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Fotograf: Frederik Dahl Kehlet

Motivations- og anerkendelsesrapport
Spejdernes Lejr bygger på et stort frivilligt engagement. Viden
om motivation og anerkendelse af frivillige er derfor essentielt for
SPEJDERNE og Spejdernes Lejr. Derfor har styregruppen for Spejdernes
Lejr gennemført en undersøgelse blandt voksne medlemmer af de
fem spejderkorps, som afdækker, hvordan de gerne vil anerkendes og
motiveres som led i deres frivillige engagement.
Undersøgelsens repræsentativitet
Kan vi stole på undersøgelsens resultater? Undersøgelsen vurderes med
en svarprocent på ca. 10 pct., at være repræsentativ.
Dette bygger både på det høje antal respondenter på 2.398 personer,
og på en gennemgang af respondenternes baggrundskarakteristika.
Der er hverken tegn på over- eller underrepræsentation af bestemte køn,
aldersgrupper eller respondenter med særlige indkomstforhold.
Det skal dog nævnes, at deltagelsen fra de to mindre korps, Danske
Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig, er meget
begrænset. Det anbefales derfor ikke at bruge undersøgelsens data til at
foretage sammenligninger på tværs af korps.

Fakta om undersøgelsen
Hvem har deltaget? Undersøgelsen er sendt ud til alle over 16 år,
der er medlemmer af Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i
Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps
og Dansk Spejderkorps Sydslesvig.
Hvornår blev undersøgelsen gennemført? Undersøgelsen blev
gennemført i juni 2019. I perioden august 2019 til april 2020
er der foretaget databehandling og analyse samt drøftelser i
styregruppen for Spejdernes Lejr og præsentation for ledelserne af
de fem spejderkorps.
Du kan læse mere om undersøgelsens opbygning og metode sidst i
rapporten.
Hvad skal undersøgelsen konkret bruges til? Undersøgelsen skal
sikre et solidt datagrundlag for drøftelser vedrørende frivilligpolitik
på Spejdernes Lejr 2022 og på fremtidige lejre. Derudover har
undersøgelsens resultater været en del af det faglige grundlag for
styregruppens drøftelser og beslutninger om deltagerbetaling for
medlemmer af lejrorganisationen på Spejdernes Lejr.
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Oversigtsbillede - Fotograf: William B. Rønnebæk

Resultater
I det følgende afsnit præsenterer vi undersøgelsens
resultater: Hvem har svaret; hvad er det, der motiverer
spejderledere og medlemmer af lejrorganisationen, og
hvordan vil de gerne anerkendes for deres indsats?
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Baggrundskarakteristika: Hvem er de, der har svaret?
Respondenterne, altså dem, der har svaret på spørgeskemaundersøgelsen,
har alle svaret på en række baggrundsspørgsmål, så vi har et billede af,
hvem de er. Resultaterne ses i de følgende tabeller og figurer.
Korps
Respondenternes baggrundskarakteristika viser, at der er en sammenhæng
mellem antallet af respondenter fra et givent korps og korpsets respektive
medlemstal. I tabel 1 fremgår det antal medlemmer over 16 år, som
korpsene har opgivet.

Tabel 1: Korps

Respondenter

Det Danske Spejderkorps

1.333

15.691

KFUM-Spejderne i Danmark

795

6.762

De grønne pigespejdere

205

1.237

Danske Baptisters Spejderkorps

63

400

Dansk Spejderkorps Sydslesvig

2

222

Note: 1) Tal indhentet fra korpsene i september 2019.
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Population (medlemmer >16 år)1

Alder
Undersøgelsens respondenter fordeler sig bredt henover de fleste
aldersgrupper. Der er færre respondenter i de to ældste aldersgrupper.

