
BAKGRUNNSVARIABLER 

Ti#el: Versjon: Type:

Segmenteringsanalyse befolkning i Troms og 
Finnmark for Hålogaland Teater

1 Web

Oppdragsgiver: Analyse og rapportering:

Hålogaland Teater Opinion/NPU

Planlagt oppstart dato: Planlagt slu# dato: Datainnsamling:

1. mars Ca. 4 uker eLer start Opinion/Norstat

Spørsmålsramme: Antall minu#er: Frist for godkjennelse: 1 uke før felt 

2 uker før den 

 28 

30 spørsmål OppRl 12 minuLer

Respondenter:

RepresentaRv befolkningsundersøkelse i Troms og Finnmark. Så mange som mulig fra 15 år 
(minimum 600).

Notat:

Emnetekst i e-posten: Undersøkelse om interesse for kultur og teateropplevelser 

Introduksjonstekst i webundersøkelsen (e-posten):  
Vi gjennomfører for Fden en undersøkelse i Troms og Finnmark for Hålogaland Teater om interesse 
for kultur og teateropplevelser. Undersøkelsen skal bidra Fl at Hålogaland Teater blir bedre kjent 
med publikum og kan utvikle Flbudet slik at enda flere føler seg velkommen. 

Undersøkelsen er anonym. 

Vi håper du tar deg Fd Fl å besvare undersøkelsen så snart som mulig. 

Utvalg: Bakgrunnsvariabler:

Norstats befolkningspanel Se skjema
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1. Spørsmål B1 Bakgrunnsvariabel 

Er du mann eller kvinne? 

SvaralternaFv: 
• Mann 
• Kvinne 
• Annen kjønnsidenFtet 

2. Spørsmål B2 Bakgrunnsvariabel 

Hvor gammel er du?  

[Oppgi alder] 

3. Spørsmål B3  Bakgrunnsvariabel 

Hva er postnummeret der du bor? 

[Oppgi postnummer] 

4. Spørsmål B4 Bakgrunnsvariabel 

Hva er din høyeste fullførte utdanning? 

SvaralternaFver: 
• Grunnskole 
• Videregående skole  
• Fagbrev 
• Høyskole/universitet innFl 3 år  
• Høyskole/universitet over 3 år  
• Vet ikke / vil ikke oppgi 

5. NYTT SPØRSMÅL 2020 

[Filter: Dersom Universitet/Høgskole-utdanning] 
Hvilke av følgende retninger beskriver utdanningen din best? 
SvaralternaFver: 

• Samfunnsvitenskapelig  
• Juridisk 
• HumanisFsk 
• MatemaFsk-naturvitenskapelig, medisin eller tekniske fag 
• Utdanningsvitenskapelig 
• Annet 

6. Spørsmål B5 [Ikke tvungen] Bakgrunnsvariabel 

Hva er din personlige årsinntekt (før skaL)?  
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[Oppgi inntekt i hele kroner. Eks: 325000] 

7. Spørsmål B6 [Ikke tvungen] Bakgrunnsvariabel 

Har du hjemmeboende barn (i din husstand)? 

SvaralternaFver: 
• Ja  
• Nei 
• Vet ikke/ikke aktuelt  

8. Spørsmål B7 Bakgrunnsvariabel 

Hva er din yrkesstatus? 

SvaralternaFver:  
• Arbeidstaker/selvstendig næringsdrivende  
• Hjemmeværende     
• Pensjonist      
• Trygdet  
• Arbeidssøkende     
• Student/elev      
• Annet    
• Vet ikke/vil ikke svare  

Spørsmål B8 NyL spørsmål [Kun Fl Arbeidstakere B7=1]  Bakgrunnsvariabel 

Jobber du i privat eller offentlig sektor?  

SvaralternaFver:  
• Privat sektor   
• Offentlig sektor     
• Annet    
• Vet ikke/vil ikke svare  

9. [Ikke tvungen] Innvandrerbakgrunn  Bakgrunnsvariabel 

Er du født i eller utenfor Norge? 

• Født i Norge  [Gå Fl B11] 
• Født utenfor Norge [Gå Fl B10] 
• Vet ikke/vil ikke svare [Gå Fl B11] 

10. Filter: Kun dersom født utenfor Norge i B9    Bakgrunnsvariabel 

Er du født i et … 

• Vesteuropeisk land  
• Østeuropeisk land  
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• LaFnamerikansk land  
• AsiaFsk land  
• Afrikansk land  
• USA, Canada, Australia, New Zealand  
• Vet ikke/vil ikke svare 

11.  [Ikke tvungen] SFlles Fl alle      Bakgrunnsvariabel 

Er dine foreldre født i eller utenfor Norge? 

