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 EU KIDS ONLINE II 

Spørgeskema til forældre - 8. APRIL 2010 
 
ID NUMMER FRA 
CONTACT SHEET 

Landekode  SAMPLE 
POINT 
NUMMER  

ADRESSE NUMMER  INTERVIEWER NA
& NUMMER 

            

ADRESSE 
 

 

 

POSTNR. TELEFONNR. 

  

KØN OG ALDER PÅ 
BARNET 

BARNETS 
ALDER 

 BARNETS KØN 

  Male 1 

Female 2 

      

 
201 Hvad er alderen på dit barn? 

SKRIV ALDEREN PÅ DET BARN, SOM INTERVIEWES. ALDEREN SKAL  
MATCHE DEN DET DER ER ANGIVET PÅ KONTAKT ARKET I FORBINDELSE  
MED DET UDVALGTE BARN.  

 

 År 

99 Ubesvaret  
 
 
202 Så skal jeg lige tjekke en ekstra gang, hvor mange børn i alderen 0-17 år, der  

i alt bor i husstanden? 
 
SKRIV 
 

 Børn i alderen 0-17 år 

99 Ubesvaret  
 
 
 
 
203 Og hvilken alder har de andre børn i husstanden?   

FLERSVAR – SVARKORT A   
  0-4 år 1  
  5-8 år 2  
  9-16 år 3  
  17 år og derover 4  
  Ubesvaret 99  
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 Hvad er din alder?  
204 Skriv 

 

 år 

99 ubesvaret 
  
205 Registrer køn 

enkeltsvar 
 

 Mand 1  
Kvinde 2 

 
206 Hvad er din forbindelse til barnet?  

 
Enkeltsvar – SVARKORT B 

 

 

Far/  
Mor 

Stedfar/ 
stedmor 

Pleje-
forældre 

Bror/søstre 
(inkl. 

adopterede 
brødre og 
søstre) 

Stedbror/ 
søster  
(ink. 

halvbror/ 
søster, 

adopteret, 
pleje) 

Bedste 
forældre 

Anden 
slægtning 

Andre ikke-
slægtninge 

(inkl. 
lejere) 

Ubesvaret 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 99 
 

207 Hvor mange personer på 18 år og derover bor der i alt i husstanden? 
WRITE IN NUMBER 
 

 

 Personer I alderen 18 år og derover 

99 Ubesvaret 

 
HVIS MERE END ÉN PERSON I ALDEREN 18 ÅR OG DEROVER ?  STIL SP. 208.   
ANDRE GÅR TIL SP. 209 
 

208 Vil du betragte din husstand som en 1- eller 2-forældres familie?  
Enkeltsvar 
 
HVIS RESPONDENTEN ER USIKKER (FOR EKSEMPEL ER EN SAMMENBRAGT FAMILIE) 
PROBE OG SPØRG OM DER ER EN ANDEN VOKSEN I HUSSTANDEN SOM HAR EN 
FORÆLDREROLLE.  
 

 1-forældre familie  1  
 2-forældre familie 2 
 Andet 3 
 Ved ikke 88  
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209 Hvad er det højeste uddannelsesniveau, du har afsluttet?  SVARKORT C 
 
 
Sp. 209 stilles kun respondenter, som lever i en 2-forældre familie (kode 2 i 208). Andre går til 211. 
210 Hvad er det højeste uddannelsesniveau på den anden forælder/voksne i husstanden?  
SINGLESVAR. SVARKORT C 
 
 

 209  
Respondenten  

210 
2. forælder/ 
voksen 

7.-10. skoleklasse, ingen erhvervsuddannelse 1 1 
Gymnasium, HF, HH, HTX, ingen erhvervsuddannelse 2 2 
Erhvervsfaglige uddannelser, håndværkeruddannelser, 

social og sundhedshjælperuddannelser 
3 3 

Korte videregående uddannelser (efter faglig 
uddannelse eller gymnasium) (har som oftest en 

varighed af 2-3 år, fx socialpædagog, maskintekniker, 
politi)  

4 4 

Mellemlang videregående uddannelse (efter faglig 
uddannelse eller gymnasium) (har som oftest en 

varighed af 3-4 år, fx teknikumingeniør, lærer, 
sygeplejerske 

5 5 

Lang videregående uddannelse (efter faglig uddannelse 
eller gymnasium) (Universitetsuddannelser fx cand.jur., 

læge, cand.merc., arkitektskolerne, musikkonserv.)  