Tabel 2: Alder

Respondenter

15-24 år

500

25-34 år

455

35-44 år

531

45-54 år

542

55-64 år

249

+ 65 år
I alt

121
2.398
Støvlen - Fotograf:Heine Dransfelt
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Beskæftigelse og indkomst
De fleste af dem, der har besvaret undersøgelsen, er enten studerende
(20 pct.) eller arbejder på fuld tid (63 pct.) jf. figur 1.
Det ligger i tråd med de deltagende aldersgrupper.
Respondenternes indkomstniveau er vist i figur 2.

Figur 1: Respondenternes beskæftigelse
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Figur 2: Indkomstniveau

63 % Arbejder fuld tid

43 % På niveau med

20 % Studerende

gennemsnittet

8%

Arbejder deltid

25 % Over gennemsnittet

5%

På pension/efterløn

24 % Under gennemsnittet

2%

Ledig el. på sygeorlov

8%

2%

Andet

Ved ikke

Køn
Respondenternes kønsfordeling er ligeligt fordelt mellem mænd og
kvinder. Der er dog en lille overvægt af kvinder på 52 pct. som vist i figur 3.
Ingen respondenter angiver, at de identificerer sig med et andet køn.

Figur 3: Køn

52 % Kvinder
48 % Mænd

Opbygning af lejren - Fotograf: Emil Gungaard
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Beredskab - Fotograf: Christian Bloch Hansen

Lejrerfaring
Respondenterne har udover baggrundsspørgsmålene
svaret på, hvilken funktion de før har haft på
Spejdernes Lejr 2017 og dernæst hvilken funktion, de
godt kunne tænke sig at varetage på Spejdernes Lejr
2022. Her har respondenterne fordelt sig som vist i
tabel 3 og 4.

Tabel 3: Funktion på Spejdernes Lejr 2017

I sammenligningen af de to tabeller bør der tages
forbehold for, at flere respondenter har svaret på
hvilken funktion, de ønsker på Spejdernes Lejr 2022,
end hvilken funktion de havde på Spejdernes Lejr 2017.
Denne forskel kan skyldes, at ikke alle respondenter
deltog på Spejdernes Lejr 2017.
Kategorien med den største forskel er ’Ved ikke’. Det
kan forklares med, at spørgeskemaet er udsendt
og besvaret i sommeren 2019, dvs. næsten tre år før
Spejdernes Lejr 2022. Der vil derfor være mange som,
selv om de gerne vil deltage, endnu ikke har fundet ud
af hvordan.
Som årsager til, at man ikke forventer at deltage
på lejren i 2022, angiver flest respondenter, at det
skyldes prisen for at deltage, dernæst manglende
tid, men også lejrens karakter herunder størrelsen og
organiseringen.

Antal

Deltog med gruppen (spejderledere el. hjælpere i gruppen)

1.191

Medlem af lejrorganisation før/under/efter lejren

524

Medlem af lejrorganisation i planlægningsfasen

241

Deltog ikke

157

Ved ikke

42

I alt

2.155

Tabel 4: Ønsket funktion på Spejdernes Lejr 2022
Deltog med gruppen (spejderledere el. hjælpere i gruppen)

Antal
1.132

Medlem af lejrorganisation før/under/efter lejren

596

Medlem af lejrorganisation i planlægningsfasen

253

Forventer ikke at deltage

174

Ved ikke

245

I alt

2.399
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Motivation
og anerkendelse

Lejrvagt - Fotograf: Katja Lund-Rasmussen

Motivation og anerkendelse blandt medlemmer af lejrorganisationen
Undersøgelsens fokus har været at afdække, hvilke former for
anerkendelse der er af betydning for medlemmer af lejrorganisationen
på Spejdernes Lejr. De respondenter, der i undersøgelsen har angivet et
ønske om at være med til at planlægge lejren eller deltage før/under/efter
lejren som medlemmer af lejrorganisationen, har besvaret spørgsmål
om deres motivation for at deltage. Derefter har de besvaret en række
spørgsmål om, hvad der holder dem motiverede som medlemmer af
lejrorganisationen.