• Begge født i Norge      
• Begge født utenfor Norge    [Gå Fl B12] 
• Den ene født i Norge og den andre utenfor Norge   
• Vet ikke/vil ikke svare      

12. Kun dersom begge født utenfor Norge i B11    Bakgrunnsvariabel 

Er dine foreldre født i et … (Flere svar mulig)  

• Vesteuropeisk land  
• Østeuropeisk land  
• LaFnamerikansk land  
• AsiaFsk land  
• Afrikansk land  
• USA, Canada, Australia, New Zealand  
• Vet ikke/vil ikke svare 

13. ParRRlhørighet    Bakgrunnsvariabel 

Dersom det var storRngsvalg i morgen, hvilket parR ville du da stemme på? 

1. ArbeiderparFet 
2. SosialisFsk VenstreparF 
3. Rødt 
4. SenterparFet 
5. Kristelig FolkeparF 
6. Venstre 
7. Høyre 
8. Fremskri#sparFet 
9. MiljøparFet De Grønne 
10. Annet 
11. Ville ikke stemme 
12. Vil ikke oppgi 
13. Ikke sikker 
14. Har ikke stemmere# 
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SPØRSMÅL 

1. SPØRSMÅL   ALLE         INTERESSE FOR KULTUR 

Hvor interessert er du i følgende kulturRlbud? 

[Randomisert] 

1. Konserter 

2. Teater 

3. Opera 

4. KunstutsRllinger/galleri 

5. Kulturarv (historiske steder, historiske vandringer, utgravninger o.l.)  

6. Film/kino 

7. LiLeratur 

8. Bibliotek 

9. Dans 

10. Museum 

11. Revy/show/stand up 

12. Musikal 

13. FesRval 

14. Foredrag / debaLer 

SvaralternaFver: 
• Veldig interessert 

• Ganske interessert 

• Lite interessert 

• Ikke interessert i det hele ta# 

2. SPØRSMÅL   ALLE                            BENYTTET KULTURTILBUD 

Hvor mange ganger har du benyLet følgende kulturRlbud de siste 12 månedene?  

[Randomisert] 
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1. Konserter 

2. Teater 

3. Opera 

4. KunstutsRllinger/galleri 

5. Kulturarv (historiske steder, historiske vandringer, utgravninger o.l.)  

6. Film/kino 

7. LiLeratur (f.eks. lest /hørt på bøker) 

8. Bibliotek 

9. Dans 

10. Museum 

11. Revy/show/stand up 

12. Musikal 

13. FesRval 

14. Foredrag / debaLer 

SvaralternaFver: 
• 1 gang 

• 2 eller flere ganger 

• Ikke beny#et siste 12 måneder, men årene før 

• Aldri beny#et 

• Vet ikke 

3. SPØRSMÅL              TIDSPUNKT FOR BESØK 

Når er det mest aktuelt for deg å gå i teater (eventuelt hva gjorde du sist)? 

SvaralternaFver: 
• Når som helst (uanse# dag i uken) 
• Ukedagene 
• Helgene 
• Ferie 
• Vet ikke/ikke aktuelt 
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4. SPØRSMÅL        GEOGRAFI OG KULTUR FILTER: 
ALLE UNNTATT DE SOM SIER «ALDRI» PÅ ALLE ALTERNATIVENE I Q2  

Hvor oppsøker du normalt et teater (eventuelt hva gjorde du sist)? 

SvaralternaFver: 
• I nærheten av der jeg bor 
• I fylket (men ikke i nærheten av der jeg bor) 
• I Tromsø 
• Andre steder i Norge 
• I utlandet 
• Vet ikke/ikke aktuelt 

5. SPØRSMÅL    FILTER: ALLE UNNTATT DE SOM SIER «ALDRI» PÅ ALLE ALTERNATIVENE I Q2   | SPILLESTED  

På hvilket type sted så du teater sist?  

