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Velkommen til ISSP 2015-16 - Om danskernes forhold til det offentlige og 

danskernes arbejdsliv 

 

Hvad er din holdning? 

Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men hvad 

mener danskerne egentlig? 

 

I denne undersøgelse er formålet at belyse danskernes forhold til det offentlige: Hvilke 

opgaver skal det offentlige varetage, hvordan skal det offentliges ressourcer prioriteres, 

og hvor skal grænsen gå for, hvad de danske myndigheder har lov til? Derudover 

undersøges danskernes forestilling om det gode arbejdsliv, deres trivsel på deres 

arbejdsplads og andre dele af det at arbejde i Danmark. 

 

Rambøll Management gennemfører undersøgelsen for en forskergruppe ledet af Lektor 

Sanne Lund Clement fra Aalborg Universitet. Undersøgelsen er led i et større 

forskningsprojekt, der årligt gennemføres i mere end 45 lande i alle 

verdensdele. Resultaterne bruges i forskning og undervisning over hele kloden. 

 

Du er udvalgt til at være med 

Du er én af de 2.500 danskere, der er udvalgt til at deltage i undersøgelsen. Du er udvalgt 

helt tilfældigt blandt den danske befolkning. 

 

Der kræves ingen særlige kundskaber eller viden for at svare på spørgsmålene. Det er 

alene din personlige mening, der tæller. 

 

Hvad gør du? Du udfylder spørgeskemaet og lægger det i den vedlagte frankerede 

svarkuvert, som du lægger i nærmeste postkasse senest den 20. juni. 

 

Hvad sker der med din besvarelse? Besvarelsen gemmes hos Rambøll Management 

Consulting, hvor den indgår anonymt i en samlet database med alle besvarelser.  

 

Hvordan skal du besvare skemaet? Spørgeskemaet handler om din personlige mening 

om forskellige forhold vedrørende det at være dansk. Derfor er det vigtigt, at du svarer ud 

fra dine egne erfaringer og holdninger.  

 

Du er sikret anonymitet! Undersøgelsen er fortrolig. Rambøll Management Consulting 

sikrer, at de rapporter, der udarbejdes, ikke gør det muligt for nogen at udlede, hvad 

netop du har svaret. 

 

Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til Rambøll Management Consulting på e-mail 

skemasupport@ramboll.com eller på telefon 51 61 80 75. 

 

Tak fordi du vil deltage i undersøgelsen.  

 

Med venlig hilsen 

Rambøll Management Consulting 

 

 

mailto:skemasupport@ramboll.com


1. Mener De generelt, at folk altid bør følge loven, eller findes der 

undtagelsestilfælde, hvor folk bør følge deres overbevisning, selv om det 

betyder, at de bryder loven? 

  Bør altid følge loven  

  Bør følge deres overbevisning i enkelte tilfælde  

  Ved ikke 

 

2. Der er mange måder hvorpå folk og organisationer kan protestere mod en 

politisk beslutning, hvis de er stærkt imod den. Hvilke af følgende aktiviteter 

mener du bør være tilladte, og hvilke bør ikke være tilladte?  

 

Det skal 

helt sikkert 

tillades 

Det skal 

sandsynlig

vis tillades 

Det skal 

sandsynlig

vis ikke 

tillades 

Det skal 

helt sikkert 

ikke tillades 

Ved ikke 

Organisere offentlige møder 

for at protestere mod 

myndighederne  

          

Organisere protestmarcher 

og demonstrationer  
          

 

3. Nogle mennesker har holdninger, som flertallet af befolkningen opfatter som 

yderliggående. Hvis det eksempelvis drejer sig om folk, der vil styrte 

regeringen gennem en revolution, skal de så have lov til at: 

 

Det skal 

helt sikkert 

tillades 

Det skal 

sandsynlig

vis tillades 

Det skal 

sandsynlig

vis ikke 

tillades 

Det skal 

helt sikkert 

ikke tillades 

Ved ikke 

Holde offentlige møder for at 

give udtryk for deres 

holdninger? 

          

Udgive bøger hvori de 

fremfører deres holdninger? 
          

 

4. Alle retssystemer begår fejl, men hvad mener du er værst:  

  At dømme en uskyldig?  

  At lade en skyldig gå fri?  

  Ved ikke 
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5. Her er en liste over tiltag, en regering kan benytte sig af som en del af den 

økonomiske politik.  

Angiv hvilke af de nævnte initiativer du er tilhænger af, og hvilke er du imod. 

 

Helt 

sikkert 

for 

Over-

vejende 

for 

Hverken 

for eller 

imod 

Over-

vejende 

imod 

Helt 

sikkert 

imod 

Ved 

ikke 

Reducere de offentlige 

udgifter  
            

Give offentlige tilskud til 

projekter for at skabe nye 

arbejdspladser  

            

Begrænse den statslige 

regulering af erhvervslivet  
            

Give støtte til industrien 

med henblik på at udvikle 

nye produkter og ny 

teknologi 

            

Give støtte til kriseramte 

brancher for at sikre 

arbejdspladser  

            

Reducere den ugentlige 

arbejdstid for at skabe flere 

arbejdspladser  

            

 

6. Her følger en liste over forskellige former for offentlige udgifter. 

Angiv om du mener, at det offentlige skal bruge flere eller færre penge på hvert enkelt 

område. Husk, at hvis du svarer "mange flere penge", kan det føre til skattestigning for at 

finansiere det. 

