
 Nedtur at være nyudlært 

Ledige nyudlærte dumper jobcentrene 

 Siden finanskrisen begyndte er hver tredje nyudlært smed, frisør og tømrer gået direkte ud i ledighed. I foråret 2011 ser det sågar ud til, at 

så mange som hver anden nyudlært begynder arbejdslivet som ledig. Hver syvende, nyudlært ledig fortryder sin uddannelse, og 

hver tredje er utilfreds med den hjælp, de får i jobcentret. 

Side 1-6 rummer svarene fra nyudlærte medlemmer af Dansk Metal og side 7-13 resultaterne blandt nyudlærte medlemmer af 3F og 

Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund – DFKF. 
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1.030 nyudlærte medlemmer fra Dansk Metal 

 

Hvordan er det gået for dig med arbejde, siden du blev udlært? (Hvis du ikke kan finde et svar, der passer 

præcist, vælger du det svar, der passer bedst på din situation) 

 

 Respondenter Procent 

Jeg har været i arbejde lige siden, jeg blev udlært 352 35,4 % 

Jeg har været ledig, siden jeg blev udlært 163 16,4 % 

Jeg havde arbejde, lige efter jeg blev udlært, men er siden blevet ledig 100 10,1 % 

Jeg havde arbejde, lige efter jeg blev udlært, men har siden haft skiftende perioder 

med ledighed og arbejde 

119 12,0 % 

Jeg gik ledig, lige efter jeg blev udlært, men har siden fået et arbejde, som jeg stadig 

har 

155 15,6 % 

Jeg gik ledig, lige efter jeg blev udlært, men har siden haft skiftende perioder med 

arbejde og ledighed 

105 10,6 % 

I alt 994 100,0 % 

 

Hvad skete der lige efter, du blev udlært?  

 

 Respondenter Procent 

Jeg blev ansat på den arbejdsplads, hvor jeg havde været i lære 419 42,2 % 

Jeg fik arbejde på en anden arbejdsplads 126 12,7 % 

Jeg blev arbejdsløs 332 33,4 % 

Jeg læste videre 20 2,0 % 

Værnepligt 56 5,6 % 

Andet, skriv venligst hvilket 40 4,0 % 

I alt 993 100,0 % 

 

Hvad er din situation nu?  

 

 Respondenter Procent 

Jeg er ledig 273 27,5 % 

Jeg er i arbejde 626 63,1 % 

Andet, skriv venligst hvilket 93 9,4 % 

I alt 992 100,0 % 

 

Arbejder du inden for det område, du er udlært i? 

 

 Respondenter Procent 

Ja 502 80,2 % 

Nej 114 18,2 % 

Ved ikke 10 1,6 % 

I alt 626 100,0 % 

 

Hvilken branche arbejder du i? 

 

 Respondenter Procent 

Blik og VVS 4 0,6 % 

Bygge og anlæg 12 1,9 % 

Finmekaniske 13 2,1 % 

Guld og Sølv 4 0,6 % 

Maskintekniske 75 12,0 % 



Multimedie 12 1,9 % 

Selvstændige 2 0,3 % 

Skibsbygning 6 1,0 % 

Smede 113 18,1 % 

Stærkstrøm 4 0,6 % 

Støberi 6 1,0 % 

Svagstrøm 28 4,5 % 

Søfart 4 0,6 % 

Teletekniske 8 1,3 % 

Transport 141 22,6 % 

Anden branche – skriv venligst hvilken 191 30,7 % 

I alt 623 100,0 % 

 

Hvor lang tid gik du ledig, fra du var udlært, til du fik dit første job? 

 

 Respondenter Procent 

Under en måned 33 12,9 % 

1-3 måneder 97 37,9 % 

4-6 måneder 65 25,4 % 

7-9 måneder 26 10,2 % 

10-12 måneder 12 4,7 % 

Mere end et år 23 9,0 % 

I alt 256 100,0 % 

 

Hvornår holdt du op med at arbejde i dit seneste job? 

