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http://politiken.dk/politik/article715840.ece 

VALG TIL EU-PARLAMENTET 2009  
21. maj 2009 kl. 08:37     

Unge svigter EP-valg 
Et stort flertal af unge vælgere stemmer slet ikke ved 
Europaparlamentsvalgene, viser ny undersøgelse.  

Af Sanne Fahnøe, Bruxelles  
 

 
De unge kan godt lokkes til at stemme ved folketingsvalg, men det står straks værre til ved EP-valgene. 
Arkivfoto. - Foto: Jens Dresling  
 
Jo yngre vælgerne er, jo sværere har de ved at komme ned til valgurnen og stemme ved 
Europaparlamentsvalgene.  
 
Det viser en ny undersøgelse fra Københavns Universitet.  
 
»Vi har en ung generation, der trækker valgdeltagelsen drastisk ned«, siger EU-forsker ved Københavns 
Universitet Kasper Møller Hansen.  
 
Flere stemmer ved folketingsvalg 
Markant flere unge stemmer til Folketingsvalg end til de europæiske valg. 77 procent af de 18-28-årige 
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stemte ved folketingsvalget i 2001, mens kun 31 procent af de unge stemte ved Europaparlamentsvalget i 
2004.  
 
Hos vælgerne over 60 år stemte 64 procent ved sidste EP-valg.  
 
Og det ser ikke ud til, at flere unge vil strømme til stemmeboksene ved Europaparlamentsvalget 7. juni.  
 
Der mangler kendte kandidater 
»Det trækker i en negativ retning, at der ikke er nok kendte kandidater, der kan trække folk op af sofaen. 
Med al respekt for Jens Rohde (V), så er han jo ikke en tidligere statsminister som Poul Nyrup (S)«, siger 
Kasper Møller Hansen.  
 
Førstegangsvælgere er sværere at engagere ved valg, fordi de ikke føler den samme demokratiske pligt, 
som ældre vælgere har oparbejdet gennem et helt liv. Og så hjælper det ikke noget, at EP-valget bliver gemt 
væk i en skuffe indtil kort tid før, det løber af stabelen.  
 
»Der mangler opmærksomhed om valget. Og hvis du som 23-årig skal stemme for første gang og ikke har 
hørt om valget før for 14 dage siden, er det svært at oparbejde en pligtfølelse for at stemme«, siger han.  
 
Unge vil have mere konflikt 
Formanden for Dansk Ungdoms Fællesråd, Martin Justesen, savner koflikter mellem partierne i valgkampen.  
 
»Jeg har svært ved at se den politiske forskel mellem kandidaterne, for danske parlamentarikere virker 
meget ens. Hvad rykker det, hvis jeg stemmer på den ene frem for den anden«, spørger han.  
 
Derfor skal politikere og medier være bedre til at se EU som en politisk kampplads og ikke være så bange for 
at være uenige.  
 
»Vores undersøgelser viser, at unge bekymrer sig meget om for eksempel klima, som er et vigtigt EU-
spørgsmål. Men de har bare svært ved at se, hvordan de reelt kan påvirke ved at stemme«, siger han.  
 
EU skriger på vælgere 
Og det kan blive et stort demokratisk problem for EU, hvis valgdeltagelsen bliver ved med at falde hos de 
unge, mener Kasper Møller Hansen.  
 
»Europaparlamentet får mere og mere magt, og hvis politikerne ikke har folkelig opbakning, har det alvorlige 
demokratiske konsekvenser. Derfor bør EU poste flere penge i politikernes valgkamp frem for at oplyse 
vælgere om, at de skal stemme. For det er det, der kan få de unge op af sofaen - kampen«. 
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Bilag 2/ (2,5 sider) 
 
https://skoda.emu.dk/skoda-cgi/faktalink/faktalink/titelliste/uneu/uneuhele 
 

Unges syn på EU 

Indledning 

På mange måder ligger EU's skæbne i hånden på de unge europæere. De udgør en tredjedel af EU's 
borgere med stemmeret, men er klart underrepræsenteret der, hvor beslutningerne tages. 

