
Flertal mener, at krav om tre timers transporttid er for meget  

Som nyledig dagpengemodtager er man i dag som minimum forpligtiget til at søge arbejde med op til 3 

timers samlet transporttid om dagen. Hvad tænker du om det krav? 

 Andel i procent  

3 timers daglig transport er for meget  60 

3 timers daglig transport er tilpas  34 

3 timers daglig transport er for lidt 2 

Ved ikke 4 

Kilde. Analyseinstituttet YouGov for AK-Samvirke. Undersøgelsen er gennemført i  perioden 25. juli – 3. 

august blandt 1.049 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år.  

 

Nej tak til skrappere krav til ledige  

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:  Kravene til dagpengemodtagerne i Danmark burde generelt 

være hårdere.  

 

 Andel i procent 

Meget enig og enig 26 

Meget uenig og uenig 61 

Ved ikke 13 

Kilde. Analyseinstituttet YouGov for AK-Samvirke. Undersøgelsen er gennemført i  perioden 25. juli – 3. 

august blandt 1.049 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år.  

 

 

 

Hårdere krav får ikke flere i job 

Hvor enig er du i følgende udsagn: Hårdere krav til dagpengemodtagere vil få flere i arbejde. 

 Enig og meget enig Uenig og meget uenig  Ved ikke 

Alle 28 57 15 

Er ledig  15 77 8 

Har været ledig 23 65 12 

Har ikke været ledig 33 48 19 

Kilde. Analyseinstituttet YouGov for AK-Samvirke. Undersøgelsen er gennemført i  perioden 25. juli – 3. 

august blandt 1.049 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år. Note: Antallet af respondenter, der er 

ledige, er 52, og er derfor forbundet med stor statistisk usikkerhed.   

 



Urimelig kontrol af ledige  

Hvor enig er du i følgende udsagn: Jagten på de få dagpengemodtagere, der snyder, betyder urimelig 

meget kontrol af de mange, der bare gerne vil arbejde.  

 Enig og meget enig Uenig og meget uenig Ved ikke 

Alle  77 15 8 

Er ledig 85 10 5 

Har været ledig 80 13 7 

Har ikke været ledig 74 17 9 

Kilde. Analyseinstituttet YouGov for AK-Samvirke. Undersøgelsen er gennemført i  perioden 25. juli – 3. 

august blandt 1.049 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år. Note: Antallet af respondenter, der er 

ledige, er 52, og er derfor forbundet med stor statistisk usikkerhed.   

 

 