Der bør bruges … 

Mange 

flere 

penge 

Lidt flere 

penge 

Det 

samme 

som nu 

Lidt 

færre 

penge 

Meget 

færre 

penge 

Ved 

ikke 

Miljø             

Sundhed             

Politi og retsvæsen             

Uddannelse             

Forsvaret             

Folkepension             



Der bør bruges … 

Mange 

flere 

penge 

Lidt flere 

penge 

Det 

samme 

som nu 

Lidt 

færre 

penge 

Meget 

færre 

penge 

Ved 

ikke 

Arbejdsløshedsunderstøttelse             

Kunst og kultur             

 

7. Mener du, at det offentlige i almindelighed bør eller ikke bør have ansvaret 

for at: 

 

Helt 

sikkert 

have 

ansvaret 

Formentlig 

have 

ansvaret 

Formentlig 

ikke have 

ansvaret 

Helt 

sikkert 

ikke have 

ansvaret 

Ved 

ikke 

Skaffe arbejde til alle, der 

ønsker et arbejde  
          

Holde priserne under kontrol            

Sørge for behandlingen af syge            

Sikre en rimelig levestandard 

for de ældre  
          

Skaffe industrien den 

nødvendige hjælp til at sikre 

dens vækst  

          

Sørge for en rimelig 

levestandard for de arbejdsløse  
          

Mindske indtægtsforskellene 

mellem rige og fattige  
          

Give økonomisk støtte til 

studerende fra familier med 

lave indkomster 

          

Sørge for anstændige boliger til 

dem, der ellers ikke har råd til 

det  

          

Håndhæve strenge love som får 

industrien til at gøre mindre 

skade på miljøet  

          

Fremme lighed mellem mænd 

og kvinder  
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8. Folk har forskellig opfattelse af, hvem der bør levere serviceydelser i 

Danmark. Hvem mener du hovedsageligt bør levere: 

 

 

9. Nedenfor er en liste over personer og organisationer, der kan påvirke en 

regerings beslutninger.  

Læs venligst listen igennem og noter bogstavet ud for dem, du mener, har mest og 

næstmest indflydelse på regeringens beslutninger i boksene nederst. 

A. Medierne 

B. Fagbevægelsen  

C. Virksomheder, banker og industrien  

D. Religiøse organisationer/autoriteter 

E. Forsvaret 

F. Organiserede kriminelle 

G. Folk, der har stemt på de partier, der har regeringsmagten 

H. Borgere i det hele taget 

I. Civile og frivillige organisationer 

J. Internationale organisationer (eks. FN, Den Internationale Valutafond) 

K. Ved ikke  

 

Mest indflydelse (notér bogstavet): 

 

 

Næstmest indflydelse (notér bogstavet): 

 

 

 
Det 

offentlige 

Private 

firmaer 

Non-profit 

organisationer 

(almennyttige 

eller velgørende 

organisationer) 

Religiøse 

organisat

ioner 

Familie 

eller 

venner 

Ved 

ikke 

Sundhedspleje til de 

syge 
            

Ældrepleje             

Skoleuddannelse til 

børn 
            



10. Her er to synspunkter på, hvad der påvirker den førte politik i Danmark. 

Hvilket synspunkt kommer tættest på din holdning?  

  Politikken i Danmark afhænger mere af, hvad der sker i verdensøkonomien, end af 

hvem der har regeringsmagten 

  Politikken i Danmark afhænger mere af, hvem der har regeringsmagten, end af 

hvad der sker i verdensøkonomien 

  Ved ikke 

 

Nu nogle spørgsmål om borgerrettigheder og den offentlige sikkerhed 

 

11. Mener du, at de danske myndigheder bør eller ikke bør have lov til følgende: 

 

Helt 

sikkert 

have ret til 

Formentligt 

have ret til 

Formentligt 

ikke have 

ret til 

Helt sikkert 

ikke have 

ret til 

Ved 

ikke 

… videoovervåge folk på 

offentlige steder? 
          

… overvåge e-mails og 

anden information, der 

udveksles via Internettet? 

          

 

 

12. Nedenfor vises en skala fra 0-10, hvor 10 betyder: ”Al information, 

myndighederne har, bør være offentligt tilgængeligt, også selvom det udgør en 

risiko for den offentlige sikkerhed”, og 0 betyder: ”Den offentlige sikkerhed bør 

være højeste prioritet, også selvom det betyder en begrænsning af 

informationer fra myndighederne”. Hvor vil du placere din egen holdning på 

denne skala? 

  0 - Den offentlige sikkerhed bør være højeste prioritet 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

  10 - Al information bør være offentligt tilgængeligt 

  Ved ikke 
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13. Nogle mener, at myndigheder bør have ret til at tage visse forholdsregler med 

henvisning til national sikkerhed. Andre er uenige. Mener du, at de danske 

myndigheder bør eller ikke bør have ret til følgende: 

 
Helt sikkert 

have ret til 

Formentligt 

have ret til 

Formentligt 

ikke have 

ret til 

Helt sikkert 

ikke have 

ret til 

Ved 

ikke 

... indsamle information om 

alle borgere i Danmark uden 

deres vidende? 

          

... indsamle information om 

alle borgere i andre lande 

uden deres vidende? 

          

 

14. Forestil dig, at myndighederne har mistanke om, at en terrorhandling er 

undervejs. Skal myndighederne så have ret til at: 

 
Helt sikkert 

have ret til 

Formentligt 

have ret til 

Formentligt 

ikke have 

ret til 

Helt sikkert 

ikke have 

ret til 

Ved 

ikke 

... tilbageholde folk så 

længe de vil, uden at stille 

dem for en dommer?  

          

... aflytte folks 

telefonsamtaler?  
          

... vilkårligt at stoppe og 

kropsvisitere folk på gaden?  
          

 

 

Nu kommer lidt flere spørgsmål om politik 

 

15. Hvor interesseret er du i politik? 

  Meget interesseret 

  Ganske interesseret 

  Noget interesseret 

  Ikke særlige interesseret 

  Slet ikke interesseret 

  Ved ikke 

 

 



16. I hvilken udstrækning er du enig eller uenig i følgende udsagn? 

 
Helt 

enig 

Delvis 

enig 

Hverken 

enig eller 

uenig 

Delvis 

uenig 

Helt 

uenig 

Ved 

ikke 

Folk som jeg har ingen 

indflydelse på, hvad regeringen 

foretager sig 

            

Jeg føler, at jeg har en ganske 

god forståelse for de vigtige 

politiske emner, som vort land 

står over for 

            

Dem vi vælger som 

folketingspolitikere, forsøger at 

holde deres valgløfter  

            

Vi kan stole på, at de fleste 

embedsmænd gør det, der er 

bedst for landet  

            

 

17. Hvordan vil De generelt vurdere skatteniveauet i Danmark i dag? 

(Her tænker vi på samtlige skatter, herunder indkomstskat, moms osv.) 