6 6 

Overbygning på universitetseksamen, Ph.d., licentiat 7 7 
Ved ikke 8 8 
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211  Hvilket sprog tales primært I hjemmet? 
LÆSES IKKE OP  -  ENKELTSVAR 

Albansk  1  Italiensk 17 

Arabisk 2  Kurdisk 18 

Bulgarisk 3  Litauisk 19 

Katalansk 4  Norsk 20 

Kroatisk 5  Polsk 21 

Tjekkisk 6  Portugisisk 22 

Dansk 7  Romansk 23 

Hollandsk 8  Russisk 24 

Engelsk 9  Skotsk 25 

Estonia 10  Slovensk 26 

Finsk 11  Spansk 27 

Fransk 12  Svensk 28 

Tysk 13  Tyrkisk 29 

Græsk 14  Ukrainsk 30 

Ungarsk 15  Walisisk 31 

Irsk 16  Andet, skriv 32 

   Ubesvaret 99 

     

 
 

 
212 Vil du sige, at dit barn tilhører en gruppe, der diskrimineres i Danmark (f.eks. på grund 

af oprindelse, sprog, religion eller andre faktorer)? 
  Ja                           1   
  Delvist 2 
  Nej 3 
  Ubesvaret 99 
 
 
213 Har dit barn nogle af følgende vanskeligheder? 

FLERSVAR. VIS SVARKORT D. 
 

           
A  Fysiske handicap  1        
B  Fysisk sygdom 2        
C  Mentale vanskeligheder 3        
D  Adfærdsmæssige 

vanskeligheder 
4        

E  Indlæringsvanskeligheder 5        
F  Andre vanskeligheder 6        
  Ingen af disse 7        
  Ved ikke 88        
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214 
 

Hvis du tænker på dit barn, hvilke af disse ting – hvis nogen – bekymrer du 
dig meget om? FLERSVAR. SVARKORT E 
 

 

A  Hvordan de klarer sig i skolen  1        
B  Om de behandles på en dårligt eller skadelig måde af 

andre børn  
2        

C  Drikker for meget alkohol/tager narkotika  3        
D  Ser uegnede ting på internettet  4        
E  Kontaktes af fremmede på internettet 5        
F  Deres seksuelle aktiviteter  6        
G  Bliver et offer for kriminalitet  7        
H  Kommer i problemer med politiet 8        
I  Bliver overfaldet på gaden  9        
J  Intet af dette 10        
K  Andet 11        
  Ved ikke 88        
 
 
 
215 Bruger du selv internettet? ENKELTSVAR  
  Ja  1         
  Nej 2 ?   219       
  Ubesvaret 99 ?     219       
 
216 Bruger du internettet nogle af disse steder?   

FLERSVAR - VIS SVARKORT F 
 

  Hjemme 1        
  På arbejde eller skole 2        
  Fra din mobiltelefon 3        
  Andre steder 4        
  Ubesvaret 99        
 
 
217 Hvor ofte bruger du internettet?   

ENKELTSVAR VIS SVARKORT G 
 

  Hver dag/næsten hver dag 1        
  1-2 gange om ugen 2        
     1-2 gange pr måned 3        
  Sjældnere 4        
  Ved ikke 88        
 
218 Hvor sikker er du i brugen af internettet?  

ENKELTSVAR VIS SVARKORT H 
 

  Overhovedet ikke sikker  1        
  Ikke særlig sikker  2        
  Temmelig sikker 3        
  Meget sikker 4        
  Ubesvaret 99        
 
SPØRG ALLE  
 
 
Nu vil vi gerne stille spørgsmål om <NAVN PÅ VALGTE BARN>s brug af internettet.  
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219 Hvilke af disse steder bruger dit barn internettet for tiden, så vidt du ved?   
Du skal blot svare ja eller nej til det, jeg læser op.  
LÆS OP A-H. ET SVAR PR. RÆKKE. SVARKORT I. 

