028,8115Fra 436.000 til 747.999 kr

15,023,8159Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,010,3206Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,014,4288Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKF3Index

5,05,2104Under -755.000 kr

5,04,386Fra -755.000 til -447.999 kr

15,011,577Fra -447.999 til -93.000 kr

25,016,666Fra -92.999 til 62.999 kr

25,023,493Fra 63.000 til 786.999 kr

15,018,9126Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,08,5169Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,011,7234Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKF3Index

12,511,894Registreret erhverv

87,588,2101Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKF3Index

Første parket F3F3 Første parket
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21,29,042Grundskole

7,16,389Gymnasiel

34,024,873Erhvervsfaglig

4,85,2109Kort videregående

19,628,2144Mellemlang videregående og bachelor

10,525,6245Lang videregående og forskere

2,90,828Anden, herunder uoplyst

12,7514,51114Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKF3Index

399.782619.549155Højeste personlig indkomst

255.548366.979144Husstandens disponible indkomst

536.4371.050.817196Husstandens samlede formue

564.277873.919155Husstandsindkomst

1.844.0662.034.912110Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKF3Index

27,619,872Aktier og/eller anparter

46,547,0101Kassekredit

11,613,7118Uddannelsesopsparing

24,622,089Boligopsparing

Finansielle forhold DKF3Index

4,93,776Mindre end 21 timer

7,015,121621 - 30 timer

61,961,29931 - 40 timer

20,717,58541 - 50 timer

5,52,545Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKF3Index

8,215,2185Metropol

20,331,8156Metropolomegn

24,033,9141Større provinsby

17,113,277Mindre provinsby

16,95,834Landsby

13,40,00Det åbne land

Område DKF3Index

9,225,4275Overklasse

15,528,3183Højere middelklasse

38,129,678Middelklasse

28,113,950Arbejderklasse

9,02,831Underklasse

Socialklasse DKF3Index

3,02,377Under 23 år

9,19,1101Fra 23 til 29 år

7,89,2118Fra 30 til 35 år

6,17,4120Fra 36 til 39 år

18,221,3117Fra 40 til 49 år

17,919,2108Fra 50 til 59 år

9,89,597Fra 60 til 65 år

15,713,788Fra 66 til 75 år

12,48,266Over 75 år

Ældste person i husstanden DKF3Index

6,78,8132Enlige med børn

43,136,184Enlige uden børn

21,928,5130Par med børn

28,326,594Par uden børn

Familietype DKF3Index

21,924,51121 person

47,746,0962 personer

30,529,6973 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKF3Index

71,462,788Ingen børn

12,015,0125Et barn

12,116,3135To børn

4,56,0133Tre eller flere børn

0,520,69133Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKF3Index

3,34,0122Selvstændige

1,62,5159Topledere

10,215,7154Lønmodtagere på højt niveau

4,66,0130Lønmodtagere på mellem niveau

17,618,0102Lønmodtagere på grundniveau

8,18,1100Øvrige lønmodtagere

5,84,172Arbejdsledige

15,416,8109Under uddannelse

1,71,273Efterlønsmodtagere

22,612,555Pensionist

6,47,5119Børn under 16 år

2,83,5127Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKF3Index

Første parket F3F3 Første parket
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63,278,9125Ejerbolig

8,415,3182Privat lejebolig

21,03,316Offentlig lejebolig

7,42,534Andelsbolig

Ejerforhold DKF3Index

21,616,677Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKF3Index

32,281,9254Før 1940

21,510,3481940-1965

12,51,2101966-1972

12,81,4111973-1982

13,82,2161983-2003

7,23,041Efter 2003

Opførelsesår DKF3Index

3,914,6376Mindre end 40 m²

28,625,991Fra 40 til 80 m²

18,321,5118Fra 81 til 100 m²

19,121,2111Fra 101 til 130 m²

10,47,471Fra 131 til 150 m²

10,35,351Fra 151 til 180 m²

9,44,043Større end 180 m²

Boligstørrelse DKF3Index

7,48,8119Andel med fritidsbolig

11,015,2138Sommerhus til værdi over 2 mio

88,584,495Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,469Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKF3Index

21,922,8104Er registreret på Robinsonlisten

42,541,698Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKF3Index

7,89,4121Enhedslisten

4,24,9117Socialistisk Folkeparti

4,86,4133Alternativet

26,324,694Socialdemokraterne

4,66,5141Radikale Venstre

19,517,087Venstre

3,44,1124Konservative Folkeparti

7,59,7129Liberal Alliance

21,116,679Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKF3Index

36,529,681Ingen bil

47,253,9114En bil

16,316,5101To eller flere biler

Bilrådighed DKF3Index

51,643,284Kører i personbil

6,45,383Kører med bus

17,438,5221Kører med tog/metro

29,140,2138Kører på cykel

0,92,0222Kører på knallert/scooter

Befordring DKF3Index

65,158,390Foretager e-handel

29,514,449Utryg ved online betaling

83,989,8107Internettet giver mange fordele

69,579,2114Har profil på Facebook

28,346,1163Har profil på LinkedIn

16,616,499Har profil på Twitter

84,491,8109Benytter e-mail

Online adfærd DKF3Index

46,450,7109Politik generelt

31,231,6101Arbejdsmarkedspolitik

37,641,0109Skatteforhold

29,427,995Erhvervsforhold

25,833,4129EU-forhold

33,430,090Egns- & lokalforhold

38,642,4110Forurening/Miljø

35,227,678Teknologi

54,859,1108Sundhed

54,763,1115Ernæring

Interesser i husstanden DKF3Index

4,20,00Stuehuse til landbrug

39,80,00Enfamiliehuse

14,80,00Række-/kædehuse

4,1100,02457Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,80,00Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKF3Index

Første parket F3F3 Første parket
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49,744,990Traditionelle familieværdier forsvinder

44,541,393For let at få penge fra det offentlige

80,378,097Gør mere for de svage og ældre

50,749,397Elsker at bruge penge på mig selv

44,560,9137Køber helst økologiske fødevarer

59,757,596Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,563,899Frivilligt om man vil være i fagforening

40,837,291Privatiser gerne den offentlige sektor

33,134,0103Tillad rygning på offentlige steder

87,894,3107Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,322,662Danmark skal passe sig selv

64,966,3102Vigtigt for mig at have succes

27,014,955Globaliseringen skræmmer mig

56,556,5100Jeg er god til at forkæle mig selv

52,231,661Alting ændrer sig for hurtigt

30,945,9149Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKF3Index

7,07,0100Berlingske

11,730,7262Politiken

9,51,516Jyllands-Posten

4,94,9100B.T.

4,67,6165Ekstra bladet

4,16,7163Børsen

12,717,7139MetroXpress

47,431,065Gratis lokalaviser

59,350,685Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKF3Index

76,579,4104DR 1

50,856,9112DR 2

73,967,792TV 2

21,313,362TV 2 Charlie

58,445,678TV3/TV3+

41,438,192Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKF3Index

14,222,8161P1

28,839,9139P3

32,723,171P4/DR Regional

6,39,4149Radio24syv

13,510,981Nova FM

8,28,4102The Voice

5,26,2119Radio 100

14,17,050Lokalradio

Radiovaner DKF3Index

31,522,471SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,82,923Kvickly

5,424,7457Irma

5,80,814Bilka

38,237,799Netto

9,71,212Aldi

26,924,691Fakta

11,716,0137Lidl

17,719,0107Føtex

27,026,598Rema 1000

8,816,5187Meny

8,50,00Spar/Superspar/Eurospar

4,62,146Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKF3Index

16,412,476Bager selv

41,540,297Nyder havearbejde

32,138,7121Gør-det-selv

11,513,9121Hygger med håndarbejde

7,510,3137Spiller om penge online

27,529,7108Spiller online spil

46,447,4102Besøger ofte venner eller familie

8,414,2169Har ofte gæster til spisning

7,013,4191Laver finere/gourmet mad

8,29,5116Spiser købte færdigretter

26,332,8125Spiser slankemad

59,669,1116Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,46,1139Går på aftenskole/hobbykursus

34,336,9108Læser meget faglitteratur

39,244,6114Læser meget skønlitteratur

21,720,896Læser mange tidsskrifter

7,03,347Går ofte i kirke

6,55,178Går ofte på diskotek

2,45,4225Går ofte i teater

3,05,7190Går ofte på udstilling

3,19,2297Går ofte på museum

1,74,9288Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,15,2248Går ofte til pop-/rockkoncert

88,794,5107Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKF3Index

Første parket F3F3 Første parket
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Geodemografi
Enkelte Kædedansere er i 50’erne, men langt de 
fleste er over 65 år. Størsteparten er enlige og 
der er så godt som ingen hjemmeboende børn.

En tredjedel har klaret sig med grundskolen og 
en anden tredjedel har en erhvervsfaglig ud-
dannelse, så uddannelsesniveauet er typisk for 
generationen. 

Langt de fleste er pensionister, men nogle er sta-
dig erhvervsaktive. Deres personlige indkomst er 
til den lave side, mens deres formue er ganske 
gennemsnitlig. Derfor danser typen sig ofte ind i 
middel- eller arbejderklassen.

Hjemmet er et nyere rækkehus på 60 til 115 m2, 
typisk opført mellem starten af 1980’erne og til 
dato. Flest bor til leje, men der er dog nogle, der 
har en ejer- eller andelsbolig. Over halvdelen har 
bil og nogle af parrene har endda én hver. Måske 
ikke de nyeste, men der er med garanti passet 
godt på dem. 

De bor typisk i provins- og landsbyerne overalt 
i regionerne, enkelte dog også i forstæderne til 
København.

Adfærd, livsstil og holdninger
Kædedans nyder deres otium med et afslappet 
liv, der ofte bringer dem i haven, hvor de ynder 
at gå og rode. Du kan dog også møde dem på 
aftenskole, i kirke, på biblioteket eller måske 
endda til folkedans på den lokale skole eller i 
forsamlingshuset. Du vil også se dem i teateret, 
til kunstudstilling, på museum eller til en klas-
sisk koncert en gang imellem. De, der er medlem 
af en biografklub, kommer også i biografen flere 
gange om året.

Møder du dem ikke ude, er de nok i gang med no-
get håndarbejde hjemme under den gode lampe 
eller fordybet i en skøn- eller faglitterær bog. De 
kan også være i gang med at bage. Måske som 
modvægt til bagværket, samler de slanketips 
og mange spiser jævnligt slankemad. I det hele 
taget interesserer de sig meget for sundhed på 
mange niveauer. 

Over halvdelen dyrker motion hver uge, hvilket 
først og fremmest foregår i en gymnastiksal. 
Derudover løber nogle. Hver femte benytter fort-
sat cyklen som dagligt transportmiddel, så den 
regner de med til motionen. Den halvdel, der 
kører bil hver dag, må forsøge at motionere på 
et andet tidspunkt. 

Digitaliseringen er ikke noget, de bifalder eller 
føler sig trygge ved. De kan ikke se fordelen ved 
det, så hver tiende i denne type har ikke adgang 

til internettet hjemme. Over for det tal står så 
den del, der har handlet på nettet det seneste år 
og de, der ser nyhederne på nettet. Hver fjerde 
har også en tablet i huset, hvor halvdelen af Kæ-
dedanserne holder kontakten med familien og 
børnebørnene via Facebook.

Hver anden vil ikke undvære den daglige avis. 
Her finder vi en stor andel faste abonnenter 
til Jyllands-Posten, Politiken eller Berlingske, 
eller andre store regionale dagblade. For godt 
en tredjedel er Søndagsavisen dog rigeligt. Men 
Kædedans får læst meget andet end aviser. Flest 
læser Ældre Sagen NU, Idényt og Samvirke. Der-
til kommer alle de mad- og modeblade, som 
de læser flygtigt, samt tidskrifterne Penge og 
Privatøkonomi. Noget færre køber de store uge-
blade, men man læser dem gerne ved at bytte 
sig til dem. 

De allerfleste ser gerne tv hver dag. Helst DR1 
og TV2’s kanaler. Næsten halvdelen hører P4 
hver dag og mange starter dagen på TV2 News 
og slutter deres aften på TV2 Charlie.

De holder af traditionelle retter, og til hverdagens 
forbrug handler de først og fremmest, men ikke 
udelukkende, i den nærmeste Brugsen eller dis-
countbutik, hvor de gerne går efter ugens gode 
tilbud.

Ferie finder man tid og råd til. En del holder sig 
til Danmark, både til et hyggeligt kro- eller kur-
ophold, men også til en længere ferie i et lejet 
sommerhus. En tur udenlands bliver det også 
til, men det er nogle år siden sidst. Krydstogter 
og højskoleophold tiltaler også Kædedanserne.

I Gallups Kompas placeres Kædedans ofte blandt 
de Traditionelle. I mange tilfælde er dette kom-
bineret med at være Fællesskabsorienterede og 
i nogen grad også at være Individorienterede. De 
synes, at Danmark i højere grad burde passe sig 
selv og så ville de have det fint med at klare mere 
selv, hvis skatten blev sat ned. En stor andel er 
bange for at de traditionelle familieværdier helt 
forsvinder. Interessen for politik er særligt stor, 
når det handler om lokalpolitik og EU-forhold, 
hvor de spidser ørerne.

Ved det seneste folketingsvalg fordelte stemmer-
ne sig nogenlunde som blandt landsresultatet, 
dog med lidt færre krydser ud for Alternativet og 
Radikale Venstre.

De er modtagelige over for både reklamer og 
direkte markedsføring. Mange har et Nej tak-
skilt på postkassen, mens kun få står på Robin-
sonlisten.

conzoom®type G1 i forhold til Danmarks befolkningKædedans

5,05,6113Under 131.000 kr

5,07,7154Fra 131.000 til 169.999 kr

15,026,9180Fra 170.000 til 218.999 kr

25,032,9132Fra 219.000 til 332.999 kr

25,018,172Fra 333.000 til 470.999 kr

15,06,544Fra 471.000 til 659.999 kr

5,01,529Fra 660.000 til 846.000 kr

5,00,815Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKG1Index

5,05,4108Under 99.000 kr

5,07,3146Fra 99.000 til 124.999 kr

15,025,4169Fra 125.000 til 160.999 kr

25,032,6130Fra 161.000 til 221.999 kr

25,019,277Fra 222.000 til 298.999 kr

15,07,349Fra 299.000 til 393.999 kr

5,01,734Fra 394.000 til 485.000 kr

5,01,122Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKG1Index

5,05,9118Under 146.000 kr

5,08,6171Fra 146.000 til 189.999 kr

15,028,8192Fra 190.000 til 259.999 kr

25,032,1129Fra 260.000 til 435.999 kr

25,017,570Fra 436.000 til 747.999 kr

15,05,436Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,01,122Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,00,611Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKG1Index

5,04,998Under -755.000 kr

5,05,0101Fra -755.000 til -447.999 kr

15,015,1101Fra -447.999 til -93.000 kr

25,023,695Fra -92.999 til 62.999 kr

25,028,2113Fra 63.000 til 786.999 kr

15,015,5103Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,04,386Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,03,366Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKG1Index

12,54,939Registreret erhverv

87,595,1109Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKG1Index

G1 Kædedans Kædedans G1
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conzoom®type G1 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type G1 i forhold til Danmarks befolkning

21,232,0151Grundskole

7,15,781Gymnasiel

34,037,6111Erhvervsfaglig

4,83,981Kort videregående

19,612,664Mellemlang videregående og bachelor

10,54,139Lang videregående og forskere

2,94,1141Anden, herunder uoplyst

12,7511,7092Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKG1Index

399.782283.05971Højeste personlig indkomst

255.548198.33378Husstandens disponible indkomst

536.437523.99298Husstandens samlede formue

564.277358.21163Husstandsindkomst

1.844.0661.570.15585Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKG1Index

27,624,187Aktier og/eller anparter

46,533,271Kassekredit

11,67,968Uddannelsesopsparing

24,611,446Boligopsparing

Finansielle forhold DKG1Index

4,97,4151Mindre end 21 timer

7,018,125921 - 30 timer

61,953,78731 - 40 timer

20,713,96741 - 50 timer

5,56,9125Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKG1Index

8,20,00Metropol

20,310,652Metropolomegn

24,024,6102Større provinsby

17,130,9181Mindre provinsby

16,933,9200Landsby

13,40,00Det åbne land

Område DKG1Index

9,22,831Overklasse

15,56,341Højere middelklasse

38,143,3113Middelklasse

28,135,8127Arbejderklasse

9,011,8131Underklasse

Socialklasse DKG1Index

3,00,13Under 23 år

9,10,55Fra 23 til 29 år

7,80,79Fra 30 til 35 år

6,10,813Fra 36 til 39 år

18,24,223Fra 40 til 49 år

17,99,352Fra 50 til 59 år

9,810,3106Fra 60 til 65 år

15,731,7202Fra 66 til 75 år

12,442,5342Over 75 år

Ældste person i husstanden DKG1Index

6,72,131Enlige med børn

43,162,4145Enlige uden børn

21,94,219Par med børn

28,331,2110Par uden børn

Familietype DKG1Index

21,944,82051 person

47,746,2972 personer

30,59,1303 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKG1Index

71,493,6131Ingen børn

12,04,336Et barn

12,11,815To børn

4,50,37Tre eller flere børn

0,520,0917Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKG1Index

3,31,856Selvstændige

1,60,747Topledere

10,24,140Lønmodtagere på højt niveau

4,62,247Lønmodtagere på mellem niveau

17,68,649Lønmodtagere på grundniveau

8,14,455Øvrige lønmodtagere

5,82,747Arbejdsledige

15,46,542Under uddannelse

1,71,9111Efterlønsmodtagere

22,663,5281Pensionist

6,42,438Børn under 16 år

2,81,141Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKG1Index

G1 Kædedans Kædedans G1
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conzoom®type G1 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type G1 i forhold til Danmarks befolkning

63,227,343Ejerbolig

8,44,756Privat lejebolig

21,040,9195Offentlig lejebolig

7,427,1367Andelsbolig

Ejerforhold DKG1Index

21,617,079Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKG1Index

32,23,310Før 1940

21,510,8501940-1965

12,56,9551966-1972

12,814,01091973-1982

13,851,33721983-2003

7,213,7189Efter 2003

Opførelsesår DKG1Index

3,90,512Mindre end 40 m²

28,638,7135Fra 40 til 80 m²

18,339,2215Fra 81 til 100 m²

19,118,597Fra 101 til 130 m²

10,42,221Fra 131 til 150 m²

10,30,77Fra 151 til 180 m²

9,40,22Større end 180 m²

Boligstørrelse DKG1Index

7,46,081Andel med fritidsbolig

11,06,459Sommerhus til værdi over 2 mio

88,593,6106Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,00Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKG1Index

21,914,968Er registreret på Robinsonlisten

42,540,094Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKG1Index

7,86,482Enhedslisten

4,23,890Socialistisk Folkeparti

4,83,574Alternativet

26,327,8106Socialdemokraterne

4,63,577Radikale Venstre

19,520,7107Venstre

3,43,4101Konservative Folkeparti

7,56,789Liberal Alliance

21,123,3110Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKG1Index

36,541,9115Ingen bil

47,244,494En bil

16,313,884To eller flere biler

Bilrådighed DKG1Index

51,652,4102Kører i personbil

6,46,297Kører med bus

17,412,270Kører med tog/metro

29,120,269Kører på cykel

0,91,6178Kører på knallert/scooter

Befordring DKG1Index

65,145,870Foretager e-handel

29,548,1163Utryg ved online betaling

83,970,484Internettet giver mange fordele

69,546,367Har profil på Facebook

28,38,129Har profil på LinkedIn

16,66,942Har profil på Twitter

84,468,181Benytter e-mail

Online adfærd DKG1Index

46,460,3130Politik generelt

31,230,698Arbejdsmarkedspolitik

37,645,8122Skatteforhold

29,430,1102Erhvervsforhold

25,832,9128EU-forhold

33,449,7149Egns- & lokalforhold

38,643,6113Forurening/Miljø

35,231,289Teknologi

54,865,5120Sundhed

54,757,7105Ernæring

Interesser i husstanden DKG1Index

4,20,00Stuehuse til landbrug

39,80,00Enfamiliehuse

14,8100,0676Række-/kædehuse

4,10,00Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,80,00Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKG1Index

G1 Kædedans Kædedans G1
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conzoom®type G1 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type G1 i forhold til Danmarks befolkning

49,763,1127Traditionelle familieværdier forsvinder

44,541,493For let at få penge fra det offentlige

80,391,4114Gør mere for de svage og ældre

50,745,690Elsker at bruge penge på mig selv

44,551,3115Køber helst økologiske fødevarer

59,767,4113Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,556,988Frivilligt om man vil være i fagforening

40,840,7100Privatiser gerne den offentlige sektor

33,136,5110Tillad rygning på offentlige steder

87,897,2111Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,340,4111Danmark skal passe sig selv

64,951,179Vigtigt for mig at have succes

27,039,5146Globaliseringen skræmmer mig

56,565,1115Jeg er god til at forkæle mig selv

52,269,9134Alting ændrer sig for hurtigt

30,931,1101Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKG1Index

7,010,4149Berlingske

11,719,4166Politiken

9,512,2128Jyllands-Posten

4,911,4233B.T.

