
Kvantitativ undersøgelse II om unges brug af 
 MOBILTELEFONER 

 

  VEND →  

1.1. Køn:   Mand____  Kvinde____ 
 
1.2. Alder ___       1.3.  Beskæftigelse (skole, uddannelse, arbejde) _______________________________ 
 
1.4. Bor du (sæt kryds)?  Med dine forældre?____       For dig selv?____      Sammen med andre?____ 
 
1.5. Hvor bor du?  (postnummer) _______________ 
 
1.6. Hvilken uddannelse/arbejde har din mor?_______________________       far?______________________ 
 
2.1 Hvem betaler for din fastnetstelefoni  Det gør jeg selv ___    Mine forældre ___     Vi deles ___    
Det gør mit arbejde ___     Andet ___            Jeg har ikke fastnetstelefon____ 
 
2.2 Har du din egen mobiltelefon?  Ja ___    Nej ___  Hvis nej, gå til 5.2 (på næste side) 
 
2.2.1 Hvor gammel var du, da du fik din første mobiltelefon?  _____ år 
 
2.3. Hvilket mærke og type er din mobiltelefon?  _________________________________________________ 
 
2.4. Hvorfor købte du den mobiltelefon du har (og ikke en anden)?   Den var billig ___    
 
Pga. abonnementet ___     Den har en masse nyttige funktioner ___      Den har en masse sjove funktioner ___      
 
Den ser checket ud ___              Jeg fik den anbefalet ___     Andet  _______________________________ 
 
2.5. Har du taletidskort?   Ja ___      Nej ___     2.5.1. Hvis, ja hvilken slags? ___________________________ 
 
2.6. Har du abonnement?  Ja ___     Nej ___     2.6.1  Hvis ja, hvilken slags?  __________________________ 
 
2.6.2 Er der et minimumsforbrug knyttet til dit abonnement pr måned?  Ja ________kroner   Nej ___   
 
2.6.3 Har du fri tale (for et fast månedligt beløb)?  Ja ___  Nej ___      
 
2.6.4 Har du fri SMS (for et fast månedligt beløb)?  Ja ___          Nej ___    
 
2.6.5 Har du adgang til 3G? Ja___    Nej___ 
 
2.7. Hvem betaler for dit mobilforbrug (sæt et kryds)?   
 Det gør jeg selv ___          Mine forældre ___         Vi deles ___          Arbejdet ___         Andet ___________ 
 
2.8. Hvor meget er din gennemsnitlige samlede mobiltelefonregning pr. måned (cirka-beløb)? ______ kroner 
 
3.1. Hvor mange timer er din mobiltelefon cirka tændt dagligt? _______ timer 
 
3.2. Hvad er din mobiltelefons status normalt i disse situationer (sæt et kryds i hver situation)? 
 
Skole:  Tændt, med lyd__   Tændt, men på lydløs__     Slukket__   Mobilen er ikke med__    Går ikke i skole__  
 
Arbejde:  Tændt, med lyd__  Tændt, men på lydløs__   Slukket__   Mobilen er ikke med__   Har ikke arbejde__ 
 
Restaurant / cafe:  Tændt, med lyd__   Tændt, men på lydløs__    Slukket__    
Mobilen er ikke med__     Går ikke på restaurant eller cafe__ 
 
I offentlige transportmidler (bus, metro, tog etc.):  Tændt, med lyd__    Tændt, men på lydløs__    Slukket__    
 Mobilen er ikke med__     Bruger ikke offentlige transportmidler__ 
 
3.3. Hvad bruger du mobiltelefonen til? (gerne flere krydser)     Samtaler ___         SMS ___        MMS ___      
 
Vækkeur ___        Kalender ___        Telefon/adressebog ___         Spil ___       Foto ___        Musik ___       
 
Radio___        Internettjenester ___          Andet (skriv hvad)_______________________________________ 
 
4.1. Hvor mange henvendelser foretager du cirka om dagen (antal)?  SMS ____       MMS ___       Samtale ___ 
 
4.2. Hvor mange henvendelser modtager du cirka om dagen (antal)? SMS ____       MMS ___       Samtale ___ 
 
4.3. Hvor mange navne har du på din adresseliste (skriv cirka antal)? __________ 
4.4. Hvem SMS’er du mest med?    Venner ___  Familie ___       Arbejde ___  Skole/klassen___    Andre ___ 
 
4.5. Hvem taler du mest med?  Venner ___      Familie ___       Arbejde ___     Skole/klassen___      Andre ___ 
 
4.6. Er dem, du SMS’er eller taler mest med nogle du ser: dagligt eller meget tit? ___       eller    sjældent? ___ 
 



 
 