Mange politikere bekymrer sig over den unge generation, som tilsyneladende ikke er særlig politisk 
aktive. Færre unge stemmer til parlaments- og folketingsvalg end resten af befolkningen og færre 
og færre melder sig ind i politiske partier og organisationer. Netop i 2002 diskuterer europæiske 
politikere fra EU's ansøger- og medlemslande i Bruxelles, hvordan unionen skal indrettes i 
fremtiden. En af de store udfordringer er at gøre den fælles union mere forståelig og nærværende 
for borgerne. Specielt for de unge, som på sigt skal føre visionerne ud i livet. Men hvilket syn på 
EU har disse unge egentlig, og hvilke forestillinger og ønsker har de for deres og unionens fremtid?  
 
 
 

Værdier og fremtid 

Hvad synes unge i Europa overordnet om EU? 

For unge i alderen 15-25 år har EU mange ansigter: babelstårn, bureaukrati og stor "pengemaskine", 
men EU er også et område, som er karakteriseret af demokratiske værdier, hvor man kan mødes og 
udveksle erfaringer og ideer på tværs af de nationale grænser. 

Ifølge undersøgelsen "How the Europeans see themselves" (se kildeliste) fra EU's analyseinstitut, 
Eurobarometer, ser syv ud af 10 unge i EU den fælles union som en positiv udvikling. 

38 procent er tilhængere af et stærkt EU, som tager de vigtige politiske beslutninger, mens 

33 procent mener, at unionen repræsenterer en positiv udvikling, men er mere forbeholdne over for 
EU's politiske magt. 

28 procent er skeptiske over for EU og ikke særlig interesserede i Europa.  

Hvad synes de unge er positivt ved EU? 

Muligheden for at arbejde, rejse og studere i et andet EU-land ser de fleste unge mellem 15 og 24 
som den største fordel ved EU. Det viser holdningsundersøgelsen "Standard Eurobarometer 55" (se 
kildeliste) foretaget af Eurobarometer. 

57 procent mener, det vigtigste ved EU er retten til at arbejde i et andet EU-land. 
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30 procent mener, at det bedste ved EU er, at unionen kan forbedre den økonomiske situation i 
Europa. Specielt i Sydeuropa tror de unge på, at EU kan skabe en bedre fremtid for de unge. I 
Italien gælder det for næsten halvdelen af de unge. 

23 procent lægger mest vægt på, at EU kan skabe varig fred i Europa, mens kun 

16 procent mener, at EU fungerer som garant for borgernes rettigheder.  

Hvad synes de unge er negativt ved EU? 

Deltagerne i Youth 2002, Ungdomskonventet og høringerne i forbindelse med EU?s hvidbog 
mener, at det største problem ved EU er, at det er for fjernt for borgerne og specielt for de unge. 
Nogle synes, at EU er svært at forstå og der er en udbredt mistillid til alt, hvad der minder om 
institutionelle strukturer, viser en række undersøgelser foretaget af EU's analyseinstitut 
Eurobarometer (se kildeliste). 

Ungdomsorganisationerne klager over, at EU's opbygning er meget kompliceret og det derfor er 
svært at indsende projekter, ansøge om støtte osv. De unge deltagere til høringerne i forbindelse 
med EU's hvidbog om unge mente, at det er en uretfærdig og ubegrundet opfattelse, at de skulle 
være uinteresserede og uengagerede i at deltage aktivt i samfundet. De mener, at de hverken får de 
økonomiske midler eller den information eller uddannelse, som er nødvendig for at spille en mere 
aktiv rolle. Der er opstået en kløft mellem de unges måde at udtrykke sig på og de vilkår og 
strukturer, som EU tilbyder til dette formål. 

Derfor mener de, at EU bør sikre kommunikation og information på et sprog de unge forstår, så de 
kan få indblik i, hvordan EU og de politikker, som berører dem, fungerer. 

EU skal også i højere grad sikre, at de unge bliver hørt og taget med i de beslutninger, som vedrører 
dem og deres lokalsamfund. 

… 

 

Hvilken udvikling synes de unge, at der skal ske i EU? 

… 

Når de har diskuteret, hvordan de kunne tænke sig, at unionen kom til at se ud i fremtiden, har de 
lagt langt større vægt på den sociale dimension end på den økonomiske. Om det er fordi det 
økonomiske samarbejde i høj udstrækning nu er gennemført, eller fordi de unge er mere fokuserede 
på de bløde værdier, som livskvalitet og borgernes rettigheder end deres forældre, er svært at sige. 