4,64,087Ekstra bladet

4,11,434Børsen

12,715,4121MetroXpress

47,471,8151Gratis lokalaviser

59,345,477Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKG1Index

76,589,5117DR 1

50,873,3144DR 2

73,983,6113TV 2

21,349,0230TV 2 Charlie

58,446,279TV3/TV3+

41,430,674Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKG1Index

14,220,7146P1

28,817,561P3

32,757,3175P4/DR Regional

6,37,7122Radio24syv

13,54,533Nova FM

8,24,352The Voice

5,23,262Radio 100

14,120,3144Lokalradio

Radiovaner DKG1Index

31,556,9181SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,827,1212Kvickly

5,43,870Irma

5,814,2245Bilka

38,237,999Netto

9,716,9174Aldi

26,936,9137Fakta

11,710,691Lidl

17,730,2171Føtex

27,029,4109Rema 1000

8,812,8145Meny

8,513,2155Spar/Superspar/Eurospar

4,64,7102Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKG1Index

16,414,588Bager selv

41,552,9127Nyder havearbejde

32,121,467Gør-det-selv

11,520,6179Hygger med håndarbejde

7,59,5127Spiller om penge online

27,518,868Spiller online spil

46,442,191Besøger ofte venner eller familie

8,45,262Har ofte gæster til spisning

7,03,347Laver finere/gourmet mad

8,26,782Spiser købte færdigretter

26,322,786Spiser slankemad

59,659,6100Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,46,6150Går på aftenskole/hobbykursus

34,322,365Læser meget faglitteratur

39,244,8114Læser meget skønlitteratur

21,719,590Læser mange tidsskrifter

7,010,0143Går ofte i kirke

6,54,569Går ofte på diskotek

2,42,6108Går ofte i teater

3,04,7157Går ofte på udstilling

3,14,9158Går ofte på museum

1,74,9288Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,11,571Går ofte til pop-/rockkoncert

88,778,889Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKG1Index

G1 Kædedans Kædedans G1



36 %  
læser idényt

13 %  
går til gymnastik

Alder

Familietype

Rådighedsbeløb

Kerteminde

Odsherred

Skive

Langeland

Bornholm 

Geografi

Boligtype

Vise veteraner G2G2 Vise veteraner
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Geodemografi
Aldersmæssigt ligger de Vise veteraner på 60 år 
og opefter. Tæt på en tredjedel er par, de fleste 
uden hjemmeboende børn.

Uddannelsesniveauet er højt for generationen, 
da godt en tredjedel har en videregående uddan-
nelse eller mere, og mange har en erhvervsfaglig 
uddannelse.

Indkomstfordelingen afspejler, at langt de fleste 
er pensionister og modtager efterløn eller pen-
sion. Andre er, trods deres alder, forsat i arbejde, 
hvoraf få har høje stillinger. De Vise veteraner 
har formået at opbygge en formue, der er det 
dobbelte af landsgennensnittet. De tilhører over-
vejende middelklassen.

Deres enfamiliehuse er opført fra efterkrigs-
årene til starten af 80’erne, og de er ofte ganske 
rummelige. Vi finder typiske murermestervillaer, 
såvel som bungalows, og langt de fleste er både 
købt og betalt. Hver tiende har desuden et som-
merhus og de fleste har bil, så de kan komme 
frem til sommerhuset. 

De bor typisk i provins- og landsbyer, som først 
og fremmest findes ude i regionerne.

Flere har registreret et CVR-nummer på hjem-
meadressen, som ofte er et holdingselskab, en 
konsulentvirksomhed eller fordi de repræsente-
rer en forening, måske som bestyrer eller kas-
serer.

Adfærd, livsstil og holdninger
Lige meget hvor Vise veteranerne er, bliver de 
ikke overrendt af gæster og er også selv sjældent 
gæster hos venner og familie. Når de får lagt 
håndarbejdet ned, tager de til gengæld gerne 
bilen hen til en kunstudstilling, og hvis de virkelig 
skal forkæle sig selv, bliver det til en ballet- eller 
operaforestilling. 

Om søndagen kan du møde mange af dem i den 
lokale kirke, i hvert fald en gang om måneden. 
Ikke kun fordi religionen fylder meget i deres 
bevidsthed, men fordi det er en dejlig tradition, 
der giver lidt ro i en verden, der ændrer sig alt 
for hurtigt.

Efter kirkebesøget, holder de også sig selv i gang 
med en tur i haven eller ved at få færdiggjort 
det gør-det-selv-projekt, som de er startet på 
inden døre. Sådan et hus skal jo holdes og det 
er jo også rart at kunne selv stadigvæk. Kroppen 
holdes ligeledes i gang med motion, som for Vise 
veteraner betyder en tur til gymnastikforeningen, 
i svømmehallen, eller måske en tur på golfbanen. 
Ellers er sport noget, de hellere ser i tv, særligt 
motorsport.

Via fjernsynet holder Vise veteraner sig også 
opdateret om politik og samfund. Særligt lokale 
spørgsmål interesserer dem og de følger også 
opmærksomt med i lokalavisen. Når kaffen er 
drukket og avisen læst, må de på biblioteket, hvor 
de henter nyt læsestof, hvis der da ikke lige er 
leveret en ny titel fra bogklubben. Desuden læser 
de gerne gratismedier: Samvirke, Helse, Idényt 
og Søndagsavisen. Mange er medlem af Ældre 
Sagen og læser derfor deres blad, men det mest 
populære ugeblad er Familie Journalen og det 
mest populære dagblad er Jyllands-Posten eller 
andre af de store regionale dagblade. Kristeligt 
Dagblad finder en stor del af deres læsere blandt 
Vise veteraner.

Når bogstaverne begynder at hoppe, tænder de 
i stedet for radioen på P4, P1 eller lokalradioen 
for at følge med.

EDB og internet interesserer dem ikke. De synes 
ikke, at det er en fordel med moderne teknologi; 
det er snarere skræmmende og flere frygter, at 
det kan tage magten fra os mennesker. Nogle 
har derfor slet ikke adgang til internettet. De, 
der har, anvender computeren til at følge med i 
deres investeringer, se vejrudsigten eller finde 
information om rejser. Af og til klikker de også 
forbi et socialt medie, men det sker ikke hver 
uge. Alligevel har mange en profil på Facebook 
og flere er også på Google+. De har i hvert fald 
prøvet at google.

De Vise veteraner er vilde med at holde ferien 
i Danmark, gerne en campingtur. Alligevel har 
hver tredje været sydpå med fly inden for det 
seneste år. Langt flere end blandt gennemsnit-
tet har også været på krydstogt, en af de store 
ferieoplevelser, de fortsat ser tilbage på med 
begejstring.

Værdimæssigt er de oftest Traditionelle. Mange 
i kombination med at være Individ- eller Fælles-
skabsorienterede, med flest i førstnævnte.

Ved det seneste valg stemte de Vise veteraner 
især på Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti 
og Venstre.

Holdningsmæssigt slår det igennem, at de me-
ner, at Danmark i højere grad burde passe sig 
selv. De synes, at globaliseringen er skræm-
mende og frygter, at de traditionelle familievær-
dier helt vil forsvinde. 

Ganske få af de Vise veteraner er på Robinson-
listen, og kun en tredjedel siger Nej tak til re-
klamer. Der kan derfor være tale om en overset 
og ganske attraktiv målgruppe for særligt direct 
mail.

conzoom®type G2 i forhold til Danmarks befolkningVise veteraner

5,02,346Under 131.000 kr

5,04,079Fra 131.000 til 169.999 kr

15,014,9100Fra 170.000 til 218.999 kr

25,027,9112Fra 219.000 til 332.999 kr

25,029,5118Fra 333.000 til 470.999 kr

15,015,2101Fra 471.000 til 659.999 kr

5,03,876Fra 660.000 til 846.000 kr

5,02,448Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKG2Index

5,02,244Under 99.000 kr

5,03,672Fra 99.000 til 124.999 kr

15,014,295Fra 125.000 til 160.999 kr

25,026,2105Fra 161.000 til 221.999 kr

25,029,2117Fra 222.000 til 298.999 kr

15,016,7111Fra 299.000 til 393.999 kr

5,04,692Fra 394.000 til 485.000 kr

5,03,366Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKG2Index

5,02,143Under 146.000 kr

5,03,570Fra 146.000 til 189.999 kr

15,012,885Fra 190.000 til 259.999 kr

25,028,4114Fra 260.000 til 435.999 kr

25,031,7127Fra 436.000 til 747.999 kr

15,015,9106Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,03,671Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,02,040Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKG2Index

5,05,1102Under -755.000 kr

5,04,589Fra -755.000 til -447.999 kr

15,011,073Fra -447.999 til -93.000 kr

25,011,144Fra -92.999 til 62.999 kr

25,024,297Fra 63.000 til 786.999 kr

15,024,3162Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,09,7194Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,010,2204Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKG2Index

12,511,087Registreret erhverv

87,589,0102Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKG2Index

Vise veteraner G2G2 Vise veteraner
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conzoom®type G2 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type G2 i forhold til Danmarks befolkning

21,222,8108Grundskole

7,15,172Gymnasiel

34,040,4119Erhvervsfaglig

4,85,0105Kort videregående

19,619,197Mellemlang videregående og bachelor

10,56,259Lang videregående og forskere

2,91,450Anden, herunder uoplyst

12,7512,6199Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKG2Index

399.782371.64493Højeste personlig indkomst

255.548252.15799Husstandens disponible indkomst

536.4371.163.989217Husstandens samlede formue

564.277532.52094Husstandsindkomst

1.844.0661.633.18789Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKG2Index

27,635,5129Aktier og/eller anparter

46,536,378Kassekredit

11,67,968Uddannelsesopsparing

24,614,057Boligopsparing

Finansielle forhold DKG2Index

4,97,6155Mindre end 21 timer

7,010,214621 - 30 timer

61,953,48631 - 40 timer

20,720,810041 - 50 timer

5,58,0145Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKG2Index

8,20,00Metropol

20,37,135Metropolomegn

24,020,686Større provinsby

17,131,2183Mindre provinsby

16,941,1243Landsby

13,40,00Det åbne land

Område DKG2Index

9,25,560Overklasse

15,513,587Højere middelklasse

38,143,4114Middelklasse

28,129,4104Arbejderklasse

9,08,392Underklasse

Socialklasse DKG2Index

3,00,14Under 23 år

9,10,67Fra 23 til 29 år

7,80,911Fra 30 til 35 år

6,11,016Fra 36 til 39 år

18,25,530Fra 40 til 49 år

17,911,363Fra 50 til 59 år

9,811,8121Fra 60 til 65 år

15,732,6208Fra 66 til 75 år

12,436,2292Over 75 år

Ældste person i husstanden DKG2Index

6,74,060Enlige med børn

43,152,5122Enlige uden børn

21,99,845Par med børn

28,333,6119Par uden børn

Familietype DKG2Index

21,920,8951 person

47,757,21202 personer

30,521,9723 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKG2Index

71,486,1121Ingen børn

12,08,268Et barn

12,14,840To børn

4,50,920Tre eller flere børn

0,520,2140Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKG2Index

3,32,578Selvstændige

1,61,063Topledere

10,25,453Lønmodtagere på højt niveau

4,62,962Lønmodtagere på mellem niveau

17,612,269Lønmodtagere på grundniveau

8,16,276Øvrige lønmodtagere

5,83,764Arbejdsledige

15,49,260Under uddannelse

1,72,3135Efterlønsmodtagere

22,649,6220Pensionist

6,43,555Børn under 16 år

2,81,553Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKG2Index

Vise veteraner G2G2 Vise veteraner
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conzoom®type G2 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type G2 i forhold til Danmarks befolkning

63,290,6143Ejerbolig

8,41,114Privat lejebolig

21,02,713Offentlig lejebolig

7,45,675Andelsbolig

Ejerforhold DKG2Index

21,624,5113Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKG2Index

32,211,536Før 1940

21,527,41271940-1965

12,527,62211966-1972

12,819,31511973-1982

13,810,7781983-2003

7,23,548Efter 2003

Opførelsesår DKG2Index

3,90,01Mindre end 40 m²

28,63,011Fra 40 til 80 m²

18,312,970Fra 81 til 100 m²

19,130,5160Fra 101 til 130 m²

10,422,0211Fra 131 til 150 m²

10,319,7191Fra 151 til 180 m²

9,411,9127Større end 180 m²

Boligstørrelse DKG2Index

7,411,2150Andel med fritidsbolig

11,09,789Sommerhus til værdi over 2 mio

88,590,1102Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,236Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKG2Index

21,911,954Er registreret på Robinsonlisten

42,535,584Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKG2Index

7,86,077Enhedslisten

4,23,585Socialistisk Folkeparti

4,83,369Alternativet

26,327,4104Socialdemokraterne

4,63,168Radikale Venstre

19,522,0113Venstre

3,43,296Konservative Folkeparti

7,56,383Liberal Alliance

21,124,1114Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKG2Index

36,518,651Ingen bil

47,258,6124En bil

16,322,8140To eller flere biler

Bilrådighed DKG2Index

51,658,2113Kører i personbil

6,46,297Kører med bus

17,46,839Kører med tog/metro

29,123,681Kører på cykel

0,91,4156Kører på knallert/scooter

Befordring DKG2Index

65,158,690Foretager e-handel

29,541,3140Utryg ved online betaling

83,974,689Internettet giver mange fordele

69,549,772Har profil på Facebook

28,313,247Har profil på LinkedIn

16,69,457Har profil på Twitter

84,478,193Benytter e-mail

Online adfærd DKG2Index

46,454,0116Politik generelt

31,227,588Arbejdsmarkedspolitik

37,642,8114Skatteforhold

29,428,898Erhvervsforhold

25,829,5114EU-forhold

33,450,6151Egns- & lokalforhold

38,639,1101Forurening/Miljø

35,227,979Teknologi

54,853,397Sundhed

54,753,798Ernæring

Interesser i husstanden DKG2Index

4,20,00Stuehuse til landbrug

39,8100,0252Enfamiliehuse

14,80,00Række-/kædehuse

4,10,00Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,80,00Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKG2Index

Vise veteraner G2G2 Vise veteraner
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49,757,8116Traditionelle familieværdier forsvinder

44,544,5100For let at få penge fra det offentlige

80,389,5111Gør mere for de svage og ældre

50,740,279Elsker at bruge penge på mig selv

44,539,990Køber helst økologiske fødevarer

59,765,6110Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,562,397Frivilligt om man vil være i fagforening

40,840,8100Privatiser gerne den offentlige sektor

33,133,2100Tillad rygning på offentlige steder

87,892,8106Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,347,6131Danmark skal passe sig selv

64,954,985Vigtigt for mig at have succes

27,039,7147Globaliseringen skræmmer mig

56,557,8102Jeg er god til at forkæle mig selv

52,268,1130Alting ændrer sig for hurtigt

30,924,680Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKG2Index

7,04,666Berlingske

11,712,5107Politiken

9,523,4246Jyllands-Posten

4,911,5235B.T.

4,65,2113Ekstra bladet

4,12,356Børsen

12,710,784MetroXpress

47,463,8135Gratis lokalaviser

59,343,173Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKG2Index

76,583,9110DR 1

50,865,1128DR 2

73,986,3117TV 2

21,337,1174TV 2 Charlie

58,448,383TV3/TV3+

41,439,094Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKG2Index

14,219,9140P1

28,820,973P3

32,753,8165P4/DR Regional

6,34,470Radio24syv

13,55,843Nova FM

8,21,620The Voice

5,21,937Radio 100

14,122,4159Lokalradio

Radiovaner DKG2Index

31,530,697SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,814,4112Kvickly

5,41,222Irma

5,86,3109Bilka

38,226,569Netto

9,710,1104Aldi

26,929,7110Fakta

11,710,590Lidl

17,722,2125Føtex

27,037,7140Rema 1000

8,820,7235Meny

8,58,195Spar/Superspar/Eurospar

4,67,4161Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKG2Index

16,417,7108Bager selv

41,563,2152Nyder havearbejde

32,135,2110Gør-det-selv

11,517,9156Hygger med håndarbejde

7,54,357Spiller om penge online

27,522,080Spiller online spil

46,438,984Besøger ofte venner eller familie

8,45,262Har ofte gæster til spisning

7,05,477Laver finere/gourmet mad

8,25,668Spiser købte færdigretter

26,324,091Spiser slankemad

59,654,291Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,46,1139Går på aftenskole/hobbykursus

34,324,571Læser meget faglitteratur

39,242,3108Læser meget skønlitteratur

21,720,695Læser mange tidsskrifter

7,09,8140Går ofte i kirke

6,51,625Går ofte på diskotek

2,42,5104Går ofte i teater

3,02,997Går ofte på udstilling

3,12,374Går ofte på museum

1,72,5147Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,11,571Går ofte til pop-/rockkoncert

88,779,389Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKG2Index

Vise veteraner G2G2 Vise veteraner
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20 %  
har ikke adgang 

til internettet

12 %  
læser Søndag

Alder

Familietype

Rådighedsbeløb

HelsingørHorsens

Nyborg
Ishøj

Vordingborg

Geografi

Boligtype

Velfærdsbyggerne G3G3 Velfærdsbyggerne
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conzoom®type G3 i forhold til Danmarks befolkning

Geodemografi
Velfærdsbyggerne er over 65 år og de fleste er 
enlige. Børnene er for længst flyttet hjemmefra 
og det har givet ro og et fornyet overskud til at 
nyde sit otium.

De har i deres arbejdsliv bidraget til opbygningen 
af vores velfærdsstat og det gjorde de som oftest 
med et eksamensbevis fra grundskolen eller en 
erhvervsuddannelse. Nu har størsteparten for-
ladt arbejdsmarkedet og modtager i stedet ef-
terløn eller folkepension. Indkomsten er derfor 
ikke så høj, men man har en lille formue at leve 
af. Velfærdsbyggerne er placeret i middel- og 
arbejderklassen.

Boligen er typisk en lejlighed på 60 til 90 m², hvor 
over halvdelen bor til leje og lidt mere end en 
tredjedel har ejerlejlighed. For at finde dem, skal 
man kigge efter etageejendomme, som er blevet 
opført før midt 60’erne eller er af nyere dato. Kun 
få har et sommerhus, og det kunne ganske vel 
være nogle af de, som endnu har bil.

Du finder Velfærdsbyggerne overalt i landet, dog 
flest i omegnen af storbyerne samt i provinsby-
erne og forstæderne. 