 
… alt for 

høje  

… for 

høje 

… 

passende 

… for 

lave 

... alt for 

lave 

Ved 

ikke 

For dem med høje 

indkomster, er skatterne: 
            

For dem med middel 

indkomster, er skatterne: 
            

For dem med lave 

indkomster, er skatterne: 
            

 

18. Helt generelt, hvor ofte tror du, at skattevæsenet i Danmark gør følgende? 

 
Stort set 

altid 
Ofte Nogle gange 

Stort set 

aldrig 

Ved 

ikke 

Sikrer, at alle borgerne betaler 

deres skatter  
          

Behandler alle i 

overensstemmelse med loven, 

uanset deres kontakter eller 

position i samfundet  
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19. Helt generelt, hvor ofte tror du, store private virksomheder i Danmark gør 

følgende? 

 
Stort set 

altid 
Ofte Nogle gange 

Stort set 

aldrig 

Ved 

ikke 

Overholder love og regler            

Prøver at undgå at betale 

skat 
          

 

20. Hvor mange danske politikere er efter din opfattelse indblandet i korruption?  

  Stort set ingen er indblandet  

  Nogle få er indblandet  

  En del er indblandet  

  Mange er indblandet  

  Stort set alle er indblandet  

  Ved ikke 

 

21. Hvor mange danske embedsmænd er efter din opfattelse indblandet i 

korruption? 

  Stort set ingen er indblandet  

  Nogle få er indblandet  

  En del er indblandet  

  Mange er indblandet  

  Stort set alle er indblandet  

  Ved ikke 

 

22. Hvor ofte er du eller et medlem af din nærmeste familie inden for de sidste 

fem år stødt på en offentligt ansat, der har antydet, eller ligefrem spurgt om 

bestikkelse eller modydelse til gengæld for en tjeneste?  

  Aldrig 

  Sjældent 

  Af og til 

  Ganske tit 

  Meget tit 

  Ved ikke 

 

 



23. Hvor godt mener du, de danske myndigheder klarer sig på følgende områder i 

dag? 

Når det drejer sig om at: 
Meget 

godt 
Ret godt 

Hverken 

godt eller 

dårligt 

Ret 

dårligt 

Meget 

dårligt 

Ved 

ikke 

… sørge for behandling af 

syge?  
            

… sørge for en rimelig 

levestandard for de ældre? 
            

… håndtere trusler mod 

Danmarks sikkerhed?  
            

 

 

De følgende spørgsmål handler om arbejdslivet og arbejdets betydning 

24. For hvert af følgende udsagn nedenfor, bedes du sige hvor meget du er enig 

eller uenig, hvis du tænker på arbejde i almindelighed.  

 Helt enig 
Delvis 

enig 

Hverken 

enig eller 

uenig 

Delvis 

uenig 

Helt 

uenig 

Ved 

ikke 

Arbejde er bare en måde at 

tjene penge på, og ikke 

andet 

            

Jeg ville være glad for at 

have et arbejde, også selv 

om jeg ikke havde brug for 

pengene 

            

 

25. For hvert af følgende udsagn, bedes du sige hvor vigtig du personligt mener 

det er i et arbejde.  

 
Meget 

vigtigt 
Vigtigt 

Hverken 

vigtigt eller 

ikke vigtigt 

Ikke 

vigtigt 

Slet ikke 

vigtigt 

Ved 

ikke 

At der er sikkerhed for fast 

arbejde, dvs. lav risiko for at 

blive fyret 

            

At indkomsten er høj             

At der er gode muligheder for 

forfremmelse 
            



   

 «ID»  

 
Meget 

vigtigt 
Vigtigt 

Hverken 

vigtigt eller 

ikke vigtigt 

Ikke 

vigtigt 

Slet ikke 

vigtigt 

Ved 

ikke 

At arbejdet er interessant             

At jobbet giver mulighed for, at 

man kan arbejde selvstændigt 
            

At arbejdet giver mulighed for, 

at man kan hjælpe andre 

mennesker 

            

At arbejdet er nyttigt for 

samfundet 
            

At arbejdet giver mulighed for, 

at man selv kan bestemme 

arbejdstid, eller hvilke dage 

man vil arbejde 

            

At arbejdet involverer personlig 

kontakt med andre mennesker 
            

 

26. Har du nogensinde opgivet en god jobmulighed, eller ville du gøre det, for at 

tilgodese dit familieliv?  

  Ja, det har jeg gjort og jeg ville formentlig gøre det igen  

  Ja, det har jeg gjort, men jeg ville formentlig ikke gøre det igen 

  Nej, det har jeg ikke gjort, men jeg ville formentlig gøre det  

  Nej, det har jeg ikke gjort, og jeg ville formentlig ikke gøre det  

  Ved ikke 

27. Har du nogensinde blevet i et utilfredsstillende job, eller ville du blive i et, for 

at tilgodese dit familieliv?  

  Ja, det har jeg gjort og jeg ville formentlig gøre det igen  

  Ja, det har jeg gjort, men jeg ville formentlig ikke gøre det igen 

  Nej, det har jeg ikke gjort, men jeg ville formentlig gøre det  

  Nej, det har jeg ikke gjort, og jeg ville formentlig ikke gøre det  

  Ved ikke 

28. Er du i løbet af de sidste fem år blevet diskrimineret i forbindelse med 

arbejde, eksempelvis når du har søgt et job, eller når der er blevet givet 

lønforhøjelser eller forfremmelser?  

  Ja 

  Nej (Gå til spørgsmål 30) 

  Jeg har ikke haft et arbejde og har ikke søgt arbejde  

 



29. Hvad mener du var hovedårsagen til, at du blev diskrimineret? 

  Min alder 

  Min race eller etnicitet 

  Min nationalitet 

  Mit køn 

  Min religion 

  Mit handicap/min fysiske eller psykiske sygdom 

  Mine familieforpligtigelser 

  Mine politiske overbevisninger 

  Andre årsager 

  Ved ikke 

 

30. Har du i løbet af de sidste fem år oplevet at blive chikaneret af dine 

overordnede eller kollegaer på dit job? Er du eksempelvis blevet mobbet eller 

har du oplevet nogen form for fysisk eller psykisk overgreb?  

  Ja 

  Nej 

  Er ikke relevant (har ikke arbejde/ingen overordnede/kollegaer) 

 

31. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn…? 