 

5.1. Taler du i mobiltelefon når du er sammen med andre venner?  Ja ___  Nej ___   Nogle gange ___ 
 
5.1.1. Taler du i mobiltelefon når du er sammen med  familien?       Ja ___ Nej ___   Nogle gange ___ 
 
5.1.2. Taler du i mobiltelefon når du er i skole?  Ja ___  Nej ___    Nogle gange ___ 
 
5.2. Bliver du generet af andres mobilsamtaler i bussen?         Meget ___    Lidt ___   Ikke generet ___ 
5.2.1. Bliver du generet af andres mobilsamtaler på gaden?    Meget ___    Lidt ___  Ikke generet ___ 
5.2.2. Bliver du generet af andres mobilsamtaler i biografen?  Meget ___    Lidt ___   Ikke generet ___ 
5.2.3. Bliver du generet af andres mobilsamtaler på restaurant/cafe?  Meget ___    Lidt ___   Ikke generet ___ 
 
Bliver du generet af andres mobilsamtaler andre steder (skriv hvor)? _________________________________ 
 
5.3. Bliver du generet af andres SMS’en i bussen?           Meget ___    Lidt ___     Ikke generet ___ 
5.3.1. Bliver du generet af andres SMS’en på gaden?      Meget ___    Lidt ___       Ikke generet ___ 
5.3.2. Bliver du generet af andres SMS’en i biografen?    Meget ___    Lidt ___      Ikke generet ___ 
5.2.3. Bliver du generet af andres SMS’en på restaurant/cafe?  Meget ___    Lidt ___       Ikke generet ___ 
 
Bliver du generet af andres SMS’en andre steder (skriv hvor)? ______________________________________ 
 
6.1. Bruger du ordbogsfunktion?  Ja ___ Nej ___ 
 
7.1. Deltager du i afstemninger/konkurrencer over mobiltelefonen?  
 Dagligt___       Ugentligt___      Månedligt___      Sjældnere___      Aldrig___ 
 
7.1.1 Hvis ja, hvilken slags afstemninger/konkurrencer (gerne flere) og hvor er de annonceret (i tv, radio, blade, plakater, internet, 
andre)? ______________________________________________________________ 
 
8.1. Har du en bærbar computer?  Ja ___  Nej ___ 
 
8.2. Har du en bærbar musikafspiller (mp3, iPod, etc)?   
Ja ___        Ja, jeg bruger mest den i min mobiltelefon ___       Nej ___ 
 
8.3. Er der fastnettelefon i dit hjem?   Ja ___        Nej ___ 
 
9.2. Har du daglig adgang til Internettet?   Ja ___        Nej ___   9.2.1 Hvis ja, hvor? __________________ 
 
9.3. Hvilken Internetforbindelse har I derhjemme?  
Modem___    Kabelmodem___    ADSL___    Andet___   Vi har ikke Internet___    Ved ikke__ 
 
9.4. Hvor ofte bruger du e-mail?   Dagligt___    Ugentligt___    Månedligt___   Sjældnere___     Aldrig___ 
   
9.5. Hvor ofte bruger du chatprogrammer som f.eks. MSN Messenger, Yahoo Chat eller ICQ? 
Mere end 3 timer dagligt___      Dagligt, men under 3 timer___        Ugentligt___          Månedligt___       Sjældnere___          
Aldrig___ 

 
9.6 Hvor ofte bruger du Skype eller andre former for IP-telefoni? 
 Dagligt___       Ugentligt___       Månedligt___       Sjældnere___       Aldrig___ 
  
10.1 Bruger du mobiltelefonen til spil?  Ja___        Nej, men har gjort tidligere___     Nej, og har ikke gjort___      
 
10.2. Hvis du spiller på mobilen er det så (sæt kryds):  ’Medfødte’ spil? ___     Gratis spil, du downloader?  ___     
 Spil du downloader og betaler for?  ___       Andet? (skriv hvad)  __________________________________ 
 
11. Hvor vigtig er mobiltelefonen for dig på en skala fra 0 (ikke vigtig) til 10 (fuldstændig uundværlig)? ______ 
 
12. ANDRE KOMMENTARER:__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Tusinde tak for hjælpen. Resultaterne indgår i en stor undersøgelse om unge danskeres brug af mobiltelefonen. Spørgsmål vedrørende 

undersøgelsen kan rettes til forskningsassistent Christian Østergaard Madsen på e-mail: oester@hum.ku.dk 