 

 Respondenter Procent 

Under en måned 23 17,4 % 

1-3 måneder 47 35,6 % 

4-6 måneder 28 21,2 % 

7-9 måneder 11 8,3 % 

10-12 måneder 6 4,5 % 

Mere end et år 17 12,9 % 

I alt 132 100,0 % 

 

Hvad var hovedårsagen til, at du holdt op med at arbejde? (sæt gerne flere krydser) 

 

 Respondenter Procent 

Blev afskediget/stillingen nedlagt 60 45,8 % 

Virksomheden blev lukket 5 3,8 % 

Produktionen blev flyttet til udlandet 5 3,8 % 

Arbejdet var midlertidigt 34 26,0 % 

Påbegyndte uddannelse 4 3,1 % 

Andet, skriv venligst hvilket 23 17,6 % 

I alt 131 100,0 % 

 

Arbejdede du inden for det område, du er udlært til? 

 

 Respondenter Procent 

Ja 89 67,9 % 

Nej 39 29,8 % 

Ved ikke 3 2,3 % 

I alt 131 100,0 % 

 



Hvilken branche arbejdede du i? 

 

 Respondenter Procent 

Blik og VVS 4 3,1 % 

Bygge og anlæg 3 2,3 % 

Finmekaniske 2 1,6 % 

Guld og Sølv 1 0,8 % 

Maskintekniske 9 7,0 % 

Multimedie 1 0,8 % 

Selvstændige 0 0,0 % 

Skibsbygning 5 3,9 % 

Smede 27 21,1 % 

Stærkstrøm 1 0,8 % 

Støberi 1 0,8 % 

Svagstrøm 3 2,3 % 

Søfart 0 0,0 % 

Teletekniske 4 3,1 % 

Transport 25 19,5 % 

Anden branche – skriv venligst hvilken 42 32,8 % 

I alt 128 100,0 % 

 

Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med den indsats, som jobcenteret har gjort for at hjælpe dig i 

arbejde, mens du har været ledig? 

 

 Respondenter Procent 

Meget tilfreds 19 3,0 % 

Tilfreds 121 19,4 % 

Hverken / eller 207 33,2 % 

Utilfreds 110 17,7 % 

Meget utilfreds 106 17,0 % 

Ved ikke / ikke relevant 60 9,6 % 

I alt 623 100,0 % 

 

Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med den indsats, som Metal har gjort for at hjælpe dig i arbejde, 

mens du har været ledig? 

 

 Respondenter Procent 

Meget tilfreds 66 10,6 % 

Tilfreds 194 31,2 % 

Hverken / eller 205 33,0 % 

Utilfreds 64 10,3 % 

Meget utilfreds 50 8,0 % 

Ved ikke / ikke relevant 43 6,9 % 

I alt 622 100,0 % 

 

Er du via dit jobcenter blevet tilbudt job eller aktivering uden for din kommune, mens du har været ledig? 

 

 Respondenter Procent 

Ja 120 19,3 % 

Nej 431 69,3 % 

Ved ikke/ikke relevant 71 11,4 % 

I alt 622 100,0 % 

 



Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?  - Jobcentret har haft mere fokus på at få mig i aktivering end 

at bringe mig tilbage i job på almindelige vilkår 

 

 Respondenter Procent 

Helt enig 161 26,1 % 

Enig 124 20,1 % 

Hverken / eller 145 23,5 % 

Uenig 50 8,1 % 

Helt uenig 36 5,8 % 

Ved ikke 101 16,4 % 

I alt 617 100,0 % 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?  - Den tilbudte aktivering har øget min mulighed for at komme 

i arbejde  

 

 Respondenter Procent 

Helt enig 24 3,9 % 

Enig 48 7,8 % 

Hverken / eller 164 26,6 % 

Uenig 79 12,8 % 

Helt uenig 166 26,9 % 

Ved ikke 136 22,0 % 

I alt 617 100,0 % 

 

Hvis du skal vælge, hvilken af følgende to valgmuligheder, vil du da foretrække? 