 Helt enig 
Delvis 

enig 

Hverken 

enig eller 

uenig 

Delvis 

uenig 

Helt 

uenig 

Ved 

ikke 

Lønmodtagere har brug for 

stærke fagforeninger til at 

beskytte deres interesser 

            

Stærke fagforeninger skader 

Danmarks økonomi 
            

 

32. Forestil dig, at du selv kunne bestemme din arbejdstid på nuværende 

tidspunkt. Hvilket af følgende ville du foretrække? 

  Et fuldtidsjob (30 timer eller mere om ugen) 

  Et deltidsjob (10-29 timer om ugen) 

  Et job med mindre end 10 timer om ugen 

  Slet intet arbejde 

  Ved ikke 
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33. Har du lige nu arbejde enten som lønmodtager eller som selvstændig 

erhvervsdrivende? (Hvis du er på orlov fra arbejde, bedes du tænke på det 

arbejde du er på orlov fra). 

  Ja 

  Nej (Gå til spørgsmål 54) 

 

34. Tænk på det antal timer, du arbejder og på de penge, som du tjener i din 

hovedbeskæftigelse, inklusive 'normalt' overarbejde.  

Hvis du kun kunne vælge en af følgende tre muligheder, hvilken ville du så 

foretrække? 

  Arbejde flere timer og tjene flere penge 

  Arbejde det samme antal timer som nu, og tjene de samme penge 

  Arbejde færre timer og tjene færre penge 

  Ved ikke 

 

35. For hvert af de følgende udsagn om din (primære) beskæftigelse bedes du 

angive hvor meget du er enig eller uenig i, at det gør sig gældende for dit 

arbejde. 

 Helt enig 
Delvis 

enig 

Hverken 

enig eller 

uenig 

Delvis 

uenig 

Helt 

uenig 

Ved 

ikke 

Mit ansættelsesforhold er 

sikkert 
            

Min indkomst er høj             

Mine muligheder for 

forfremmelse er gode 
            

Mit arbejde er interessant             

Jeg kan arbejde selvstændigt             

I mit arbejde kan jeg hjælpe 

andre mennesker 
            

Mit arbejde er nyttigt for 

samfundet 
            

I mit arbejde har jeg 

personlig kontakt med andre 

mennesker 

            

 



36. Nu er der nogle flere spørgsmål om dine arbejdsbetingelser. Du bedes 

afkrydse én kasse for hvert udsagn nedenfor for at vise, hvor ofte det gælder 

for dine arbejdsbetingelser. 

 Altid Ofte 
Somme-

tider 

Næsten 

aldrig 
Aldrig 

Ved 

ikke 

Hvor ofte må du arbejde 

hårdt fysisk? 
            

Hvor ofte oplever du dit 

arbejde som stressende? 
            

 

37. Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst, hvordan din arbejdstid 

fastlægges. 

(Med arbejdstid forstås her tiden fra du starter til du slutter arbejdet hver 

dag, og ikke det totale antal timer, som du arbejder om ugen eller om 

måneden). 

  Tidspunktet for start og afslutning på mit arbejde besluttes af min arbejdsgiver og 

jeg kan ikke selv ændre dem 

  Inden for visse grænser kan jeg selv beslutte, hvornår jeg vil starte og afslutte 

mit arbejde 

  Jeg kan helt selv beslutte, hvornår jeg vil starte og afslutte mit arbejde 

 

38. Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst din typiske fordeling af arbejdstid 

på dit (primære) arbejde. 

  Jeg har faste arbejdstider eller skift (dagvagt, aften eller nat) 

  Jeg har arbejdstider eller skift, som regelmæssigt ændres (eksempelvis skiftende 

dag- og aftenvagter) 

  Jeg har arbejdstider, hvor de enkelte vagter besluttes af min arbejdsgiver med 

kort varsel 

  Ved ikke 

 

39. Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst, hvordan dit daglige arbejde er 

tilrettelagt? 

  Jeg kan selv afgøre, hvordan mit daglige arbejde skal tilrettelægges. 

  Jeg kan, indenfor visse rammer, selv afgøre, hvordan mit daglige arbejde skal 

tilrettelægges 

  Jeg kan ikke selv afgøre, hvordan mit daglige arbejde skal tilrettelægges 

  Ved ikke 
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40. Hvor vanskeligt ville det være for dig at tage én eller to timer fri i 

arbejdstiden for at ordne personlige eller familiemæssige ting? 

  Slet ikke vanskeligt 

  Ikke så vanskeligt 

  Noget vanskeligt 

  Meget vanskeligt 

  Ved ikke 

 

41. Hvor ofte føler du at … 

 Altid Ofte 
Sommeti

der 

Næsten 

aldrig 
Aldrig 

Ved 

ikke 

Kravene fra dit arbejde 

forstyrrer dit familieliv? 
            

Kravene fra dit familieliv 

forstyrrer dit arbejde? 
            

 

42. Hvor mange af dine tidligere joberfaringer og/eller kvalifikationer kan du 

bruge i dit nuværende arbejde. Er det ...? 

  Næsten ingen 

  Nogle få 

  En del 

  Næsten alle 

  Ved ikke 

 

43. Har du inden for de sidste 12 måneder deltaget i nogen form for uddannelse 

eller kursus for at forbedre dine job-kvalifikationer, enten på arbejdspladsen 

eller andre steder?  

  Ja 

  Nej 

  Ved ikke 

 

44. Hvordan vil du i almindelighed beskrive relationerne mellem forskellige 

grupper på din arbejdsplads: 

 
Meget 

godt 
Ret godt 

Hverken 

godt eller 

dårligt 

Ret 

dårligt 

Meget 

dårligt 

Ved 

ikke 

Mellem ledelsen og de 

ansatte 
            

Mellem de ansatte indbyrdes             



45. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med dit nuværende (primære) arbejde? 