 

   Ja Nej Ved 
ikke  

 A Hans eller hendes eget værelse (eller et andet privat værelse) i hjemmet 1 2 88 

 B Stuen (eller et andet fællesrum) i hjemmet 1 2 88 

 C På skolen eller uddannelsesstedet 1 2 88 

 D På en internet café  1 2 88 

 E På et offentligt bibliotek eller et andet offentligt sted 1 2 88 

 F Hjemme hos en ven 1 2 88 

 G Hjemme hos et familiemedlem 1 2 88 

 H På farten (f.eks. via  mobiltelefon, iPod Touch, Blackberry) 1 2 88 

 
 
 
 
Forældre har forskellige måder at håndtere deres barns brug af internettet på, og dette kan afhænge af 
mange ting. Vi er interesserede i, hvordan du håndterer det i jeres familie, når du især tænker på 
<barnets navn>  
 
Når du besvarer disse spørgsmål bedes du tænke på ALLE DE MÅDER OG ALLE DE STEDER hvor 
<barnets navn> bruger internettet, og hvad du (eller din partner) gør i den forbindelse.  
 
INTERVIEWER: FOR DE RESPONDENTER, SOM BOR I EN 2-FORÆLDRE HUSSTAND, SKAL DU BEDE 
RESPNDENTEN OM AT SVARE I RELATION TIL BÅDE DEM SELV OG DEN ANDEN VOKSNE – DVS. 
OPLÆS DET DER STÅR I PARENTENSERNE.  
 
 
 
220 Hvilke af de følgende ting, hvis nogen, gør du (eller den anden 

forælder/voksne) nogle gange med dit barn? Du skal igen blot svare ja 
eller nej. Husk, nævn kun de ting du selv personligt gør sammen med 
dit barn.   
OPLÆS A-E. ENKELTSVAR PR. RÆKKE. SVARKORT J. 

   

    Ja Nej Ved 
ikke 

 A Taler med dem om, hvad de foretager sig på internettet  1 2 88 
 B Sidder sammen med dem, mens de bruger internettet  

(ser hvad de gør uden at deltage) 
1 2 88 

 C Er i nærheden når de bruger internettet 1 2 88 
 D Opmuntrer barnet til at udforske og lære ting på internettet på egen hånd 1 2 88 
 E Deltager i aktiviteter på internettet sammen med barnet 1 2 88 
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221 For hver af de følgende aktiviteter vil jeg bede dig fortælle mig om dit barn FOR 

ØJEBLIKKET har lov til at gøre det, har lov til at gøre det men kun med din (eller den 
anden forælders/voksnes) tilladelse eller under opsyn, eller ALDRIG har lov til at 
gøre det. 
LÆS OP A-F. ENKELTSVAR PR RÆKKE. VIS SVARKORT K.   

 

   Får lov til  Får lov til 
med tilladelse 

eller under 
opsyn 

Får 
aldrig 
lov til  

Ved 
ikke 

 A Bruge  MSN eller andre beskedtjenester 1 2 3 88 

 B Downloade musik eller film på internettet  1 2 3 88 

 C Se videoklip på internettet (f.eks. på YouTube) 1 2 3 88 

 D Have sin egen sociale netværksprofil 1 2 3 88 

 E Give personlige oplysninger til andre på internettet 
(f.eks. navn, adresse, telefonnummer) 

1 2 3 88 

 F Uploade fotos, video eller musik for at dele med andre 1 2 3 88 
 
 
222 Har du (eller den anden forælder/voksne) nogensinde gjort nogen af 

følgende ting med dit barn? 
LÆS OP A-F. ENKELTSVAR PR. RÆKKE. VIS SVARKORT L.   

 

 A Hjulpet, hvis de har haft svært ved at gøre noget eller finde noget på 
Internettet 

 Ja Nej Ved ikke 

 B Forklaret, hvorfor nogle websteder er gode eller dårlige 1 2 88 
 C Givet dem råd om, hvordan de kan bruge Internettet sikkert 1 2 88 
 D Givet dem råd om, hvordan de skal opføre sig over for andre mennesker på 

Internettet 
1 2 88 

 E Hjulpet dem tidligere, når noget på Internettet har chokeret eller bekymret 
dem 

1 2 88 

 F Talt generelt med dem om, hvad de skal gøre, hvis noget på Internettet 
chokerer eller bekymrer dem 

1 2 88 

 
 
STIL KUN DE NÆSTE SPØRGSMÅL HVIS VALGTE BARN BRUGER INTERNETTTET I HJEMMET 
(KODE 1 i A ELLER B i 219). ANDRE GÅR TIL 225 
223  Når dit barn bruger internettet i hjemmet, tjekker du (eller den anden 

forælder/voksne) da af og til nogle af disse ting efterfølgende? 
LÆS OP A-D. ENKELTSVAR PR. RÆKKE. VIS SVARKORT M.   