Hvis de unges ønsker om EU's fremtid bliver til virkelighed, kommer EU i hvert fald til at påvirke 
den enkelte borgers hverdag på en meget mere direkte måde end det hidtil har været tilfældet. Ordet 
"arbejde", som jo vedrører næsten alles dagligdag på en eller anden måde, går for eksempel igen og 
igen i alle høringer og undersøgelser af unge europæere. Ifølge "Flash Eurobarometer 127, 15-24 
ans" (se kildeliste) mener otte ud af ti unge europæere, at bekæmpelse af arbejdsløshed og 
fattigdom er de vigtigste problemer for EU at gøre noget ved i fremtiden. 
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De unge som har mødtes for at diskutere EU's fremtid til Youth 2002 og i Ungdomskonventet ser 
gerne, at unionen bliver endnu tættere og begynder at lave fælles retningslinjer for landenes sociale 
ydelser, arbejdernes rettigheder og løn samt for uddannelse og sundhedsvæsnet. 

De ønsker også, at EU taler med én stemme i internationale spørgsmål og kommer til at spille en 
ledende rolle på globalt plan. Her skal det tilføjes, at de unge, som har deltaget i disse 
arrangementer, sandsynligvis er blandt de mest ressourcestærke unge med en højere uddannelse end 
gennemsnittet. Undersøgelser viser, at unge som disse netop er de mest positive overfor EU. 
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Bilag 3/ (2 sider) 

 
Horsens Folkeblad | 22.05.2009 | 1. sektion | Side 2 | 133 ord | artikel-id: e1877005 

Debat: Risiko for at mange bliver hjemme 

Af Christian Juhl, Bindsslevs Plads, Silkeborg, kandidat til Europa-Parlamentet, Folkebevægelsen mod 
EU 

EU -partiernes kandidater til EU -valget klynker. Valget handler ikke om ja eller nej til EU , 
men om noget endnu mere spændende, siger de.  

De har dog svært ved at fortælle, hvad disse endnu mere spændende emner er. De 
mange problematiske forhold i EU skal ikke på denne måde fejes ind under gulvtæppet. 
Svindel med penge, meningsløse love, rejsecirkus, det demokratiske underskud, og frygt 
for at sende Lissabon-traktaten til afstemning blandt alle vælgere, er alle centrale 
spørgsmål, som EU -tilhængerne skylder vælgerne svar på. Men derom er de tavse.  

Mange vil sikkert af den grund blive hjemme 7. juni.  

Det er en dårlig ide. Det giver blot de EU -glade partier frit spil. Er du kritisk overfor EU , 
skal du naturligvis ikke blive hjemme - men give din stemme til EU -kritiske kandidater.  

 

Midtjyllands Avis | 22.05.2009 | 1. sektion | Side 4 | 108 ord | artikel-id: e1876dd5 

Unge gider ikke EU -valg 

Unge og lavtuddannede er særligt svære at trække op af sofaen ved valg til 
Europaparlamentet. Det viser ny en undersøgelse fra Københavns Universitet forud for 
valget den 7. juni. Mens lige under halvdelen af alle vælgerne satte kryds ved valget til 
Europaparlamentet i 2004, var det under hver tredje af de yngste vælgere, dem under 29 
år. Blandt de lavest uddannede deltog kun 37 procent i europavalget. For de højt 
uddannede var tallet 61 procent.  

Undersøgelsen viser også, at vælgerne hos Folkebevægelsen mod EU er mere 
venstreorienterede end vælgerne hos Junibevægelsen. Folkebevægelsen tager fortrinsvis 
vælgere fra SF og Enhedslisten. Junibevægelsen finder typisk sine vælgere hos SF og 
Socialdemokraterne.  

 

Helsingør Dagblad | 22.05.2009 | 1. sektion | Side 12 | 238 ord | artikel-id: e1874fc7 

Færre end før vil stemme ved EU -valg 

KØBENHAVN: Stemme-procenten til EU -parlamentsvalget i juni ser ud til at slå negativ 
rekord.  
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En ny prognose viser, at deltagelsen kan blive så lav, at kun hver tredje europæer vælger 
stemmeboksen frem for sofaen ved valget om sytten dage. Det fortæller Radioavisen.  

Det vil i givet fald være den laveste valgdeltagelse ved et EU -valg nogensinde.  

