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Abstract: 

By the middle of the 20th century, modern European thinking poured the framework for the great interest 

in voluntary work. This obviously had brought some changes as it shows that people are more engaged in 

volunteering. Despite the great interest in volunteering at humanitarian and religious associations, there is 

still many that doesn’t prefer to belong in an association or take greater responsibility. This remains as a 

challenge in terms of recruiting and retaining volunteers. The thesis aims at solving the problem, which may 

lie in increasing member’s loyalty. Loyalty may be argued to be one of the most important assets for such 

voluntary associations as this will make the volunteers more positively committed and energetic to the 

challenges as well as taking greater responsibilities and positions. Initially, the EPSI model with the 

collected samples was therefore used as an estimation model to solve this issue. The method showed the 

variables that had the greatest influence in loyalty. The collected sample was then divided into different 

segments as this was done with the purpose of clarifying the characteristics of the segments so that the 

reader gained an overview of the segments that associations should primarily target. It was estimated that 

variables as image, involvement and complaint management had a major influence in creating loyalty 

among the volunteers. In religious associations, conviction also played a significant role in creating loyalty. 

In the cluster analysis, the sample was divided into 4 parts, which identified segments with different 

characteristics and was further prioritized. The strategic approach was further included as it was important 

to maintain, improve and allocate position/resources in a correct way and to gain insight into the different 

significant variables that influenced loyalty as well. This approach provided an alternative take on how to 

apply the conclusions from previous analysis. The thesis should be seen in the light of being useful and 

applicable to all voluntary associations in term of methodological approaches, where the results will mainly 

be relevant to value-based associations. 
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Introduktion: 
Gennem århundreder blev vores samfund styret med troen om, at mennesker var skabt til et bestemt 

formål, og dette formål var således givet af Gud. I tidernes morgen, hvis der tages udgangspunkt i oldtidens 

Grækenland, har både Plato og Aristotle taget det i betragtning af, at alt omkring os har en essens, dvs. et 

bestemt sæt af centrale egenskaber, der er nødvendige, eller væsentlige – i ting at være, hvad det er 

(Aristotle, 384 BCE).  

I den vestlige historie har essensen ofte været drivkraft som et middel til doktriner, der havde tendens til at 

individualisere forskellige former for eksistens. Denne tro, esssentialisme, var standard universalt syn helt 

op til det sene 19. århundrede. I Europa var det f.eks kristendommen og familien, der førhen gav mening 

med livet. Senere hen var der personer, der udfordrede denne tankegang, såsom Friedrich Nietzsche, der 

omfavnede Nihilisme på baggrund af en skeptisk tilgang. Efterfølgende tog Jean-Paul Sartre spørgsmålet op 

omkring essens, og hans konklusion blev herefter rammerne for, hvad vi kalder for eksistentialisme i dag. 

Eksistentialisme, hvor tanken ligger i at give eksistens forrang for essens. Dvs. at mennesket først bliver 

født, hvorefter det er op til mennesket selv at finde ud af hvem man er (Internet Encyclopedia of 

Philosophy).  

Dette begyndte i midten af det 20. århundrede at strømme i moderne europæisk tænkning. Disse og andre 

faktorer har ledt til man foretager flere valg på egen hånd hvor man er mere uafhængig af samfundets 

rammer. Dette kan i dag ses ift. den måde, vi drives på, idet vi bruger meget tid på os selv og en masse tid 

på netop at finde frem til denne særlige mening med vores liv; det kan være gennem religion, kampen for 

social retfærdighed, kunst, eller uddannelse andre. Alle disse tanker er en konsekvens af en øget 

selvrealisering/selvopfattelse, hvor mennesket sættes som centrum og står for værdier som 

selvstændighed, selvrådighed, autonomi og identitet (thefreedictionary).  

Denne nye forståelse og filosofi vil ikke have en stor betydning, hvis ikke det medvirker til en øget indsats 

ift. at realisere sine ambitioner. I anledning af dette, vil der ses på frivilligt arbejde, da arbejde som dette 

indikerer mere end blot at få noget materialistisk tilbage, men derimod bærer det en større mening. 