   

   Ja Nej Ved  
ikke 

Ikke 
relevant 

 A Hvilke websteder de har besøgt 1 2 88 99 
 B Beskederne i deres e-mail eller deres MSN‘er  1 2 88 99 
 C Deres profil på et socialt netværk eller onlinefællesskab 1 2 88 99 
 D Hvi lke venner eller kontakter de har føjet til deres sociale 

netværksprofil eller beskedtjenester  
1 2 88 99 
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224 Bruger du (eller den anden forælder/voksne) nogle af følgende på den 

computer som dit barn OFTEST bruger i hjemmet? Du skal igen blot svare 
ja eller nej på det jeg læser op. 
LÆS OP A-D. ENKELTSVAR PR. RÆKKE. VIS SVARKORT N  

 

 

   Ja Nej Ved  
ikke 

 A Forældrekontrol eller andet software til at spærre for visse typer 
af websteder 

(med dette mener vi software, som forhindrer barnet i at se bestemte 
hjemmesider eller  foretage bestemte aktiviteter på internettet) 

1 2 88 

 B Forældrekontrol eller andet software til at holde øje med hvilke 
websteder de besøger 

(med dette mener vi software, som registrer hvilke hjemmesider, 
barnet besøger, så du senere kan tjekke det) 

1 2 88 

 C En tjeneste eller aftale, der begrænser den tid de bruger på 
internettet  

1 2 88 

 D Software til at forhindre spam, junkmail eller virus  1 2 88 
 
 
ALLE 
Når du besvarer disse spørgsmål bedes du igen tænke på ALLE DE MÅDER OG ALLE DE STEDER 
hvor <barnet> bruger internettet. 
 
225 Det du (eller den anden forælder/voksne) gør i relation til dit barns brug af internettet, er det 

med til at give dit barn en bedre internetoplevelse?  
 

HVIS NØDVENDIG VED SVARET “JA” - PROBE, “Er det lidt eller meget”? 
Ja, meget 1 

Ja, lidt 2 

Nej 3 

Ved ikke 88 
 
 
226 I forbindelse med de ting, du selv (eller den anden forælder/voksne) gør i relation til dit barns 

brug af internettet, synes du da, at du burde gøre mere end du gør i dag? 
 

HVIS NØDVENDIG VED SVARET “JA” - PROBE, “Er det lidt eller meget”? 
Ja, meget mere 1 

Ja, lidt mere 2 

Nej 3 

Ved ikke 88 
 
 
227 Gør du (eller den anden forælder/voksne) noget anderledes nu, fordi dit barn tidligere har været 

udsat for noget på internettet, som bekymrede det? 

Ja, meget 1 

Ja, lidt 2 

Nej 3 

Ved ikke 88 
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Børn kan have forskellige oplevelser på internettet af mange forskellige årsager. Nogle gange er disse 
oplevelser meget positive. Nogle gange kan de være negative. De næste spørgsmål omhandler 
mulige negative oplevelser. Husk, når vi spørger om ”internettet”, inkluderer det enhver 
teknologi (f.eks. computer eller mobiltelefon) eller ethvert sted (f.eks. hjemmet, skole eller 
venners hjem) hvor dit barn bruger internettet. 

 
 
228 Så vidt du ved, indenfor det SENESTE ÅR, har dit barn da set eller oplevet noget 

på internettet, der har chokeret eller bekymret det på nogen måde?  For 
eksempel have fået det til at føle sig ubehagelig tilpas eller føle, at det ikke burde 
have set det?  
  

HVIS INTERVIEWEREN BLIVER SPURGT OM AT UDDYBE DETTE…. 
Med dette mener vi upassende indhold eller adfærd. For eksempel noget, der har fået dem til at føle sig 
ubehageligt tilpas eller til at føle, at de ikke burde have set det Det behøver dog ikke at betyde, at barnet ikke 
har kunnet håndtere situationen eller at barnet giver sig selv skylden.  
Vi mener ikke blot “dårlige nyheder” som f.eks. at deres favorit fodboldhold har tabt en kamp og at de har læst 
om det på internettet.  
 