Adfærd, livsstil og holdninger
Mange har haft et langt og aktivt arbejdsliv, hvor 
det handlede om at klare dagen og vejen og 
bidrage til fællesskabet. Nu ser de tilbage på et 
langt og godt liv. De fleste har været ganske er-
hvervsaktive og mange har haft et fysisk hårdt ar-
bejde eller arbejdet i langt flere timer end andre 
kender til i dag. Nu kan de endelig slappe af og 
nyde deres tilværelse som pensionister. Mange 
nyder roen og tiden derhjemme, hvor de kan være 
sig selv. De modtager ikke så tit besøg og besøger 
heller ikke selv venner og familie så ofte. 

De holder sig gerne igang med lidt gymnastik i 
det omfang, kroppen kan følge med. Sundheden 
følges op med light-produkter, hvor de dog ikke 
helt undgår kunstige tilsætningsstoffer, som de 
fleste ellers ønsker. Som Velfærdsbygger tillader 
de sig desuden at slukke nikotintrangen med 
smøgerne. Der er flere rygere blandt denne 
type end blandt befolkningen som helhed og de 
mener ikke, at staten skal blande sig i, hvor de 
må ryge. 

Hjernen holdes aktiv ved at holde sig oriente-
ret omkring indenrigspolitik, kultur og samfund i 

almindelighed. Også lokal- og egnsspørgsmål 
interesserer de sig for. Mange læser lokalavisen 
eller et af de større dagblade. Halvdelen er med-
lem af Ældre Sagen og udover, at de læser deres 
blad, læses også Helse, Samvirke og Beboerbla-
det. Men det hele behøver ikke at gå op i at tilegne 
sig viden, derfor nyder de også bare en god bog 
engang imellem eller lytter til P1 og P4 i radioen. 

På tv-fronten vinder TV2 over DR1 og DR2. Vel-
færdsbyggerne ser også gerne TV2 Charlie. 

Du skal stå tidligt op, hvis du vil nå de gode tilbud 
før Velfærdsbyggerne. Du ser dem ofte ventende 
foran Netto, Rema 1000 og Fakta, hvor punktlig-
hed omkring åbningstiden er vigtigt for dem. De 
er heller ikke bange for at give deres holdning til 
kende over for personalet, for nu er det jo trods 
alt dem, som er kunderne.

Hvis gymnastikken ikke var nok motion, vil de 
også gerne forbi slagteren, grønthandleren og 
skomageren. Selvom supermarkederne selvføl-
gelig er meget praktiske i hverdagen til de dag-
lige indkøb, mener de, at den bedste kvalitet fås 
hos fagfolkene. 

Værdimæssigt er Velfærdsbyggerne Traditionel-
le-fællesskabsorienterede, men en del er også 
Traditionelle.

Orienteret er de om samfundets udvikling, men 
de bifalder den ikke. De mener, at alting ændre 
sig for hurtigt, at moderne teknologi er skræm-
mende og globaliseringen ligeså. De mener der-
for, at Danmark skulle passe sig selv i højere 
grad, så de ikke behøver at frygte, at de tradi-
tionelle familieværdier forsvinder. Digitalisering 
ser de ikke mange fordele ved og en del har end 
ikke adgang til internettet. De, der har, anvender 
det kun af og til. 

Velfærdsbyggerne pointerer, at miljøet må vige 
for industriens vækstvilkår, alt andet koster jo 
velfærd og arbejdspladser. I øvrigt mener de, at 
det burde være obligatorisk at være medlem af 
en fagforening.

Partimæssigt er Velfærdsbyggerne ikke særligt 
distinkte. Faktisk stemmer de efter samme for-
deling som vælgerne generelt. 

Næsten halvdelen siger Nej tak til reklamer, men 
langt færre er tilmeldt Robinsonlisten.

Velfærdsbyggerne

5,06,4129Under 131.000 kr

5,08,7173Fra 131.000 til 169.999 kr

15,028,0187Fra 170.000 til 218.999 kr

25,034,3137Fra 219.000 til 332.999 kr

25,016,666Fra 333.000 til 470.999 kr

15,04,731Fra 471.000 til 659.999 kr

5,00,917Fra 660.000 til 846.000 kr

5,00,59Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKG3Index

5,05,9118Under 99.000 kr

5,07,9158Fra 99.000 til 124.999 kr

15,026,0173Fra 125.000 til 160.999 kr

25,034,4138Fra 161.000 til 221.999 kr

25,018,674Fra 222.000 til 298.999 kr

15,05,537Fra 299.000 til 393.999 kr

5,01,122Fra 394.000 til 485.000 kr

5,00,612Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKG3Index

5,07,5150Under 146.000 kr

5,010,4209Fra 146.000 til 189.999 kr

15,032,7218Fra 190.000 til 259.999 kr

25,032,5130Fra 260.000 til 435.999 kr

25,013,554Fra 436.000 til 747.999 kr

15,02,718Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,00,49Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,00,25Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKG3Index

5,05,099Under -755.000 kr

5,05,1101Fra -755.000 til -447.999 kr

15,015,2101Fra -447.999 til -93.000 kr

25,025,7103Fra -92.999 til 62.999 kr

25,029,2117Fra 63.000 til 786.999 kr

15,014,194Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,03,569Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,02,347Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKG3Index

12,52,419Registreret erhverv

87,597,6112Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKG3Index

Velfærdsbyggerne G3G3 Velfærdsbyggerne
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21,233,3158Grundskole

7,17,6108Gymnasiel

34,033,9100Erhvervsfaglig

4,83,574Kort videregående

19,611,257Mellemlang videregående og bachelor

10,54,240Lang videregående og forskere

2,96,2215Anden, herunder uoplyst

12,7511,3689Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKG3Index

399.782266.75567Højeste personlig indkomst

255.548189.92974Husstandens disponible indkomst

536.437436.54681Husstandens samlede formue

564.277311.37655Husstandsindkomst

1.844.0661.441.60078Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKG3Index

27,617,563Aktier og/eller anparter

46,529,964Kassekredit

11,63,228Uddannelsesopsparing

24,69,237Boligopsparing

Finansielle forhold DKG3Index

4,93,265Mindre end 21 timer

7,00,91321 - 30 timer

61,958,99531 - 40 timer

20,730,614841 - 50 timer

5,56,4116Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKG3Index

8,26,984Metropol

20,323,8117Metropolomegn

24,035,7149Større provinsby

17,125,9151Mindre provinsby

16,97,745Landsby

13,40,00Det åbne land

Område DKG3Index

9,22,021Overklasse

15,54,831Højere middelklasse

38,140,0105Middelklasse

28,139,2139Arbejderklasse

9,014,0156Underklasse

Socialklasse DKG3Index

3,00,14Under 23 år

9,10,56Fra 23 til 29 år

7,80,79Fra 30 til 35 år

6,10,813Fra 36 til 39 år

18,24,122Fra 40 til 49 år

17,98,849Fra 50 til 59 år

9,89,9102Fra 60 til 65 år

15,731,4200Fra 66 til 75 år

12,443,8352Over 75 år

Ældste person i husstanden DKG3Index

6,71,929Enlige med børn

43,168,4159Enlige uden børn

21,93,214Par med børn

28,326,493Par uden børn

Familietype DKG3Index

21,960,02741 person

47,737,1782 personer

30,52,893 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKG3Index

71,494,8133Ingen børn

12,03,832Et barn

12,11,210To børn

4,50,24Tre eller flere børn

0,520,0713Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKG3Index

3,31,650Selvstændige

1,60,641Topledere

10,23,837Lønmodtagere på højt niveau

4,61,941Lønmodtagere på mellem niveau

17,67,442Lønmodtagere på grundniveau

8,14,049Øvrige lønmodtagere

5,82,950Arbejdsledige

15,45,838Under uddannelse

1,71,692Efterlønsmodtagere

22,666,9296Pensionist

6,42,234Børn under 16 år

2,81,347Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKG3Index

Velfærdsbyggerne G3G3 Velfærdsbyggerne
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63,233,353Ejerbolig

8,412,7151Privat lejebolig

21,044,3211Offentlig lejebolig

7,49,8132Andelsbolig

Ejerforhold DKG3Index

21,67,434Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKG3Index

32,213,442Før 1940

21,527,41271940-1965

12,58,3661966-1972

12,87,7601973-1982

13,831,12251983-2003

7,212,2169Efter 2003

Opførelsesår DKG3Index

3,92,359Mindre end 40 m²

28,654,3189Fra 40 til 80 m²

18,329,9164Fra 81 til 100 m²

19,111,460Fra 101 til 130 m²

10,41,212Fra 131 til 150 m²

10,30,66Fra 151 til 180 m²

9,40,44Større end 180 m²

Boligstørrelse DKG3Index

7,46,486Andel med fritidsbolig

11,07,367Sommerhus til værdi over 2 mio

88,592,7105Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,00Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKG3Index

21,914,667Er registreret på Robinsonlisten

42,545,2106Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKG3Index

7,88,4108Enhedslisten

4,24,4106Socialistisk Folkeparti

4,84,9102Alternativet

26,327,4104Socialdemokraterne

4,64,9106Radikale Venstre

19,517,791Venstre

3,43,6107Konservative Folkeparti

7,57,8104Liberal Alliance

21,120,195Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKG3Index

36,562,3170Ingen bil

47,231,567En bil

16,36,238To eller flere biler

Bilrådighed DKG3Index

51,635,469Kører i personbil

6,45,383Kører med bus

17,410,862Kører med tog/metro

29,116,256Kører på cykel

0,91,9211Kører på knallert/scooter

Befordring DKG3Index

65,142,565Foretager e-handel

29,555,1187Utryg ved online betaling

83,963,275Internettet giver mange fordele

69,543,462Har profil på Facebook

28,312,343Har profil på LinkedIn

16,67,344Har profil på Twitter

84,463,976Benytter e-mail

Online adfærd DKG3Index

46,452,6113Politik generelt

31,227,889Arbejdsmarkedspolitik

37,638,4102Skatteforhold

29,422,878Erhvervsforhold

25,836,4141EU-forhold

33,436,0108Egns- & lokalforhold

38,641,4107Forurening/Miljø

35,225,873Teknologi

54,854,099Sundhed

54,753,297Ernæring

Interesser i husstanden DKG3Index

4,20,00Stuehuse til landbrug

39,80,00Enfamiliehuse

14,80,00Række-/kædehuse

4,17,2177Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,892,8259Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKG3Index

Velfærdsbyggerne G3G3 Velfærdsbyggerne
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49,758,0117Traditionelle familieværdier forsvinder

44,542,094For let at få penge fra det offentlige

80,386,7108Gør mere for de svage og ældre

50,749,197Elsker at bruge penge på mig selv

44,541,293Køber helst økologiske fødevarer

59,766,6112Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,562,797Frivilligt om man vil være i fagforening

40,841,1101Privatiser gerne den offentlige sektor

33,135,0106Tillad rygning på offentlige steder

87,893,8107Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,348,3133Danmark skal passe sig selv

64,942,465Vigtigt for mig at have succes

27,039,6147Globaliseringen skræmmer mig

56,565,8116Jeg er god til at forkæle mig selv

52,268,3131Alting ændrer sig for hurtigt

30,927,388Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKG3Index

7,011,5164Berlingske

11,717,9153Politiken

9,517,4183Jyllands-Posten

4,95,9120B.T.

4,69,6209Ekstra bladet

4,13,790Børsen

12,714,5114MetroXpress

47,456,6119Gratis lokalaviser

59,353,390Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKG3Index

76,578,0102DR 1

50,865,3129DR 2

73,978,9107TV 2

21,339,6186TV 2 Charlie

58,445,578TV3/TV3+

41,430,173Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKG3Index

14,220,0141P1

28,818,163P3

32,735,3108P4/DR Regional

6,34,063Radio24syv

13,55,440Nova FM

8,21,215The Voice

5,21,427Radio 100

14,113,596Lokalradio

Radiovaner DKG3Index

31,522,070SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,815,4120Kvickly

5,48,1150Irma

5,85,595Bilka

38,238,099Netto

9,79,598Aldi

26,933,7125Fakta

11,714,1121Lidl

17,728,6162Føtex

27,026,799Rema 1000

8,812,0136Meny

8,57,285Spar/Superspar/Eurospar

4,62,452Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKG3Index

16,412,979Bager selv

41,518,745Nyder havearbejde

32,116,551Gør-det-selv

11,513,4117Hygger med håndarbejde

7,53,344Spiller om penge online

27,515,055Spiller online spil

46,438,282Besøger ofte venner eller familie

8,42,226Har ofte gæster til spisning

7,07,1101Laver finere/gourmet mad

8,213,7167Spiser købte færdigretter

26,322,586Spiser slankemad

59,648,782Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,45,7130Går på aftenskole/hobbykursus

34,318,855Læser meget faglitteratur

39,239,5101Læser meget skønlitteratur

21,714,868Læser mange tidsskrifter

7,08,3119Går ofte i kirke

6,53,960Går ofte på diskotek

2,43,1129Går ofte i teater

3,04,4147Går ofte på udstilling

3,13,9126Går ofte på museum

1,71,376Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,11,048Går ofte til pop-/rockkoncert

88,772,982Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKG3Index

Velfærdsbyggerne G3G3 Velfærdsbyggerne
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49 %  
ser DR2 
dagligt

48 %  
er enker

Alder

Familietype

Rådighedsbeløb

Brønderslev

Langeland

Assens

Hedensted

Mariagerfjord

Geografi

Boligtype

Pleje og omsorg G4G4 Pleje og omsorg
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conzoom®type G4 i forhold til Danmarks befolkning

Geodemografi
En del af befolkningen har et særligt behov for 
Pleje og omsorg. For langt de flestes vedkom-
mende er det aldersbetinget, og de fleste i denne 
type er da også over 75 år. Flest bor alene, og det 
kan de meget vel have gjort en tid. De bor nu i en 
særligt indrettet bolig; det kan være en beskyttet 
bolig eller på et plejehjem. 

Uddannelsesniveauet er typisk for generationen. 
De fleste har således grundskolen alene og en 
fjerdedel har også taget en erhvervsfaglig ud-
dannelse. 

Indkomsten svarer for manges vedkommende til 
folkepensionen og det, man måtte have sparet 
op i løbet af sit arbejdsliv. Er formuen ikke gemt 
i bornholmeruret, står den sikkert i banken eller 
i mursten for de, som fortsat bor i ejerbolig. Pleje 
og omsorg finder vi i arbejder- og middelklassen.

De fleste bor i mindre lejligheder eller værelser, 
typisk på færre end 80 m2 i enten lejlighed eller 
rækkehus. Boligernes alder varierer, men flest er 
fra den sidste halvdel af 1900-tallet. De fleste bor 
til leje, men en tredjedel ejer stadig deres bolig. 
Få har endnu bil.

Du finder mennesker med behov for ekstra Pleje 
og omsorg overalt i landet. 

Adfærd, livsstil og holdninger
Deres hverdag er præget af efterveerne fra et 
langt og rigt liv med masser af erfaringer. Derfor 
foregår det meste siddende og mange underhol-
der sig med fjernsyn, skønlitterære bøger eller 
Familie Journalen. Når der er damehåndhold på 
tv, kan de alle blive enige om kanalvalg. Til daglig 
står kampen mellem DR1, DR2 og TV2. Præferen-
cen ligger dog så tæt, at de tre kanaler meget vel 
kan komme til at konkurrere om skærmen det 
meste af dagen. 

Når fjernbetjeningen er kommet i de forkerte 
hænder, vælger mange i stedet at åbne for med-
lemsbladene Ældre Sagen NU og Samvirke med 
P4 eller klassisk musik i baggrunden. Ligger 
Søndagsavisen eller en anden lokalavis tættere 

på, er det også fint. Desuden er sektioner, der 
skriver om rejser, kultur, helse eller haven også 
populære. 

Har de adgang til have og tillader vejret det, 
holder de af at være i den. Her kan de nusse og 
give planterne lidt pleje og omsorg. På en regn-
våd dag foretrækker de dog at sidde indendørs 
med strikketøjet. Lidt manuelt arbejde har aldrig 
skadet, og det er en hyggelig måde at holde sig i 
gang på. Vil de dyrke motion, er det de klassiske 
gymnastikøvelser, der udføres, hvis der er lidt 
støtte til at komme i gang.

Rigtig mange af dem, der får Pleje og omsorg 
køber ikke selv ind. Så vil du møde dem ude i 
samfundet, er der større chance for at møde dem 
i kirken om søndagen, eller på en gåtur i parken.

På nær når det gælder lokal- og egnsspørgsmål 
og EU-forhold, følger de ikke så meget med i po-
litik. Typen har dog stadig en holdning til verden 
omkring dem og den udvikling, de er vidne til. De 
kan blive enige om, at verden ændrer sig for hur-
tigt, og at de traditionelle familieværdier er under 
pres. De synes i stigende grad, at globaliseringen 
er skræmmende, men de er uenige om, hvorvidt 
Danmark skal være mere åben over for udlandet, 
eller passe sig selv.

Skræmte er de også over moderne teknologi, 
som de er bange for vil komme til at tage magten 
fra mennesket. Det digitale har generelt ikke me-
get at gøre for denne type: Op mod en tredjedel 
har ikke internetadgang og de, der har, bruger 
kun sjældent computeren.

Pleje og omsorg er som oftest meget Tradi-
tionelle. Dette er de i højere grad i kombination 
med at være Fælleskabsorienterede, men en del 
sætter det også sammen med at være Individ-
orienterede. 

Ved det seneste valg stemte Pleje og omsorg 
generelt som befolkningen.

Halvdelen har sagt Nej tak til reklamer, men kun 
hver tiende er på Robinsonlisten.