 

 Respondenter Procent 

At gå ledig til jeg finder et job, der matcher mine kvalifikationer 118 44,9 % 

At finde et job som ufaglært snarest muligt 114 43,3 % 

Ved ikke 31 11,8 % 

I alt 263 100,0 % 

 

Hvad ser du som hovedårsager til, at du er ledig? (Sæt gerne flere krydser) 

 

 Respondenter Procent 

Der er for få ledige job 195 74,4 % 

Det offentlige gør for lidt for at få nyudlærte i job 93 35,5 % 

Jeg mangler arbejdserfaring 149 56,9 % 

Jeg oplever, at arbejdsgiverne vælger en helt nyudlært, som kommer direkte fra 

uddannelse 

5 1,9 % 

Jeg har lært for lidt under uddannelsen om at søge job 24 9,2 % 

Jeg gør for lidt for at finde arbejde 9 3,4 % 

Der er så mange ledige i virksomhedspraktik eller løntilskudsjob, at man ikke kan 

blive ansat på almindelige vilkår 

86 32,8 % 

Jeg mangler uddannelse/kurser 71 27,1 % 

Andet, skriv venligst hvad i næste spørgsmål 14 5,3 % 

Ved ikke 11 4,2 % 

I alt 262 100,0 % 

 

Hvordan påvirker det dig at være udlært, men ledig? (Sæt gerne flere krydser) 

 

 Respondenter Procent 

Jeg får sværere og sværere ved at komme op om morgenen 96 36,8 % 



Jeg nyder at have god tid 32 12,3 % 

Jeg savner kontakt med andre mennesker 132 50,6 % 

Jeg keder mig 152 58,2 % 

Jeg tror mindre og mindre på mig selv 107 41,0 % 

Jeg fortryder, at jeg har taget en uddannelse 41 15,7 % 

Andet, skriv venligst hvilket 29 11,1 % 

Ønsker ikke at svare 10 3,8 % 

Det påvirker mig ikke 20 7,7 % 

I alt 261 100,0 % 

 

Hvor sandsynligt tror du, det er, at du finder et job inden for dit fag i løbet af det næste år? 

 

 Respondenter Procent 

Meget sandsynligt 23 8,8 % 

Sandsynligt 83 31,8 % 

Hverken eller 71 27,2 % 

Usandsynligt 41 15,7 % 

Meget usandsynligt 25 9,6 % 

Ved ikke 18 6,9 % 

I alt 261 100,0 % 

 

Hvad tror du, at du beskæftiger dig med om et år?  

 

 Respondenter Procent 

Jeg er arbejdsløs 12 4,6 % 

Jeg har fået ufaglært arbejde 64 24,6 % 

Jeg har fået job inden for mit fag 72 27,7 % 

Jeg har fået faglært job uden for mit fag 22 8,5 % 

Jeg er under uddannelse 51 19,6 % 

Andet, skriv venligst hvilket 10 3,8 % 

Ved ikke 29 11,2 % 

I alt 260 100,0 % 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Jeg overvejer at tage en anden uddannelse 

 

 Respondenter Procent 

Helt enig 180 18,7 % 

Enig 263 27,4 % 

Uenig 142 14,8 % 

Helt uenig 228 23,7 % 

Ved ikke / ikke relevant 148 15,4 % 

I alt 961 100,0 % 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Jeg overvejer at søge over i et andet fag 

 

 Respondenter Procent 

Helt enig 140 14,6 % 

Enig 273 28,4 % 

Uenig 195 20,3 % 

Helt uenig 225 23,4 % 

Ved ikke / ikke relevant 128 13,3 % 

I alt 961 100,0 % 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Jeg overvejer at flytte til en anden del af landet 



 

 Respondenter Procent 

Helt enig 83 8,6 % 

Enig 126 13,1 % 

Uenig 159 16,5 % 

Helt uenig 426 44,3 % 

Ved ikke / ikke relevant 167 17,4 % 

I alt 961 100,0 % 

 

Hvis du er eller bliver ledig, hvem tror du så bedst kan hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet? 