Ja   1 ?  229-231 
 Nej   2 ?  232 

Ved ikke 88 ?  232 
Vil ikke svare   3?  232 

 
 
Hvis “ja” i sp. 228 stiles sp. 229. Andre går til 232. 
 
229 Hvor ofte indenfor det seneste år har dit barn set eller oplevet noget på 

internettet, som har chokeret eller bekymret det?  
SINGLESVAR 
SVARKORT O 

 
 A Hver dag/næsten hver dag 1  
 B 1-2 gange om ugen 2 
 C 1-2 gange om måneden 3 
 D Sjældnere 4 
  Ved ikke 88  
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230 

 
 
 
Kan du fortælle om en hændelse, der var specielt chokerende eller rystende for 
dit barn? 
 
ÅBENT SPØRGSMÅL …….. NOTER BLOT ORDRET 
 
 
 

 

 

 
Ved ikke     99 

 

  

231 Hvis du tænker tilbage på denne hændelse, hvor chokeret vil du tro, at dit barn blev (hvis 
overhovedet)? 
ENKELTSVAR 
SVARKORT P 
 

A Meget chokeret 1  
 
 
 

 

B Rimelig chokeret 2 
C Lidt chokeret 3 
D Overhovedet ikke chokeret 4 

 Ved ikke 88 
 
 
ALLE 
 
232 I de KOMMENDE seks måneder, hvor sandsynligt tror du det er, at dit barn 

vil opleve noget på internettet, der vil chokere eller bekymre det?  Det 
kunne være ting de ser, får tilsendt eller foretager sig online.  
 
ENKELTSVAR – VIS SVARKORT Q 

 

  Overhovedet ikke sandsynligt  1        
  Ikke særligt sandsynligt 2        
  Temmelig sandsynligt 3        
  Meget sandsynligt 4        
  Ved ikke 88        
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233 I hvilken grad føler du, at du er i stand til at hjælpe dit barn med at 

klare ting på internettet, der bekymrer det? 
 
ENKELTSVAR – SVARKORT R 
 

 

  Kan overhovedet ikke 
hjælpe  

1        

  Ikke særlig meget 2        
  Rimelig meget 3        
  Kan i høj grad hjælpe 4        
  Ved ikke 88        
 
 
234 I hvilken grad tror du, at dit barn er i stand til at klare ting på 

internettet, der bekymrer det?  
 
ENKELTSVAR – VIS SVARKORT R igen 
 

 

  Kan overhovedet ikke 
klare det  

1        

  Ikke særlig meget 2        
  Rimelig meget 3        
  Kan i høj grad klare det 4        
  Ved ikke 88        
   
   
 
 
235 For hvert af de følgende udsagn jeg læser op bedes du venligst fortælle 

mig, hvorvidt dit barn har gjort det i det SENESTE ÅR eller ej -  så vidt du 
ved … LÆS OP A-G / ENKELTSVAR PR. RÆKKE   

 

  Ja Nej Ved 
ikke 

a) Mødt nogen ansigt til ansigt som han eller hun først har mødt på 
internettet 

1 2 88 

b) Set billeder på internettet som er åbenlyst seksuelle – f.eks. nøgne 
personer eller personer, der har sex 

1 2 88 

c) Blevet behandlet på en skadelig eller ubehagelig måde på internettet 
af andre børn eller teenager. (Dette inkluderer at blive drillet flere 

gange på en måde, som han/hun ikke kunne lide, blevet truet eller 
med vilje blevet holdt udenfor)  

1 2 88 

d) Behandlet andre børn eller teenagers på en skadelig eller 
ubehagelig måde på internettet (Det inkluderer at have drillet en 

flere gange på en måde som han/hun ikke kunne lide, have truet en 
anden eller med vilje have holdt en udenfor) 

1 2 88 

e) Set eller fået tilsendt seksuelle beskeder (f.eks. ord, billeder eller 
videoer) på internettet. Med dette mener vi billeder af nøgne 

personer eller personer som har sex.  

1 2 88 

f) Sendt seksuelle beskeder til en anden (f.eks. ord, billeder eller 
videoer) på internettet. Med dette mener vi billeder af nøgne 

personer eller personer som har sex  

1 2 88 

g) Set aggressive eller voldelige billeder af personer, der angriber eller 
dræber hinanden på internettet. Dette kunne inkludere figurer i 

tegnefilm eller spil såvel som “rigtige” personer 

1 2 88 
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FOR FORÆLDRE MED BØRN I ALDEREN 9-10 ÅR: BEGYND SPØRGSMÅLET MED…”Vi vil ikke spørge 

dit barn om disse ting, men vi vil gerne høre din mening om det”. 
 