Pleje og omsorg

5,07,0141Under 131.000 kr

5,09,6191Fra 131.000 til 169.999 kr

15,032,1214Fra 170.000 til 218.999 kr

25,033,9136Fra 219.000 til 332.999 kr

25,012,550Fra 333.000 til 470.999 kr

15,03,422Fra 471.000 til 659.999 kr

5,00,815Fra 660.000 til 846.000 kr

5,00,714Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKG4Index

5,06,3126Under 99.000 kr

5,08,5170Fra 99.000 til 124.999 kr

15,028,4189Fra 125.000 til 160.999 kr

25,034,8139Fra 161.000 til 221.999 kr

25,015,763Fra 222.000 til 298.999 kr

15,04,429Fra 299.000 til 393.999 kr

5,01,020Fra 394.000 til 485.000 kr

5,00,918Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKG4Index

5,09,2184Under 146.000 kr

5,012,9258Fra 146.000 til 189.999 kr

15,039,5263Fra 190.000 til 259.999 kr

25,027,4109Fra 260.000 til 435.999 kr

25,07,831Fra 436.000 til 747.999 kr

15,02,114Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,00,611Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,00,612Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKG4Index

5,05,099Under -755.000 kr

5,05,0100Fra -755.000 til -447.999 kr

15,013,892Fra -447.999 til -93.000 kr

25,020,683Fra -92.999 til 62.999 kr

25,030,7123Fra 63.000 til 786.999 kr

15,017,9119Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,04,385Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,02,857Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKG4Index

12,52,117Registreret erhverv

87,597,9112Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKG4Index

Pleje og omsorg G4G4 Pleje og omsorg
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conzoom®type G4 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type G4 i forhold til Danmarks befolkning

21,241,1194Grundskole

7,15,983Gymnasiel

34,028,283Erhvervsfaglig

4,82,451Kort videregående

19,67,237Mellemlang videregående og bachelor

10,52,322Lang videregående og forskere

2,913,0450Anden, herunder uoplyst

12,7510,0979Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKG4Index

399.782254.97864Højeste personlig indkomst

255.548186.22873Husstandens disponible indkomst

536.437572.853107Husstandens samlede formue

564.277285.78851Husstandsindkomst

1.844.0661.614.24888Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKG4Index

27,616,459Aktier og/eller anparter

46,513,128Kassekredit

11,60,00Uddannelsesopsparing

24,63,113Boligopsparing

Finansielle forhold DKG4Index

4,97,4151Mindre end 21 timer

7,00,0021 - 30 timer

61,983,313531 - 40 timer

20,79,34541 - 50 timer

5,50,00Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKG4Index

8,22,733Metropol

20,317,586Metropolomegn

24,024,2101Større provinsby

17,124,8145Mindre provinsby

16,927,3161Landsby

13,43,526Det åbne land

Område DKG4Index

9,21,516Overklasse

15,53,522Højere middelklasse

38,138,0100Middelklasse

28,142,4151Arbejderklasse

9,014,6163Underklasse

Socialklasse DKG4Index

3,00,414Under 23 år

9,10,910Fra 23 til 29 år

7,80,79Fra 30 til 35 år

6,10,69Fra 36 til 39 år

18,21,810Fra 40 til 49 år

17,92,816Fra 50 til 59 år

9,83,233Fra 60 til 65 år

15,714,693Fra 66 til 75 år

12,474,9603Over 75 år

Ældste person i husstanden DKG4Index

6,70,69Enlige med børn

43,171,9167Enlige uden børn

21,91,36Par med børn

28,326,192Par uden børn

Familietype DKG4Index

21,964,32941 person

47,733,1692 personer

30,52,693 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKG4Index

71,498,0137Ingen børn

12,01,210Et barn

12,10,65To børn

4,50,24Tre eller flere børn

0,520,036Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKG4Index

3,30,926Selvstændige

1,60,317Topledere

10,21,414Lønmodtagere på højt niveau

4,60,816Lønmodtagere på mellem niveau

17,63,218Lønmodtagere på grundniveau

8,11,923Øvrige lønmodtagere

5,81,221Arbejdsledige

15,42,416Under uddannelse

1,71,056Efterlønsmodtagere

22,685,7379Pensionist

6,40,813Børn under 16 år

2,80,620Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKG4Index

Pleje og omsorg G4G4 Pleje og omsorg
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63,237,259Ejerbolig

8,48,8105Privat lejebolig

21,046,8223Offentlig lejebolig

7,47,398Andelsbolig

Ejerforhold DKG4Index

21,65,325Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKG4Index

32,26,721Før 1940

21,59,7451940-1965

12,510,9881966-1972

12,815,01171973-1982

13,838,12761983-2003

7,219,6272Efter 2003

Opførelsesår DKG4Index

3,95,5142Mindre end 40 m²

28,670,2245Fra 40 til 80 m²

18,315,082Fra 81 til 100 m²

19,15,026Fra 101 til 130 m²

10,40,99Fra 131 til 150 m²

10,30,88Fra 151 til 180 m²

9,42,628Større end 180 m²

Boligstørrelse DKG4Index

7,43,040Andel med fritidsbolig

11,08,577Sommerhus til værdi over 2 mio

88,591,5103Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,08Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKG4Index

21,910,347Er registreret på Robinsonlisten

42,554,2128Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKG4Index

7,87,292Enhedslisten

4,23,994Socialistisk Folkeparti

4,84,185Alternativet

26,327,2103Socialdemokraterne

4,64,088Radikale Venstre

19,520,2104Venstre

3,43,4100Konservative Folkeparti

7,57,194Liberal Alliance

21,122,0104Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKG4Index

36,579,6218Ingen bil

47,216,836En bil

16,33,722To eller flere biler

Bilrådighed DKG4Index

51,628,154Kører i personbil

6,41,117Kører med bus

17,42,716Kører med tog/metro

29,113,647Kører på cykel

0,91,4156Kører på knallert/scooter

Befordring DKG4Index

65,138,860Foretager e-handel

29,561,7209Utryg ved online betaling

83,948,658Internettet giver mange fordele

69,519,027Har profil på Facebook

28,33,713Har profil på LinkedIn

16,60,00Har profil på Twitter

84,440,448Benytter e-mail

Online adfærd DKG4Index

46,448,1104Politik generelt

31,215,449Arbejdsmarkedspolitik

37,634,090Skatteforhold

29,420,570Erhvervsforhold

25,831,0120EU-forhold

33,438,1114Egns- & lokalforhold

38,630,278Forurening/Miljø

35,213,939Teknologi

54,849,891Sundhed

54,749,390Ernæring

Interesser i husstanden DKG4Index

4,20,25Stuehuse til landbrug

39,84,511Enfamiliehuse

14,841,1278Række-/kædehuse

4,11,845Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,852,4146Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKG4Index

Pleje og omsorg G4G4 Pleje og omsorg
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49,770,7142Traditionelle familieværdier forsvinder

44,539,489For let at få penge fra det offentlige

80,386,9108Gør mere for de svage og ældre

50,730,059Elsker at bruge penge på mig selv

44,544,4100Køber helst økologiske fødevarer

59,774,1124Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,565,9102Frivilligt om man vil være i fagforening

40,847,5116Privatiser gerne den offentlige sektor

33,133,2100Tillad rygning på offentlige steder

87,890,7103Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,352,6145Danmark skal passe sig selv

64,936,356Vigtigt for mig at have succes

27,062,4231Globaliseringen skræmmer mig

56,542,175Jeg er god til at forkæle mig selv

52,280,0153Alting ændrer sig for hurtigt

30,929,796Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKG4Index

7,05,274Berlingske

11,716,4140Politiken

9,521,1222Jyllands-Posten

4,93,878B.T.

4,68,7189Ekstra bladet

4,10,820Børsen

12,78,063MetroXpress

47,457,4121Gratis lokalaviser

59,338,865Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKG4Index

76,590,7119DR 1

50,865,0128DR 2

73,986,5117TV 2

21,352,5246TV 2 Charlie

58,428,549TV3/TV3+

41,429,671Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKG4Index

14,226,0183P1

28,89,734P3

32,744,7137P4/DR Regional

6,32,844Radio24syv

13,50,00Nova FM

8,20,00The Voice

5,20,00Radio 100

14,118,2129Lokalradio

Radiovaner DKG4Index

31,539,5125SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,829,4230Kvickly

5,41,528Irma

5,86,4110Bilka

38,222,058Netto

9,719,5201Aldi

26,921,178Fakta

11,76,757Lidl

17,73,218Føtex

27,034,8129Rema 1000

8,84,956Meny

8,511,3133Spar/Superspar/Eurospar

4,61,022Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKG4Index

16,418,6113Bager selv

41,534,984Nyder havearbejde

32,122,269Gør-det-selv

11,524,2210Hygger med håndarbejde

7,51,317Spiller om penge online

27,54,115Spiller online spil

46,427,559Besøger ofte venner eller familie

8,43,339Har ofte gæster til spisning

7,02,536Laver finere/gourmet mad

8,217,1209Spiser købte færdigretter

26,315,057Spiser slankemad

59,639,166Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,47,6173Går på aftenskole/hobbykursus

34,38,525Læser meget faglitteratur

39,233,084Læser meget skønlitteratur

21,79,745Læser mange tidsskrifter

7,024,8354Går ofte i kirke

6,50,00Går ofte på diskotek

2,41,875Går ofte i teater

3,04,4147Går ofte på udstilling

3,14,5145Går ofte på museum

1,72,3135Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,10,00Går ofte til pop-/rockkoncert

88,760,869Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKG4Index

Pleje og omsorg G4G4 Pleje og omsorg



Alder

Familietype

Rådighedsbeløb

Roskilde

Sønderborg

Aarhus
København

Odense

Geografi

Boligtype

H1 Kollegier Kollegier H1

40 %  
har intet tv

57 %  
streamer musik 

dagligt
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Geodemografi
De, der bor på Kollegier, er i 20’erne. Næsten 
alle bor alene, og der er så godt som ingen børn. 
En del har anden oprindelse end dansk, heraf 
størstedelen fra Norden eller et EU-land, mens 
andre er indvandrere eller efterkommere, hvis 
familier er danske statsborgere.

Uddannelsesniveauet arbejder de på at højne, da 
stort set alle er studerende og kommer lige fra 
gymnasiet. Nogle har allerede taget en bache-
lor, mens andre er ved at være færdige med en 
længere videregående uddannelse. Når mange 
ser ud til at arbejde i statistikkerne, er det pri-
mært studiejobs, hvilket også indkomstniveauet 
afslører. Derfor er der endnu ikke meget at lægge 
til side af, så formue er for mange et teoretisk 
begreb. 

De er i øjeblikket placeret i arbejderklassen, men 
langt de fleste vil hurtigt klatre opad, når eksa-
mensbeviset og et ’rigtigt’ job er i hus.

De fleste bor til leje privat, da mange kollegier er 
ejet af private fonde, men de offentlige lejemål er 
naturligvis også med her. Kollegieboligerne fin-
des i flere udgaver, men som regel er det små væ-
relser eller enheder på under 40 m2. Boligernes 
alder og stand er varierende. Ganske få har bil.

De bor overalt i landet. Hvor der findes studier, 
findes der kollegier, og der kan være rift om dem 
i visse byer.

Nogle få driver allerede virksomhed fra adres-
sen. Det er typisk inden for undervisning, enkelte 
er registreret som konsulenter eller de arbejder 
med sundhed og velvære, måske som behandler 
på en klinik.

Adfærd, livsstil og holdninger
Hverdag og weekend er ikke tydeligt adskilt i 
et liv, hvor studiet fylder tankerne det meste af 
tiden. Selvom økonomien og tiden er trang, kom-
mer denne type jævnligt ud. Enten i byen, til en 

koncert eller hjem til familie og venner. Ud kom-
mer de også, når de skal ryge og du møder oftere 
en fra denne type stå og skutte sig med en cigaret 
i hånden end blandt befolkningen generelt.

Over halvdelen på Kollegier kommer også ud og 
får rørt sig hver uge som et tiltrængt afbræk fra 
den stejle indlæringskurve. Der bliver selvfølge-
lig også læst meget faglitteratur på Kollegierne. 
De vil desuden gerne spise sundt, men det er 
ikke altid sådan det ender på grund af tidsman-
gel og det højere prisniveau for sundere ting. 
Derfor vælger de ofte gule priser og supermar-
kedernes egne varer.

Hvis de ikke lige får set familien så ofte, er de 
heldige at kunne gøre brug af fælleskabet på 
kollegiet, hvor de i ny og næ tager en ekstra øl, 
med pop- og elektromusikken i baggrunden. De 
kan selvfølgelig også hive smartphonen frem, 
som sammen med computeren ikke kun bliver 
brugt til social kontakt via sociale medier, men 
også som kombineret studieredskab, legetøj, 
underholdning, nyhedsformidler og til at se film 
og serier on-demand. Det gør det muligt for 
dem at vælge til og fra, når det passer dem, og 
overflødiggør et tv på den trange plads på kol-
legieværelset. 

Deres værdisæt placerer dem typisk blandt de 
Individorienterede, men også i det Moderne-
fællesskabsorienterede og Moderne segment. 

Selvom politik ikke interesserer dem nær så 
meget som gennemsnitdanskeren og alle ikke 
lige kommer afsted til valgurnerne, er der tale 
om rimeligt trofaste venstrefløjsvælgere. Dog 
vokser Liberal Alliances appel til gruppen, men 
de er også friske på at prøve noget nyt, så mange 
satte krydset ud for Alternativet ved det seneste 
valg.

Der er meget få, som er på Robinsonlisten. Til 
gengæld siger de fleste Nej tak til reklamer.

conzoom®type H1 i forhold til Danmarks befolkningKollegier

5,059,21184Under 131.000 kr

5,013,8277Fra 131.000 til 169.999 kr

15,013,288Fra 170.000 til 218.999 kr

25,08,434Fra 219.000 til 332.999 kr

25,03,414Fra 333.000 til 470.999 kr

15,01,28Fra 471.000 til 659.999 kr

5,00,47Fra 660.000 til 846.000 kr

5,00,36Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKH1Index

5,059,31186Under 99.000 kr

5,015,1302Fra 99.000 til 124.999 kr

15,012,382Fra 125.000 til 160.999 kr

25,07,731Fra 161.000 til 221.999 kr

25,03,614Fra 222.000 til 298.999 kr

15,01,39Fra 299.000 til 393.999 kr

5,00,36Fra 394.000 til 485.000 kr

5,00,48Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKH1Index

5,059,71194Under 146.000 kr

5,013,3266Fra 146.000 til 189.999 kr

15,013,590Fra 190.000 til 259.999 kr

25,08,534Fra 260.000 til 435.999 kr

25,03,012Fra 436.000 til 747.999 kr

15,01,28Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,00,47Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,00,510Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKH1Index

5,02,958Under -755.000 kr

5,03,774Fra -755.000 til -447.999 kr

15,017,0113Fra -447.999 til -93.000 kr

25,054,0216Fra -92.999 til 62.999 kr

25,020,080Fra 63.000 til 786.999 kr

15,01,611Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,00,37Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,00,48Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKH1Index

12,51,512Registreret erhverv

87,598,5113Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKH1Index

H1 Kollegier Kollegier H1
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21,226,0123Grundskole

7,118,0254Gymnasiel

34,021,363Erhvervsfaglig

4,83,268Kort videregående

19,612,664Mellemlang videregående og bachelor

10,54,947Lang videregående og forskere

2,914,0483Anden, herunder uoplyst

12,7510,6784Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKH1Index

399.782134.21134Højeste personlig indkomst

255.54898.60139Husstandens disponible indkomst

536.43760.47111Husstandens samlede formue

564.277168.37430Husstandsindkomst

1.844.0661.897.619103Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKH1Index

27,610,036Aktier og/eller anparter

46,522,749Kassekredit

11,626,9232Uddannelsesopsparing

24,629,2119Boligopsparing

Finansielle forhold DKH1Index

4,90,00Mindre end 21 timer

7,08,512121 - 30 timer

61,973,211831 - 40 timer

20,718,38841 - 50 timer

5,50,00Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKH1Index

8,217,1207Metropol

20,337,4184Metropolomegn

24,034,7144Større provinsby

17,17,142Mindre provinsby

16,93,017Landsby

13,40,96Det åbne land

Område DKH1Index

9,21,820Overklasse

15,54,227Højere middelklasse

38,127,672Middelklasse

28,144,3158Arbejderklasse

9,022,1245Underklasse

Socialklasse DKH1Index

3,033,41100Under 23 år

9,148,2531Fra 23 til 29 år

7,87,697Fra 30 til 35 år

6,12,438Fra 36 til 39 år

18,23,620Fra 40 til 49 år

17,92,212Fra 50 til 59 år

9,80,99Fra 60 til 65 år

15,71,17Fra 66 til 75 år

12,40,76Over 75 år

Ældste person i husstanden DKH1Index

6,71,117Enlige med børn

43,176,9179Enlige uden børn

21,92,712Par med børn

28,319,168Par uden børn

Familietype DKH1Index

21,985,33891 person

47,712,5262 personer

30,52,273 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKH1Index

71,496,0134Ingen børn

12,02,218Et barn

12,11,210To børn

4,50,613Tre eller flere børn

0,520,0612Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKH1Index

3,32,474Selvstændige

1,61,385Topledere

10,211,0108Lønmodtagere på højt niveau

4,64,393Lønmodtagere på mellem niveau

17,618,2103Lønmodtagere på grundniveau

8,17,795Øvrige lønmodtagere

5,85,289Arbejdsledige

15,428,7187Under uddannelse

1,70,741Efterlønsmodtagere

22,69,642Pensionist

6,45,688Børn under 16 år

2,85,3190Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKH1Index

H1 Kollegier Kollegier H1
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63,27,812Ejerbolig

8,461,7734Privat lejebolig

21,029,9142Offentlig lejebolig

7,40,69Andelsbolig

Ejerforhold DKH1Index

21,65,525Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKH1Index

32,28,727Før 1940

21,514,6681940-1965

12,536,02891966-1972

12,88,7681973-1982

13,820,81511983-2003

7,211,3157Efter 2003

Opførelsesår DKH1Index

3,976,81972Mindre end 40 m²

28,621,976Fra 40 til 80 m²

18,30,32Fra 81 til 100 m²

19,10,21Fra 101 til 130 m²

10,40,11Fra 131 til 150 m²

10,30,11Fra 151 til 180 m²

9,40,66Større end 180 m²

Boligstørrelse DKH1Index

7,40,22Andel med fritidsbolig

11,03,229Sommerhus til værdi over 2 mio

88,596,8109Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,00Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKH1Index

21,912,055Er registreret på Robinsonlisten

42,563,1148Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKH1Index

7,811,7150Enhedslisten

4,25,4128Socialistisk Folkeparti

4,87,5156Alternativet

26,326,2100Socialdemokraterne

4,66,4140Radikale Venstre

19,514,373Venstre

3,43,193Konservative Folkeparti

7,58,4112Liberal Alliance

21,116,076Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKH1Index

36,589,2244Ingen bil

47,29,320En bil

16,31,59To eller flere biler

Bilrådighed DKH1Index

51,64,38Kører i personbil

6,419,0297Kører med bus

17,465,6377Kører med tog/metro

29,149,2169Kører på cykel

0,90,00Kører på knallert/scooter

Befordring DKH1Index

65,168,9106Foretager e-handel

29,523,479Utryg ved online betaling

83,995,7114Internettet giver mange fordele

69,594,4136Har profil på Facebook

28,332,6115Har profil på LinkedIn

16,634,5208Har profil på Twitter

84,4100,0118Benytter e-mail

Online adfærd DKH1Index

46,445,197Politik generelt

31,224,077Arbejdsmarkedspolitik

37,618,048Skatteforhold

29,418,663Erhvervsforhold

25,819,174EU-forhold

33,415,246Egns- & lokalforhold

38,643,1112Forurening/Miljø

35,247,4135Teknologi

54,852,596Sundhed

54,760,8111Ernæring

Interesser i husstanden DKH1Index

4,20,00Stuehuse til landbrug

39,80,00Enfamiliehuse

14,80,00Række-/kædehuse

4,10,00Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,80,00Etageboliger

1,4100,07346Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKH1Index

H1 Kollegier Kollegier H1
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49,734,169Traditionelle familieværdier forsvinder

44,555,5125For let at få penge fra det offentlige

80,361,877Gør mere for de svage og ældre

50,771,5141Elsker at bruge penge på mig selv

44,541,593Køber helst økologiske fødevarer

59,752,888Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,555,786Frivilligt om man vil være i fagforening

40,842,0103Privatiser gerne den offentlige sektor

33,133,0100Tillad rygning på offentlige steder

87,889,6102Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,326,673Danmark skal passe sig selv

64,976,3118Vigtigt for mig at have succes

27,016,963Globaliseringen skræmmer mig

56,566,4118Jeg er god til at forkæle mig selv

52,219,137Alting ændrer sig for hurtigt

30,944,0142Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKH1Index

7,00,00Berlingske

11,72,622Politiken

9,50,00Jyllands-Posten

4,90,00B.T.

4,60,00Ekstra bladet

4,10,00Børsen

12,713,6107MetroXpress

47,412,827Gratis lokalaviser

59,382,4139Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKH1Index

76,543,256DR 1

50,830,159DR 2

73,945,862TV 2

21,30,00TV 2 Charlie

58,451,688TV3/TV3+

41,425,862Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKH1Index

14,28,157P1

28,820,973P3

32,70,00P4/DR Regional

6,33,657Radio24syv

13,52,519Nova FM

8,22,632The Voice

5,21,427Radio 100

14,10,00Lokalradio

Radiovaner DKH1Index

31,538,8123SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,86,148Kvickly

5,40,00Irma

5,80,00Bilka

38,247,7125Netto

9,728,2291Aldi

26,961,7229Fakta

11,717,6150Lidl

17,70,00Føtex

27,025,193Rema 1000

8,80,00Meny

8,51,012Spar/Superspar/Eurospar

4,60,00Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKH1Index

16,415,997Bager selv

41,50,00Nyder havearbejde

32,119,260Gør-det-selv

11,51,311Hygger med håndarbejde

7,516,1215Spiller om penge online

27,547,7173Spiller online spil

46,457,8125Besøger ofte venner eller familie

8,47,488Har ofte gæster til spisning

7,07,2103Laver finere/gourmet mad

8,214,0171Spiser købte færdigretter

26,336,0137Spiser slankemad

59,653,590Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,44,6105Går på aftenskole/hobbykursus

34,378,6229Læser meget faglitteratur

39,238,398Læser meget skønlitteratur

21,723,7109Læser mange tidsskrifter

7,00,00Går ofte i kirke

6,520,1309Går ofte på diskotek

2,41,458Går ofte i teater

3,02,583Går ofte på udstilling

3,11,652Går ofte på museum

1,71,9112Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,12,8133Går ofte til pop-/rockkoncert

88,797,4110Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKH1Index

H1 Kollegier Kollegier H1
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streamer 
tv-serier 
dagligt
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går på diskotek 
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Alder

Familietype

Rådighedsbeløb

Aarhus
Horsens

Aalborg

OdenseKolding

Geografi

Boligtype

H2 Første stop Første stop H2
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Geodemografi
Første stop er jævnaldrende eller lige et par år 
ældre end H1 Kollegier og de fleste er fortsat un-
der 30 år, singler og har ingen børn endnu. Fælles 
for de to H-typer er, at de er meget unge familier. 
Forskellen ligger til gengæld i boligformen.
 
