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Baggrund og metode
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IT har i dag en mere fremtrædende rolle i undervisningen i 

grundskolen. Clio online ønsker at undersøge udbredelsen af 

digital undervisning samt holdningen blandt skolelærere og 

skoleledere. Denne rapport forsøger at afdække følgende 

spørgsmål:

• Hvordan anvendes digitale læremidler?

• Hvordan er indkøbsproceduren for digitale læremidler på 

skolerne?

• Hvor mange deltager i kompetenceudvikling, og hvad er 

grundene til ikke at gøre dette?

Vidensbehov

D i g i t a l i s e r i n g  i  g r u n d s k o l e n  i  D a n m a r k
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Metode

M e t o d e

Interviewperiode & dataindsamlingsmetode

Undersøgelsen er gennemført i perioden 1/2–2018 – 23/2-2018 via 

internettet med udgangspunkt i Clios egen database med skoleledere og 

skolelærere i Danmark.

Målgruppe

Undersøgelsen er gennemført blandt skoleledere og skolelærere i Danmark. 

Der er udsendt invitationer via e-mail til personer, I alt er der gennemført 

4.979 interview.

Vejning af data

Data er ikke vejet, da der ikke foreligger et nationalt repræsentativt 

ideal for lærere og skoleledere

Offentliggørelse af resultater

Ved enhver offentliggørelse af undersøgelsens resultater skal YouGov 

angives tydeligt som kilde.

Ved pressemeddelelser skal dette ske i henhold til reglerne fra 

ESOMAR, hvorfor en tekst som følger skal inkluderes:

”Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i 

perioden 1. februar – 23. februar i alt gennemført 4.979 CAWI-

interview med danske skoleledere og skolelærere”.
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I rapporten indgår både svar fra skoleledere og lærere. Der sammenlignes så vidt 
muligt med tal fra 2017

M e t o d e

Der er gennemført interviews for 242 skoleledere og 4.737 lærere. Svarene er sammenkørt, 

når spørgsmålsformuleringen og svarmulighederne har været ens. Når der vises spørgsmål, 

som udelukkende er relateret til skolelederne, bliver de vist med blå, og når de er relateret 

til lærere, bliver de vist med grøn. Når svaret er for både skoleledere og lærere, bliver det 

vist med rød i 2018, og er der mulighed for sammenligning med undersøgelsen gennemført i 

2017, er dette vist med grå. 

Skoleledere Lærere Skoleledere + lærere

2018

n=242 n=4.737 n=4.979 n=9.306
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Statistisk usikkerhed

M e t o d e

Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske 

usikkerheder) der er ved forskellige stikprøvestørrelser, når totalpopulationen 

er kendt. Det vil sige, at tabellen bruges til at finde ud af, hvor sikre I kan være 

på et givent resultat. 

Eksempel på læsning af tabellen: 

Data i en given undersøgelse viser, at 75% ud af 1.000 adspurgte borgere i en 

given kommune på et tidspunkt har besøgt den pågældende kommunes 

hjemmeside. Hvor sikkert svaret er, finder man ud af ved først at finde 

procentsatsen i tabellens venstre række og vælge linjen, dvs. i dette tilfælde 

rækken, hvor 75% indgår. 

Herefter kører man hen ad den vandrette linje, der kører ud fra de 75%, og 

finder i dette tilfælde stikprøvestørrelsen på de 1.000 svar. Tallet, som i 

denne kolonne er 2,7 procentpoint, henviser til, at fejlmarginen/afvigelsen for 

procentsatsen på 75% er plus/minus 2,7 procentpoint. Det betyder, at den 

reelle andel af de 1.000 respondenter, der har besøgt hjemmesiden, ikke er 

præcis 75%, men kan svinge 2,7% til hver side. Således befinder den reelle 

andel af de 1.000 borgere, der har besøgt hjemmesiden, sig med 95% sikkerhed 

mellem 72,3% og 77,7% (dvs. 75 procentpoint plus/minus 2,7 procentpoint). 