  Særdeles tilfreds 

  Meget tilfreds 

  Ret tilfreds 

  Hverken tilfreds eller utilfreds 

  Ret utilfreds 

  Meget utilfreds 

  Særdeles utilfreds 

  Ved ikke 

 

46. I hvilken grad er du enig eller uenig i hvert af de følgende udsagn? 

 Helt enig 
Delvis 

enig 

Hverken 

enig eller 

uenig 

Delvis 

uenig 

Helt 

uenig 

Ved 

ikke 

Jeg er villig til at arbejde 

mere, end det kræves, for at 

det firma eller den 

organisation, som jeg 

arbejder for, skal klare sig 

godt 

            

Jeg er stolt af at arbejde for 

det firma eller den 

organisation, jeg nu 

arbejder for 

            

Jeg ville afslå et andet og 

klart bedre betalt job, for at 

blive hos dette firma eller 

denne organisation 

            

 

47. Tænk nu på den type arbejdsopgaver, du udfører, uafhængigt af det firma 

eller den organisation, du arbejder for. I hvilken grad er du enig eller uenig i 

hvert af de følgende udsagn? 

 Helt enig 
Delvis 

enig 

Hverken 

enig eller 

uenig 

Delvis 

uenig 

Helt 

uenig 

Ved 

ikke 

Hvis jeg fik chancen ville jeg 

ændre mine nuværende 

arbejdsopgaver 

            

Jeg er stolt af den type 

arbejde, jeg udfører 
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48. Hvor svært eller nemt tror du, at det vil være for dig at finde et arbejde, der 

er mindst lige så godt som dit nuværende? 

  Meget nemt 

  Rimelig nemt 

  Hverken nemt eller svært 

  Rimelig svært 

  Meget svært 

  Ved ikke 

 

49. Hvor sandsynligt er det, alt i alt, at du i løbet af de kommende 12 måneder vil 

forsøge at finde et arbejde inden for et andet firma eller en anden 

organisation? Er det...? 

  Højst sandsynligt 

  Sandsynligt 

  Usandsynligt 

  Meget usandsynligt 

  Ved ikke 

 

50. I hvilken grad, om overhovedet, er du bekymret for muligheden for at miste 

dit nuværende job? 

  Jeg bekymrer mig en hel del 

  Jeg bekymrer mig i nogen grad 

  Jeg bekymrer mig kun lidt 

  Jeg bekymrer mig slet ikke 

  Ved ikke 

 

 

51. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? 

For at undgå arbejdsløshed ville jeg være villig til … 

 Helt enig 
Delvis 

enig 

Hverken 

enig eller 

uenig 

Delvis 

uenig 

Helt 

uenig 

Ved 

ikke 

At acceptere et arbejde, 

som kræver nye 

kvalifikationer 

            

At acceptere en stilling med 

lavere løn 
            

At acceptere midlertidig 

beskæftigelse 
            



 Helt enig 
Delvis 

enig 

Hverken 

enig eller 

uenig 

Delvis 

uenig 

Helt 

uenig 

Ved 

ikke 

At acceptere længere 

transporttid til arbejde 
            

At flytte indenfor Danmarks 

grænser 
            

At flytte til et andet land             

 

52. Har du i løbet af de sidste 12 måneder haft andet arbejde, ud over din 

primære beskæftigelse?  

  Ja, gennem alle 12 måneder 

  Ja, gennem det meste af de sidste 12 måneder 

  Ja, gennem nogle af de sidste 12 måneder 

  Nej (Gå til spørgsmål 68) 

 

53. Hvor meget har du i løbet af de sidste 12 måneder samlet set tjent på dit 

ekstra arbejde, sammenlignet med din primære beskæftigelse? 

For mit ekstraarbejde, har jeg tjent... 

  Meget mindre end fra min primære beskæftigelse 

  Mindre end fra min primære beskæftigelse 

  Omtrent det samme som fra min primære beskæftigelse 

  Mere end fra min primære beskæftigelse 

  Meget mere end fra min primære beskæftigelse 

  Ved ikke 

Efter spørgsmål 53 gå til spørgsmål 68 

 

54. Har du nogensinde haft lønnet arbejde i mere end et år?  

  Ja 

  Nej (Gå til spørgsmål 59) 

 

55. I hvilket år ophørte dit seneste arbejde?  

 

Skriv årstal tydeligt 
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56. Og i hvilken måned? 

  Januar 

  Februar 

  Marts 

  April 

  Maj 

  Juni 

  Juli 

  August 

  September 

  Oktober 

  November 

  December 

  Ved ikke 

 

57. Hvor tilfreds var du med dit sidste job? 

  Fuldstændig tilfreds 

  Meget tilfreds 

  Rimelig tilfreds 

  Hverken tilfreds eller utilfreds 

  Rimelig utilfreds 

  Meget utilfreds 

  Fuldstændig utilfreds 

  Ved ikke 

 

58. Hvad er den vigtigste grund til, at du ikke har det job længere? 

  Jeg nåede pensionsalderen 

  Jeg valgte selv at trække mig tidligere tilbage 

  Jeg trak mig tidligere tilbage, men det var ikke mit valg 

  Jeg blev (permanent) uarbejdsdygtig 

  Arbejdspladsen blev lukket 

  Jeg blev afskediget 

  Ansættelsesforholdet eller kontrakten udløb 

  Familiemæssige forpligtelser 

  Jeg blev gift 

 

59. Vil du gerne have et erhvervsarbejde, enten nu eller i fremtiden?  

  Ja 

  Nej (Gå til spørgsmål 66) 

 



 

60. Hvor sandsynligt tror du det er, at du kunne finde et arbejde? Er det...? 

  Højst sandsynligt 

  Sandsynligt 

  Usandsynligt 

  Meget usandsynligt 

  Ved ikke 

 

61. I hvilken grad, hvis overhovedet, er du bekymret for, at du ikke vil kunne 

finde et job? 

  Jeg er meget bekymret 

  Jeg er noget bekymret 

  Jeg er lidt bekymret 

  Jeg er ikke bekymret overhovedet 

 

62. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? 

For at få et arbejde ville jeg være villig til … 

 

 Helt enig 
Delvis 

enig 

Hverken 

enig eller 

uenig 

Delvis 

uenig 

Helt 

uenig 

Ved 

ikke 

At acceptere et arbejde, 

som kræver nye 

kvalifikationer 

            

At acceptere en stilling med 

lav løn 
            

At acceptere midlertidig 

beskæftigelse 
            

At acceptere lang 

transporttid til arbejde 
            

At flytte indenfor Danmarks 

grænser 
            

At flytte til et andet land             
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63. Har du inden for de sidste 12 måneder gjort noget af følgende for at få et 

arbejde?  

 Nej 
Ja, 1 eller 2 

gange 

Ja, mere end 2 

gange 

Er du blevet skrevet op på Jobcenteret?       