Prognosen er lavet for hjemmesiden http:// www.  

predict09. eu af professor Simon Hix fra London School of Economics og professor 
Michael Marsh Trinity College Dublin Valgdeltagelsen kan komme helt ned på 30 procent, 
frygter Simon Hix.  

-Den bliver måske så lav som 30 procent, siger Simon Hix til Radioavisen.  

Han forklarer, at i tidligere undersøgelser siger de adspurgte altid, at de vil stemme, men 
når det så kommer til selve valgdagen, bliver de liggende på sofaen.  

Det er en trist tendens, vurderer DR Nyheders EUekspert Lykke Friis.  

-Hver gang der har været valg til Europa-Parlamentet, har der været en ny minusrekord, 
siger hun.  

-Det tyder nu på, at på trods af, at parlamentet også denne gang har fået mere magt, kan 
vi komme i en situation, hvor vi sætter ny minusrekord. Det tal, vi hører i dag, er væsentligt 
lavere end, hvad der har været fremme indtil videre, fortsætter Lykke Friis.  

Selv om der er 16 dage tilbage af valgkampen, er der ikke meget, kandidaterne kan nå at 
gøre. Det lange seje træk skal tages mellem valgene, mener Lykke Friis.  
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Bilag 4/ (2 sider) 

Berlingske Tidende | 21.05.2009 | Magasin Kristi Himmelfartsdag | Side 17 | 874 ord | artikel-
id: e1870c2a 

Debat: Danske unge ved alarmerende lidt om EU  

Det er lidt ligesom med mennesker, der siger: »Jeg interesserer mig 
ikke for politik«. Som om det var en eller anden fritidsinteresse. Sat på 
spidsen er det jo grundlæggende det samme som at sige: »Jeg 
interesserer mig ikke for andre mennesker«. 

Af LARS HOVBAKKE SØRENSEN, Ekstern lektor, ph. d., Afdeling for Historie, Aarhus Universitet 

En meningsmåling viste for nylig, at de unge vælgere i Danmark generelt er mere 
skeptiske over for EU -samarbejdet end gennemsnittet af befolkningen.  

Samtidig viste målingen, at de unge i højere grad end gennemsnittet ønsker de tre danske 
EU -forbehold ophævet.  

Hvordan kan det nu hænge sammen? Der er jo flere muligheder: Det kan være, at de 
unge er meget begejstrede for netop de dele af EU -samarbejdet, som vi ikke er med i , 
men skeptiske over for alle de øvrige dele af samarbejdet.  

Det ville jo være uheldigt.  

Men det kan jo også være, at nogle af vores unge ikke ved så forfærdeligt meget om EU 
generelt og om de danske EU -forbehold specifikt. Det ville naturligvis ikke være mindre 
uheldigt. Men man kan desværre ikke udelukke, at det netop er det, der er tilfældet. Blandt 
de universitetsstuderende kan man i hvert fald finde en del, der ikke har en særlig stor 
viden om EU . Mange studerende er ikke helt klar over, hvad EU -Kommissionen, 
Ministerrådet og Europa-Parlamentet er i forhold til hinanden. Eller hvem der deltager i et 
EU -topmøde.  

Ligesom mange ikke har nogen anelse om, hvornår EF blev dannet, og hvad baggrunden 
var for det, nemlig ønsket om at skabe fred mellem Europas stater efter mange 
århundreders krige.  

MAN KAN NATURLIGVIS IKKE forvente, at alle danskere ved lige meget om Europa eller 
om EU - eller om den historiske baggrund for EUs eksistens. Men i disse tider, hvor 
mange har en forestilling om, at vi i Danmark er meget internationalt orienterede, er det 
tankevækkende, at selv mange af de unge, der vælger at påbegynde en lang 
videregående uddannelse inden for f. eks. historie, engelsk eller tysk, ikke har en særlig 
stor viden om disse forhold.  

Til gengæld er deres forestilling om, at de ved meget om Europa, temmelig stærk. Mange 
af dem har da også boet og/ eller rejst i et eller flere andre europæiske lande i et længere 
stykke tid. De har måske arbejdet på en café i Frankrig eller på et hotel i London. Eller de 
har været på interrail i Østeuropa. Det har de sikkert også fået noget ud af på forskellig 
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måde. Men det er lige så sikkert, at det ikke har givet dem en større forståelse for, hvordan 
EU fungerer, eller hvorfor det i det hele taget eksisterer.  