Stikprøvestørrelse 

(antal svar)

Procent

100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 5000

5 eller 95% 4.3 3.0 2.5 2.1 1.9 1.4 0,9 0,8 0,7 0,6

10 eller 90% 5.9 4.2 3.4 2.9 2.6 1.9 1,3 1,1 0,9 0,8

15 eller 85% 7.0 4.9 4.0 3.5 3.1 2.2 1,5 1,3 1,1 1,0

20 eller 80% 7.8 5.5 4.5 3.9 3.5 2.5 1,7 1,4 1,2 1,1

25 eller 75% 8.5 6.0 4.9 4.2 3.8 2.7 1,9 1,5 1,3 1,2

30 eller 70% 8.9 6.4 5.2 4.5 4.0 2.8 2,0 1,6 1,4 1,2

35 eller 65% 9.3 6.6 5.4 4.7 4.2 3.0 2,1 1,7 1,4 1,3

40 eller 60% 9.6 6.8 5.5 4.8 4.3 3.0 2,1 1,7 1,5 1,3

45 eller 55% 9.8 6.9 5.6 4.9 4.4 3.1 2,2 1,8 1,5 1,3

50% 9.8 6.9 5.7 4.9 4.4 3.1 2,2 1,8 1,5 1,4
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Anvendelse af digitale læremidler
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Den største fordel ved at bruge digitale læremidler er i følge lærere, at det gør det nemt at f inde 
inspiration, mens ustabil/dårl ig internetforbindelse anses for at være den største barriere 

H o v e d k o n k l u s i o n e r

Primære drivere for digitale læremidler

• Gør det nemt at finde inspiration til undervisning (68%)

• Indholdet forældes ikke (48%)

• Der spares tid på forberedelse (45%)

• Eleverne er mere engagerede, end når der bruges 

analogt materiale (38%)

• Digitale læremidler er særligt velegnede til de 

klassetrin, som der undervises på (29%)

Primære barriere for digitale læremidler

• Ustabil/dårlig internetforbindelse (38%)

• Manglende adgang til relevante digitale læremidler 

(27%)

• Skolens it-udstyr fungerer ikke godt (26%)

• Manglende it-udstyr på skolen (24%)

• Eleverne mangler it-kompetencer (18%)
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D i g i t a l i s e r i n g s g r a d

Alle benytter digitale læremidler i mere eller mindre grad. 35% bruger udelukkende eller 

primært digitale læremidler, hvilket er en stigning i forhold til 2017

3%

32%

40%

25%

0%
2%

29%

38%

30%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jeg bruger kun digitale
læremidler

Jeg bruger primært digitale
læremidler, men supplerer med

analoge læremidler

Jeg bruger digitale og analoge
læremidler lige meget

Jeg bruger primært analoge
læremidler, men supplerer med

digitale læremidler

Jeg bruger slet ikke digitale
læremidler

Sp. 5 Hvordan er dit brug af digitale og analoge læremidler i undervisningen?
Base: Alle

2018 (n=4979)

2017 (n=9306)

35%   31%

• Lærere, der underviser i udskoling (47%) 

og 10. klasse (50%)

• Lærere fra Syddanmark (40%)

• Lærere på efterskoler (62%)
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B r u g  a f  d i g i t a l e  l æ r e m i d l e r

7 ud af 10 anvender digitale læremidler i de fleste/næsten alle undervisningstimer 

28%

38%

32%

2%

0%

25%

37%

35%

2%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

I næsten alle undervisningetimer

I de fleste undervisningstimer

I nogle undervisningstimer

Sjældent

Ved ikke

Sp. 6 Hvor ofte anvender du digitale læremidler i undervisningen? 
Base: Lærer, der bruger digitale læremidler (n=4725) 

2018 (n=4725)

2017 (n=9266)

• Der er flere mænd (34%) end kvinder (25%), der bruger 

digitale læremidler i næsten alle undervisningstimer

• Det er i højere grad lærere, der underviser i udskoling 

(36%) og i 10. klasse, (43%), der benytter digitale 

læremidler i næsten alle undervisningstimer 
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D i g i t a l e  r e d s k a b e r

3 ud af 4 bruger bærbare computere i undervisningen, hvilket er det mest benyttede efterfulgt 
af tablets (51%). Bærbare computere er samtidig det redskab, som flest synes, fungerer bedst

Topbox: 

Meget godt/godt

73%

51%

38%

29%

27%

10%

3%

0%

61%

20%

27%

26%

37%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bærbare computere/laptops

Tablets (inkl. iPads)

Smartphones

Udprint

ChromeBooks

Stationære computere

Andet

Ved ikke

Sp. 7 Hvilke af følgende redskaber bruger dine elever, når du 
underviser med digitale læremidler?