 

 Respondenter Procent 

Det kan jeg selv 541 56,4 % 

Venner og bekendte 179 18,6 % 

Metal 85 8,9 % 

Anden aktør (fx vikarbureauer og rekrutteringsfirmaer) 36 3,8 % 

Det kommunale jobcenter 18 1,9 % 

Andre, skriv venligst hvem 31 3,2 % 

Ved ikke 70 7,3 % 

I alt 960 100,0 % 

 

Hvad tror du, der skal til for at få flere nyudlærte faglærte i job? (sæt gerne flere krydser) 

 

 Respondenter Procent 

Vi skal have mere uddannelse eller flere kurser 282 29,5 % 

Der skal mere gang i erhvervslivet (fx ved fremrykning af offentlige investeringer) 584 61,1 % 

Jobcentrene skal bruge sin energi på at finde job frem for at aktivere flest muligt 420 43,9 % 

Virksomhederne skal have en bonus for at ansætte nyudlærte 428 44,8 % 

Nyudlærte skal have bedre mulighed for at deltage i jobrotationsforløb 168 17,6 % 

Andet – uddyb venligst 86 9,0 % 

I alt 956 100,0 % 

 



Rundspørge rettet mod nyudlærte medlemmer af 3F samt Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund  

 

Rundspørgen blev foretaget af Kaas & Mulvad for Ugebrevet A4 mellem 4. og 24. april 2011. 

4221 blev via invitation i mail opfordret til at deltage. 640 har gennemført rundspørgen helt. 37 har 

gennemført rundspørgen delvist. I alt 677 har besvaret helt eller delvist. 

Ikke alle har svaret på alle spørgsmål. 

Kvinder er lidt overrepræsenterede blandt respondenter. Der var 20 pct. kvinder i hele gruppen, men 28 pct. i 

gruppen, der har svaret. 

Svarprocenten er på 16. 

 

Er du udlært efter 1. januar 2008? 

 

 Respondenter Procent 

Ja 667 98,5 % 

Nej 10 1,5 % 

I alt 677 100,0 % 

 

Hvornår cirka blev du udlært? (Vælg år)   

 

 Respondenter Procent 

2008 91 13,8 % 

2009 198 30,0 % 

2010 335 50,7 % 

2011 37 5,6 % 

I alt 661 100,0 % 

 

(Vælg måned) 

 

 Respondenter Procent 

Januar 36 5,4 % 

Februar 36 5,4 % 

Marts 153 23,1 % 

April 49 7,4 % 

Maj 28 4,2 % 

Juni 43 6,5 % 

Juli 15 2,3 % 

August 31 4,7 % 

September 150 22,7 % 

Oktober 41 6,2 % 

November 32 4,8 % 



December 47 7,1 % 

I alt 661 100,0 % 

 

 

Hvad er du udlært som? 

 

 Respondenter Procent 

Frisør 45 93,8 % 

Kosmetiker 3 6,2 % 

I alt 48 100,0 % 

 

Hvordan er det gået for dig med arbejde, siden du blev udlært? (Hvis du ikke kan finde et svar, der passer 

præcist, vælger du det svar, der passer bedst på din situation)  

 

 Respondenter Procent 

Jeg har været i arbejde lige siden, jeg blev udlært 173 26,5 % 

Jeg har været ledig lige siden, jeg blev udlært 107 16,4 % 

Jeg havde arbejde lige efter, jeg blev udlært, men er siden blevet ledig 70 10,7 % 

Jeg havde arbejde lige efter, jeg blev udlært, men har siden haft skiftende 

perioder med ledighed og arbejde 

104 15,9 % 

Jeg gik ledig lige efter, jeg blev udlært, men har siden fået et arbejde, som jeg 

stadig har 

96 14,7 % 

Jeg gik ledig lige efter, jeg blev udlært, men har siden haft skiftende perioder 

med arbejde og ledighed 

103 15,8 % 

I alt 653 100,0 % 

 

 

Hvad skete der lige efter, du blev udlært? 

 

 Respondenter Procent 

Jeg blev ansat på den arbejdsplads, hvor jeg havde været i lære 216 33,8 % 

Jeg fik arbejde på en anden arbejdsplads 122 19,1 % 

Jeg blev arbejdsløs 216 33,8 % 

Jeg læste videre 16 2,5 % 

Værnepligt 15 2,3 % 

Andet - skriv venligst hvad der skete: 54 8,5 % 

I alt 639 100,0 % 

 

Hvad er din situation nu? 