Uddannelsesniveauet arbejder mange fortsat på 
at højne, men lidt flere er i mål og står nu med 
eksamenspapiret i hånden. Det kan både være fra 
en erhvervsfaglig eller videregående uddannel-
se. Flere har dog også afsluttet en erhvervsfaglig 
uddannelse og har nu fået deres første bolig.

Mens nogle er i gang med første job, modtager 
andre fortsat uddannelsesstøtte, eventuelt sup-
pleret med et studiejob. Ofte bor man to sam-
men, ikke fordi man danner par, men mest fordi 
det hjælper begge til at klare udgifterne. En lille 
opsparing står fortsat på kontoen, men for de 
fleste er uddannelses- eller børneopsparingen 
ved at være brugt op, måske spenderet på bolig-
indretningen.

De tilhører fortsat arbejder- og middelklassen 
med håb om at kravle op ad stigen, efterhånden 
som karrieren flasker sig.

Boligen er deres Første stop efter, at de er flyttet 
hjemmefra. Måske til en mindre lejlighed, som 
oftest ligger i en ældre etageejendom. Boligen 
kan både være en leje- eller ejerbolig, som mu-
ligvis for nogle har været et forældrekøb. Nogle 
har også fået deres første bil.

De bor i eller omkring de store studiebyer, såvel 
Aarhus som København og overalt i provinsen.

Nogle driver virksomhed fra hjemmeadressen. 
De typiske brancher er håndværk, undervisning, 
dagpleje og en stor del inden for sundhed, måske 
en fysioterapeut.

Adfærd, livsstil og holdninger
Selvom denne type har valgt kollegielivet fra, er 
de stadig meget sociale, blandt andet besøger de 
ofte venner og familie. Ud kommer de også, når 
de tager i teatret, på kunstudstilling,  på museum, 
til koncert eller i biografen. I byen går man selv-
følgelig også, og man kan godt finde på at varme 
op med et stand-up show. 

Sundhed er Første stop i deres liv. To tredjedele 
dyrker sport hver uge, hvor næsten halvdelen 
træner i fitness og lidt færre løber. Fremskrid-
tene fra træningen kommer selvfølgelig kun, hvis 
kosten også er sund. Inspirationen til at leve 
sundere finder de gerne online, og når man ikke 
finder tid til at lave maden selv, er det rart, at 
udvalget af kvalitetsfærdigretter er så stort. 
 
Internettet er et grundstof i deres hverdag, som 
de anvender til både uddannelse og underhold-

ning i form af spil og konkurrencer fra både com-
puteren og smartphonen. Når man nu kan for-
binde sig mobilt, kan de jo også gå på de sociale 
medier, men det er efterhånden mest Instagram 
og Snapchat, de anvender. Og så selvfølgelig Tin-
der og Happn; det kunne jo være, at kærligheden 
eller den næste flirt var lige i nærheden.

De forsøger at holde hverdagsudgifterne nede 
ved at bruge cyklen som deres primære trans-
portmiddel. Hver tiende er aktivt jobsøgende for 
tiden, men mange vælger også enten at være 
medlem af eller arbejde frivilligt for en humani-
tær eller velgørende organisation.

Forældrene mener nok, at Første stop burde 
bruge endnu mere af deres tid på studier. Men 
de læser faktisk en del faglitteratur og ofte søger 
de efter fagligt relaterede emner på nettet. De 
arbejder hårdt med P3 eller en online musiktje-
neste kørende i baggrunden, for det er vigtigt for 
dem at have succes. De læser også nyheder, men 
interessen for politiske emner er ikke så stor, dog 
lige med undtagelse af erhvervspolitik, som de jo 
nu begynder at mærke relevansen af. I stedet er 
de velorienterede om deres interesseområder, 
som inkluderer mode, kosmetik og hi-fi. 

Fjernsynet bruges primært til at se film, hvis 
altså ikke de vælger biografen. Filmene bliver 
streamet fra nettet, og hver tredje ser alene tv 
online. De er generelt glade for den moderne tek-
nologis mange muligheder og vil desuden gerne 
betale ekstra for den nyeste teknologi, selvom de 
måske ikke helt har råd. 

Der er nok at se til og ikke meget at gøre godt 
med, så for de fleste er det to år siden, at de for 
alvor var på ferie. Den årlige Roskilde Festival 
ser mange dog frem til. Den skal der være råd til.

Værdimæssigt er en stor del Moderne. Derefter 
er en del også Moderne-individorienterede end 
Moderne-fællesskabsorienterede. 

Selvom politik ikke har den store interesse, er 
udenrigsstoffet alligevel mere spændende end 
det lokale og de mener, at Danmark gør ret i at 
være aktive internationalt, og at vi godt kunne 
gøre mere for flygtninge. 

Opdelingen i Gallups Kompas afspejles i par-
tivalget, for Første stop er en påvirkelig skare, 
der i udgangspunktet foretrækker venstrefløjen, 
mens hver tiende ved det seneste valg satte sit 
krydse ud for Liberal Alliance. Der er dog også 
en del sofavælgere blandt denne type, så måske 
er potentialet større. 

Hver femte i Første stop står på Robinsonlisten, 
og lige knapt halvdelen siger Nej tak til reklamer.

conzoom®type H2 i forhold til Danmarks befolkningFørste stop

5,028,0560Under 131.000 kr

5,012,8256Fra 131.000 til 169.999 kr

15,022,3149Fra 170.000 til 218.999 kr

25,023,293Fra 219.000 til 332.999 kr

25,010,642Fra 333.000 til 470.999 kr

15,02,617Fra 471.000 til 659.999 kr

5,00,48Fra 660.000 til 846.000 kr

5,00,23Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKH2Index

5,027,4548Under 99.000 kr

5,013,6272Fra 99.000 til 124.999 kr

15,021,9146Fra 125.000 til 160.999 kr

25,022,490Fra 161.000 til 221.999 kr

25,011,044Fra 222.000 til 298.999 kr

15,02,919Fra 299.000 til 393.999 kr

5,00,612Fra 394.000 til 485.000 kr

5,00,36Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKH2Index

5,025,5511Under 146.000 kr

5,012,2244Fra 146.000 til 189.999 kr

15,024,2162Fra 190.000 til 259.999 kr

25,025,1101Fra 260.000 til 435.999 kr

25,010,642Fra 436.000 til 747.999 kr

15,01,913Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,00,35Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,00,13Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKH2Index

5,03,163Under -755.000 kr

5,04,181Fra -755.000 til -447.999 kr

15,019,0127Fra -447.999 til -93.000 kr

25,049,8199Fra -92.999 til 62.999 kr

25,021,686Fra 63.000 til 786.999 kr

15,02,114Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,00,25Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,00,12Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKH2Index

12,54,335Registreret erhverv

87,595,7109Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKH2Index

H2 Første stop Første stop H2
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21,222,9108Grundskole

7,113,9196Gymnasiel

34,028,283Erhvervsfaglig

4,84,389Kort videregående

19,616,986Mellemlang videregående og bachelor

10,58,682Lang videregående og forskere

2,95,2181Anden, herunder uoplyst

12,7512,2096Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKH2Index

399.782205.01851Højeste personlig indkomst

255.548147.12258Husstandens disponible indkomst

536.43720.6814Husstandens samlede formue

564.277257.65446Husstandsindkomst

1.844.0661.210.26066Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKH2Index

27,624,890Aktier og/eller anparter

46,534,274Kassekredit

11,618,5159Uddannelsesopsparing

24,622,692Boligopsparing

Finansielle forhold DKH2Index

4,94,490Mindre end 21 timer

7,06,18721 - 30 timer

61,958,99531 - 40 timer

20,726,913041 - 50 timer

5,53,767Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKH2Index

8,221,0256Metropol

20,320,7102Metropolomegn

24,052,5219Større provinsby

17,14,828Mindre provinsby

16,91,06Landsby

13,40,00Det åbne land

Område DKH2Index

9,24,549Overklasse

15,58,555Højere middelklasse

38,134,992Middelklasse

28,137,0131Arbejderklasse

9,015,0167Underklasse

Socialklasse DKH2Index

3,028,7947Under 23 år

9,149,2542Fra 23 til 29 år

7,811,8150Fra 30 til 35 år

6,13,556Fra 36 til 39 år

18,24,123Fra 40 til 49 år

17,91,810Fra 50 til 59 år

9,80,55Fra 60 til 65 år

15,70,42Fra 66 til 75 år

12,40,11Over 75 år

Ældste person i husstanden DKH2Index

6,71,928Enlige med børn

43,169,3161Enlige uden børn

21,93,415Par med børn

28,325,490Par uden børn

Familietype DKH2Index

21,942,61951 person

47,750,31052 personer

30,57,0233 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKH2Index

71,494,6132Ingen børn

12,03,832Et barn

12,11,210To børn

4,50,49Tre eller flere børn

0,520,0714Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKH2Index

3,32,784Selvstændige

1,61,594Topledere

10,212,2120Lønmodtagere på højt niveau

4,64,7102Lønmodtagere på mellem niveau

17,618,9107Lønmodtagere på grundniveau

8,18,098Øvrige lønmodtagere

5,86,3109Arbejdsledige

15,419,4126Under uddannelse

1,71,269Efterlønsmodtagere

22,615,468Pensionist

6,46,399Børn under 16 år

2,83,4124Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKH2Index

H2 Første stop Første stop H2
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63,245,973Ejerbolig

8,427,3324Privat lejebolig

21,022,0105Offentlig lejebolig

7,44,865Andelsbolig

Ejerforhold DKH2Index

21,67,434Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKH2Index

32,250,1156Før 1940

21,515,2711940-1965

12,55,5441966-1972

12,81,9151973-1982

13,813,7991983-2003

7,213,7189Efter 2003

Opførelsesår DKH2Index

3,920,7531Mindre end 40 m²

28,669,5243Fra 40 til 80 m²

18,36,435Fra 81 til 100 m²

19,12,614Fra 101 til 130 m²

10,40,44Fra 131 til 150 m²

10,30,22Fra 151 til 180 m²

9,40,12Større end 180 m²

Boligstørrelse DKH2Index

7,40,810Andel med fritidsbolig

11,07,064Sommerhus til værdi over 2 mio

88,573,783Sommerhus til værdi under 2 mio

0,619,53320Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKH2Index

21,920,192Er registreret på Robinsonlisten

42,548,4114Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKH2Index

7,811,1143Enhedslisten

4,25,1122Socialistisk Folkeparti

4,87,8162Alternativet

26,325,396Socialdemokraterne

4,66,8148Radikale Venstre

19,515,378Venstre

3,42,987Konservative Folkeparti

7,59,9132Liberal Alliance

21,114,870Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKH2Index

36,578,7215Ingen bil

47,219,040En bil

16,32,314To eller flere biler

Bilrådighed DKH2Index

51,615,931Kører i personbil

6,47,2113Kører med bus

17,445,9264Kører med tog/metro

29,147,4163Kører på cykel

0,90,00Kører på knallert/scooter

Befordring DKH2Index

65,173,4113Foretager e-handel

29,518,161Utryg ved online betaling

83,991,8109Internettet giver mange fordele

69,594,6136Har profil på Facebook

28,345,3160Har profil på LinkedIn

16,626,9162Har profil på Twitter

84,496,2114Benytter e-mail

Online adfærd DKH2Index

46,441,690Politik generelt

31,230,196Arbejdsmarkedspolitik

37,636,798Skatteforhold

29,436,0122Erhvervsforhold

25,824,796EU-forhold

33,413,841Egns- & lokalforhold

38,635,792Forurening/Miljø

35,240,7116Teknologi

54,854,599Sundhed

54,747,887Ernæring

Interesser i husstanden DKH2Index

4,20,00Stuehuse til landbrug

39,80,00Enfamiliehuse

14,80,00Række-/kædehuse

4,10,00Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,8100,0279Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKH2Index

H2 Første stop Første stop H2
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conzoom®type H2 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type H2 i forhold til Danmarks befolkning

49,736,774Traditionelle familieværdier forsvinder

44,549,0110For let at få penge fra det offentlige

80,365,181Gør mere for de svage og ældre

50,772,6143Elsker at bruge penge på mig selv

44,540,992Køber helst økologiske fødevarer

59,744,474Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,573,3114Frivilligt om man vil være i fagforening

40,842,9105Privatiser gerne den offentlige sektor

33,130,893Tillad rygning på offentlige steder

87,887,5100Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,332,590Danmark skal passe sig selv

64,981,6126Vigtigt for mig at have succes

27,016,862Globaliseringen skræmmer mig

56,574,1131Jeg er god til at forkæle mig selv

52,236,670Alting ændrer sig for hurtigt

30,937,2120Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKH2Index

7,00,69Berlingske

11,72,118Politiken

9,51,213Jyllands-Posten

4,90,00B.T.

4,61,124Ekstra bladet

4,12,151Børsen

12,712,8101MetroXpress

47,412,025Gratis lokalaviser

59,384,6143Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKH2Index

76,545,860DR 1

50,830,560DR 2

73,951,670TV 2

21,34,019TV 2 Charlie

58,465,7112TV3/TV3+

41,439,696Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKH2Index

14,25,539P1

28,833,9118P3

32,74,514P4/DR Regional

6,31,930Radio24syv

13,510,074Nova FM

8,26,478The Voice

5,22,956Radio 100

14,17,956Lokalradio

Radiovaner DKH2Index

31,522,872SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,86,551Kvickly

5,48,7161Irma

5,82,136Bilka

38,238,3100Netto

9,711,5119Aldi

26,940,8152Fakta

11,711,397Lidl

17,728,6162Føtex

27,027,1100Rema 1000

8,82,124Meny

8,510,8127Spar/Superspar/Eurospar

4,68,0174Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKH2Index

16,411,671Bager selv

41,53,28Nyder havearbejde

32,120,965Gør-det-selv

11,57,162Hygger med håndarbejde

7,511,1148Spiller om penge online

27,545,6166Spiller online spil

46,468,8148Besøger ofte venner eller familie

8,414,0167Har ofte gæster til spisning

7,08,3119Laver finere/gourmet mad

8,216,2198Spiser købte færdigretter

26,326,8102Spiser slankemad

59,663,2106Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,40,37Går på aftenskole/hobbykursus

34,363,8186Læser meget faglitteratur

39,225,264Læser meget skønlitteratur

21,716,476Læser mange tidsskrifter

7,05,984Går ofte i kirke

6,532,0492Går ofte på diskotek

2,44,0167Går ofte i teater

3,02,067Går ofte på udstilling

3,13,1100Går ofte på museum

1,70,00Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,14,7224Går ofte til pop-/rockkoncert

88,797,8110Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKH2Index

H2 Første stop Første stop H2
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24 %  
søger job hver 
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32 %  
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computerspil

Alder

Familietype

Rådighedsbeløb

Kolding
Fredericia
HorsensEs-

bjerg

Randers

Geografi

Boligtype

Party i provinsen I1I1 Party i provinsen
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Geodemografi
Party i provinsen er som oftest unge, hvor man-
ge er i 20’erne og over halvdelen er yngre end 35. 
Derfor har mange endnu ikke stiftet familie og 
tre ud af fire er fortsat singler. Typen består af så-
vel danske unge, hvis forældre i generationer har 
boet i provinsen, men også en del nydanskere.

Uddannelsesniveauet er forholdsvis lavt, men en 
del studerer stadig. En del har allerede færdig-
gjort en erhvervsuddannelse.

Omkring halvdelen er forsørget af det offentlige, 
mens de øvrige primært er lønmodtagere på et 
lavere niveau. Ikke alle er i faste jobs og i stedet 
er mange måske på deltid eller timelønnede jobs. 
Indkomsten er derfor spredt i den nedre halvdel 
af indkomstskalaen. Formuen er også lav og for 
nogle endda negativ.

Der festes i alle socialklasser, men Party i pro-
vinsen vil nok mene, at festerne i deres kredse  
er sjovere. Der varmes op til festen i en mindre 
lejlighed, ofte opført før 1970’erne. De fleste bor 
til leje, mens resten bor i ejerbolig handlet til 
noget under landsgennemsnit.

De fleste bor i større provinsbyer, mens andre bor 
i en bekvem afstand fra en provinsby, hvor man 
stadig nemt kan tage bussen eller lokalbanerne 
til byen. Derfor har lidt over halvdelen af dem 
heller ikke bil.

Nogle har et CVR-nummer på hjemmeadressen, 
som oftest er de beskæftiget med sundhed og 
velvære, børnepasning eller selvstændige lokale 
håndværkere.

Adfærd, livsstil og holdninger 
For Party i provinsen er det at være social meget 
centralt. Flere gange ugentligt er de sammen 
med familie eller venner. Det kan være til mid-
dag hos familien eller til fredagshygge med ven-
nerne, hvor der varmes op inden turen måske 
går til byens diskotek eller musikhus, hvor de 
fleste mødes flere gange månedligt. Foruden 
diskoteksbesøg, går de også gerne i biografen 
eller til et stand-up show. Transporten ud og hjem 
klares enten på cyklen, scooteren eller med den 
kollektive transport. Heriblandt er regionalto-
get, som hver femte kører med jævnligt, når de 
skal til nærmeste større provinsby for at shoppe 
eller feste.

Du kan være sikker på at finde trofaste tilhængere 
af provinsens eller den mere lokale fodboldklub 
blandt Party i provinsen. De holder nemlig af bold 
og det er en god måde at styrke sammenholdet 
med vennerne på.

Da typens budgetter er begrænsede, betyder de 
mange aktiviteter, at der må prioriteres færre 
penge til det øvrige forbrug. Madvarer bliver der-
for købt i discountsupermarkederne og få synes, 
at der er overskud til at kigge efter miljøvenlige 
eller økologiske råvarer. Til gengæld skal maden 
helst være sund, da en del blandt denne type 
spiser slankemad. 

Det kombineres med hyppig træning for to tred-
jedeles vedkommende og motionsformerne er 
fitness og løb, hvilket hver fjerde giver sig ud i. 
Det handler om at få sved på panden, så man 
kan se godt ud, og når man kommer ud af om-
klædningen er træningstøjet erstattet med mo-
detøj og kosmetik for kvinderne. Alligevel ryger 
flere blandt denne type end blandt danskerne 
generelt.

De fleste undværer gerne den daglige avis. Fak-
tisk læser de hverken aviser eller magasiner 
i nævneværdigt omfang. Til gengæld læser de 
faglitteratur, hvilket enten er på grund af deres 
studier eller for at forbedre sig fagligt. Men det er 
computeren, der er det vigtigste redskab i hjem-
met, så den er tændt i det meste af døgnet. De er 
selvfølgelig også på de sociale medier og benyt-
ter gerne Skype eller en anden gratis tjeneste til 
telefoni. En tredjedel spiller onlinespil og noget 
færre spiller også computerspil. Når tv’et ikke 
har det, der ønskes, bruger de også on-demand 
tv, streaming af film og serier og meget andet – 
også fra deres smartphone. 

