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Kære «Navn». 
 
Vi skriver til dig, fordi du var med i en undersøgelse af Socialt Fællesskab og Familieliv i 2003. 
Dengang svarede du ja til, at vi måtte kontakte dig igen. 
 
Vi håber meget, at du forsat er interesseret i at bidrage til forskningen om familiers 
hverdagsliv.  
 
Det kan du gøre ved at deltage i en spørgeskemaundersøgelse som du finder på hjemmesiden 
ruc.dk/ifu. 
 
For at komme til spørgeskemaet skal du indtaste ’nøglen’ «externke». 
 
Spørgeskemaet tager cirka 20 minutter at udfylde. Spørgsmålene handler om din hverdag, dit 
familieliv og dit sociale netværk.  
 
Din deltagelse er anonym og dine oplysninger behandles fortroligt. Vi har fået dine 

adresseoplysninger via CPR-registret. Du kan til enhver tid trække dit tilsagn om at medvirke i 

undersøgelsen tilbage som beskrevet på bagsiden af dette brev. Undersøgelsen er anmeldt til og 

godkendt af Datatilsynet (Journal Nummer 2014-41-3083).  

 
Undersøgelsen udføres af Center for Barndoms-, Ungdoms- og Familielivsforskning på 
Roskilde Universitet (ruc.dk/cebuff). Den ledes af lektor Allan Westerling i samarbejde med 
lektor Hans H.K. Sønderstrup-Andersen og professor Lars Dencik. 
 
Hvis du er interesseret i at modtage hovedresultaterne fra den nye undersøgelse sender vi dem  
gerne, hvis du oplyser din e-mailadresse i forbindelse med udfyldelsen af spørgeskemaet. Du kan 
læse mere om undersøgelsen på brevets bagside 
 
Du er velkommen til at os vedrørende eventuelle kommentarer og spørgsmål. Du kan skrive 
til ifusoff@ruc.dk eller ringe på 4674 3568. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Allan Westerling, lektor 
Lars Dencik, professor 
Hans H. K. Sønderstrup Andersen, lektor 
Morten Vest Hansen, fuldmægtig  
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IFUSOFF 2 - instrument for undersøgelse af socialt fællesskab og familie- arbejdsliv 

Din deltagelse er vigtig 

Vi håber som nævnt, at du har lyst til og mulighed for at medvirke i undersøgelsen af sociale 

fælleskaber, arbejdsliv og familieliv. Vi har nemlig fået mulighed for at lave en opfølgning på 

undersøgelsen fra 2003 (se mere om den her ruc.dk/cebuff), og på den måde vil vi få nogle 

helt særlige, forskningsmæssige indsigter i familieliv og hverdagen i Danmark. 

Din deltagelse er særlig vigtig fordi du har medvirket i undersøgelsen før, da dit bidrag –

sammen med andres – giver os mulighed for at sige noget om, hvordan samfundets 

forandringer faktisk påvirker menneskers hverdag og familieliv.   

Undersøgelsens fokus  

Undersøgelsen handler om hverdagen, om familieliv, arbejde og sociale fællesskaber.  

En del af spørgsmålene vil handle om, hvem du havde kontakt med i går. Andre spørgsmål 

handler om, hvem du hjælper i hverdagen – og hvem der hjælper og støtter dig. Endnu andre 

spørgsmål handler om, hvor tit du har kontakt med forskellige personer i dit netværk.  

 

Udfyld venligst skemaet tirsdag – lørdag: 

Vi vil bede dig om at udfylde skemaet dagen efter en almindelig hverdag – altså tirsdag-lørdag. 

Spørgsmålene er forholdsvis lette at svare på, tager kun cirka 20 minutter at besvare 

spørgeskemaet. Kan du ikke nå det ad en omgang, kan du godt afbryde din besvarelse for at 

genoptage den senere.  

Du kan læse mere om undersøgelsen på hjemmesiden ruc.dk/cebuff. 

Ønsker du ikke at deltage? 

Hvis du ikke ønsker at deltage, så beklager vi forstyrrelsen. I så fald kan du enten på det første 

spørgsmål i spørgeskemaet svare, at du ikke ønsker at deltage i undersøgelsen, eller du kan 

sende en mail til ifusoff@ruc.dk og bede om at blive slettet fra listen. Du vil herefter blive 

slettet fra vores databaser, og du vil ikke høre mere fra os. 

 

Undersøgelsens medarbejdere 

Allan Westerling, lektor;  Lars Dencik, professor;  Hans H. K. Sønderstrup Andersen, lektor 
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