SvaralternaFver (E# svar mulig): 

• Kulturhus  
• Teater / teaterscene 
• Konsertscene 
• FesFval 
• Grendehus/samfunnshus 
• Skole 
• Sykehjem 
• Kirke 
• Annet 
• Vet ikke/ikke aktuelt 

6. SPØRSMÅL    ALLE       | SPILLESTED  

Hvor oie har du besøkt Hålogaland Teaters foresRllinger de siste 12 månedene? 

1. Hålogaland Teater i Tromsø 
2. Hålogaland Teaters turnéforesRllinger og gjesteopptreden i Troms og Finnmark (utenom 

Tromsø) 

SvaralternaFver: 
• 1 gang 

• 2 eller flere ganger 

• Ikke beny#et siste 12 måneder, men årene før 

• Aldri beny#et 

• Vet ikke 

	7



7. SPØRSMÅL     DE SOM SVARER SVÆRT/GANSKE INTERESSERT PÅ «KONSERTER» (Q1) OG/ELLER 
BRUKT 2 GANGER PLUSS SISTE ÅRET (Q2) | SJANGER 

Hvilke typer konserter er spesielt interessant for deg? (Flere svar mulig)   

• Pop/hip-hop/rock      
• Klassisk      
• Jazz 
• Opera 
• Folkemusikk/tradisjonsmusikk/verdensmusikk 
• SamFdsmusikk/Moderne/Eksperimentell 
• DJ/elektronika  
• House/EDM 
• Metall 
• Kirkemusikk 
• Country 
• Danseband 
• Annet  
• Vet ikke/ikke aktuelt  

8. SPØRSMÅL     DE SOM SVARER SVÆRT/GANSKE INTERESSERT PÅ «TEATER» (Q1) OG/ELLER BRUKT 
2 GANGER PLUSS SISTE ÅRET (Q2) | SJANGER   

 Hvilke typer teaterforesRllinger er spesielt interessant for deg? (Flere svar mulig) 

• Nyskrevet dramaFkk 
• Teater basert på bøker jeg kjenner fra før 
• (MulFmediale) foresFllinger som blander tekst, musikk, dans, video osv.   
• Komedier       
• Klassikere      
• Spel / utendørsforesFllinger 
• FamilieforesFllinger 
• ForesFllinger med lokal temaFkk  
• Musikaler 
• Eksperimentelt teater / performance 
• Annet  
• Vet ikke/ikke aktuelt 

9. SPØRSMÅL         ALLE      BRUK AV INSTITUSJONENE 

Har du besøkt noen av følgende steder/kulturinsRtusjoner siste 12 måneder? 

[Randomisert]  
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1. ArkRsk filharmoni 
2. NordlysfesRvalen 
3. Nordnorsk kunstmuseum  
4. Tromsø Internasjonale FilmfesRval (TIFF)	
5. Festspillene i Nord-Norge  
6. Tromsø kulturhus  
7. Polarmuseet 
8. Riddu Riđđu  
9. Riksteatret 
10. Rådstua Teaterhus 
11. Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš   
12. BuktafesRvalen 
13. RakeLnaL 

SvaralternaFver: 
• Ja 
• Nei 
• Vet ikke/ikke aktuelt

10. SPØRSMÅL          RELASJON OG BESØK 
FILTER: ALLE UNNTATT DE SOM SIER «ALDRI» PÅ ALLE ALTERNATIVENE I Q2  

Hvem går du oiest sammen med på teater?  

SvaralternaFver (Kun e# svar mulig) 
• Venner  
• Kjæreste/ektefelle/samboer  
• Familie/annen slekt  
• Arbeidskolleger  
• Skoleklassen/medstudenter 
• Ingen/går normalt alene  
• Vet ikke/ikke aktuelt  

11. SPØRSMÅL                   INITIATIVTAKER 
FILTER: ALLE UNNTATT DE SOM SIER «ALDRI» PÅ ALLE ALTERNATIVENE I Q2  

Hvem tar som oiest iniRaRv Rl at du går på teater?  

SvaralternaFver (Flere svar mulig) 
• Venner  
• Kjæreste/ektefelle/samboer  
• Familie/annen slekt 
• Arbeidskolleger 
• Skoleklassen/medstudenter  
• Ingen / kun egeninteresse 
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• Vet ikke/ikke aktuelt  

12. SPØRSMÅL   ALLE              INFORMASJONSKANALER   

Hvordan foretrekker du å få informasjon om teaterforesRllinger? 

[Mul2] 

• Omtale i medier (TV, radio, aviser) 

• Annonser i trykte medier 

• Plakater i det offentlige rom (på holdeplasser, på trikk/buss etc.) 