Ferie er noget, som de har haft, men det er flere 
år siden, at de var væk, når man ser bort fra, at  
de fleste har nået at udnytte mulighederne ved 
lidt grænsehandel i løbet af det seneste år. Måske 
for at proviantere forud for en festival. 

Værdimæssigt er Party i provinsen mest Moder-
ne-individorienterede samt Individorienterede i 
sig selv. Dog adskiller de sig fra de øvrige ung-
domstyper ved også at være mere Traditionelle. 
Det slår også igennem på holdningerne, hvor de 
i mindre grad synes, at Danmark skal engagere 
sig internationalt eller gøre mere for flygtninge 
og indvandrere. Men politik har generelt ikke den 
store interesse.

Ved det seneste folketingsvalg fordelte deres 
stemmer sig især på de store partier og flere 
stemte på Dansk Folkeparti.

Flere end på landsgennemsnittet står på Ro-
binsonlisten, mens færre har sagt Nej tak til 
reklamer.

conzoom®type I1 i forhold til Danmarks befolkningParty i provinsen

5,07,1142Under 131.000 kr

5,08,0159Fra 131.000 til 169.999 kr

15,025,9173Fra 170.000 til 218.999 kr

25,034,1136Fra 219.000 til 332.999 kr

25,019,177Fra 333.000 til 470.999 kr

15,04,933Fra 471.000 til 659.999 kr

5,00,613Fra 660.000 til 846.000 kr

5,00,25Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKI1Index

5,07,9158Under 99.000 kr

5,08,3166Fra 99.000 til 124.999 kr

15,025,9173Fra 125.000 til 160.999 kr

25,033,2133Fra 161.000 til 221.999 kr

25,018,574Fra 222.000 til 298.999 kr

15,05,033Fra 299.000 til 393.999 kr

5,00,816Fra 394.000 til 485.000 kr

5,00,36Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKI1Index

5,07,0141Under 146.000 kr

5,08,5170Fra 146.000 til 189.999 kr

15,026,9179Fra 190.000 til 259.999 kr

25,034,6138Fra 260.000 til 435.999 kr

25,018,373Fra 436.000 til 747.999 kr

15,03,926Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,00,510Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,00,24Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKI1Index

5,04,079Under -755.000 kr

5,04,998Fra -755.000 til -447.999 kr

15,021,0140Fra -447.999 til -93.000 kr

25,044,9179Fra -92.999 til 62.999 kr

25,021,084Fra 63.000 til 786.999 kr

15,03,624Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,00,48Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,00,23Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKI1Index

12,53,730Registreret erhverv

87,596,3110Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKI1Index

Party i provinsen I1I1 Party i provinsen
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conzoom®type I1 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type I1 i forhold til Danmarks befolkning

21,229,8141Grundskole

7,16,490Gymnasiel

34,039,4116Erhvervsfaglig

4,84,491Kort videregående

19,613,167Mellemlang videregående og bachelor

10,53,129Lang videregående og forskere

2,93,9134Anden, herunder uoplyst

12,7511,7492Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKI1Index

399.782268.35667Højeste personlig indkomst

255.548184.04772Husstandens disponible indkomst

536.4375620Husstandens samlede formue

564.277341.24260Husstandsindkomst

1.844.066772.76942Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKI1Index

27,612,646Aktier og/eller anparter

46,534,775Kassekredit

11,66,859Uddannelsesopsparing

24,618,274Boligopsparing

Finansielle forhold DKI1Index

4,94,796Mindre end 21 timer

7,010,314721 - 30 timer

61,970,411431 - 40 timer

20,713,56541 - 50 timer

5,51,120Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKI1Index

8,20,00Metropol

20,30,00Metropolomegn

24,066,7278Større provinsby

17,124,0140Mindre provinsby

16,99,355Landsby

13,40,00Det åbne land

Område DKI1Index

9,22,629Overklasse

15,58,455Højere middelklasse

38,141,8110Middelklasse

28,134,8124Arbejderklasse

9,012,3136Underklasse

Socialklasse DKI1Index

3,011,6382Under 23 år

9,125,3278Fra 23 til 29 år

7,815,8202Fra 30 til 35 år

6,19,3151Fra 36 til 39 år

18,218,6102Fra 40 til 49 år

17,911,061Fra 50 til 59 år

9,83,637Fra 60 til 65 år

15,73,522Fra 66 til 75 år

12,41,411Over 75 år

Ældste person i husstanden DKI1Index

6,75,988Enlige med børn

43,147,8111Enlige uden børn

21,918,283Par med børn

28,327,999Par uden børn

Familietype DKI1Index

21,941,41891 person

47,744,7942 personer

30,513,9463 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKI1Index

71,475,7106Ingen børn

12,010,184Et barn

12,19,881To børn

4,54,498Tre eller flere børn

0,520,4486Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKI1Index

3,33,093Selvstændige

1,61,278Topledere

10,27,977Lønmodtagere på højt niveau

4,64,292Lønmodtagere på mellem niveau

17,619,8112Lønmodtagere på grundniveau

8,19,2113Øvrige lønmodtagere

5,86,4110Arbejdsledige

15,415,399Under uddannelse

1,72,1121Efterlønsmodtagere

22,622,499Pensionist

6,46,3100Børn under 16 år

2,82,382Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKI1Index

Party i provinsen I1I1 Party i provinsen
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conzoom®type I1 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type I1 i forhold til Danmarks befolkning

63,246,373Ejerbolig

8,429,0345Privat lejebolig

21,022,5107Offentlig lejebolig

7,42,230Andelsbolig

Ejerforhold DKI1Index

21,611,352Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKI1Index

32,255,2171Før 1940

21,518,8871940-1965

12,512,0961966-1972

12,86,3491973-1982

13,85,3391983-2003

7,22,534Efter 2003

Opførelsesår DKI1Index

3,910,1258Mindre end 40 m²

28,654,0188Fra 40 til 80 m²

18,321,0115Fra 81 til 100 m²

19,111,862Fra 101 til 130 m²

10,41,716Fra 131 til 150 m²

10,30,99Fra 151 til 180 m²

9,40,55Større end 180 m²

Boligstørrelse DKI1Index

7,41,115Andel med fritidsbolig

11,07,366Sommerhus til værdi over 2 mio

88,592,7105Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,00Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKI1Index

21,924,4111Er registreret på Robinsonlisten

42,536,185Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKI1Index

7,87,494Enhedslisten

4,24,197Socialistisk Folkeparti

4,83,675Alternativet

26,328,0106Socialdemokraterne

4,63,678Radikale Venstre

19,519,097Venstre

3,43,090Konservative Folkeparti

7,57,296Liberal Alliance

21,123,3110Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKI1Index

36,554,1148Ingen bil

47,238,081En bil

16,37,948To eller flere biler

Bilrådighed DKI1Index

51,636,871Kører i personbil

6,410,5164Kører med bus

17,435,4203Kører med tog/metro

29,129,6102Kører på cykel

0,92,1233Kører på knallert/scooter

Befordring DKI1Index

65,160,994Foretager e-handel

29,527,995Utryg ved online betaling

83,980,396Internettet giver mange fordele

69,585,4123Har profil på Facebook

28,331,5111Har profil på LinkedIn

16,621,2128Har profil på Twitter

84,487,5104Benytter e-mail

Online adfærd DKI1Index

46,438,383Politik generelt

31,228,993Arbejdsmarkedspolitik

37,625,468Skatteforhold

29,421,573Erhvervsforhold

25,821,383EU-forhold

33,425,075Egns- & lokalforhold

38,639,6103Forurening/Miljø

35,241,1117Teknologi

54,845,282Sundhed

54,747,086Ernæring

Interesser i husstanden DKI1Index

4,20,00Stuehuse til landbrug

39,80,00Enfamiliehuse

14,80,00Række-/kædehuse

4,124,1592Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,875,9212Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKI1Index

Party i provinsen I1I1 Party i provinsen
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conzoom®type I1 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type I1 i forhold til Danmarks befolkning

49,748,898Traditionelle familieværdier forsvinder

44,540,892For let at få penge fra det offentlige

80,379,9100Gør mere for de svage og ældre

50,755,7110Elsker at bruge penge på mig selv

44,538,085Køber helst økologiske fødevarer

59,761,4103Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,567,8105Frivilligt om man vil være i fagforening

40,827,868Privatiser gerne den offentlige sektor

33,140,2121Tillad rygning på offentlige steder

87,884,496Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,343,8121Danmark skal passe sig selv

64,964,7100Vigtigt for mig at have succes

27,021,780Globaliseringen skræmmer mig

56,563,3112Jeg er god til at forkæle mig selv

52,248,994Alting ændrer sig for hurtigt

30,926,485Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKI1Index

7,00,00Berlingske

11,72,925Politiken

9,52,021Jyllands-Posten

4,92,653B.T.

4,62,861Ekstra bladet

4,10,717Børsen

12,713,0102MetroXpress

47,427,558Gratis lokalaviser

59,373,5124Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKI1Index

76,559,277DR 1

50,840,379DR 2

73,972,398TV 2

21,316,276TV 2 Charlie

58,482,3141TV3/TV3+

41,455,7135Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKI1Index

14,26,546P1

28,818,966P3

32,713,842P4/DR Regional

6,32,844Radio24syv

13,511,686Nova FM

8,25,871The Voice

5,27,2138Radio 100

14,110,474Lokalradio

Radiovaner DKI1Index

31,57,825SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,83,930Kvickly

5,40,00Irma

5,86,8117Bilka

38,240,8107Netto

9,714,4148Aldi

26,941,2153Fakta

11,722,9196Lidl

17,719,7111Føtex

27,034,4127Rema 1000

8,80,910Meny

8,51,518Spar/Superspar/Eurospar

4,60,00Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKI1Index

16,419,5119Bager selv

41,510,626Nyder havearbejde

32,124,075Gør-det-selv

11,55,750Hygger med håndarbejde

7,516,7223Spiller om penge online

27,543,1157Spiller online spil

46,453,8116Besøger ofte venner eller familie

8,49,0107Har ofte gæster til spisning

7,04,970Laver finere/gourmet mad

8,28,2100Spiser købte færdigretter

26,323,589Spiser slankemad

59,656,995Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,44,193Går på aftenskole/hobbykursus

34,333,698Læser meget faglitteratur

39,234,287Læser meget skønlitteratur

21,715,170Læser mange tidsskrifter

7,03,550Går ofte i kirke

6,511,9183Går ofte på diskotek

2,40,00Går ofte i teater

3,01,343Går ofte på udstilling

3,11,961Går ofte på museum

1,72,8165Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,16,5310Går ofte til pop-/rockkoncert

88,790,6102Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKI1Index

Party i provinsen I1I1 Party i provinsen
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24 %  
handler i 

Lidl

13 %  
ser tv seks timer 

om dagen

Alder

Familietype

Rådighedsbeløb

Fredericia
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Lolland
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Slagelse
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Boligtype

Hjemme bedst I2I2 Hjemme bedst
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Geodemografi
Hjemme bedst er typisk mellem 30 og 60 år. Flest 
er enlige og oftest er der ingen børn i hjemmet. 
Nogle er af en anden oprindelse end dansk. Nok 
kan de, som er kommet til, længes efter deres 
tidligere hjem under varmere himmelstrøg, men 
nu har de fundet et nyt hjem i Danmark. 

Uddannelsesniveauet er lavt og tæt på halvdelen 
er gået direkte fra grundskolen og ud på arbejds-
markedet. 
 
Beskæftigelsesniveauet og –graden er lavere 
end blandt befolkningen som helhed og ledig-
heden er desværre tilsvarende ganske høj. Så-
vel formuen som indkomsten er derfor lav for 
mange. Hjemme bedst fordeler sig nogenlunde 
ligeligt i arbejder- og middelklassen.

Hjemme er bedst, når man bor til leje i sin egen 
lejlighed på op mod 100 m² i en etageejendom 
opført mellem 1940 og 1995. Langt de fleste bor 
i almennyttigt boligbyggeri.

Hjemme bedst finder vi overalt i landet fra de 
mindre bysamfund til de større provinsbyer.

Nogle få procent har taget kampen op med ledig-
heden og registreret erhverv i hjemmet. Herfra 
løser de typisk opgaver inden for transport, ren-
gøring og dagpleje. Nogle er også selvstændige 
håndværkere.

Adfærd, livsstil og holdninger
Dét at arbejde skal sikre, at man kan opretholde 
livet, for denne type sigter ikke efter rigdom el-
ler en hæsblæsende karriere. I stedet lever de et 
stille liv i hjemlige omgivelser med fokus på det 
nære. De besøger dog gerne venner og familie. 
Nogle vælger at tage cyklen derhen, mens flere 
vælger den kollektive trafik, knallert eller bilen.

Man køber gerne ind i discountbutikkerne, og 
selvom de søger det nære og det, de kender, er 
de åbne for at prøve nye opskrifter. Nogle spiser 
slankemad, mens andre skyder genvej med en 
færdigret.  Med sig hjem fra butikken har de 
gerne Samvirke eller et af de andre gratisma-
gasiner. I øvrigt indrømmer de gerne, at de i stor 
grad lader sig påvirke af reklamer og de gule 
priser.

Slankemaden er måske et valg, de tager, fordi de 
er ikke så gode til at komme op af sofaen. Mindre 

end halvdelen dyrker nemlig motion på ugentlig 
basis. Hver femte tager dog i fitnesscentret og 
der er også dem, der tager en rask løbetur med 
jævne mellemrum.

Ellers er det fjernsynet, der leverer underhold-
ningen en stor del af tiden. Der zappes flittigt 
mellem stort set alle kanalerne, især de kom-
mercielle er populære hos denne type. Når de 
hellere vil ud, går flere jævnligt i biografen eller 
til koncert. I hverdagen går turen dog bare hen til 
biblioteket for at hente en bog, eller ud for at købe 
den nyeste udgivelse af Hjemmet eller Se og Hør. 

Online er de også og det er på trods af, at de ikke 
finder betydelige fordele ved IT og ikke føler sig 
trygge ved online betaling. Det bruges derfor 
snarere til at chatte, date og spille end til at 
handle. De kigger imidlertid også gerne efter 
jobannoncer, og stadigt flere opretter profiler på 
LinkedIn. 

Når man lever efter mottoet ’Ude godt, men 
Hjemme bedst’, er ferie noget, man har prøvet at 
være på, men ikke nødvendigvis skal på igen lige 
med det samme. Sidst de var afsted, faldt valget 
på solferie, storbyferie eller et lejet sommerhus 
i Danmark. Men det er for de flestes vedkom-
mende over to år siden, at de har været af sted. 
Når man ser bort fra de to tredjedele, der for 
nyligt har foretaget lidt grænsehandel og fået en 
god tur ud af dette.

Hjemme bedst er Traditionelle i begge af de 
følgende kombinationer: Traditionelle-individ-
orienterede og Traditionelle-fællesskabsorien-
terede.  De mener, at alt ændres for hurtigt og 
at globaliseringen er skræmmende. Danmark 
burde i højere grad passe sig selv og løse sine 
egne problemer først. De synes også, at vi gør 
nok for flygtninge og indvandrere i dag. Desuden 
vil de ikke benytte sig af et privathospital og 
mener ikke, at staten skal blande sig og be-
grænse retten til rygning yderligere. 

Ved det seneste valg blev der stemt bredt, men 
særligt Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti 
fik mange stemmer fra denne type. Der var dog 
også en del, der slet ikke stemte.

Robinsonlisten er repræsenteret på samme ni-
veau som på landsgennemsnit, mens lidt færre 
har sagt Nej tak til reklamer.
 

conzoom®type I2 i forhold til Danmarks befolkningHjemme bedst

5,09,9198Under 131.000 kr

5,010,6213Fra 131.000 til 169.999 kr

15,034,1227Fra 170.000 til 218.999 kr

25,033,4134Fra 219.000 til 332.999 kr

25,010,241Fra 333.000 til 470.999 kr

15,01,510Fra 471.000 til 659.999 kr

5,00,13Fra 660.000 til 846.000 kr

5,00,01Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKI2Index

5,08,8176Under 99.000 kr

5,010,0200Fra 99.000 til 124.999 kr

15,032,0213Fra 125.000 til 160.999 kr

25,034,0136Fra 161.000 til 221.999 kr

25,012,650Fra 222.000 til 298.999 kr

15,02,215Fra 299.000 til 393.999 kr

5,00,24Fra 394.000 til 485.000 kr

5,00,12Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKI2Index

5,09,6193Under 146.000 kr

5,011,8236Fra 146.000 til 189.999 kr

15,036,7245Fra 190.000 til 259.999 kr

25,031,3125Fra 260.000 til 435.999 kr

25,09,337Fra 436.000 til 747.999 kr

15,01,17Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,00,12Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,00,01Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKI2Index

5,04,181Under -755.000 kr

5,05,0100Fra -755.000 til -447.999 kr

15,021,4143Fra -447.999 til -93.000 kr

25,045,6182Fra -92.999 til 62.999 kr

25,020,682Fra 63.000 til 786.999 kr

15,03,020Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,00,36Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,00,13Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKI2Index

12,51,713Registreret erhverv

87,598,3112Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKI2Index

Hjemme bedst I2I2 Hjemme bedst
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21,246,1218Grundskole

7,15,375Gymnasiel

34,031,191Erhvervsfaglig

4,82,347Kort videregående

19,65,629Mellemlang videregående og bachelor

10,51,111Lang videregående og forskere

2,98,5295Anden, herunder uoplyst

12,7510,3982Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKI2Index

399.782227.93657Højeste personlig indkomst

255.548167.85366Husstandens disponible indkomst

536.43721.6654Husstandens samlede formue

564.277273.56048Husstandsindkomst

1.844.066851.58046Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKI2Index

27,614,452Aktier og/eller anparter

46,528,060Kassekredit

11,62,320Uddannelsesopsparing

24,611,748Boligopsparing

Finansielle forhold DKI2Index

4,96,1124Mindre end 21 timer

7,05,07121 - 30 timer

61,964,310431 - 40 timer

20,715,17341 - 50 timer

5,59,5173Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKI2Index

8,20,00Metropol

20,30,00Metropolomegn

24,056,0234Større provinsby

17,134,9204Mindre provinsby

16,99,053Landsby

13,40,00Det åbne land

Område DKI2Index

9,20,66Overklasse

15,52,315Højere middelklasse

38,140,1105Middelklasse

28,140,7145Arbejderklasse

9,016,3181Underklasse

Socialklasse DKI2Index

3,03,2105Under 23 år

9,19,1101Fra 23 til 29 år

7,89,0115Fra 30 til 35 år

6,17,5121Fra 36 til 39 år

18,221,7119Fra 40 til 49 år

17,919,5109Fra 50 til 59 år

9,89,598Fra 60 til 65 år

15,713,284Fra 66 til 75 år

12,47,359Over 75 år

Ældste person i husstanden DKI2Index

6,75,683Enlige med børn

43,150,5117Enlige uden børn

21,914,767Par med børn

28,329,1103Par uden børn

Familietype DKI2Index

21,955,92551 person

47,729,8622 personer

30,514,3473 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKI2Index

71,479,6111Ingen børn

12,09,680Et barn

12,17,764To børn

4,53,169Tre eller flere børn

0,520,3568Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKI2Index

3,31,856Selvstændige

1,60,532Topledere

10,23,938Lønmodtagere på højt niveau

4,62,247Lønmodtagere på mellem niveau

17,613,174Lønmodtagere på grundniveau

8,16,681Øvrige lønmodtagere

5,88,5148Arbejdsledige

15,411,877Under uddannelse

1,72,2132Efterlønsmodtagere

22,642,6188Pensionist

6,44,673Børn under 16 år

2,82,176Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKI2Index

Hjemme bedst I2I2 Hjemme bedst
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63,210,216Ejerbolig