Er du blevet skrevet op i et privat 

arbejdsformidlingsbureau? 
      

Har du svaret på stillingsannoncer?       

Har du annonceret, at du søger job på 

internettet eller i aviser? 
      

Har du henvendt dig direkte til en 

arbejdsgiver? 
      

Har du bedt familie, venner eller 

kolleger om at hjælpe dig med at finde 

et arbejde? 

      

 

64. Har du inden for de sidste 12 måneder fået nogen form for uddannelse eller 

kursus for at forbedre dine job-kvalifikationer?  

  Ja 

  Nej 

  Ved ikke 

 

65. Søger du efter et arbejde lige nu? 

  Ja 

  Nej 

 

66. Hvad lever du primært af i øjeblikket? Her tænkes på, hvorfra du får penge til 

mad, tøj, husleje osv. 

  Nuværende ægtefælle/samlever 

  Andre familiemedlemmer 

  Pension (privat/offentlig) 

  Dagpenge 

  Kontanthjælp/anden overførselsindkomst 

  Lidt arbejde en gang imellem 

  SU/studielån 

  Opsparing 

  Investeringer eller lejeindtægt 

  Andet 



67. I hvilken grad, hvis overhovedet, er du bekymret for, at du vil miste din 

primære indtægtskilde? 

  Jeg er meget bekymret 

  Jeg er noget bekymret 

  Jeg er lidt bekymret 

  Jeg er ikke bekymret overhovedet 

 

HER STARTER BAGGRUNDSMODULET 

68. Er du ...? 

  Mand 

  Kvinde 

 

69. Hvor mange års fuldtidsuddannelse har du i alt?  

(Her tænkes både på folkeskole, gymnasiale uddannelser inkl. HF, HHX, HTX, 

HH og HG samt erhvervs- og videregående uddannelse. Men ikke 

erhvervspraktik, AMU-kurser og lignende. Hvis du er under uddannelse, så tæl 

det antal år, som du indtil videre har fuldført).  

Skriv antal år tydeligt i feltet herunder: 

 

 

70. Hvilken skoleuddannelse har du? (Skoleuddannelse omfatter kun folkeskolen 

og de gymnasiale uddannelser som fx almindeligt gymnasium, HF, HHX, HTX 

samt HH og HG).  

  7. klasse eller kortere 

  8. klasse 

  9. klasse, mellemskoleeksamen 

  10. klasse, realeksamen 

  Studentereksamen eller HF 

  Højere Handelseksamen (HH, HG, HHX) eller højere teknisk eksamen (HTX) 

  Andet 

 

71. Hvilken erhvervs- eller videregående uddannelse har du ud over 

skoleuddannelsen?  

(Hvis du har taget flere uddannelser, bedes du sætte kryds ved den længst 

opnåede uddannelse). 

  Specialarbejderuddannelse 

  EFG basis år (men ikke 2.del) 

  Lærlinge - elev eller EFG-uddannelse 

  Anden faglig uddannelse af mindst 12 måneders varighed 

(Listen fortsætter på næste side …) 
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  Kort videregående uddannelse (under 3 år) 

  Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) 

  Lang videregående uddannelse (over 4 år) 

  Anden erhvervsuddannelse 

  Ingen erhvervsuddannelse 

 

72. Er du for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget?  

(Her tænkes på hovedbeskæftigelse). 

- Hvis du er studerende eller skoleelev med deltids- eller fritidsarbejde, bedes du 

afkrydse studerende eller skoleelev.  

- Lærlinge eller elever (med løn): Bemærk venligst, at der er en særlig svarkategori 

for lærlinge og elever (med løn). 

- Hvis du er folkepensionist eller modtager tjenestemandspension, bedes du 

afkrydse disse med mindre du arbejder på deltid eller mere 

Afkryds kun kategorien husmoder/hjemmegående, hvis du ikke tilhører nogle af de 

øvrige kategorier 

  Ja, lønmodtager på fuld tid (30 timer eller mere pr. uge) 

  Ja, selvstændig (30 timer eller mere pr. uge) 

  Ja, lønmodtager på deltid (10-29 timer pr. uge) 

  Ja, selvstændig på deltid (10-29 timer pr. uge) 

  Ja, lønmodtager på mindre end deltid (mindre end 10 timer pr. uge) 

  Ja, men midlertidig fraværende pga. sygdom og lignende 

  Ja, men midlertidigt fraværende pga. barsels, forældre eller uddannelsesorlov fra 

arbejdet 

  Ja, medhjælpende ægtefælle 

  Ja, som lærling eller elev (med løn) 

  Nej, arbejdsløs (herunder orlov fra arbejdsløshed) 

  Nej, skoleelev (uden løn) 

  Nej, studerende (uden løn) 

  Nej, på efterløn eller overgangsydelse 

  Nej, førtidspension 

  Nej, pensionist i øvrigt (folke-/tjenestemandspension) 

  Nej, husmoder/hjemmegående 

  Nej, andet uden for arbejdsstyrken 

Hvis du har svaret ja i dette spørgsmål, gå videre til spørgsmål 74 

 

73. Har du tidligere været erhvervsmæssigt beskæftiget? 

  Ja 

  Nej (Gå til spørgsmål 82) 

 



 

74. Hvor mange timer arbejder/arbejdede du normalt om ugen? 

  Antal timer (notér tydeligt et ciffer i hvert felt herunder):  

  

  Ved ikke 

 

75. Er/var du offentligt ansat, privat ansat eller selvstændig? 

  Ansat i den offentlige sektor (Gå til spørgsmål 79) 

  Ansat i en offentlig ejet virksomhed 

  Ansat i privat virksomhed, herunder medhjælpende ægtefælle 

  Selvstændig (Gå til spørgsmål 77) 

  Arbejder/ansat i egen families virksomhed (Gå til spørgsmål 79) 

 

76. Er formålet med den virksomhed du arbejder i at generere et økonomisk 

overskud, eller er det en såkaldt ”non-profit” virksomhed/organisation? 

