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 INDLEDNING OG BAGGRUND 

Epinion har i perioden fra januar til marts 2019 gennemført en undersøgelse blandt dagtilbudsledere 
for Tænketanken DEA. I dette notat beskrives metoden for undersøgelsen: Information om kontakt-
grundlaget, invitations- og påmindelsesproceduren samt den endelige svarprocent.  

 KONTAKTGRUNDLAG 

Epinion har på baggrund af en dybdegående desk research konstrueret undersøgelsens kontakt-
grundlag. 

Udgangspunktet for berigningen af kontaktgrundlaget har været et udtræk fra KOB/Experian-data-
basen over alle danske cvr-registrerede virksomheder og institutioner. Heraf har 4.525 været regi-
streret som daginstitutioner.  

Et randomiseret udtræk på i alt 3.000 af disse daginstitutioner er efterfølgende manuelt gennemgået 
og beriget med navn og mailadresse på institutionsleder (eller institutionens hoved-mailadresse) via 
kommunernes hjemmesider, såfremt oplysningerne har været tilgængelige.  

Ud af de 3.000 institutioner er der identificeret mailadresse på i alt 2.360 ledere/institutioner, hvil-
ket dermed udgør undersøgelsens endelige kontaktgrundlag. 

Af tabellen Resultat af berigning fremgår antallet af institutioner i de forskellige faser af berigningen, 
herunder det endelige kontaktgrundlag. I tabellen Sammenligning på baggrundsoplysninger sam-
menlignes fordeling af institutioner i de tre opgørelser på hhv. geografisk placering og institutions-
type. Tabellen viser, at der er relativt små afvigelser mellem det oprindelige udtræk fra KOB/Expe-
rian-databasen og det endelige kontaktgrundlag. Der ses således afvigelser på maksimalt +/- 1 pro-
centpoint. i dagtilbuddenes fordeling på regioner, mens institutionstype kun varierer med maksimalt 
2 procentpoint. 

Resultat af berigning 

Grundlag Antal institutioner 

KOB/Experian-udtræk 4.525 
Institutionsliste til manuel berigning 3.000 
Endeligt kontaktgrundlag 2.360 

 
Sammenligning på baggrundsoplysninger  

Grundlag fordelt på baggrundsoplysninger KOB/Experian 
udtræk 

Institutions-
liste til  
manuel  

berigning 

Endeligt kon-
taktgrundlag 

Region 
Hovedstaden 35% 35% 35% 
Midtjylland 23% 23% 23% 



 
  
 

 

 

Nordjylland 9% 10% 10% 
Sjælland 13% 13% 14% 
Syddanmark 20% 20% 19% 

Institutionstype 
Aldersintegrerede 53% 53% 51% 
Børnehaver 40% 41% 42% 
Vuggestuer 7% 7% 7% 

Total 100% 100% 100% 
 
 

 INVITATION OG PÅMINDELSE 

Data er blevet indsamlet i perioden d. 30. januar til den 12. marts 2019. Undersøgelsen har været 
sendt ud i to faser – en soft launch og en full launch. Begge faser dækker over en invitation samt to 
påmindelser til hver respondent.  

De to dataindsamlingsfaser er tilrettelagt på en måde, der tager højde for institutionernes afholdelse 
af vinterferie. Soft launchen er således gennemført blandt institutioner, der ligger i kommuner, hvor 
vinterferien afholdes i uge 8, mens full launchen efterfølgende er gennemført blandt de resterende 
institutioner, der alle ligger i kommuner, hvor vinterferien afholdes i uge 7. 

Softlaunch 
E-mailinvitation: Med henblik på at identificere eventuelle tilpasningsbehov af undersøgel-
sen og undersøgelsesdesignet er der den 30. januar 2019 først blevet udsendt e-mailinvitati-
oner med unikke weblinks til 181 dagtilbudsledere. Udsendelsen gav ikke anledning til juste-
ringer, og d. 5. februar 2019 er der blevet udsendt e-mailinvitationer med unikke weblinks til 
yderligere 200 dagtilbudsledere. I alt har 381 ledere modtaget e-mailinvitationer i soft laun-
chen.  
Første e-mailpåmindelse: Den 11. februar 2019 er der blevet sendt en e-mailpåmindelse ud 
til alle ledere, der endnu ikke havde besvaret undersøgelsen. I alt 335 ledere har modtaget 
denne første påmindelse. 
Anden e-mailpåmindelse: Den 14. februar 2019 er der blevet sendt en sidste e-mailpåmin-
delse ud til ledere, der endnu ikke havde besvaret undersøgelsen. I alt 297 ledere har mod-
taget denne anden påmindelse. 