Figur 4 viser de årsager, respondenterne angiver som afgørende for deres
lyst til at deltage på Spejdernes Lejr 2022. Spørgsmålet, er som beskrevet
oven for, kun besvaret af de respondenter, der gerne vil være en del af
lejrorganisationen på Spejdernes Lejr 2022. Det skal bemærkes, at det har
været muligt at sætte kryds ved flere svarmuligheder i besvarelsen. Dette
skyldes, at et medlem af lejrorganisationen ofte har flere bevæggrunde
for at deltage.

Figur 4: Motivation til at deltage i SL2022 hos medlemmer af lejrorganisationen
Andet

5%

Jeg styrker mit CV

10%

Jeg sætter mine faglige kompetencer i spil

37%

Jeg prøver noget nyt

16%

Jeg er er med til at give børn og unge en god oplevelse

69%

Jeg er sammen med mine venner og en del af fælleskabet

63%

Det er sjovt

53%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
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Motivation og anerkendelse blandt medlemmer af lejrorganisationen
69 pct. af lejrorganisationsmedlemmerne angiver at være med til at give
børn og unge en god oplevelse, som motivationen for deres deltagelse.
Men over halvdelen peger også på det at være sammen med deres
venner og at have det sjovt som afgørende.
De former for motivation, som respondenterne fremhæver i figur 4,
stemmer overens med de nationale undersøgelser, der findes om frivillige
og deres motivation. Center for Frivilligt Socialt Arbejde nationale
frivilligrapport 2016-20181 viser ligeledes, at flest frivillige motiveres af
at gøre en forskel, have det sjovt og det sociale netværk og fællesskab
omkring frivilligt arbejde.

Et overblik over hvilke tiltag fra Spejdernes Lejrs side, der kan være
motiverende for medlemmerne af lejrorganisationen, vises i figur 5. Her
ses, at et fokus på fællesskab også er vigtigt i udførslen af opgaverne.
68 pct. af lejrorganisationsmedlemmerne svarer, at det betyder noget
for dem tydeligt at være en del af fællesskabet gennem tørklæde eller
lignende. Flest medlemmer af lejrorganisationen, 72 pct., angiver, at en
nedsat eller ingen deltagerbetaling er en motivationsform af betydning
for dem.
1 Tal om frivillighed i Danmark. Frivilligrapport 2016-2018.
Af Mette Hjære, Helene Elisabeth Dam Jørgensen og Malthe Lindholm Sørensen.
Center for Frivilligt Socialt Arbejde, 2018.

Figur 5: Hvilke motivationsformer er af betydning for medlemmer af lejrorganisationen
Det betyder noget for mig med..
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..et særligt arrangement for frivillige

49%

..mundtlig anerkendelse og tak

62%

..hjælp til at omsætte spejderarbejde til kompetencer på CV

25%

..at være en tydelig del af holdet bag (tørklæde el. lign.)

68%

..nedsat /ingen deltagerbetaling

72%

Ud over motivations- og anerkendelsesformer blandt medlemmerne af
lejrorganisationen har vi undersøgt holdningen til en række udsagn. I
denne del af undersøgelsen har alle respondenter tilkendegivet deres
mening om udsagnene vist i figur 6.

Figur 6 viser, at der er bred enighed om, at så mange som muligt skal
med på Spejdernes Lejr. Derudover viser figuren, at respondenterne
finder det vigtigt, at der er forskellig deltagerbetaling for spejdere og
medlemmer af lejrorganisationen (i figuren omtalt jobbere/hjælpere).
Dette bakkes op af kontroludsagnet ’Alle skal betale det samme for at
være med på Spejdernes Lejr’, der er det udsagn, færrest respondenter
vægter.