En af de litauiske studerende, som i dette semester har fulgt et af mine engelsk-sprogede 
undervisningsforløb på historie-studiet, sagde for nylig til mig: »Jeg kan ikke forstå, 
hvordan så mange danskere kan være skeptiske over for EU . Jeg er ikke i tvivl om, at 
fred, samarbejde og demokrati i Europa altid må være et mål i sig selv. Min bedstefar var i 
sovjetisk arbejdslejr i Sibirien under Den Kolde Krig«. Dette var et lidt andet perspektiv på 
tingene end det, man finder blandt mange danske unge.  

Men i Danmark er de unge som sagt selv overbevist om, at de er meget internationalt 
orienteret. En undersøgelse for ikke så længe siden viste, at blandt unge i de nordiske 
lande var det danskerne, der selv var mest sikre på, at de havde gode engelsk-
kundskaber. Men at det i virkeligheden forholdt sig sådan, at de danske unge havde 
dårligere engelskkundskaber end de unge i både Norge, Sverige, Finland og Island.  

MEN ER DE UNGES MANGLENDE viden om og interesse for EU et problem? Svaret er 
et klart og utvetydigt: Ja.  

Først og fremmest, fordi det er et symptom på en mangel på interesse for andre 
mennesker. For eksempel for de østeuropæiske borgere, der først for nylig har fået 
mulighed for at komme med i fællesskabet og dermed få del i demokratiet og velstanden. 
Men også for en mangel på interesse for mennesker i f. eks. Storbritannien, Frankrig, 
Spanien - eller Danmark. Det har jo betydning, om man møder op og stemmer til 
Europaparlamentsvalget - og hvem man stemmer på.  

Det er lidt ligesom med mennesker, der siger: »Jeg interesserer mig ikke for politik«. Som 
om det var en eller anden fritidsinteresse. Sat på spidsen er det jo grundlæggende det 
samme som at sige: »Jeg interesserer mig ikke for andre mennesker«. For det er jo netop 
dét, politik handler om: hvordan vi skal indrette os med hinanden.  

For de generationer af danskere, som har oplevet både Anden Verdenskrig og Den Kolde 
Krig, eller som blot har oplevet Den Kolde Krig, optræder ønsket om fred og samarbejde 
mellem de europæiske lande ofte som et argument i sig selv for, at vi skal have EU .  

Eller blot for, at det er vigtigt at interessere sig for, hvad der foregår i Europa.  

FOR DE DANSKERE, DER hverken kan huske Anden Verdenskrig eller Den Kolde Krig, 
er dette argument ikke nok. For at få de unge til at interessere sig for EU , må politikerne 
pege på en række konkrete fordele, som EU -samarbejdet kan give. F. eks. inden for 
miljø-, klima-og forskningsområdet, hvor problemerne ikke kan løses nationalt.  

Og de må - ligesom de unges forældre og lærerne i folkeskolen, i gymnasiet og på de 
videregående uddannelser - huske at fortælle de unge om, at fred i Europa ikke er noget 
naturgivent. At det europæiske samarbejde er et mål i sig selv. Og om, hvordan Europa så 
ud før 1945 - og under Den Kolde Krig.  
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Bilag 5/ (½ side) 

http://www.eu-oplysningen.dk/emner/parlamentsvalg/ 

 

Der er valg til Europa-Parlamentet den 4.-7. juni 2009.  

Omkring 375 mio. stemmeberettigede borgere i de 27 EU-lande skal i løbet af fire dage 

vælge 736 medlemmer til Europa-Parlamentet.  

Valget afholdes på forskellige dage i EU-landene og efter landenes egne valgregler. Det gælder 

dog for alle lande, at resultater fra valget først må offentliggøres, når de sidste valgsteder er 

lukket søndag den 7. juni 2009 kl. 22.00.  

Valget i Danmark afholdes søndag den 7. juni, og vi skal i Danmark vælge 13 medlemmer.  

Der er valg til Europa-Parlamentet hvert femte år, og dette er syvende gang, der afholdes 

valg.  