Base: Lærere (n=4.725)

2018 2017

88%

66%

50%

76%

81%

80%

58%

71%

73%

69%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bærbare computere/laptops

Tablets (inkl. iPads)

Smartphones

Udprint

ChromeBooks

Stationære computere

Sp. 7a Hvor godt synes du, at de digitale læremidler fungerer, når 
dine elever anvender følgende redskaber?
Base: Lærere, der bruger det digitale læremiddel

2018 2017

OBS:

Det har ikke været muligt at 

sammenligne bærbare 

computere og smartphones 

med 2017
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M u l i g h e d  f o r  u d e l u k k e n d e  a t  b e n y t t e  d i g i t a l e  l æ r e m i d l e r  p å  s k o l e r n e

Knap halvdelen af lærerne mener, at de på deres skole har adgang til digitale læremidler, 
så det er muligt udelukkende at anvende digitale læremidler i undervisningen

15%

32% 32%

15%

5%
1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

Sp. 8 I hvilken grad oplever du, at du på din skole har adgang til digitale læremidler i et omfang, så det er muligt 

udelukkende at anvende digitale læremidler i undervisningen?
Base: Lærere, der bruger digitale læremidler (n=4.725)

47%

• Lærere fra Syddanmark (52%), 

• Lærere, der underviser udskoling (56%) 

og 10. klasse (64%) 

• Lærere på efterskoler (70%) 
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I n d k ø b  a f  d i g i t a l e  l æ r i n g s m i d l e r

7 ud af 10 lærere synes, at det er en fordel at dig itale læremidler, gør det nemt at f inde inspiration t i l  
undervisningen. Halvdelen mener, at det er en fordel, at indholdet ikke forældres og/el ler, at de sparer 
t id på forberedelse 

3%

10%

10%

14%

24%

29%

38%

45%

48%

68%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ved ikke

Andet

Eleverne når bedre de faglige mål, end når jeg bruger andet materiale.

Det er billigere at indkøbe end analoge læremidler.

Det er hurtigt at komme i gang med undervisningen, når jeg bruger digitale læremidler.

Digitale læremidler er særligt velegnede på de klassetrin, som jeg underviser.

Eleverne er mere engagerede, end når jeg bruger analogt materiale.

Jeg sparer tid på forberedelse.

Indholdet forældes ikke.

Det gør det nemt at finde inspiration til min undervisning.

Sp. 9. Hvilke fordele oplever du ved at anvende digitale læremidler? 
Base: Lærere, der bruger digitale læremidler (n=4727)
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B a r r i e r e r  v e d  d i g i t a l e  l æ r e r m i d l e r

4 ud af 10 lærere mener, at den største barriere for brugen af digitale læremidler er dårlig 
internetforbindelse

2%

13%

11%

11%

16%

16%

18%

24%

26%

27%

38%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ved ikke

Jeg kan ikke nævne nogen barrierer

Jeg mangler kompetencer til at anvende de digitale læremidler, vi har til rådighed på skolen

Det er for tidskrævende for mig som lærer at anvende digitale læremidler

Jeg mangler it-kompetencer

De digitale læremidler, vi har til rådighed, er ikke af tilstrækkelig kvalitet

Eleverne mangler it-kompetencer

Manglende it-udstyr på skolen

Skolens it-udstyr fungerer ikke godt nok

Manglende adgang til relevante digitale læremidler

Ustabil/dårlig internetforbindelse

Sp. 10. Hvilke af følgende mulige barrierer for brugen af digitale læremidler oplever du som de største?
Base: Lærere (n=4737) 
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81%

74%

74%

71%

58%

19% 

26% 

26% 

29% 

42% 

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Giver mest værdi for pengene

Øger elevernes læring bedst

Kræver mindst forberedelsestid for lærerne

Er nemmest at anvende for eleverne

Er nemmest at anvende for lærerne

Sp.15 Nedenfor vil vi bede dig om at vurdere, hvorvidt digitale læremidler i forhold til analoge læremidler imødekommer følgende forhold: 
Mener du, at digitale eller analoge læremidler …

Base: Skoleledere (n=242)