Figur 6: Respondenternes holdninger
100%

50%

0%

50%

Alle skal betale for deres egen mad på Spejdernes Lejr
Der bør være forskellig deltagerbetaling for
spejdere og jobbere/hjælpere
Så mange som muligt skal med på Spejdernes Lejr
Alle skal betale det samme for at være med på Spejdernes Lejr
Det skal være muligt for jobbere/hjælpere at få refunderet
transportomkostninger til og fra Spejdernes Lejr
Det skal være muligt at få refunderet sin deltagerbetaling,
hvis man er med på efterlejr
Det skal være muligt at få refunderet sin deltagerbetaling, hvis
man er med som jobber/hjælpere på både for- og efterlejr
Meget vigtigt

Vigtigt

Neutral

Mindre vigtigt

Ikke vigtigt

Ved ikke
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Prisfølsomhed
Undersøgelsen afdækker respondenternes holdning til deltagerbetaling
for medlemmer af lejrorganisationen. Dette er til dels afdækket gennem
en bredere meningstilkendegivelse fra alle respondenter. Resultatet
af dette ses i figur 6. Derudover har de, der ønsker at deltage som
medlemmer af lejrorganisationen på Spejdernes Lejr 2022, svaret på, om
nedsat eller ingen deltagerbetaling har betydning for deres deltagelse.
Besvarelserne kan ses herunder i figur 7.
For bedst muligt at indfange nuancerne i spørgsmålet om differentieret

deltagerbetaling, er samme gruppe, dvs. dem, der gerne vil være med i
lejrorganisationen på Spejdernes Lejr 2022, blevet bedt om at tage stilling
til en række forskellige prismodeller.
Generelt bliver det vurderet som mere sandsynligt at deltage som
medlem af lejrorganisationen, jo mindre deltagerbetalingen er. Den store
forskel ses på figuren mellem mulighederne 10 pct. reduktion og 50 pct.
reduktion; ved 50 pct. reduktion vil hele 29 pct. flere respondenter helt
sikkert eller sandsynligvis deltage end ved en 10 pct. reduktion.
For at afdække, om det kun er dem, der selv ville være omfattet af en

Figur 7: Deltagerbetalingsmodeller

Ingen deltagerbetaling

Kun betaling for mad

Kun betaling for mad + transport

50 % reduktion i deltagerprisen

10 % reduktion i deltagerprisen
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reduktion i deltagerbetaling, der er positivt stemt overfor modeller om
differentieret brugerbetaling, er alle respondenterne blevet spurgt om
deres holdning til forskellig deltagerbetaling for spejdere og medlemmer
af lejrorganisationen.
Resultatet af dette er fremstillet i den tidligere viste figur 6. Her angiver 69
pct. af alle respondenterne, at de finder det meget vigtigt eller vigtigt, at
der er forskellige priser. 18 pct. af respondenterne angiver derudover, at
de er neutrale over for udsagnet.
For at sikre, at denne tendens er robust, har vi foretaget en analyse

af holdningen til differentieret deltagerpris blandt spørgeskemaets
respondenter. Med kontrol for beskæftigelse, indkomstniveau og køn, ses
kun én signifikant forskel i holdningen til differentieret deltagerbetaling
blandt de forskellige deltagergrupper: Kun alder har i undersøgelsen en
statistisk effekt på holdningen, effekten er tilmed meget lille.
Med andre ord viser analysen, at for hvert år ældre en respondent er,
vil respondenten alt andet lige vurdere differentieret deltagerbetaling
0.00466 mindre vigtigt på en skala mellem 5 (meget vigtigt) og 1 (ikke
vigtigt).
Holdningen til differentieret deltagerpris som vigtig ses altså på tværs
af alle baggrundskarakteristika. Unge spejdere vil dog generelt vurdere
differentieret deltagerbetaling en lille smule vigtigere end ældre spejdere.