(Et eksempel på en non-profit virksomhed/organisation er eks. Kræftens Bekæmpelse, 

Røde Kors og lignende) 

  Formålet er at skabe profit (for-profit) 

  Formålet er ikke at skabe profit (non-profit) 

 

77. Har/havde du nogle ansatte? 

  Ja 

  Nej (Gå til spørgsmål 81) 

 

78. Hvor mange ansatte har/havde du? 

Notér et ciffer i hvert felt herunder: 

   

 

79. Har/havde du en ledelsesmæssig funktion? 

  Ja 

  Nej (Gå til spørgsmål 81) 

 

80. Hvor mange ansatte var du leder for? 

Notér et ciffer i hvert felt herunder 
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81. Hvad er/var din stilling og branche helt nøjagtigt? 

Du bedes angive din stilling og branche så nøjagtigt som muligt: 

 - Stilling f.eks. ”murermester”, ”murersvend”, ”murerarbejdsmand” (ikke 

”murer”). 

 - Branche f.eks. ”autoværksted”, ”plastindustri”, ”plejehjem”. 

 

Angiv din fulde stilling (din titel) og beskriv kort, hvad du primært laver/lavede 

på din arbejdsplads: 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Skriv hvilken branche du arbejder/arbejdede inden for: 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

82. Har du en ægtefælle eller partner, og hvis ja, bor I så i samme husholdning? 

  Ja, jeg har en ægtefælle/partner og vi bor i samme husholdning 

  Ja, jeg har en ægtefælle/partner, men vi bor ikke i samme husholdning 

  Nej, jeg har ikke en ægtefælle/partner 

 

Hvis du ikke har en ægtefælle, gå til spørgsmål 89 

 

Skemaet fortsætter på næste side … 

 



83. Er din ægtefælle/partner for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? 

(Her tænkes på hovedbeskæftigelse). 

- Hvis din ægtefælle/samlever er studerende eller skoleelev med deltids- eller 

fritidsarbejde, bedes du afkrydse studerende eller skoleelev.  

- Lærlinge eller elever (med løn): Bemærk venligst, at der er en særlig svarkategori 

9 for lærlinge og elever (med løn). 

- Hvis din ægtefælle/samlever er folkepensionist eller modtager 

tjenestemandspension, bedes du afkrydse disse med mindre han/hun arbejder på 

deltid eller mere 

- Afkryds kun kategorien husmoder/hjemmegående, hvis din ægtefælle/samlever 

ikke tilhører nogle af de øvrige kategorier 

  Ja, lønmodtager på fuld tid (30 timer eller mere pr. uge) 

  Ja, selvstændig (30 timer eller mere pr. uge) 

  Ja, lønmodtager på deltid (10-29 timer pr. uge) 

  Ja, selvstændig på deltid (10-29 timer pr. uge) 

  Ja, lønmodtager på mindre end deltid (mindre end 10 timer pr. uge) 

  Ja, men midlertidig fraværende pga. sygdom og lignende 

  Ja, men midlertidigt fraværende pga. barsels, forældre eller uddannelsesorlov fra 

arbejdet 

  Ja, medhjælpende ægtefælle 

  Ja, som lærling eller elev (med løn) 

  Nej, arbejdsløs (herunder orlov fra arbejdsløshed) 

  Nej, skoleelev (uden løn) 

  Nej, studerende (uden løn) 

  Nej, på efterløn eller overgangsydelse 

  Nej, førtidspension 

  Nej, pensionist i øvrigt (folke-/tjenestemandspension) 

  Nej, husmoder/hjemmegående 

  Nej, andet uden for arbejdsstyrken 

 

Hvis ja i dette spørgsmål, gå til spørgsmål 85. 

 

84. Har din ægtefælle/partner tidligere været erhvervsmæssigt beskæftiget? 

  Ja 

  Nej (Gå til spørgsmål 89) 

 

85. Hvor mange timer arbejder/arbejdede din ægtefælle/partner normalt om 

ugen? 

  Antal timer: ________________________________________ 

  Ved ikke 
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86. Er/var din ægtefælle/partner offentligt ansat, privat ansat eller selvstændig? 

(Her tænkes på hans/hendes hovedbeskæftigelse) 

  Ansat i den offentlige sektor 

  Ansat i en offentlig ejet virksomhed 

  Ansat i privat virksomhed, herunder medhjælpende ægtefælle 

  Selvstændig 

  Arbejder/ansat i egen families virksomhed 

 

87. Leder/ledte din ægtefælle/samlever eller er/var han/hun ansvarlig for 

andres arbejde? 

  Ja 

  Nej 

  Ved ikke 

 

88. Hvad er/var din ægtefælle/samlevers stilling og branche helt nøjagtigt? 

Du bedes angive stilling og branche så nøjagtigt som muligt: 

 - Stilling f.eks. ”murermester”, ”murersvend”, ”murerarbejdsmand” (ikke 

”murer”). 

 - Branche f.eks. ”autoværksted”, ”plastindustri”, ”plejehjem”. 

Angiv din ægtefælle/samlevers fulde stilling (titel) og beskriv kort, hvad 

han/hun primært laver/lavede på sin arbejdsplads: 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

Skriv hvilken branche din ægtefælle/samlever arbejder/arbejdede inden for: 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 



89. Er/har du tidligere været medlem af en fagforening? 

  Ja, er medlem af en fagforening 

  Nej, men har tidligere været medlem af en fagforening 

  Nej, har aldrig været medlem af en fagforening 

90. Er du medlem af Folkekirken eller et andet religiøst trossamfund? 

  Ja, medlem af Folkekirken 

  Ja, medlem af et katolsk trossamfund 

  Ja, medlem af et jødisk trossamfund 

  Ja, medlem af et muslimsk trossamfund 

  Ja, medlem af et andet trossamfund. Hvis ja skriv hvilket:  

 _____________________________________________________________ 

  Nej, ikke medlem af noget religiøst trossamfund 

  Ved ikke 

91. Hvor ofte går du til gudstjeneste udover specielle lejligheder som bryllup, 

begravelse etc.? 

  Flere gange om ugen 

  En gang om ugen 

  2-3 gange om måneden 

  En gang om måneden 

  Flere gange om året 

  En gang om året 

  Mindre end en gang om året 

  Aldrig 

  Ved ikke 

92. I vores samfund taler man nogle gange om, at der findes visse grupper, der 

opfattes som højere placeret i samfundet og andre grupper, der opfattes som 

lavere placeret. Nedenfor er en skala, der går fra top til bund. Hvis du skulle 

placere dig selv på denne skala, hvor 1 er bunden af samfundet og 10 er 

toppen af samfundet, hvor skulle det så være? 