Digitale læremidler

Analoge læremidler

D i g i t a l e  v e r s u s  a n a l o g e  l æ r e m i d l e r

Digita le læremidler bl iver generelt  vurderet bedre af  skolelederne t i l  at  imødekomme de forskel l ige forhold 
bedst.  Blandt udsagnene giver digita le læremidler mest værdi for pengene, mens de i  mindre grad er nemmest at  
anvende for lærerne
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84%

93%

70%

84%

65%

72%

56%

74%

53%

54%

16% 

7% 

30% 

16% 

35% 

28% 

44% 

26% 

47% 

46% 

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gør det nemmest at nytænke din undervisning

Giver den mest varierede undervisning

Kræver mindst forberedelsestid

Øger elevernes læring bedst

Er nemmest for dig at bruge i undervisningen

Sp.15 Nedenfor vil vi bede dig om at vurdere, hvorvidt digitale læremidler i forhold til analoge læremidler imødekommer følgende forhold: 
Mener du, at digitale eller analoge læremidler …

Base: Skolelærere 

Digitale læremidler 2018

Analoge læremidler 2018

D i g i t a l e  v e r s u s  a n a l o g e  l æ r e m i d l e r

Lærerne synes i langt højere grad, det gør det nemmest at nytænke undervisningen ved at 

benytte digitale læremidler end analoge

Digitale læremidler 2017

Analoge læremidler 2017

OBS:

Tallene for 2017 skal tages med et meget stort 

forbehold, da det var muligt at svare ”lige 

gode”. 2017-tallene er derfor blevet 

omregnet, hvor, hvor personer, der har svaret 

”lige gode”, er blevet trukket ud af 

beregningen
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Indkøb af digitale læremidler



1818

I n f o r m a t i o n  o m  d i g i t a l e  l æ r e m i d l e r

3 ud af 4 skoleledere f inder information om hvi lke digitale læremidler, der skal  indkøbes, blandt lærerne, 

mens 2 ud af 3 f inder information i  deres fagl ige netværk

1%

5%

2%

2%

20%

29%

47%

57%

58%

66%

75%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ved ikke

Andet

Hos skolebestyrelsen

Hos venner/familie

I diverse trykte nyhedsmedier

Hos PLC

Hos it-vejledere/mediecenter/biblioteket

Websider, fx UVM, læremiddel.dk etc.

Gennem forlagenes konsulenter, nyhedsbreve o.lign.

I faglige netværk

Hos lærerne

Sp. 13 Hvor finder du information om, hvilke digitale læremidler du vil indkøbe til skolen?
Base: Skoleledere. Skolen indkøber selv digitale læremidler (n=204)
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I n d k ø b  a f  d i g i t a l e  l æ r i n g s m i d l e r

Lærernes ønsker t i l  læremidler,  er det v igtigste forhold for skolelederne, når de skal  investere i  nye 
læremidler t i l  skolen efterfulgt af  forholdet mellem pris og materialets fagl ige kval itet

0%

5%

3%

2%

3%

14%

11%

13%

47%

0%

3%

8%

6%

7%

15%

14%

27%

18%

2%

4%

2%

6%

13%

16%

21%

19%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Skolebestyrelsens ønsker til læremidler

Vores skoles it-infrastruktur

PLC's ønsker til læremidler

It-vejleder/mediebibliotekets ønsker til læremidler

Forholdet mellem pris og brugstid/længde

Læremidlet lever op til Fælles Mål

Økonomi

Forholdet mellem pris og materialets faglige kvalitet

Lærernes ønsker til læremidler

Sp. 14 Hvilke af følgende forhold betyder mest, når du skal investere i nye læremidler (både analoge og digitale) til skolen?
Base: Skoleledere (n=242)

1. prioritet

2. prioritet

3. prioritet
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I n d k ø b  a f  d i g i t a l e  l æ r i n g s m i d l e r

1 ud af 5 angiver, at 76-100% af skolernes digitale lærermidler bliver indkøbt af 
kommunen. Halvdelen ved ikke hvor stor en andel, der bliver indkøbt af kommunen

9% 8%
6%

9%

19%

49%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 0-25% 26-50% 51-75% 76-100% Ved ikke

Sp. 12/10 Hvor stor en del af skolens digitale læremidler bliver indkøbt af 
kommunen?