• Informasjon på sosiale medier (f. eks, Facebook, Instagram) 

• Trykksaker (kataloger, flyers osv.) 

• Ne#sider som viser hva som skjer i Troms og Finnmark (f.eks. «Det skjer» på itromso.no) 

• Teatrets hjemmesider  

• Via venner og familie 

• Andre måter: ________ 

• Jeg pleier ikke å orientere meg om kulturFlbudet i Troms og Finnmark 

• Jeg vet ikke 

SvaralternaFver: 

• OppFl tre svar mulig 

13. SPØRSMÅL  ALLE       PÅSTANDER 

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?  

• HT er et sted for alle / hvor alle føler seg hjemme  

• Jeg føler meg hjemme blant publikum på Hålogaland Teater 

• Jeg liker best teateroppsetninger av kjente stykker 

• Jeg liker best teater som seLer meg i god stemning (feel good / underholdende) 

• Jeg liker best teater som tar opp problemer i samRden 

• Jeg liker best teater som presenterer noe nyL og overraskende 

• Jeg stoler på anmeldere og kriRkere 

• Jeg stoler på anbefalinger fra venner og bekjente 

• Jeg er opptaL av scenekunst 
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SvaralternaFv:  
• 1 Helt enig 

• 2 

• 3 Verken eller 

• 4 

• 5 Helt uenig 

• Vet ikke/Ikke aktuelt 

14. SPØRSMÅL  ALLE ETTERLATT inntrykk / Bearbeide inntrykk / avdekker «smak og behag»)  

Hvor enig eller uenig er du i følgende?  

• En god teateropplevelse seLer følelsene i sving 

• En god teateropplevelse er visuelt vakker 

• En god teateropplevelse er avhengig av et konsentrert publikum 

• En god teateropplevelse er oppslukende – gjør at jeg glemmer meg selv 

• En god teateropplevelse gir meg nye perspekRver på livet og samfunnet vi lever i 

• Jeg får bedre utbyLe av teateropplevelsen når det gis en introduksjon på forhånd eller 
Rlbys en samtale eLer foresRlling	

SvaralternaFv:  

• 1 Helt enig 

• 2 

• 3 Verken eller 

• 4 

• 5 Helt uenig 

• Vet ikke/Ikke aktuelt 

15. SPØRSMÅL  ALLE    MOTIVASJONSÅRSAKER 

Hvor vikRg er følgende forhold for at du skal gå (på Hålogaland Teater / gå oiere på Hålogaland 
Teater? 
[Randomisert] 
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1. At det Rlbys flere foresRllinger som passer min smak 
2. At det gis bedre/mer informasjon om hva som skjer på Hålogaland Teater 
3. At det Rlbys rabaLordninger      
4. At det blir enklere å kjøpe billeLer       
5. At jeg kan se utdrag («trailer») fra foresRllingene på forhånd på neLsiden  
6. At jeg kan lese om foresRllingen i avisen/se på TV 
7. At det reklameres i offentlige rom (plakater, boards etc)  
8. At det Rlbys en bra, sosial møteplass på teatret før og eLer foresRlling   
9. At foresRllingene passer for hele familien    
10. At det spilles på et sted nær meg (er på turne i nærheten) 
11. At det er foresRllinger på søndager 

SvaralternaFv:  
• 1 Svært vikFg 
• 2 
• 3 Verken vikFg eller uvikFg 
• 4 
• 5 Ikke vikFg 
• Vet ikke/ikke aktuelt 

16. SPØRSMÅL [IKKE TVUNGEN] ALLE     PRIS 

Hva er du villig Rl å betale for en god teateropplevelse? 

[Oppgi beløp i hele kroner] 

17. Spørsmål		 ALLE	 Benchmarkingsspørsmål	 

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?  

[Randomized] 

1. Hålogaland Teater har foresRllinger med høy kunstnerisk kvalitet  

2. Hålogaland Teater gir meg gode teateropplevelser 

3. Hålogaland Teater har et godt omdømme 

4. Hålogaland Teater gir god informasjon om sine foresRllinger 

5. Jeg anbefaler gjerne Hålogaland Teater Rl andre 

6. Det er leL å kjøpe billeLer Rl Hålogaland Teater 

7. BilleLprisene Rl foresRllingene ved Hålogaland Teater er verdt pengene 

8. Jeg føler meg velkommen på Hålogaland Teater 

9. Jeg vil besøke Hålogaland Teater i løpet av de neste 12 måneder 

Svaralternativer:	
• 1	Helt	enig	
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• 2	
• 3	Verken	eller	
• 4	
• 5	Helt	uenig	
• Vet	ikke	

18. SPØRSMÅL 8 | OMDØMMEDRIVERE | (PÅSTANDER/FORHOLD SOM HADDE BETYDNING FOR / 
HELHETSINNTRYKKET I 2015) 

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om Hålogaland teater?  