Full launch 
E-mailinvitation: Den 19. februar 2019 er der blevet udsendt e-mailinvitationer med unikke 
weblinks til de resterende 2.063 dagtilbudsledere fra kommuner, hvor vinterferien afholdes i 
uge 7.  
Første e-mailpåmindelse: Den 26. februar 2019 er der blevet sendt en e-mailpåmindelse ud 
til alle ledere (eksklusiv ”soft launch-ledere”), der endnu ikke havde besvaret undersøgelsen. 
I alt har 1.749 ledere modtaget denne første påmindelse. 
Anden e-mailpåmindelse: Den 5. marts 2019 er der blevet sendt en sidste e-mailpåmindelse 
ud til ledere (eksklusiv ”soft launch-ledere”), der endnu ikke havde besvaret undersøgelsen. I 
alt har 1.503 ledere modtaget den anden påmindelse. 



 
  
 

 

 

 SVARPROCENT  

Der er opnået en samlet svarprocent på 28%. Tabellen nedenfor viser det opnåede antal besvarelser 
og svarprocenter fordelt på institutionstype. Som det fremgår, er der tale om relativt små afvigelser 
mellem kontaktgrundlaget og de indsamlede besvarelser. Der ses således afvigelser på maksimalt 3 
procentpoint i dagtilbuddenes fordeling på regioner, mens institutionstype varierer med maksimalt 2 
procentpoint. Svarprocenten inden for de enkelte regioner varierer også kun i beskedent omfang 
(26-32%), og det samme gælder mht. institutionstype (27-34%).  

 Svarprocent opdelt på baggrundsoplysninger 

Grundlag fordelt på baggrundsop-
lysninger 

Antal i 
kontakt-

grundlag* 

Andel i 
kontakt-
grundlag 

Antal 
Besvarel-

ser** 

Fordeling 
af besva-

relser 
Svarpct. 

Region 

Hovedstaden 815 35% 211 32% 26% 
Midtjylland 529 23% 164 25% 31% 
Nordjylland 243 10% 72 11% 30% 
Sjælland 330 14% 104 16% 32% 
Syddanmark 433 18% 112 17% 26% 

Institutions-
type** 

Aldersintegrerede 1.208 51% 326 49% 27% 
Børnehaver 975 42% 281 42% 29% 
Vuggestuer 166 7% 56 8% 34% 

Total 2.350 100% 663 100% 28% 
*Undervejs i dataindsamlingsperioden har Epinion modtaget i alt 10 tilbagemeldinger om institutioner fra det oprindelige 
berigede kontaktgrundlag, der har vist sig ikke at være relevante (fx fordi de er lukket ned eller har vist sig at være fritids-
klubber for ældre børn). I ovenstående tabel er disse institutioner ekskluderet fra beregningerne. 
**Oversigten er inklusiv de ledere, der i spørgeskemaet har angivet, at de ikke har ansat en nyuddannet pædagog inden for 
det seneste halvandet år, og som dermed er blevet screenet ud af spørgeskemaet. De er inkluderet i beregningen af svar-
procenten, da de fortsat udgør en del af kontaktgrundlaget.  
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OM OS 

 
Vi er et af Skandinaviens største konsulent- og analysefirmaer med 
kontorer i Danmark, Grønland, Norge, Storbritannien, Sverige, 
Tyskland, Vietnam og Østrig.  

Vi er en mangfoldig arbejdsplads med internationalt perspektiv og 
samarbejdspartnere i hele verden og beskæftiger mere end 150 
fastansatte medarbejdere og 500 interviewere. 

Vi leverer skræddersyede undersøgelser, der sikrer et solidt 
grundlag for optimale beslutninger. Vores mål er altid at præsen-
tere analyseresultater og yde rådgivning af højeste kvalitet. 
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