Base: Alle (n=4979) 

• En markant større andel bliver indkøbt af kommunen for 

folkeskoler end privatskole/friskole og efterskoler

• Der er en tendens til at jo mindre skolen er, jo større en andel 

af skolens digitale læremidler bliver indkøbt af kommunen
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I n d k ø b  a f  d i g i t a l e  l æ r i n g s m i d l e r

Ved kommunalindkøb af digitale læremidler er indflydelsen spredt. Ved skolens indkøb har 
skolens ledelse (82%) og skolens fagudvalg (69%) den største indflydelse

18%

26%

33%

38%

39%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Skolens individuelle lærere

Skolens fagudvalg

PLC

Skolens ledelse

Skolens it-
vejledere/mediecenter/biblioteket

Sp. 11 I hvilken grad har følgende personer indflydelse på kommunalindkøb
indkøb af digitale læremidler?

Base: Skoleledere. Mindst 5% af skolens digitale læremidler bliver indkøbt af kommunen (n=104) 

Topbox: 

I meget høj grad/I høj grad

41%

59%

64%

69%

82%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

PLC

Skolens it-
vejledere/mediecenter/biblioteket

Skolens individuelle lærere

Skolens fagudvalg

Skolens ledelse

Sp. 12 I hvilken grad har følgende personer indflydelse på skolens indkøb af 
digitale læremidler?

Base: Skoleledere. Skolen indkøber selv digitale læremidler (n=204) 
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I n d k ø b  a f  d i g i t a l e  l æ r i n g s m i d l e r

Når  d i g i ta le  læremid le r  indkøbes  a f  kommunen,  har  kommunen  mes t  ind f l yde l se  i f ø l ge  lærerne .  Omvendt ,  nå r  d i g i ta le  læremid le r  

b l i ve r  indkøbt  a f  s ko len ,  har  s ko lens  l ede l se  (51%)  og  f agudva l g  (48%)  mes t  ind f l yde l se ,  men  42%  mener  også ,  a t  kommunen  i  hø j  g rad  

har  ind f l yde l se  

28%

48%

28%

37%

55%

42%

8%

13%

14%

16%

24%

51%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Skolens individuelle lærere

Skolens fagudvalg

PLC

Skolens it-vejledere/mediecenter/biblioteket

Skolens ledelse

Kommunen (skoleforvaltningen)

Sp. 13/14 I hvilken grad mener du, at følgende personer på din skole har indflydelse på indkøb af digitale læremidler, 
når de købes af kommunen/skolen?

Base: Lærere (n=4737) 

Købes af kommunen

Købes af skolen

Topbox: 

I meget høj grad/I høj grad
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Kompetenceudvikling



2424

17%

17%

14%

15%

34%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0-19%

20-39%

40-59%

60-79%

80-100%

Ved ikke

Sp. 19 Hvor mange af dine ansatte, vurderer du, har deltaget i kompetenceudvikling 
vedrørende brugen af digitale læremidler inden for de seneste 3 år? 

Base: Skoleledere (n=242)

39%

29%

28%

22%

13%

14%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jeg har prioriteret kompetenceudvikling inden for
andre områder

Der er ikke økonomi til at tilbyde flere ansatte
kompetenceudvikling

Der er ikke flere, der har haft behov

Der er ikke tid til at kunne sende lærerne på
kompetenceudviklende kurser

Jeg kender ikke til tilbud om kompetenceudvikling i
brugen af digitale læremidler

Andet

Ved ikke

Sp. 20 Hvorfor har færre end 60 % af dine ansatte deltaget i kompetenceudvikling 
vedrørende brugen af digitale læremidler inden for de seneste tre år? 

Base: Skoleledere. Færre end 60% af  de ansatte har deltaget i kompetenceudvikling (n=116) 

K o m p e t e n c e u d v i k l i n g

Den primære årsag t i l ,  at  færre end 60% har deltaget i  kompetenceudvikl ing, er,  at skolelederne har 
prioriteret kompetenceudvikl ing inden for andre områder (39%) efterfulgt af,  at der ikke har været 
økonomi (29%), og der ikke har været behov (28%)

48%
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K o m p e t e n c e u d v i k l i n g

6 ud af 10 lærere har deltaget i kompetenceudvikling indenfor de sidste 3 år. 
Årsagen til ikke at have deltaget er hovedsageligt, at man ikke har fået tilbud

74%

13%

12%

12%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jeg har ikke fået tilbud om kompetenceudvikling

Jeg har prioriteret kompetenceudvikling inden
for andre områder

Jeg har ikke haft behov for det

Jeg har ikke haft tid til det

Jeg er nyuddannet eller nyansat på skolen

Sp. 16 Hvorfor har du ikke deltaget i kompetenceudvikling vedrørende 
brugen af digitale læremidler inden for de seneste tre år?