[Randomisert] 

• Hålogaland Teater bidrar Rl å styrke og utvikle nordnorsk idenRtet 

• Hålogaland Teater i Tromsø er et vikRg signalbygg for hele Nord-Norge 
• Hålogaland Teater har et repertoar for enhver smak 
• Hålogaland Teaters foresRllinger viser nærhet Rl folk i landsdelen 
• Hålogaland Teater er kun for kultureliten 
• Hålogaland Teater er for poliRsk orientert for min smak 

Svaralternativer:	
• 1	Helt	enig	
• 2	
• 3	Verken	eller	
• 4	
• 5	Helt	uenig	
• Vet	ikke	

19. SPØRSMÅL           ALLE   Totalinntrykk    

Alt i alt, når du tar hensyn Rl alle dine erfaringer og opplevelser, hvordan er diL totale inntrykk av 
Hålogaland Teater? 

Svaralternativer: 

• 1 Svært godt inntrykk 
• 2 
• 3 Verken eller 
• 4 
• 5 Svært dårlig inntrykk 
• Vet ikke	

20. SPØRSMÅL   ALLE                   SEGMENTERING CS 

Følgende påstander gjelder din personlige Rlnærming Rl livet. I hvilken grad er du enig eller uenig i 
disse påstandene? 

	13



1. Jeg betrakter meg selv som en åndelig person 
2. Jeg er som regel den første blant vennene mine som vet hva som skjer 
3. Jeg liker best å oppleve Rng som er veletablert og populært  
4. Kunst og kultur er en vesentlig del av miL liv  
5. Jeg foretrekker å gjøre det jeg selv vil, uanseL hva andre måLe mene om det   
6. Jeg vil nyte livet og ikke bekymre meg for fremRden  
7. Jeg liker å komme meg ut i naturen så oie som jeg kan   

SvaralternaFver: 
• 1 Helt enig 
• 2 
• 3 Verken eller 
• 4 
• 5 Helt uenig 

21. SPØRSMÅL         ALLE     SEGMENTERING CS 

Har du noen gang besøkt noen av følgende type steder/arrangement?  

• FesRval for populærmusikk, f.eks. BuktafesRvalen eller RakeLNaL 
• Moderne dans 
• Et kunstgalleri 

SvaralternaFver: 
• Jeg har vært der  
• Jeg ville vært interessert   
• Jeg er ikke interessert 

22. SPØRSMÅL          ALLE     SEGMENTERING II 

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? 

• Jeg vil gjerne gå på teater mer enn jeg gjør 

• Jeg vil gjerne moLa informasjon om teaterforesRllinger 

• Jeg kommer Rl å oppsøke en teaterforesRlling den nærmeste måneden 

• Jeg vil heller bruke min Rd og penger på mye annet enn teater  

• Jeg er ikke i målgruppen for teaterforesRllinger 

SvaralternaFver: 
• 1 Helt enig 
• 2 
• 3 Verken eller 
• 4 
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• 5 Helt uenig  

23. SPØRSMÅL           ALLE [IKKE TVUNGEN]    

Har du ande kommentarer eller innspill Rl Hålogaland Teater eller Rl undersøkelsen?  

[Åpent svar] 

Spørsmål A1 Oppfølging [Ikke tvungen] 

Dersom Hålogaland Teater ønsker å gjennomføre en oppfølgingsundersøkelse om teater- og 
kulturbruk, kunne du tenke deg å delta på deLe?  

Dersom ja, ber vi deg om å skrive telefonnummeret og e-postadresse din her, slik at vi eventuelt 
kan kontakte deg.  

- [skriv inn telefonnummer] 
- [skriv inn e-postadresse] 

Kontaktopplysningene dine vil ikke kobles Fl besvarelsen din (som fortsa# vil være anonym). 

AvsluL 

Takk for at du svarte på denne undersøkelsen! 
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