8,44,250Privat lejebolig

21,085,2406Offentlig lejebolig

7,40,56Andelsbolig

Ejerforhold DKI2Index

21,67,233Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKI2Index

32,210,633Før 1940

21,534,81611940-1965

12,518,71501966-1972

12,816,81311973-1982

13,816,21171983-2003

7,22,940Efter 2003

Opførelsesår DKI2Index

3,96,2160Mindre end 40 m²

28,658,0203Fra 40 til 80 m²

18,328,6157Fra 81 til 100 m²

19,16,634Fra 101 til 130 m²

10,40,33Fra 131 til 150 m²

10,30,22Fra 151 til 180 m²

9,40,11Større end 180 m²

Boligstørrelse DKI2Index

7,41,115Andel med fritidsbolig

11,02,927Sommerhus til værdi over 2 mio

88,597,1110Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,00Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKI2Index

21,921,699Er registreret på Robinsonlisten

42,536,686Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKI2Index

7,87,292Enhedslisten

4,24,095Socialistisk Folkeparti

4,83,267Alternativet

26,329,7113Socialdemokraterne

4,63,371Radikale Venstre

19,518,796Venstre

3,43,089Konservative Folkeparti

7,56,181Liberal Alliance

21,124,1114Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKI2Index

36,565,4179Ingen bil

47,229,763En bil

16,34,930To eller flere biler

Bilrådighed DKI2Index

51,633,264Kører i personbil

6,49,0141Kører med bus

17,418,1104Kører med tog/metro

29,126,390Kører på cykel

0,91,4156Kører på knallert/scooter

Befordring DKI2Index

65,168,0104Foretager e-handel

29,535,8121Utryg ved online betaling

83,978,193Internettet giver mange fordele

69,565,094Har profil på Facebook

28,315,254Har profil på LinkedIn

16,618,6112Har profil på Twitter

84,477,191Benytter e-mail

Online adfærd DKI2Index

46,444,696Politik generelt

31,231,2100Arbejdsmarkedspolitik

37,635,995Skatteforhold

29,426,690Erhvervsforhold

25,824,896EU-forhold

33,432,698Egns- & lokalforhold

38,627,471Forurening/Miljø

35,245,8130Teknologi

54,851,494Sundhed

54,743,279Ernæring

Interesser i husstanden DKI2Index

4,20,00Stuehuse til landbrug

39,80,00Enfamiliehuse

14,80,00Række-/kædehuse

4,17,4181Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,892,6259Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKI2Index

Hjemme bedst I2I2 Hjemme bedst
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49,763,9129Traditionelle familieværdier forsvinder

44,538,987For let at få penge fra det offentlige

80,388,0110Gør mere for de svage og ældre

50,761,4121Elsker at bruge penge på mig selv

44,536,682Køber helst økologiske fødevarer

59,769,9117Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,559,993Frivilligt om man vil være i fagforening

40,835,888Privatiser gerne den offentlige sektor

33,148,1145Tillad rygning på offentlige steder

87,890,3103Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,351,1141Danmark skal passe sig selv

64,962,096Vigtigt for mig at have succes

27,043,5161Globaliseringen skræmmer mig

56,562,5111Jeg er god til at forkæle mig selv

52,266,2127Alting ændrer sig for hurtigt

30,925,181Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKI2Index

7,01,319Berlingske

11,76,556Politiken

9,52,829Jyllands-Posten

4,94,388B.T.

4,65,0109Ekstra bladet

4,11,537Børsen

12,711,490MetroXpress

47,442,590Gratis lokalaviser

59,363,6107Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKI2Index

76,559,177DR 1

50,846,892DR 2

73,973,499TV 2

21,329,7139TV 2 Charlie

58,490,5155TV3/TV3+

41,468,3165Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKI2Index

14,26,848P1

28,818,865P3

32,725,879P4/DR Regional

6,33,149Radio24syv

13,515,7116Nova FM

8,210,7130The Voice

5,24,383Radio 100

14,115,3109Lokalradio

Radiovaner DKI2Index

31,522,772SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,818,0141Kvickly

5,43,769Irma

5,87,9136Bilka

38,241,3108Netto

9,716,8173Aldi

26,938,9145Fakta

11,723,7203Lidl

17,723,4132Føtex

27,033,4124Rema 1000

8,812,4141Meny

8,513,3156Spar/Superspar/Eurospar

4,62,452Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKI2Index

16,413,784Bager selv

41,510,325Nyder havearbejde

32,124,175Gør-det-selv

11,513,3116Hygger med håndarbejde

7,510,6141Spiller om penge online

27,535,0127Spiller online spil

46,450,4109Besøger ofte venner eller familie

8,48,4100Har ofte gæster til spisning

7,07,3104Laver finere/gourmet mad

8,221,3260Spiser købte færdigretter

26,322,586Spiser slankemad

59,647,680Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,41,739Går på aftenskole/hobbykursus

34,323,268Læser meget faglitteratur

39,225,665Læser meget skønlitteratur

21,716,375Læser mange tidsskrifter

7,04,869Går ofte i kirke

6,55,280Går ofte på diskotek

2,44,0167Går ofte i teater

3,02,583Går ofte på udstilling

3,10,929Går ofte på museum

1,70,16Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,14,8229Går ofte til pop-/rockkoncert

88,781,392Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKI2Index

Hjemme bedst I2I2 Hjemme bedst
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43 %  
handler i 

Netto

Alder

Familietype

Rådighedsbeløb

Slagelse

Randers

Halsnæs
Fredensborg

Hille-
rød

Geografi

Boligtype

Korssting og platter I3I3 Korssting og platter

42 %  
er utryk ved 

online betaling
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Geodemografi
Korssting og platter har holdt deres 60-års fød-
selsdag og mange også deres 70-års fest. Mange 
er enlige og langt flere har ingen hjemmeboende 
børn længere. Flest er født her i landet, mens de, 
der er kommet til, overvejende er fra Norden, EU 
eller andet vestligt land.

Uddannelsesniveauet er lidt lavere end blandt 
befolkningen som helhed, idet en del har grund-
skolen som højeste uddannelsesniveau, men 
flere har også en erhvervsfaglig uddannelse.

Beskæftigelsen er oftest lønmodtager eller pen-
sionist og derfor er deres gennemsnitlige ind-
komst ikke så høj. Også formuen er relativt lav og 
for nogle negativ. Vi finder derfor flest med Kors-
sting og platter i arbejder- og middelklassen.

Korssting og platter finder du i (villa-)lejligheder 
på 60 til 90 m², overvejende beliggende i pro-
vinsbyerne, men der er også enkelte i mindre 
bysamfund. Over halvdelen bor til leje, men der 
er også en del, der ejer deres bolig. Lige over 
halvdelen har bil og hver tiende endda flere biler.

Adfærd, livsstil og holdninger
De lever et stille liv, hvor de passer deres ar-
bejde, kører hjem i bilen og har aftensmaden 
klar til 18-nyhederne. Mens maden forberedes, 
tændes radioen på P4, hvorfra man orienteres. 
Nyhederne på tv kan de heller ikke undvære og 
de ser de fleste; først på TV2 og dernæst DR1. El-
lers kører TV2 News eller TV2 Charlie i baggrun-
den. Senere på aftenen bladres Lokalavisen 
eller Søndagsavisen igennem, for man vil også 
gerne holde sig opdateret på, hvad der foregår 
i lokalområdet. I frokoststuen på arbejdet bliver 
der læst BT eller Ekstra Bladet.

Hos Korssting og platter hygger man sig gerne 
med lidt håndarbejde til at holde hænderne be-
skæftigede. Når de trænger til et afbræk, besø-
ger de gerne udstillinger og museer, ligesom du 
også kan møde dem på aftenskolen. 

I weekenderne sker det, at der er besøg fra 
familien. Så bliver der kælet om middagen og 
måske serveres der lidt ekstra godt til kaffen. 
Men ikke for meget, for Korssting og platter går 
op i sundhed og helse lige så meget, som de går 
op i fødevarer og forbrugerspørgsmål.

På trods af deres sundhedsinteresse, står mo-
tion ikke øverst på agendaen. På tv følger de dog 
aktivt med, når der er store begivenheder som 
OL, herunder særligt atletik, men ellers er det 
dame- og herrehåndbold, de gerne følger. Når de 
selv træner, er det primært gymnastik.

Hver femte bruger cyklen som transportmiddel, 
hvor turen blandt andet går til biblioteket efter 
skønlitteratur eller til kiosken for at hente det nye 
nummer af Billed Bladet. En del læser Samvirke 
eller Ældre Sagen NU.

De har ikke helt taget moderne teknologi til sig. 
De synes både, at det er skræmmende og at vi 
risikerer, at det tager magten fra mennesket. 
De er utrygge ved online betaling, men nogle 
føler sig dog trygge nok til at finde underholdning 
online, gerne spil og konkurrencer. En anseelig 
del har dog slet ikke internetadgang.

Korssting og platter er Traditionelle, Fælles-
skabsorienterede eller en kombination. Desuden 
betragter en femtedel sig som religiøse. Deres 
holdning er, at globaliseringen er skræmmende, 
at samfundet ændrer sig for hurtigt, og at Dan-
mark i højere grad burde passe sig selv og gøre 
mere for de svage og ældre. De sætter pris på 
velfærdsstaten og mener ikke, at privatiseringer 
skulle forbedre noget.

Ved det seneste valg var stemmeafgivningen me-
get lig landsresultatet. Mange stemte dog slet 
ikke.

Omkring hver femte er på Robinsonlisten og det 
dobbelte siger Nej tak til reklamer. Det svarer 
nogenlunde til landsgennemsnittet.
 

conzoom®type I3 i forhold til Danmarks befolkningKorssting og platter

5,03,774Under 131.000 kr

5,06,0120Fra 131.000 til 169.999 kr

15,022,5150Fra 170.000 til 218.999 kr

25,035,7143Fra 219.000 til 332.999 kr

25,023,293Fra 333.000 til 470.999 kr

15,07,147Fra 471.000 til 659.999 kr

5,01,224Fra 660.000 til 846.000 kr

5,00,612Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKI3Index

5,04,080Under 99.000 kr

5,06,0120Fra 99.000 til 124.999 kr

15,022,7151Fra 125.000 til 160.999 kr

25,035,2141Fra 161.000 til 221.999 kr

25,022,891Fra 222.000 til 298.999 kr

15,07,349Fra 299.000 til 393.999 kr

5,01,326Fra 394.000 til 485.000 kr

5,00,714Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKI3Index

5,04,386Under 146.000 kr

5,06,9138Fra 146.000 til 189.999 kr

15,024,4163Fra 190.000 til 259.999 kr

25,036,3145Fra 260.000 til 435.999 kr

25,021,586Fra 436.000 til 747.999 kr

15,05,335Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,00,817Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,00,48Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKI3Index

5,04,999Under -755.000 kr

5,05,2104Fra -755.000 til -447.999 kr

15,016,9113Fra -447.999 til -93.000 kr

25,029,1116Fra -92.999 til 62.999 kr

25,028,4114Fra 63.000 til 786.999 kr

15,011,879Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,02,347Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,01,325Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKI3Index

12,53,830Registreret erhverv

87,596,2110Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKI3Index

Korssting og platter I3I3 Korssting og platter
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21,227,2129Grundskole

7,16,389Gymnasiel

34,041,3121Erhvervsfaglig

4,84,695Kort videregående

19,614,272Mellemlang videregående og bachelor

10,53,837Lang videregående og forskere

2,92,690Anden, herunder uoplyst

12,7512,0494Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKI3Index

399.782298.13775Højeste personlig indkomst

255.548202.32479Husstandens disponible indkomst

536.437256.27648Husstandens samlede formue

564.277375.27467Husstandsindkomst

1.844.0661.090.73359Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKI3Index

27,618,567Aktier og/eller anparter

46,534,173Kassekredit

11,67,363Uddannelsesopsparing

24,67,430Boligopsparing

Finansielle forhold DKI3Index

4,911,5235Mindre end 21 timer

7,02,23121 - 30 timer

61,966,310731 - 40 timer

20,718,69041 - 50 timer

5,51,425Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKI3Index

8,20,00Metropol

20,30,00Metropolomegn

24,051,1213Større provinsby

17,135,6208Mindre provinsby

16,913,379Landsby

13,40,00Det åbne land

Område DKI3Index

9,22,729Overklasse

15,58,253Højere middelklasse

38,142,7112Middelklasse

28,134,9124Arbejderklasse

9,011,5128Underklasse

Socialklasse DKI3Index

3,00,412Under 23 år

9,12,022Fra 23 til 29 år

7,83,443Fra 30 til 35 år

6,13,760Fra 36 til 39 år

18,215,787Fra 40 til 49 år

17,921,3119Fra 50 til 59 år

9,814,0144Fra 60 til 65 år

15,724,2154Fra 66 til 75 år

12,415,2123Over 75 år

Ældste person i husstanden DKI3Index

6,75,380Enlige med børn

43,152,6122Enlige uden børn

21,911,251Par med børn

28,330,7109Par uden børn

Familietype DKI3Index

21,949,82271 person

47,738,4812 personer

30,511,7383 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKI3Index

71,483,4117Ingen børn

12,09,680Et barn

12,15,747To børn

4,51,329Tre eller flere børn

0,520,2549Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKI3Index

3,33,297Selvstændige

1,61,491Topledere

10,27,776Lønmodtagere på højt niveau

4,63,985Lønmodtagere på mellem niveau

17,616,191Lønmodtagere på grundniveau

8,17,896Øvrige lønmodtagere

5,85,189Arbejdsledige

15,412,984Under uddannelse

1,72,1122Efterlønsmodtagere

22,632,6144Pensionist

6,45,180Børn under 16 år

2,82,073Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKI3Index

Korssting og platter I3I3 Korssting og platter
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63,241,365Ejerbolig

8,414,5173Privat lejebolig

21,038,8185Offentlig lejebolig

7,45,372Andelsbolig

Ejerforhold DKI3Index

21,611,453Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKI3Index

32,226,984Før 1940

21,529,21361940-1965

12,514,01121966-1972

12,87,8601973-1982

13,815,11101983-2003

7,27,097Efter 2003

Opførelsesår DKI3Index

3,93,9101Mindre end 40 m²

28,646,5162Fra 40 til 80 m²

18,332,6178Fra 81 til 100 m²

19,113,068Fra 101 til 130 m²

10,42,019Fra 131 til 150 m²

10,31,211Fra 151 til 180 m²

9,40,89Større end 180 m²

Boligstørrelse DKI3Index

7,44,257Andel med fritidsbolig

11,05,348Sommerhus til værdi over 2 mio

88,594,7107Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,00Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKI3Index

21,919,790Er registreret på Robinsonlisten

42,540,094Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKI3Index

7,87,090Enhedslisten

4,24,096Socialistisk Folkeparti

4,83,777Alternativet

26,327,8106Socialdemokraterne

4,63,985Radikale Venstre

19,519,5100Venstre

3,43,5103Konservative Folkeparti

7,57,397Liberal Alliance

21,122,5107Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKI3Index

36,546,3127Ingen bil

47,243,291En bil

16,310,564To eller flere biler

Bilrådighed DKI3Index

51,638,675Kører i personbil

6,46,398Kører med bus

17,414,583Kører med tog/metro

29,120,069Kører på cykel

0,91,4156Kører på knallert/scooter

Befordring DKI3Index

65,158,289Foretager e-handel

29,542,3143Utryg ved online betaling

83,978,694Internettet giver mange fordele

69,558,484Har profil på Facebook

28,316,859Har profil på LinkedIn

16,615,292Har profil på Twitter

84,475,990Benytter e-mail

Online adfærd DKI3Index

46,444,596Politik generelt

31,226,685Arbejdsmarkedspolitik

37,631,283Skatteforhold

29,425,286Erhvervsforhold

25,824,294EU-forhold

33,433,199Egns- & lokalforhold

38,640,7105Forurening/Miljø

35,236,4103Teknologi

54,853,798Sundhed

54,756,8104Ernæring

Interesser i husstanden DKI3Index

4,20,00Stuehuse til landbrug

39,80,00Enfamiliehuse

14,80,00Række-/kædehuse

4,117,4427Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,882,6231Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKI3Index

Korssting og platter I3I3 Korssting og platter
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49,764,2129Traditionelle familieværdier forsvinder

44,543,097For let at få penge fra det offentlige

80,391,2114Gør mere for de svage og ældre

50,751,7102Elsker at bruge penge på mig selv

44,544,9101Køber helst økologiske fødevarer

59,769,5116Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,563,498Frivilligt om man vil være i fagforening

40,835,687Privatiser gerne den offentlige sektor

33,143,1130Tillad rygning på offentlige steder

87,891,2104Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,346,2127Danmark skal passe sig selv

64,950,077Vigtigt for mig at have succes

27,030,7114Globaliseringen skræmmer mig

56,566,8118Jeg er god til at forkæle mig selv

52,268,7132Alting ændrer sig for hurtigt

30,932,0104Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKI3Index

7,06,390Berlingske

11,75,043Politiken

9,55,659Jyllands-Posten

4,911,0224B.T.

4,613,5293Ekstra bladet

4,13,585Børsen

12,717,5138MetroXpress

47,460,4127Gratis lokalaviser

59,363,0106Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKI3Index

76,581,2106DR 1

50,858,5115DR 2

73,980,3109TV 2

21,334,8163TV 2 Charlie

58,466,9115TV3/TV3+

41,453,1128Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKI3Index

14,213,092P1

28,820,872P3

32,747,4145P4/DR Regional

6,38,8140Radio24syv

13,510,276Nova FM

8,28,7106The Voice

5,27,1137Radio 100

14,116,0113Lokalradio

Radiovaner DKI3Index

31,521,067SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,89,977Kvickly

5,44,074Irma

5,83,459Bilka

38,242,6112Netto

9,78,386Aldi

26,921,981Fakta

11,76,253Lidl

17,722,5127Føtex

27,028,1104Rema 1000

8,89,1103Meny

8,53,845Spar/Superspar/Eurospar

4,63,576Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKI3Index

16,418,9115Bager selv

41,517,642Nyder havearbejde

32,119,661Gør-det-selv

11,519,2167Hygger med håndarbejde

7,57,499Spiller om penge online

27,522,682Spiller online spil

46,442,592Besøger ofte venner eller familie

8,45,667Har ofte gæster til spisning

7,04,361Laver finere/gourmet mad

8,212,3150Spiser købte færdigretter

26,323,087Spiser slankemad

59,645,176Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,46,7152Går på aftenskole/hobbykursus

34,327,380Læser meget faglitteratur

39,238,197Læser meget skønlitteratur

21,720,795Læser mange tidsskrifter

7,010,2146Går ofte i kirke

6,51,929Går ofte på diskotek

2,42,188Går ofte i teater

3,07,5250Går ofte på udstilling

3,17,8252Går ofte på museum

1,73,6212Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,12,7129Går ofte til pop-/rockkoncert

88,779,490Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKI3Index

Korssting og platter I3I3 Korssting og platter
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32 %  
ryger

44 %  
går på pizzeria 
min. 1 gang om 

måneden

Alder

Familietype

Rådighedsbeløb

Kolding

Horsens

Randers

Herning

Ringsted

Geografi

Boligtype

Livets gang I4I4 Livets gang
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Geodemografi
I samme opgange som de ældre flytter ud, flytter 
de unge ind og mange af de ældre har boet på 
adressen i det meste af deres liv. Halvdelen en-
lige og de fleste har ingen hjemmeboende børn. 
Livets gang ligger i arbejder- og middelklassen.

En del har alene grundskolen at se tilbage på, 
mens flere også har en erhvervsfaglig uddannel-
se. De fleste er beskæftigede som lønmodtagere, 
men ikke på de højeste niveauer. En del er gået 
fra arbejdsmarkedet og modtager nu efterløn el-
ler pension. Derfor er deres personlige indkomst 
også relativt lav, og formuen ligeså.

Hjemmet er en lejlighed, som er mindre end 90 
m² og beliggende i en ældre etageejendom. Over 
halvdelen bor til leje, enten offenligt eller privat. 

Halvdelen har bil og nogle få har mere end en bil. 
De bor i provinsbyer over hele landet, enkelte i 
mindre landsbyer.