Meningen med frivilligt arbejde bærer netop interessen i at gøre noget, der er større end en selv. Dette 

vækker selvfølgelig interesse hos befolkningen, hvor det ses at flere i dag beskæftiger sig med frivilligt 

arbejde uden at være medlem af en forening. En rapport fra SFI viser også, at politikerne ønsker - og sætter 

målsætninger - for at en større del af befolkningen skal engagere sig i frivilligt arbejde, og heraf har de 

betonet værdien af dette gennem forskellige politiske initiativer. Der er dog en anden tendens, som viser at 

færre yngre og flere ældre engagerer sig i frivilligt arbejde (Fridberg og Henriksen, 2014, s. 65). I løbet af det 
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seneste år har 39% af befolkningen over 16 år udført ulønnet frivilligt arbejde gennem en organisation eller 

forening.  

 

Figur 1: Andel som har arbejdet frivilligt det seneste år fordelt på status på arbejdsmarkedet. 2015 
Kilde: Danmarks Statistik: http://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=27124  
 

Af figur 1 kan det konstateres, at der er tydelige tegn på, at frivilligt arbejde er noget, som folk beskæftiger 

sig med i løbet af året. For dem, som arbejder mere end 37 timer om ugen, ses det at 30% af disse mener, 

at tidsmangel er hovedårsagen til, at de ikke har udført frivilligt arbejde. Samlet set er det årsager som 

tidsmangel, manglende interesse og øvrige årsager, der afholder en fra at arbejde i en frivillig forening. Ved 

frivilligt arbejde forstås en indsats, der er frivillig, ulønnet, formelt organiseret, udføres overfor personer og 

er til gavn for andre end én selv eller ens familie og slægt. En frivillig organisation er frivilligt grundlagt, ikke-

profit orienteret, medlemskabet hos organisationen er frivillig og baseret på frivillig og ulønnet arbejdskraft 

(Definition fra Social-, Børne- og integrationsministeriet).  

Hvis man ser på en femårig periode, er der omkring 70% af befolkningen, der har engageret sig i ulønnede 

aktiviteter (Elleman, 2014, s. 8). Det kan derfor konkluderes, at den stigende tendens, den tidligere omtalte 

verdensanskuelse, den nuværende samfundsramme og livssituationen har skabt rammerne for den store 

interesse, da der også ses at de respektive kommuner gøre en ekstra indsats i at inddrage de frivillige 

foreninger (Ibid, s. 39). Til trods for den store interesse for frivilligt arbejde, er der stadig en del, der ikke 

http://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=27124
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knytter sig til en bestemt forening eller er loyale overfor dem. Dette er fortsat en udfordring i forhold til at 

rekruttere og fastholde de frivillige, da det er over det dobbelte af de foreninger der er blevet spurgt, som 

mener, at det er sværere at rekruttere nye frivillige, både til at løse faste opgaver og til bestyrelsesarbejdet 

(Ibid, s. 31). Dette kan også ses i Tabel 4.8 i frivilligrapporten, hvor der er en større tendens til, at det er 

blevet sværere for foreninger at rekruttere og fastholde frivillige (Ibid, s. 33). Det samme kan siges omkring 

den støtte, som de får fra det offentlige, da denne er faldet fra 2012 til 2014 hvor foreningsantallet uden 

indtægt er blevet fordoblet (Ibid, s. 29), hvilke kan betyde, at de frivillige foreninger vil blive endnu mere 

afhængige af de frivillige medarbejdere medlemskontingent, da medlemskabet har en økonomisk 

betydning for foreningens indtægt (Ibid, s. 23). Det kan konkluderes, at det tilsyneladende bliver lettere at 

få flere frivillige, dog er det sværere at få de frivillige til at varetage driftstunge og kontinuerlige opgaver, og 

de ovennævnte fakta, som forhindrer de frivillige i at være kontinuerlige, kan summeres op på følgende 

måde: 

• Færre yngre deltager til frivilligt arbejde. 

• Tidsmangel, manglen af interesse og øvrige årsager. 

• Sværere at rekruttere nye frivillige, både til at løse faste opgaver og til bestyrelsesarbejdet. 

• Den støtte som foreningerne får fra det offentlige, er blevet mindre gennem årene. 
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Problemfelt: 
Dette afsnit har til formål at indsnævre problemet, der vil blive behandlet i afhandlingen. 