 

 Respondenter Procent 



Jeg er ledig 175 27,0 % 

Jeg er i arbejde 354 54,7 % 

Andet - skriv venligst hvilket: 118 18,2 % 

I alt 647 100,0 % 

 

Arbejder du inden for det område, du er udlært i? 

 

 Respondenter Procent 

Ja 276 78,0 % 

Nej 78 22,0 % 

I alt 354 100,0 % 

 

Hvad arbejder du som nu? 

 

 Respondenter Procent 

Frisør 31 93,9 % 

Kosmetiker 0 0,0 % 

Andet (uddyb venligst) 2 6,1 % 

I alt 33 100,0 % 

 

Hvor lang tid vil du tro, at du gik ledig, fra du var udlært, og til du fik dit første job? 

 

 Respondenter Procent 

Under en måned 33 16,8 % 

1-3 måneder 80 40,8 % 

4-6 måneder 43 21,9 % 

7-9 måneder 28 14,3 % 

10-12 måneder 9 4,6 % 

Mere end et år (Skriv cirka antal måneder) 3 1,5 % 

I alt 196 100,0 % 

 

Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med den indsats, som jobcenteret har gjort for at hjælpe dig i 

arbejde, mens du har været ledig? 

 

 Respondenter Procent 

Meget tilfreds 11 2,3 % 

Tilfreds 66 14,1 % 

Hverken tilfreds eller utilfreds 179 38,2 % 

Utilfreds 80 17,1 % 

Meget utilfreds 87 18,6 % 

Ved ikke/ikke relevant 46 9,8 % 



I alt 469 100,0 % 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: - Jobcentret har haft mere fokus på at få mig i aktivering end 

at bringe mig tilbage i job på almindelige vilkår 

 

 Respondenter Procent 

Helt enig 129 27,9 % 

Enig 89 19,2 % 

Hverken enig eller uenig 101 21,8 % 

Uenig 29 6,3 % 

Helt uenig 34 7,3 % 

Ved ikke/ikke relevant 81 17,5 % 

I alt 463 100,0 % 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: - Den tilbudte aktivering har øget min mulighed for at komme i 

arbejde 

 

 Respondenter Procent 

Helt enig 11 2,5 % 

Enig 26 5,9 % 

Hverken enig eller uenig 93 20,9 % 

Uenig 65 14,6 % 

Helt uenig 132 29,7 % 

Ved ikke/ikke relevant 117 26,4 % 

I alt 444 100,0 % 

 

Hvis du skal vælge, hvilken af følgende to valgmuligheder, vil du foretrække? 

 

 Respondenter Procent 

At gå ledig til jeg finder et job, der matcher mine kvalifikationer 88 52,7 % 

At finde et job som ufaglært snarest muligt 66 39,5 % 

Ved ikke 13 7,8 % 

I alt 167 100,0 % 

 

Hvad ser du som hovedårsager til, at du er ledig? (Marker alle de svar, du synes, er relevante for dig) 

 

 Respondenter Procent 

Der er for få ledige job 129 77,2 % 

Det offentlige gør for lidt for at få nyudlærte i job 50 29,9 % 

Jeg mangler arbejdserfaring 79 47,3 % 

Jeg oplever, at arbejdsgiverne vælger en helt nyudlært, som kommer direkte 3 1,8 % 



fra uddannelse 

Jeg har lært for lidt under uddannelsen om at søge job 12 7,2 % 

Jeg gør for lidt for at finde arbejde 10 6,0 % 

Der er så mange ledige i virksomhedspraktik eller løntilskudsjob, at man ikke 

kan blive ansat på almindelige vilkår 

65 38,9 % 

Jeg mangler uddannelse/kurser 23 13,8 % 

Andre årsager 23 13,8 % 

I alt 167 100,0 % 

 

Hvordan påvirker det dig at være ledig? (Marker alt, der er relevant for dig) 

 

 Respondenter Procent 

Jeg får sværere og sværere ved at komme op om morgenen 60 35,9 % 

Jeg nyder at have god tid 27 16,2 % 

jeg savner kontakt med andre mennesker 97 58,1 % 

Jeg keder mig 111 66,5 % 

Jeg tror mindre og mindre på mig selv 66 39,5 % 

Jeg fortryder, at jeg har taget en uddannelse 23 13,8 % 

Ingen af ovenstående 9 5,4 % 

Andet - skriv venligst hvordan det påvirker dig: 14 8,4 % 

Ved ikke/Ønsker ikke at svare 7 4,2 % 

I alt 167 100,0 % 

 

Hvor sandsynligt tror du, det er, at du finder et job inden for dit fag i løbet af det næste år? 