  10 (Toppen af samfundet) 

  9 

  8 

  7 

  6 

  5 

  4 

  3 

  2 

  1 (Bunden af samfundet) 

  Ved ikke 
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93. Stemte du ved det sidste folketingsvalg d. 18. juni 2015, eller var der noget, 

som gjorde, at du ikke havde mulighed for eller lyst til at stemme? 

  Ja, jeg stemte 

  Nej, jeg stemte ikke, men var stemmeberettiget (Gå til spørgsmål 95) 

  Nej, jeg stemte ikke, og var ikke stemmeberettiget (Gå til spørgsmål 95) 

 

94. Hvilket parti stemte du på? 

  A. Socialdemokratiet 

  B. Det Radikale Venstre 

  C. Det konservative Folkeparti 

  F. SF - Socialistisk Folkeparti 

  K. Kristendemokraterne 

  O. Dansk Folkeparti 

  V. Venstre  

  Y. Liberal Alliance 

  Ø. Enhedslisten 

  Å. Alternativet 

  Stemte blankt 

  Husker ikke parti 

  Ved ikke 

 

95. Hvor er du og dine forældre født? Sæt ét kryds i hver række 

 Danmark Udlandet (skriv hvilket) 

Dig selv   
  

________________________________________ 

Din mor   
  

________________________________________ 

Din far   
  

________________________________________ 

 

96. Hvilke(n) af følgende gruppe(r) identificerer du dig med? 

Sæt venligst kun ét eller to kryds: 

  Danskere  

  Tyrkere 

  Rumænere  

  Irakere 

  Iranere 

  Palæstinensere 

  Bosniere 

  Russere 

(Listen fortsætter på næste side …) 



  Afghanere 

  Somaliere 

  Muslimer 

  Kristne 

  Jøder 

  Anden gruppe, noter venligst:  ________________________________________ 

  Tilhører ingen gruppe 

  Ved ikke 

97. Hvor mange personer bor der i din husstand (medregn dig selv)? 

  1 person 

  2 personer 

  3 personer 

  4 personer 

  5 personer 

  6 personer 

  7 personer 

  8 personer 

  9 personer 

  10 personer 

  11 personer 

  12 personer 

  13 personer eller flere 

98. Hvor mange personer i din husstand er mellem 6 og 17 år? 

  Ingen personer 

  1 person er mellem 6 og 17 år 

  2 personer er mellem 6 og 17 år 

  3 personer er mellem 6 og 17 år 

  4 personer er mellem 6 og 17 år 

  5 personer er mellem 6 og 17 år 

  6 eller flere personer er mellem 6 og 17 år 

99. Hvor mange personer i din husstand er mellem 0 og 5 år? 

  Ingen af børnene 

  1 barn er mellem 0 og 5 år 

  2 børn er mellem 0 og 5 år 

  3 børn er mellem 0 og 5 år 

  4 børn er mellem 0 og 5 år 

  5 børn er mellem 0 og 5 år 

  6 eller flere børn er mellem 0 og 5 år 
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100. Hvad er din samlede årsindtægt – brutto – dvs. før skat? 

(Med ”samlede årsindtægt” tænkes på alle former for indtægt, herunder løn, 

pension, B-indkomst, børnebidrag m.v.). 

  Under 100.000 kr. 

  100.000-149.999 kr. 

  150.000-199.999 kr 

  200.000-249.999 kr. 

  250.000-299.999 kr. 

  300.000-399.999 kr. 

  400.000-499.999 kr. 

  500.000-599.999 kr. 

  600.000-699.999 kr. 

  700.000 kr. eller derover 

 

101. Hvad er husstandens samlede årsindtægt – brutto – dvs. før skat? 

(Med ”samlede årsindtægt” tænkes på alle former for indtægt, herunder løn, 

pension, B-indkomst, børnebidrag m.v.). 

  Under 100.000 kr. 

  100.000-149.999 kr. 

  150.000-199.999 kr 

  200.000-249.999 kr. 

  250.000-299.999 kr. 

  300.000-399.999 kr. 

  400.000-499.999 kr.  

  500.000-599.999 kr. 

  600.000-699.999 kr. 

  700.000-799.999 kr. 

  800.000-899.999 kr. 

  900.000-999.999 kr. 

  1 million – 1.099.999 kr. 

  1.1 million eller derover 

 

102. Hvad er din nuværende civilstand rent juridisk? 

  Gift 

  Registreret partnerskab 

  Separeret 

  Fraskilt 

  Enke/enkemand 

  Aldrig gift/indgået registreret partnerskab 

 



103. Er det sted, du bor ... 

  En storby 

  En forstad til en storby 

  En by (mindre end en storby) 

  En landsby 

  En gård, et landsted eller lignende 

  Ved ikke 

 

104. Hvor mange indbyggere er der i den by, hvor du bor? 

(Hvis du bor i Region Hovedstaden (Det tidligere København og Frederiksberg 

kommune samt København og Frederiksborg amt) bedes du sætte kryds i 

kasse nr. 1, uanset hvor mange indbyggere der er i den by, du bor i). 

  Bor i Hovedstadsområdet (Region Hovedstaden) 

  Mindre end 5000 indbyggere 

  En by med 5.000-10.000 indbyggere 

  En by med 10.001-50.000 indbyggere 

  En by med 50.001-500.000 indbyggere 

  Ved ikke 

 

105. Hvordan har du besvaret dette spørgeskema? 

  Via pc 

  Via smartphone 

  Via tablet 

 

Tak for din deltagelse i undersøgelsen. Aalborg Universitet vil meget gerne 

gennemføre en række uddybende interviews. Må vi have lov at kontakte dig på et 

senere tidspunkt i den forbindelse? 

  Nej 

  Ja. Hvis ja, angiv telefonnummer eller e-mailadresse. Skriv tydeligt.  

 

 ______________________________________________________________ 

 

 

 

Så er der ikke flere spørgsmål.  

Du bedes lægge det udfyldte spørgeskema i den medsendte frankerede svarkuvert og 

putte den i din nærmeste postkasse senest den 20. juni 2016. 

 

 