Så ville jeg helt sikkert deltage
Så ville jeg sandsynligvis deltage
Ikke sikker
Så ville jeg sandsynligvis ikke deltage
Så ville jeg absolut ikke deltage
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frivillige
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Lejrplads - Fotograf: Tim Riediger

Fastholdelse af frivillige
I et lejrperspektiv er det interessant hvor stor udskiftning, der er i
lejrorganisationen. Det er vigtigt af hensyn til overlevering og erfaring,
men også et spørgsmål om, hvor åbne vi er over for nye.
Derfor har vi afdækket, hvor mange tidligere lejrorganisationsmedlemmer
som deltog i planlægningsfasen ved Spejdernes Lejr 2017, der også har
lyst til at være med i planlægningsarbejdet på Spejdernes Lejr 2022.
Denne sammenligning har vi foretaget for at få et overblik over graden af
fastholdelse i de forskellige dele af lejrorganisationen. Figur 8 (se næste
side) viser en kobling af besvarelserne fra tabel 3 og 4; den funktion
respondenterne varetog på Spejdernes Lejr 2017, og den funktion de
ønsker at varetage på Spejdernes Lejr 2022.
241 respondenter har angivet, at de deltog som medlemmer af
lejrorganisationen i planlægningsfasen ved Spejdernes Lejr 2017 og
253 af respondenterne har svaret, at de ønsker at være medlemmer af
lejrorganisationen i planlægningsfasen ifm. Spejdernes Lejr 2022 – det er
dog ikke de helt samme respondenter.
Over halvdelen af de adspurgte planlæggere fastholdes, mens ca. 100 nye
kommer til, og ca. 100 søger andre måder at deltage på. Da vi ikke har
noget datagrundlag fra tidligere lejre at sammenligne med, kan det ikke
konkluderes om denne fastholdelsesrate er høj, lav eller forventelig ift. til
det meget store arbejde, der lægges i planlægningsfasen.
Data kan dog bruges til at sammenligne med fremtidige lejre og sætte
fokus på fastholdelse af disse lejrorganisationsmedlemmer som en
kerneopgave ift. at sikre en tilstrækkelig overlevering imellem lejrene.

Præst - Fotograf: Jakob Skipper
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Figur 9 viser en tilsvarende fremstilling af medlemmerne af
lejrorganisationen før/under/efter lejren ved Spejdernes Lejr 2017 og de,
der ønsker at deltage som lejrorganisationsmedlemmer før/under/efter
lejren i 2022.
Figur 9 viser en netto-tilstrømning af lejrorganisationsmedlemmer
før/under/efter lejren ved Spejdernes Lejr 2022. Som for
lejrorganisationsmedlemmerne i planlægningsfasen er der stor udskiftning
i gruppen. 63 pct. af de tidligere deltagende ved Spejdernes Lejr 2017 vil
gerne deltage igen med samme funktion, mens 47 pct. søger nye opgaver
eller ikke forventer at deltage.

Figur 8: Medlemmer af lejrorganisationen i planlægningsfasen

Sammenholder vi figur 8 og 9, ser vi samme grad af fastholdelse af de
tidligere medlemmer af lejrorganisationen i planlægningsfasen som for
medlemmerne før/under/efter lejren, der ligger på hhv. 61 pct. og 63 pct.
Gruppen af medlemmer før/under/efter oplever anderledes en større
tilstrømning af nye deltagere ved Spejdernes Lejr 2022.

Figur 9: Medlemmer af lejrorganisationen før/under/efter lejren
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En sammenligning af medlemmerne af lejrorganisationen i
planlægningsfasen og lejrorganisationsmedlemmerne før/under/efter
lejren giver mere viden om grupperne.
Figur 10 viser de to grupper af lejrorganisationsmedlemmer fordelt på
alder. Figuren viser den største gruppe af planlæggere i aldersgruppen
25-34 år, mens der er flest i før/under/efter-gruppen blandt de helt unge i
aldersgruppen 16-24 år.
At gruppen af helt unge i høj grad vælger at deltage som
lejrorganisationsmedlemmer før/under/efter lejren, kan tilskrives faktorer
som unges skiftende uddannelsesforløb og livsforhold generelt.

