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HVAD SYNES DU OM SAMFUNDET?

- og hvad synes befolkningen i Danmark generelt om det samfund vi lever i?
For at finde ud af dette, skal SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd –
interviewe 3000 personer fordelt over hele landet.
En af vore interviewere vil derfor snart kontakte dig, for at træffe aftale om et
interview.
Alle kan besvare spørgsmålene, som handler om, hvad danskere i almindelighed
tænker om samfundet og hverdagen, for eksempel:



Synes du, at politiet i Danmark gør deres arbejde godt nok?
Når alt tages i betragtning, hvor lykkelig synes du så, at du er?

Du kan læse mere om undersøgelsen, som er en europæisk undersøgelse, og
hvorfor vi gerne vil interviewe dig, i den vedlagte pjece.
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, er det som et stort puslespil, hvor
der mangler en brik til sidst. Vi håber derfor meget, at du vil deltage.
Hvis du har nogle spørgsmål er du velkommen til at kontakte SFI Survey på tlf.
3348 0911 eller på mail fl@sfi.dk
På forhånd mange tak for hjælpen.
Venlig hilsen

_____________________________
Camilla Andersen
Afdelingsdirektør, SFI Survey

Interviewer, SFI Survey

SFI SURVEY INDSAMLER DATA TIL FORSKNINGS- OG ANALYSEFORMÅL FOR FORSKERE, OFFENTLIGE MYNDIGHEDER, PRIVATE
ORGANISATIONER OG VIRKSOMHEDER. SFI SURVEY ER ET DATTERSELSKAB I SFI.
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HVAD SYNES DU OM SAMFUNDET?

- og hvad synes befolkningen i Danmark generelt om det samfund vi lever i?
For at finde ud af dette, skal SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd –
interviewe 3000 personer fordelt over hele landet.
En af vore interviewere vil derfor snart kontakte dig, for at træffe aftale om et
interview.
Alle kan besvare spørgsmålene, som handler om, hvad danskere i almindelighed
tænker om samfundet og hverdagen. Du kan læse mere om undersøgelsen, som er
en europæisk undersøgelse, og hvorfor vi gerne vil interviewe dig, i den vedlagte
pjece.
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, er det som et stort puslespil, hvor
der mangler en brik til sidst. Vi håber derfor meget, at du vil deltage.
Hvis du har nogle spørgsmål er du velkommen til at kontakte SFI Survey på tlf.
3348 0911 eller på mail fl@sfi.dk

På forhånd mange tak for hjælpen.

Venlig hilsen

_____________________________
Camilla Andersen
Afdelingsdirektør, SFI Survey

Interviewer, SFI Survey

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