 
Sidst opdateret: 11-05-2009 
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Kilde: http://www.polsci.ku.dk/bibliotek/publikationer/2009/AP_2009_02.pdf/ 
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Bilag 7/ (2 sider) 

 

Valg til Europa-Parlamentet 
- Et portræt af udviklingstrends og vælgeradfærd 
Yosef Bhatti1 

yb@ifs.ku.dk 
Kasper M. Hansen 
kmh@ifs.ku.dk 
 
Resumé 
Selvom EU-samarbejdet bliver stadig dybere og bredere, og at Europa-Parlamentet (EP) 
får stadig større indflydelse på lovgivningsprocessen, stemmer under halvdelen af den 
danske befolkning til EP-valg. Også på den forskningsmæssige front har EP-valg levet et 
stille liv, og der findes på nuværende tidspunkt kun meget få vælgeranalyser med denne 
type valg som hovedfokus. For at imødegå dette tomrum stiller denne undersøgelse skarpt 
på EP-valg med beskrivende analyser af vælgere såvel som sofavælgere med 
udgangspunkt i den officielle valgstatistik fra samtlige danske EP-valg kombineret med 
seks vælgerundersøgelser fra Eurobarometer og European Election Study. 
 
Vi finder blandt andet, at unge og lavtuddannede er stærkt underrepræsenterede blandt 
vælgerne. 
Til gengæld synes de kønsmæssige skævheder at være begrænsede, ligesom EU-
positive og -skeptiske møder næsten lige hyppigt op ved stemmeurnerne. Ser man på 
partiernes vælgere, har især Dansk Folkeparti og Venstre godt fat i mændene. Radikale 
Venstre synes at appellere særligt til de unge vælgere – et punkt hvor VKO har det svært. 
Vi analyserer også, hvor nej-partierne får deres stemmer fra. Her viser det sig, at 
Junibevægelsens vælgere oftest er socialdemokrater eller SF’ere til Folketingsvalg, mens 
Folkebevægelsen mod EU vinder flest stemmer fra SF og Enhedslisten. 
 
1 Yosef Bhatti (ph.d.-stipendiat) og Kasper Møller Hansen (lektor) er begge forskere ved Center for 
Valg og Partier, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. 

 

1. Indledning 
Den 7. juni 2009 skal de danske vælgere for syvende gang direkte vælge repræsentanter 
til Europa-Parlamentet (EP). Siden det første direkte valg i 1979 er EF/EU-samarbejdet 
blevet udvidet betydeligt i bredden såvel som dybden og har i dag stor direkte indflydelse 
på forhold, der påvirker os som borgere. I perioden 1997 til 2007 havde ca. 25 % af de 
lovforslag, som vedtages i Folketinget direkte reference til EU (Kelstrup et al. 2008: 337). 
Samtidig har Parlamentet de seneste årtier fået stadig større politisk indflydelse i EU-
samarbejdet (Kelstrup et al. 2008: 90). Det er således al mulig grund til, at EP-valg burde 
interessere os. Alligevel har deltagelsen disse valg været markant lavere end ved valg til 
Folketinget og kommunalbestyrelserne, og ved valget i 2004 var den endda helt nede på 
47,9% sammenlignet med henholdsvis 87,1% og 84,4% ved Folketingsvalgene i 2001 og 
2005. 
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2. De generelle udviklingstrends 
Et af de hyppigst bemærkede karakteristika ved EP-valg over hele Europa er den lave 
valgdeltagelse sammenlignet med nationale valg. Danmark er ingen undtagelse. 
Valgdeltagelsen til EP har ved ingen af de seks hidtidige valg oversteget 53%, hvilket er 
bemærkelsesværdigt i et land, der ellers er kendt for at have en af verdens højeste 
stemmeprocenter til nationale valg (Elklit et al. 
2005). Figur 1 afbilleder udviklingen i stemmeprocenten til EP sammenlignet med 
valgdeltagelsen til Folketinget fra 1979 til 2005. Ligeledes er angivet deltagelsen ved de 
danske EF/EUfolkeafstemninger fra 1986 til 20003 samt kommunalvalgene fra 1979 til 
2005. 

Figur 1: Stemmeprocent til danske EP- og Folketingsvalg 1979-2005 

 

Kilde: Kilde: Indenrigsministeriet 2003c; Indenrigsministeriet 2003a; Indenrigsministeriet 
2003b; 
Pade and Rosengreen 2007b; Indenrigsministeriet 2003d; Indenrigsministeriet 2003e; 
Pade and 

Rosengreen 2007a; Buch & Hansen 2002. 
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