Det kan være vanskeligt at forpligte sig op til flere år ud i fremtiden, når
man står over for skift mellem ungdoms- og videregående uddannelser
eller arbejde. Derudover kan flere opgaver i planlægningsfasen kræve
tidligere erfaringer, som unge først skal til at danne.
At den yngste gruppe af lejrorganisationsmedlemmer primært engagerer
sig i arbejdet før, under og efter selve lejren er bestemt ikke negativt.
At deltage før/under/efter lejren kan både være en indgang til videre
engagement i planlægningen af senere lejre, men er også i sig selv
afgørende for eksekveringen af lejren.

Figur 10: Medlemmer af lejrorganisationen fordelt efter alder
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35-44 år

Medlemmer i lejrorganisationen før/under/efter lejren

45-54 år

55-64 år

+65 år

Medlemmer af lejrorganisationen i planlægningsfasen
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Konklusion
22

Scene - Fotograf: Heine Dransfeldt

Undersøgelsen viser:
•

At medlemmer af lejrorganisationen mest af alt er motiveret af at give
børn og unge en god oplevelse og derefter af oplevelser med venner
og fællesskab

•

At det betyder noget for størstedelen af medlemmerne af
lejrorganisationen at blive anerkendt med nedsat deltagerbetaling,
tydeligt at være en del af holdet og at få mundtlig anerkendelse og
tak

•

At medlemmer af lejrorganisationen vurderer det generelt mere
sandsynligt at deltage, hvis deltagerbetalingen er reduceret.
I undersøgelsen ses derudover et stort spring af ekstra deltagere ved
en reduktion til 50 pct. af deltagerprisen fra en reduktion på 10 pct. af
deltagerprisen

•

At medlemmer af lejrorganisationen angiver pris som
altoverskyggende grund til at fravælge frivilligtjansen på lejren –
derudover nævnes tid og lejrens type/karakter flest gange

•

At hjælpere på Spejdernes Lejr fremhæver samme motivationsfaktorer
som ses i andre undersøgelser i frivilliges motivation

•

At ca. 60 pct. af medlemmerne af lejrorganisationen i
planlægningsfasen fra Spejdernes Lejr 2017 har lyst til igen at være en
del af planlægningen ifm. Spejdernes Lejr 2022

Barvagt - Fotograf: Emil Gungaard
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Opbygning og metode
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Lejrens postbude - Fotograf: Christian Bloch Hansen

Undersøgelsens opbygning og metode
Målgruppe
Undersøgelsen er udsendt til alle medlemmer over 16 år i de fem
spejderkorps. I alt har 24.090 medlemmer modtaget en mail med et link
til undersøgelsen. Af disse har 2.399 medlemmer besvaret spørgeskemaet
heriblandt spejdere fra alle korps.
Udsendelse
Spørgeskemaet er udsendt til alle medlemmer via et selvoprettelseslink
til undersøgelsen. Fordelen ved denne metode er, at alle medlemmer
har lige muligheder for at deltage i undersøgelsen. Risikoen er en
selvselektionsbias, da man kan risikere, at bestemte grupper vil være mere
interesserede i at deltage end andre. I undersøgelsens tilfælde er der dog
ikke noget, der peger på over/underrepræsentation af bestemte grupper
ud over en overvægt af folk, der har deltaget på Spejdernes Lejr tidligere
og derfor naturligt har større interesse i at deltage.
Opbygning
Spørgeskemaundersøgelsens omfang er 24 spørgsmål, og det har i
gennemsnit taget 13,5 minut at gennemføre. Undersøgelsen er todelt; dels
undersøger den baggrundskarakteristika for respondenterne (spørgsmål
20-24), dels undersøger den respondenternes holdning til en række
spørgsmål om motivation og anerkendelse af frivillighed på Spejdernes
Lejr (spørgsmål 1-19).