Adfærd, livsstil og holdninger
Kender du nogen blandt Livets gang, er du heldig. 
For de er dem blandt gruppen Provinsliv, som er 
mest flittige til at invitere gæster. De serverer 
gerne finere mad og prøver nye opskrifter. Hver 
tredje må dog jævnligt ty til slankemad, da der 
måske ikke er helt grøntsager nok i retterne til 
daglig. Nogle gange må du dog selv være vært, da 
de også gerne besøger venner og familie, faktisk 
ganske ofte.

Det er ingen sjældenhed, at du kommer hjem 
til et rygerhjem, da mere end en fjerdedel ryger 
mere end ti cigaretter om dagen og er dermed 
den mest pulsende af alle danskere. Derfor er 
det heller ikke overraskende, at de er imod yder-
ligere forbud mod rygning.

Med undtagelse af de få, som ikke har internet-
adgang, bliver internettet brugt meget varieret. 
Internettet anvendes især til telefoni, dating, at 
søge information om deres interesser som mu-
sik, hi-fi, computerspil og onlinespil, hvor der af 
og til bliver spillet om penge. Desuden tjekker de 
e-mails og nyheder, men logger i stigende grad 
af de sociale medier. Hver fjerde tjekker stil-
lingsopslag ugentligt, så der er en vis effektivi-
tet, når det kommer til online jobsøgning blandt 
de arbejdsledige. Der er jo skarp konkurrence 
med andre om de få gode jobs, der bliver opslået. 

Mange blandt Livets gang oplever, at en arbejds-
uge ofte er på op til 50 timer. Flere tager eks-
travagter for at tjene lidt ekstra og måske netop 
derfor kommer kun halvdelen afsted til den 
ugentlige motion. Som transportmiddel benyt-
ter næsten hver fjerde sig dog faktisk af cyklen, 
mens andre vælger knallerten eller toget. Ind-
købene foretages enten på vej hjem fra arbejde 
eller i nærmeste discountbutik, og et overvæl-
dende flertal vælger hellere end gerne butik-
kernes egne mærker.

Livets gang undværer gerne den daglige avis, 
men Søndagsavisen er det bedste bud, hvis de 
skal oplyses. Dernæst læser de Beboerbladet, 
medlemsbladene Ældre Sagen NU og Samvirke 
samt en hel del ugeblade, som de gerne bytter 
sig til med naboerne. 

Det er en af de mest tv-seende typer, så fjern-
synet kører non-stop hjemme hos Livets gang. 
De foretrækker at se TV2 op til tre til fire timer 
dagligt. Også TV2 News og Discovery er blandt 
favoritterne. Særligt nok de yngre i opgangene 
ser desuden TV3/TV3+ og TV2 Zulu.

Næsten hver fjerde har været på ferie i Europa 
inden for det seneste år, hvoraf en del var en 
charterferie. Ellers har mange bare taget en for-
længet weekend inden for landets grænser, hvor 
de måske besøgte venner eller familie i Aarhus 
eller København.

Hvis vejret er godt, deltager de gerne aktivt ved 
næste valg, men en større andel end blandt 
befolkningen generelt deltager ikke aktivt i af-
stemningerne. Stemmeafgivningen er varieret 
og ingen partier svinger for alvor ud i forhold til 
valgresultatet.

Som du kan se ud fra, hvordan de ligger politisk, 
er Livets gang en lidt spredt type. Nogle er Tra-
ditionelle, andre Moderne-individorienterede og 
endnu er andre Traditionelle-individorienterede.

Generelt synes de, at de modtager lidt for mange 
opkald fra telefonsælgere, så næsten hver fjerde 
er på Robinsonlisten, mens lidt færre end på 
landsplan har sagt Nej tak til reklamer.

conzoom®type I4 i forhold til Danmarks befolkningLivets gang

5,04,693Under 131.000 kr

5,06,7134Fra 131.000 til 169.999 kr

15,023,9159Fra 170.000 til 218.999 kr

25,035,5142Fra 219.000 til 332.999 kr

25,021,887Fra 333.000 til 470.999 kr

15,06,241Fra 471.000 til 659.999 kr

5,00,918Fra 660.000 til 846.000 kr

5,00,47Over 846.000 kr

Højeste personlige bruttoindkomst DKI4Index

5,05,2104Under 99.000 kr

5,06,9138Fra 99.000 til 124.999 kr

15,024,2161Fra 125.000 til 160.999 kr

25,035,0140Fra 161.000 til 221.999 kr

25,021,285Fra 222.000 til 298.999 kr

15,06,141Fra 299.000 til 393.999 kr

5,01,020Fra 394.000 til 485.000 kr

5,00,510Over 486.000 kr

Husstandens disponible indkomst DKI4Index

5,05,0101Under 146.000 kr

5,07,5149Fra 146.000 til 189.999 kr

15,025,7171Fra 190.000 til 259.999 kr

25,036,2145Fra 260.000 til 435.999 kr

25,020,281Fra 436.000 til 747.999 kr

15,04,530Fra 748.000 til 1.056.999 kr

5,00,613Fra 1.057.000 til 1.305.000 kr

5,00,35Over 1.305.000 kr

Husstandsindkomst DKI4Index

5,04,590Under -755.000 kr

5,05,1102Fra -755.000 til -447.999 kr

15,019,3129Fra -447.999 til -93.000 kr

25,037,7151Fra -92.999 til 62.999 kr

25,025,2101Fra 63.000 til 786.999 kr

15,06,946Fra 787.000 til 2.078.999 kr

5,01,020Fra 2.079.000 til 3.279.000 kr

5,00,48Over 3.279.000 kr

Husstandens samlede formue DKI4Index

12,53,629Registreret erhverv

87,596,4110Intet erhverv

Erhverv på privatadressen DKI4Index

Livets gang I4I4 Livets gang
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conzoom®type I4 i forhold til Danmarks befolkning conzoom®type I4 i forhold til Danmarks befolkning

21,228,8136Grundskole

7,16,491Gymnasiel

34,040,5119Erhvervsfaglig

4,84,492Kort videregående

19,613,267Mellemlang videregående og bachelor

10,53,331Lang videregående og forskere

2,93,3114Anden, herunder uoplyst

12,7511,8493Gennemsnitlig uddannelseslængde (år)

Højeste gennemførte uddannelse i husstanden DKI4Index

399.782285.82271Højeste personlig indkomst

255.548194.37176Husstandens disponible indkomst

536.43781.80915Husstandens samlede formue

564.277359.47864Husstandsindkomst

1.844.066888.42048Beregnet handelsværdi (ejerboliger)

Økonomisk gennemsnit DKI4Index

27,613,950Aktier og/eller anparter

46,539,986Kassekredit

11,65,346Uddannelsesopsparing

24,619,579Boligopsparing

Finansielle forhold DKI4Index

4,96,0122Mindre end 21 timer

7,04,86921 - 30 timer

61,966,610831 - 40 timer

20,717,48441 - 50 timer

5,55,295Mere end 50 timer

Ugentlig arbejdstid DKI4Index

8,20,00Metropol

20,30,00Metropolomegn

24,056,4235Større provinsby

17,131,1182Mindre provinsby

16,912,574Landsby

13,40,00Det åbne land

Område DKI4Index

9,22,628Overklasse

15,58,253Højere middelklasse

38,142,3111Middelklasse

28,134,9124Arbejderklasse

9,012,0133Underklasse

Socialklasse DKI4Index

3,02,478Under 23 år

9,18,998Fra 23 til 29 år

7,810,1129Fra 30 til 35 år

6,19,0147Fra 36 til 39 år

18,226,4146Fra 40 til 49 år

17,920,8117Fra 50 til 59 år

9,88,587Fra 60 til 65 år

15,79,762Fra 66 til 75 år

12,44,234Over 75 år

Ældste person i husstanden DKI4Index

6,76,293Enlige med børn

43,148,3112Enlige uden børn

21,914,968Par med børn

28,330,6108Par uden børn

Familietype DKI4Index

21,946,22111 person

47,739,6832 personer

30,514,1463 eller flere personer

Personer over 12 år i husstanden DKI4Index

71,478,8110Ingen børn

12,011,193Et barn

12,17,965To børn

4,52,249Tre eller flere børn

0,520,3466Børn i familien (Gennemsnit)

Børn i familien DKI4Index

3,33,093Selvstændige

1,61,276Topledere

10,27,977Lønmodtagere på højt niveau

4,64,291Lønmodtagere på mellem niveau

17,619,0108Lønmodtagere på grundniveau

8,18,8109Øvrige lønmodtagere

5,86,4111Arbejdsledige

15,415,198Under uddannelse

1,72,0119Efterlønsmodtagere

22,623,8105Pensionist

6,46,297Børn under 16 år

2,82,485Øvrige uden for arbejdsstyrken

Beskæftigelse (hele befolkningen) DKI4Index

Livets gang I4I4 Livets gang
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63,243,569Ejerbolig

8,418,2217Privat lejebolig

21,035,0167Offentlig lejebolig

7,43,344Andelsbolig

Ejerforhold DKI4Index

21,610,549Har tyverialarm

Sikring i hjemmet DKI4Index

32,238,3119Før 1940

21,526,21221940-1965

12,515,11211966-1972

12,88,6671973-1982

13,88,1581983-2003

7,23,853Efter 2003

Opførelsesår DKI4Index

3,96,6170Mindre end 40 m²

28,653,9188Fra 40 til 80 m²

18,325,9142Fra 81 til 100 m²

19,110,555Fra 101 til 130 m²

10,41,515Fra 131 til 150 m²

10,30,99Fra 151 til 180 m²

9,40,67Større end 180 m²

Boligstørrelse DKI4Index

7,42,230Andel med fritidsbolig

11,06,358Sommerhus til værdi over 2 mio

88,593,7106Sommerhus til værdi under 2 mio

0,60,00Kolonihavehus

Fritidsbolig i Danmark DKI4Index

21,923,7108Er registreret på Robinsonlisten

42,538,190Har sagt "Nej tak" til reklamer

Uanmodede henvendelser DKI4Index

7,87,292Enhedslisten

4,24,197Socialistisk Folkeparti

4,83,776Alternativet

26,327,9106Socialdemokraterne

4,63,883Radikale Venstre

19,519,298Venstre

3,43,297Konservative Folkeparti

7,57,295Liberal Alliance

21,122,9109Dansk Folkeparti

Stemte ved folketingsvalg 2015 DKI4Index

36,550,9139Ingen bil

47,240,285En bil

16,38,955To eller flere biler

Bilrådighed DKI4Index

51,644,787Kører i personbil

6,47,0109Kører med bus

17,425,6147Kører med tog/metro

29,123,179Kører på cykel

0,91,9211Kører på knallert/scooter

Befordring DKI4Index

65,162,796Foretager e-handel

29,531,5107Utryg ved online betaling

83,980,996Internettet giver mange fordele

69,572,7105Har profil på Facebook

28,323,884Har profil på LinkedIn

16,611,469Har profil på Twitter

84,485,3101Benytter e-mail

Online adfærd DKI4Index

46,437,982Politik generelt

31,230,196Arbejdsmarkedspolitik

37,631,684Skatteforhold

29,423,179Erhvervsforhold

25,822,989EU-forhold

33,430,792Egns- & lokalforhold

38,635,191Forurening/Miljø

35,231,890Teknologi

54,850,993Sundhed

54,749,691Ernæring

Interesser i husstanden DKI4Index

4,20,00Stuehuse til landbrug

39,80,00Enfamiliehuse

14,80,00Række-/kædehuse

4,119,5480Dobbelt-/flerfamiliehuse

35,880,5225Etageboliger

1,40,00Andet, herunder kollegium

Boligtyper DKI4Index

Livets gang I4I4 Livets gang
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49,758,2117Traditionelle familieværdier forsvinder

44,540,691For let at få penge fra det offentlige

80,386,3107Gør mere for de svage og ældre

50,758,7116Elsker at bruge penge på mig selv

44,536,682Køber helst økologiske fødevarer

59,765,9110Stor forskel mellem rig og fattig i DK

64,563,598Frivilligt om man vil være i fagforening

40,837,391Privatiser gerne den offentlige sektor

33,141,7126Tillad rygning på offentlige steder

87,889,4102Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet

36,346,2127Danmark skal passe sig selv

64,963,798Vigtigt for mig at have succes

27,026,899Globaliseringen skræmmer mig

56,558,2103Jeg er god til at forkæle mig selv

52,255,2106Alting ændrer sig for hurtigt

30,928,693Der gøres for lidt for flygtninge i DK

Holdninger (er enig) DKI4Index

7,04,260Berlingske

11,74,438Politiken

9,54,749Jyllands-Posten

4,95,4110B.T.

4,610,1220Ekstra bladet

4,11,434Børsen

12,721,3168MetroXpress

47,452,5111Gratis lokalaviser

59,366,5112Undværer gerne den daglige avis

Dagblade DKI4Index

76,568,690DR 1

50,844,087DR 2

73,970,996TV 2

21,328,7135TV 2 Charlie

58,485,1146TV3/TV3+

41,469,0167Kanal 4/Kanal 5

TV-vaner DKI4Index

14,210,070P1

28,827,094P3

32,727,684P4/DR Regional

6,34,978Radio24syv

13,513,5100Nova FM

8,28,5104The Voice

5,26,6127Radio 100

14,116,9120Lokalradio

Radiovaner DKI4Index

31,515,048SuperBrugsen/Dagli Brugsen

12,821,7170Kvickly

5,41,222Irma

5,85,8100Bilka

38,242,3111Netto

9,77,577Aldi

26,936,4135Fakta

11,79,985Lidl

17,725,0141Føtex

27,025,293Rema 1000

8,88,495Meny

8,59,2108Spar/Superspar/Eurospar

4,66,7146Kiwi Minipris

Foretrukne dagligvarebutikker DKI4Index

16,414,085Bager selv

41,515,838Nyder havearbejde

32,126,783Gør-det-selv

11,513,5117Hygger med håndarbejde

7,56,688Spiller om penge online

27,532,6119Spiller online spil

46,450,9110Besøger ofte venner eller familie

8,49,5113Har ofte gæster til spisning

7,04,970Laver finere/gourmet mad

8,28,6105Spiser købte færdigretter

26,327,2103Spiser slankemad

59,654,792Dyrker regelmæssigt sport/motion

4,43,989Går på aftenskole/hobbykursus

34,326,778Læser meget faglitteratur

39,233,285Læser meget skønlitteratur

21,719,992Læser mange tidsskrifter

7,03,753Går ofte i kirke

6,54,062Går ofte på diskotek

2,41,563Går ofte i teater

3,02,067Går ofte på udstilling

3,13,3106Går ofte på museum

1,71,588Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera

2,11,362Går ofte til pop-/rockkoncert

88,788,199Går ofte i biografen

Aktiviteter i familien DKI4Index

Livets gang I4I4 Livets gang
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En velment tak
Grundlaget for conzoom klassifikationen inkluderer ud over offentlige 

frie grunddata, også statistiske data fra Danmarks Statistik og kvalita-

tive interviews fra TNS Gallup. Jeg takker begge parter for det gode og 

tætte samarbejde gennem mange år.

Derudover vil jeg gerne takke vores største samarbejdspartnere, her-

under PostNord og de mange professionelle danske medie- og dialog-

bureauer, som aktivt anvender conzoom  i deres rådgivning over for 

kunderne. Jeres brede anvendelse og konstruktive tilbagemeldinger  

medvirker til en fortsat forbedring og styrkelse af conzoom .

Også en stor tak til SAS  Institute og Alteryx for data mining–teknologi-

er, der gør det muligt at bygge og navnligt anvende et produkt som 

conzoom  i forbindelse med større og komplekse datamængder.

Endelig vil jeg rette en særlig stor tak til medarbejderne i Geomatic, der 

alle har arbejdet særligt hårdt på at fuldende den femte generation af 

conzoom klassifikationen, denne bog og vores mange online applika-

tioner.

Tak til Jer alle!

Martin Kaae Glarvig 

®

®

®

®

®

®

Om Geomatic  
Geomatic brænder for geoinformatik
Geomatic er et udviklings- og videncenter med 
speciale i segmentering og databehandling. Vi 
løser komplekse opgaver, såsom dataintegra-
tion af markedsdata, herunder bearbejdning 
og behandling; kampagnestyring; opdatering af 
kunde- og medlemsdatabaser; optimering af ef-
fekten ved direct marketing og meget andet. Vi 
gør vores kunder i stand til bedre at forstå - og 
derigennem kunne nå – deres marked.

Geomatic blev stiftet i 2002. Vi har siden udviklet 
os fra analysevirksomhed til at være markeds-
ledende inden for demografisk segmentering 
og markedsdata. Vores markedsdata udbydes 
gennem webservices og webapplikationer som 
eksempelvis conzoom.dk samt via vores samar-
bejdspartnere.

Geomatics produkter bygger på egenudviklet 
software, der giver os mulighed for at skræd-
dersy løsninger tilpasset kundens behov. Behov-
ene er mange og Geomatic arbejder fleksibelt og 
er altid tilpasset kundens behov.

Vi tilbyder operationel adgang til viden 
Vores mission er, at du skal have mest muligt 
ud af din kundedatabase og dit marked. Det gør 
vi ved at tilbyde analyser og profilering af dine 
eksisterende kunder og kortlægning af dit mar-
kedspotentiale. 

Har du selv analyseeksperter, kan de få marked-
ets bedste dataløsninger med online integration 
til dit IT-system fra os. Vi tager enhver udfordring 
seriøst og sammensætter hver gang det bedste 
hold af specialister, så dit projekt bliver en suc-
ces.

Informationsmængderne stiger fortsat og bliver 
mere tilgængelige for mange flere; Det er en 
udfordring. Udfordringen ligger oftest i at finde 
den relevante information i mængden og få gjort 

den brugbar, så den skaber værdi. Som rådgiver 
inden for geoinformatik leverer vi det optimale 
datagrundlag for vores kunder og bringer på en 
intelligent og ofte utraditionel måde værdi til 
såvel det offentlige som det private erhvervsliv 
ved at sætte samfundets data i spil.

Via vores online-univers giver vi dig let adgang til 
at få den rigtige viden om borgerne, dine kunder 
og dit marked. Vores kompetencer er indenfor 
data, analyse og kundevask. Vi er tilgængelige, 
når du ønsker det. Læs mere om conzoom® og vo-
res øvrige produkter og services på conzoom.dk.

Velkommen!

Lidt om Martin Kaae Glarvig
Martin Kaae Glarvig er stifter af Geomatic, cen-
ter for geoinformatik. Han er uddannet topograf 
fra det tidligere Geodætisk Institut og har siden 
taget en Master i Geoinformatik. Siden 1987 har 
Martin været beskæftiget med kort og geodata og 
har specialiseret sig indenfor tekno-antropologi.

Martin har tidligere været med til at starte flere 
danske selskaber indenfor geografisk kortlæg-
ning. Før Geomatic blev stiftet i 2002 arbejdede 
han for det tyske socialforskningsinstitut infas 
og var i perioder udstationeret som konsulent på 
georelaterede opgaver, blandt andet på udvik-
lingsprojekter i Rusland og tidligere ekssovjet 
lande.

Med en god portion erfaring fra både ind- og 
udland flyttede Martin i 2001 tilbage til Dan-
mark, hvor den første conzoom®klassifikation 
blev skabt samtidigt med opbygningen af det 
danske kvadratnet. Et kvadratnet som siden har 
spillet en stor rolle i udbredelsen og anvendel-
sen af geodemografiske data i Danmark.

Det er i spændet mellem matematisk model-
lering, stærke geografiske kompetencer og 
interessen for tekno-antropologi, at Martin og 
medarbejderne i Geomatic fortsat lever og ånder 
for at udbrede conzoom® og forståelsen for de 
mange muligheder, der ligger i at segmentere, 
beskrive og forstå mennesker.

TakOm Geomatic
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