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MENER DU
D OM SA
AMFUNDE
ET?
HVAD M

Hvad syne
es vi danske
ere om vore
es hverdag og om det samfund,
s
vii lever i
- sammen
nlignet med befolkninge
erne i andre
e lande?
SFI – Det Nationale
e Forsknings
scenter for Velfærd in
ndsamler løb
bende oplysninger
om befolk
kningens syn på forske
ellige samfundsforhold. Det er også tilfældet i denne
undersøge
else, der ge
ennemføres i de næste måneder.
Du er ud
dvalgt til att deltage. Du vil derffor inden fo
or de nærm
meste dage
e, blive
kontaktett af en af SF
FI’s intervie
ewere, der vil
v træffe afftale med dig om et tid
dspunkt
for interviiewet.
I Danmark er cirka
a 3000 borgere udva
algt til und
dersøgelsen. Alle er udvalgt
men
s
så
de
n
nøjagtigt
afspejler
en,
bl.a.
tilfældigt,
befolkninge
mht.
gstæthed, alder
a
og køn
n. Det er na
aturligvis frivilligt at de
eltage, men megen
befolkning
viden gårr tabt, hvis en af de udvalgte
u
me
elder fra. U
Undersøgelse
en er godkendt af
1
Datatilsyn
net og svarene vil bliv
ve behandle
et strengt fortroligt.
f
In
ngen enkelttperson
vil kunne genkendes, når unders
søgelsens re
esultater offfentliggøres
s.
Hvis du har nogen
n spørgsmål i forbin
ndelse med
d interview
wet er du meget
velkomme
en til at ring
ge til SFI Survey på tlff.: 33 48 09
9 11 eller sende
s
os en e-mail
på FL@sfii.dk. Husk at
a skrive ditt navn eller IP-nummerr, når du sk
kriver til os. Dit IPnummer står
s
nederstt i dette bre
ev.

Med venllig hilsen

Camilla Andersen
Afdelingsd
direktør SFII – Survey

________
__________
__________
__
Din intervie
ewer
IP.nr: ____
__________
___

1

Se evt. mere på www.d
datatilsynet.dk
k

SFI SURVEY INDSAMLER DATA TIIL FORSKNINGS- OG
O ANALYSEFORMÅL FOR FORSKERE
E, OFFENTLIGE MY
YNDIGHEDER, PRIV
VATE
NER OG VIRKSOMH
HEDER. SFI SURVE
EY ER ET DATTERS
SELSKAB I SFI.
ORGANISATION