Madudlevering - Fotograf: Maria Emma Fjordbak
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Baggrundskarakteristika bruges til både at få et overblik over gruppen
af respondenter og sikre os, at undersøgelsen ikke har problemer
med respondentgruppens repræsentativitet. Derudover anvendes
respondenternes baggrundsoplysninger til at undersøge mulige
sammenhænge mellem f.eks. køn, korps, alder og holdninger til bestemte
motivationsformer.
På denne vis sikres det, at undersøgelsens konklusioner samt senere
udviklede politikker og principper bygger på brede meningstilkendegivelse
af respondenter på tværs af netop køn, alder og korps.
Spørgeskemaet er også todelt i en anden forstand. Det indeholder både
de nævnte dele, der bruges i en klassisk kvantitativ databehandling, og
kvalitative elementer. To steder i spørgeskemaet er der givet plads til, at
respondenterne kan uddybe deres svar.
Det gælder først de respondenter, der angiver ikke at ville deltage i
Spejdernes Lejr 2022, og dernæst alle respondenterne, der afslutningsvis
er blevet bedt om at komme med deres kommentarer om løst og fast.
Det er også her, respondenterne har kunne angive, at de ønskede at blive
kontaktet med henblik på en uddybende snak.
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For bedst muligt at indfange nuancerne i respondenternes holdning
til deltagerbetaling, er der anvendt Likert-skalerede svarmuligheder til
enkelte spørgsmål. Vi har valgt en Likert-skala med 5 trin fra ’Så ville
jeg helt sikkert deltage’ til ’Så ville jeg helt sikkert ikke deltage’ og har
medtaget en ’Ved ikke’-svarmulighed, for ikke at tvinge dem, der ikke
vil/kan forholde sig til forskellige modeller for deltagerbetaling, til at
vælge et svar, der reelt ikke afspejler deres prisfølsomhed. Fordelen ved
denne skalering er, at også mindre ryk i sandsynligheden for at deltage
kan angives, hvilket giver det bedst mulige grundlag for at sammenligne
prismodellernes effekt.
Resten af spørgsmålene er multiple choice-spørgsmål, der nemt og
hurtigt kan aflæses af respondenterne.
Databehandling
Undersøgelsens databehandling er hovedsageligt deskriptiv. Dette
hænger sammen med undersøgelsens åbne, fortrinsvis induktive tilgang,
der i høj grad har søgt at afdække holdninger snarere end at teste
forestillede sammenhænge.

Databehandlingen har derfor fokuseret på en rent deskriptiv fremstilling
af baggrundsdata samt en mere analytisk tilgang til sammenhængene
mellem holdningsspørgsmålene og udvalgte baggrundsdata. Der er
foretaget en statistisk regressionsanalyse af sammenhængen mellem
holdningen til differentieret deltagerbetaling og baggrundsvariablene.
Dette er gjort for at undersøge, om visse respondentgrupper ’bærer’
den overordnede sammenhæng mellem variablene, eller samme
sammenhæng gør sig gældende på tværs af respondentgrupper.
Undersøgelsens kvalitative elementer er alle kodet i kodningsprogrammet
NVivo. Kodningen har været åben, og moderkoder som ’pris’ og ’tid’
er således dannet ud fra de indkomne kommentarer. Efter en mere
overfladisk, tematisk kodning af alle kommentarer, er kommentarerne
endnu engang kodet ud fra de etablerede moderkoder.
Denne proces sikrer en høj intrareliabilitet, da databehandleren gennem
første kodning får et godt indblik i materialet og ud fra dette laver de
mest anvendelige moderkoder.
Dette betyder, at færrest muligt kommentarer knyttes til ’andet’koden, og flest muligt knyttes til dækkende og tydeligt adskilte koder.
Kommentarerne er knyttet til alle de koder, der er relevante for
kommentarens indhold. Dette betyder, at en kommentar kan have flere
koder tilknyttet. Summeres moderkodernes tilknyttede kommentarer, vil
der være flere, end der er indkomne kommentarer.
Kodningen af respondenternes kommentarer tjener flere formål; for det
første nuanceres spørgsmål om motivation og anerkendelse. For det
andet giver kodningen et overblik over hvilke årsager flest ligger til grund
for ikke længere at ville deltage.
Vagt - Fotograf: Jakob Skipper
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