
 

SFI SURVEY INDSAMLER DATA TIL FORSKNINGS- OG ANALYSEFORMÅL FOR FORSKERE, OFFENTLIGE MYNDIGHEDER, PRIVATE 
ORGANISATIONER OG VIRKSOMHEDER. SFI SURVEY ER ET DATTERSELSKAB I SFI.  

 

HERLUF TROLLES GADE 11 
DK-1052 KØBENHAVN K 
TEL +45 3348 0800 
FAX +45 3348 0833 
 
WWW.SFI.DK  

Us.nr. 4106 
 
 
IPnr:________________ Dato__________ 
 
 
 
 
 
DANSKERNES SYN PÅ SAMFUNDET 
Vi henvender os til dig, fordi du er blandt de 3000 mennesker, som vi har udvalgt til at deltage i en vigtig 
undersøgelse af danskernes holdninger. Undersøgelsen foretages af SFI – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd. En af vores interviewere vil derfor i løbet af de nærmeste dage kontakte dig for at få et interview.  
 
Det vil dreje sig om dine holdninger til vores samfund her efter årtusindeskiftet. Hvad synes du velfærdsstaten 
skal tilbyde? Betaler vi for meget i skat? Hvad mener du om din egen hverdag? Alle kan besvare 
spørgsmålene, da det ikke kræver nogen speciel viden. Det handler om, hvad danskere i almindelighed tænker 
om det liv vi lever, og det samfund vi er en del af.  
 
Undersøgelsen foregår samtidigt i 26 lande, og gennemføres for at lære mere om, hvordan danskere og 
europæerne tænker om vores samfund. Når undersøgelsen er slut stiller forskerne deres resultater gratis til 
rådighed for alle på Internettet, og der foretages analyser som bruges af mange lige fra små 
græsrodsforeninger til Folketinget og Europa-parlamentet. 
 
DET ER VIGTIGT AT ALLE DE UDVALGTE DELTAGER I INTERVIEW-UNDERSØGELSEN. 
Indsamlingen er godkendt af Datatilsynet, som er garant for at alle besvarelser, vil blive behandlet strengt 
fortroligt. Ingen kan genkendes, når undersøgelsens resultater offentliggøres.  
 
Du er udvalgt ved tilfældig lodtrækning i CPR. Det er naturligvis frivilligt for dig at deltage, men hver gang 
én person melder fra i undersøgelsen, er det som et stort puslespil, hvor der mangler en brik til sidst. Vi håber 
derfor meget, at du vil deltage. 
 
Jeg beder dig derfor tage godt imod vores interviewer, når han eller hun inden for den nærmeste tid kontakter 
dig for at bede om et personligt interview. Hvis du har nogen spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
Indsamlingsafdelingen i SFI-SURVEY på tlf. 33 48 09 11 eller på mail fl@sfi.dk 
 
På forhånd mange tak for hjælpen. 
 
Med venlig hilsen 
 
                                                                                               
 
Camilla Andersen              Interviewer SFI-SURVEY 
Afdelingsdirektør SFI-SURVEY 
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd  
  