 

 Respondenter Procent 

Meget sandsynligt 31 18,6 % 

Sandsynligt 43 25,7 % 

Hverken eller 39 23,4 % 

Usandsynligt 24 14,4 % 

Meget usandsynligt 13 7,8 % 

Ved ikke 17 10,2 % 

I alt 167 100,0 % 

 

Hvad tror du, det er mest sandsynligt, at du beskæftiger dig med om et år? 

 

 Respondenter Procent 

Jeg er arbejdsløs 7 4,2 % 

Jeg har fået ufaglært arbejde 17 10,2 % 

Jeg har fået job inden for mit fag 62 37,3 % 

Jeg har fået ufaglært job uden for mit fag 31 18,7 % 



Jeg er under uddannelse 30 18,1 % 

Andet, skriv venligst hvilket: 9 5,4 % 

Ved ikke 10 6,0 % 

I alt 166 100,0 % 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: - Jeg overvejer at tage en anden uddannelse 

 

 Respondenter Procent 

Meget enig 131 20,9 % 

Enig 176 28,1 % 

Uenig 109 17,4 % 

Meget uenig 141 22,5 % 

Ved ikke 69 11,0 % 

I alt 626 100,0 % 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: - Jeg overvejer at søge over i et andet fag 

 

 Respondenter Procent 

Meget enig 96 15,7 % 

Enig 179 29,2 % 

Uenig 130 21,2 % 

Meget uenig 145 23,7 % 

Ved ikke 62 10,1 % 

I alt 612 100,0 % 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: - Jeg overvejer at flytte til en anden del af landet 

 

 Respondenter Procent 

Meget enig 36 5,9 % 

Enig 70 11,5 % 

Uenig 115 18,9 % 

Meget uenig 315 51,8 % 

Ved ikke 72 11,8 % 

I alt 608 100,0 % 

 

Hvis du er - eller bliver - ledig, hvem tror du så bedst kan hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet? 

 

 Respondenter Procent 

Det kan jeg selv 404 68,8 % 

3F 62 10,6 % 

Anden aktør (fx vikarbureauer og rekrutteringsfirmaer) 20 3,4 % 



Jobcentret 17 2,9 % 

Andre - skriv venligst hvem: 29 4,9 % 

Ved ikke 55 9,4 % 

I alt 587 100,0 % 

 

Hvis du er - eller bliver - ledig, hvem tror du så bedst kan hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet? 

 

 Respondenter Procent 

Det kan jeg selv 35 79,5 % 

Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund 3 6,8 % 

Anden aktør (fx vikarbureauer og rekrutteringsfirmaer) 1 2,3 % 

Jobcentret 2 4,5 % 

Andre - skriv venligst hvem: 1 2,3 % 

Ved ikke 2 4,5 % 

I alt 44 100,0 % 

 

Hvad tror du, der skal til for at få flere nyudlærte i job? (Marker alle relevante svar) 

 

 Respondenter Procent 

De nyudlærte skal have mere uddannelse og flere kurser 139 22,5 % 

Der skal mere gang i erhvervslivet (fx ved fremrykning af offentlige 

investeringer) 

420 67,9 % 

Jobcentret skal bruge sin energi på at finde job frem for at aktivere flest muligt 292 47,2 % 

Virksomhederne skal have en bonus for at ansætte nyudlærte 252 40,7 % 

Nyudlærte skal have bedre mulighed for at deltage i forløb, hvor de passer 

fastansattes job, mens de fastansatte efteruddanner sig 

208 33,6 % 

Andet - skriv gerne hvad du tror, der skal til: 44 7,1 % 

I alt 619 100,0 % 

 

Køn 

 

 Respondenter Procent 

M 485 71,6 % 

K 192 28,4 % 

I alt 677 100,0 % 
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