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I det Traditionelle segment finder man i stor udstrækning den ældre del af befolkningen. 
Personerne i dette segment har ydet sit til det danske samfund og nyder i stor udstrækning 
godt af det danske velfærdssamfunds goder. Det traditionelle segment, der ligger i bunden 
af Kompasrosen, kan man hovedsageligt finde i provinskommuner både øst og vest for 
Storebælt. En relativ stor del af personerne i det Traditionelle segment er ude af erhverv, 
men blandt dem der stadig er aktive på erhvervsmarkedet, findes mange arbejdere – især 
ufaglærte. Derfor er husstandsindkomsten heller ikke overraskende høj – størsteparten 
har en husstandsindkomst under 400.000 kroner om året og en personlig indkomst under 
200.000 kroner om året. 

I lyset af, at personerne i dette segment ofte er lidt ældre, er det ikke nogen overraskelse, 
at Socialdemokraterne henter mange af sine kernevælgere her, men Kristendemokraterne 
finder ligeledes en relativ stor andel af sine vælgere her. I det Traditionelle segment er der 
en overhyppighed af vælgere, der ikke kan huske, hvad de stemte, og vælgere som ikke 
offentligt ønsker at tilkendegive hvad de stemte ved sidste folketingsvalg.  
 
I det Traditionelle segment hersker der en udbredt skepsis over for ny teknologi og 
ændringer i samfundet generelt. De traditionelle er som helhed enige i, at udviklingen i 
samfundet skrider for hurtigt frem og man er bange for, at de traditionelle familieværdier 
skal træde i baggrunden. Man ønsker at bevare de traditionelle værdier, og at det danske 
samfund skal se ud som det altid har gjort uden indblanding fra international side. ”Det er 
nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet som det danske” og ”der skal gøres mere for de 
ældre og svage i samfundet” er udsagn, der nyder bred opbakning hos personerne i det 
Traditionelle segment. Ønsket om at bevare de traditionelle værdier i det danske samfund 
skinner også igennem i holdningen til flygtningeforhold, hvor man er af den opfattelse, at 
Danmark skal løses sine egne problemer, før man giver sig i kast med at hjælpe andre. 
 
Et fritidsliv med vægten på de hjemlige sysler og havearbejde er det, der vejer tungest i 
dagligdagen, selv om der også er lidt flere kirkegængere blandt de traditionelle end i 
resten af befolkningen. Håndarbejdet står i høj kurs blandt de traditionelle, i dette segment 
bliver der både syet, broderet og hæklet.  
 
I det Traditionelle segment er der i stor udstrækning enighed om, at det er den lokale avis, 
der informerer bedst, selvom BT, Ekstra Bladet og Kristeligt Dagblad også finder en relativt 
stor andel af deres læsere i det traditionelle segment. De traditionelle er også 
storforbrugere af TV-mediet, og når dagen går på hæld er det en udbredt fornøjelse blandt 
de traditionelle at slænge sig i lænestolen med Hjemmet, Ugebladet Søndag eller Familie 
Journalen, hvor man gerne læser en spændende novelle. 