236 Så vidt du ved, har dit barn da indenfor det SENESTE ÅR set en hjemmeside, 

hvor nogle af disse ting bliver omtalt?  Det inkluder ikke hjemmesider med 
positive sundhedsoplysninger eller pædagogisk oplysninger. Fortæl os bare om 
de hjemmesider, der synes at opfordre eller hjælpe personer til at gøre denne 
type ødelæggende ting…  
 
LÆS OP A-E  ENKELTSVAR PR. RÆKKE -  VIS SVARKORT S 
 
 

  JA NEJ VED IKKE 

A Personer, der taler om måder hvorpå man fysisk kan såre 
eller skade sig selv 

1 2 88 

B Personer, der taler om måder hvorpå man kan begå 
selvmord 

1 2 88 

C Personer, der taler om måder at bliver meget tynd på 
(f.eks. anoreksi eller bulimi)  

1 2 88 

D Personer, der lægger hadefulde beskeder på internettet 
for at angribe bestemte grupper eller personer 

1 2 88 

E Personer, der taler om deres erfaringer med at tage 
narkotika 

1 2 88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

237 Hvilke af tingene på dette kort er, så vidt du ved, sket for dit barn på internettet  
indenfor det SIDSTE ÅR?  
LÆS OP A-D. ENKELTSVAR PR. RÆKKE -  VIS SVARKORT T 
 

 

  JA NEJ VED IKKE 

A Nogen har brugt hans/hendes personlige informationer på 
en måde, han/hun ikke kunne lide 

1 2 88 

B Computeren fik virus 1 2 88 

C Han/hun tabte penge ved at blive snydt på internettet (der 
menes rigtige penge, ikke penge i f.eks. et computerspil) 

1 2 88 

D Nogen brugte hans/hendes password for at få deres 
informationer, eller udgav sig for at være ham/hende 
 

1 2 88 

 
 
 
238 Generelt, hvorfra henter du information og råd om 

sikkerhedsværktøjer og sikker brug af internettet?  
FLERSVAR - VIS SVARKORT U 
 

A Dit barns skole 1 
B TV, radio, aviser og blade 2 
C Internet-udbydere 3 
D Stat, kommune, lokale myndigheder 4 
E Børnevelfærdsorganisationer/velgørende organisationer 5 
F Hjemmesider med sikkerhedsinformationer 6 
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G Producenter og detailhandlende, der sælger produkterne 7 
H Familie og venner 8 
I Fra mit barn 9 
J Andre kilder 10 
 Jeg får ingen information om dette 11 
 Ved ikke 88 
 
 
 
239 Og hvor kunne du tænke dig at få informationer og råd fra i 

fremtiden?  
FLERSVAR - VIS SVARKORT U igen 
 

A Dit barns skole 1 
B TV, radio, aviser og blade 2 
C Internet-udbydere 3 
D Staten, lokale myndigheder 4 
E Børnevelfærdsorganisationer/velgørende organisationer 5 
F Hjemmesider med sikkerhedsinformationer 6 
G Producenter og detailhandlende, der sælger produkterne 7 
H Familie og venner 8 
I Fra mit barn 9 
J Andre kilder 10 
 Jeg ønsker ingen information om dette 11 
 Ved ikke 88 
 
 
 
240 Det var alle de spørgsmål jeg havde til dig. Som tak for hjælpen kan I vælge mellem at støtte 
velgørende organisationer i relation til børn (f.eks. xxx) med 100 kr. eller selv modtage et gavekort på 
100 kr. til COOPs butikker (F.eks. Kvickly, SuperBrugsen etc.). 
 

1. Vælger at støtte velgørende organisationer ?  242 
2. Vælger gavekort til COOP ?  241 

 
241. Læs op: Du får gavekortet tilsendt fra Dansk Markedsanalyse i løbet af et par uger. Tak for 
hjælpen.  
 
242 Læs op: Hvilken organisation ønsker du at støtte med 100 kr.? Du kan på vores hjemmeside se den 
løbende indbetaling til disse organisationer. Tak for støtten.  

1. Børnefonden 
2. Red Barnet 
3. Unicef 

 
 