Base: Lærere, der ikke har deltaget i kompetenceudvikling (n=1881)

Ja 59%

Nej 40%

Ved ikke 2%

Sp. 15 Har du inden for de seneste tre år deltaget i 
kompetenceudvikling vedrørende brugen af digitale læremidler?

Base: Lærere (n=4737)
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Om YouGov
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We’re in a constant dialogue with our panelists about:

A b o u t  Y o u G o v

Demographics

Politics 

Media

Consumer & 
lifestyle

Personality & health

Brand usage & 
perception

On a daily basis, we gather and 

link data of more than 5 million 

panelists from around the world.

The result is the world’s most 

extensive database with 

information about demography, 

lifestyle, personality, brand usage, 

media usage and much more.
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Mød dit team

D e t  d a n s k e  r e s e a r c h t e a m

Simon Bugge Jensen

Research Consultant

Simon har arbejdet med markedsanalyse siden 2014 og har

været hos YouGov siden 2016. Simon er projektansvarlig for

kvantitative analyser hos YouGov og ansvarlig for hele

researchprocessen fra udarbejdelse af spørgeskemaet til den

færdige præsentation af en undersøgelses resultater.

Simons analyseerfaring involverer en lang række forskellige

typer af analyseprojekter for en bred vifte af virksomheder

inden for sektorer som FMCG, retail, NGO’er og

servicevirksomheder. Simon har en kandidatgrad fra

Copenhagen Business School.

E: simon.jensen@yougov.com

M: +45 4167 8025

Line Bolvig Vad

Research Consultant

Line kom til YouGov i 2013. Hun har mere end 14 års

erfaring inden for markedsanalyse. Line har arbejdet med et

bredt spektrum af analyseformer, bl.a. præ- og posttests,

kampagneevalueringer, koncept- og designtests, trackinger,

imageanalyser, prisoptimering og forskellige tests, hvor

respondenterne tester et produkt hjemmefra. Line har

arbejdet inden for sektorer som FMCG, finans og forsikring,

media, tele og undervisning. Line har en kandidatgrad fra

Copenhagen Business School.

E: line.vad@yougov.com

M: +45 5360 1791

Isabella Lensborn

Researcher

Isabella kom til YouGov i 2015. Hun har erfaring med at

håndtere alle former for research projekter på vegne af

kunder, der repræsentere en bred vifte af sektorer som retail,

finans og medier. Isabella har især erfaring med den sidste del

af undersøgelser i form af databehandlingen og analyse.

Isabella er ved at færdiggøre en bachelorgrad i

erhvervsøkonomi på CBS.

E: isabella.lensborn@yougov.com

M: +45 5352 2241

mailto:thomas.rossel@yougov.com
mailto:thomas.rossel@yougov.com
mailto:thomas.rossel@yougov.com


29

NUMBER OF PEOPLE WHO PARTICIPATE IN THE YOUGOV 

PANEL WORLDWIDE

5million

VARIABLES, COLLECTED FROM YOUGOV PANEL MEMBERS 

WORLDWIDE

> 5million

2000 YEAR YOUGOV FOUNDED IN UK

700
NUMBER 

OF YOUGOV 

EMPLOYEES 

WORLDWIDE

NUMBER 

OF YOUGOV 

OFFICES  

WORLDWIDE

32

YOUGOV HAS A 

PROPRIETARY PANEL 

OF 5M PEOPLE ACROSS 

38 COUNTRIES

38

YOUGOV 

IS NAMED 

THE MOST 

QUOTED 

SOURCE 

IN THE DK

#1

>2,000
NUMBER OF POLITICAL, 

CULTURAL AND 

COMMERCIAL CLIENTS 

SERVED IN FY15

YOUGOV BY THE NUMBERS