Et bud på at bekæmpe de mange udfordringer kan ligge i at forøge medlemmernes loyalitet. Formålet med 

afhandlingen er derfor at finde frem til de variable, som forudsætter skabelsen af brand loyalitet. Loyalitet i 

sammenhæng med afhandlingen vil anvendes til at give en alternativ løsning på problemet, da det tænkes 

at loyale frivillige vil være mere positivt engagerede og energiske overfor udfordringerne samt arbejdet, og 

dette kan både være produktivt og en vigtig ressource for foreningerne. Et andet formål med afhandlingen 

er også at give foreningerne et bud på de forskellige karaktertræk ved segmenter samt strategiske tiltag på 

de fundne variable. Analysen skal ses i lyset af at være brugbar og anvendelig for alle frivillige foreninger, 

hvad angår metodetilgangen, hvor resultaterne hovedsageligt kun vil være relevante for de værdibaserede 

foreninger, der beskæftiger sig inden for området. 

Afhandlingens område vil indsnævres til arbejde med humanitære og religiøse foreninger. Årsagen til at der 

er blevet valgt humanitære og religiøse foreninger er, at der ikke er en stor undersøgelse i feltet, men 

derimod en større tilgængelighed til at foretage personlig kontakt med de erfarne indenfor området (ift. 

dybdeinterview). Unge vil gerne være mere frivillige på det humanitære og sociale område, da de gerne vil 

gøre en forskel i den verden de lever i, hvor det også kan aflæses, at områderne er steget i andelen af 

humanitært samt. kirkeligt arbejde (Elleman, 2014, s. 14). Områderne humanitært samt. kirkeligt arbejde 

anses stadigvæk for at være foreninger, som bruger flest frivillige pr. forening (Boje & Ibsen, 2006, s. 69), 

hvilket er tegn på, at der i fremtiden vil være større muligheder inden for områderne. Et andet studie viser 

også at der er dannet mange nye foreninger det seneste år, hvor hver 1/5 af de humanitære eller religiøse 

er dannet mellem tidspunktet 1990-2004 (Ibid, s. 56). Da foreningstyperne også ses at ligge stor vægt på 

frivilligt arbejde (Ibid, s. 91 & s. 213) vil området samlet set være oplagt for problemstillingen. 

Inden der foretages yderligere, vil der først argumenteres for at man gennem ens ulønnet engagement er i 

stand til at skabe loyalitet i frivillige foreninger, da denne præmis absolut må bekræftes.  

Dette vil gøres ved at se på forskellige motivationsteorier som beviser at faktorer udover materialistisk 

belønning spiller en væsentlig rolle ved skabelse af loyalitet. Teoretikere som McGregor foreslår Theory X i 

kontrast til Theory Y og Ouchi forslår Theory Z. Theory X baserer sig på formodningen om, at medarbejdere 

har en lille ambition for hans/hendes beskæftigelse, hvorimod Theory Y baserer sig på formodningen om, at 

medarbejderne har en internt motivation for hans/hendes beskæftigelse (Mcgregor, 1960). Theory Z er en 

videreudvikling af de to forrige teorier, hvor motivationen formodes af stamme fra en klan mekanisme; dvs. 

at man føler et tilhørsforhold til gruppen. En undersøgelse viste, at Theory X havde en negativ indflydelse 
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på forskning og ens ydeevne, hvorimod Theory Y og Z viste sig at have en positiv indvirkning (Aydin, 2012). 

Dette indikerer, at en stærk intern motivation sagtens kan skabes gennem ulønnede midler.  

Med de ovennævnte Teorier (Theory X, Y & Z) kan det konkluderes, at loyalitet i frivillige foreninger sagtens 

kan skabes gennem ulønnede midler. 

Når dette er bekræftet, er det nu muligt at tage udgangspunkt i loyalitetens betydning i dag, samt hvilke 

effekter og udfordringer loyalitet kan have blandt andet for frivillige foreninger i Danmark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S i d e  11 | 130 

 

Problemformulering: 

Dette afsnit har til formål at snævre det ovenstående problemfelt til kun at omfatte problemformuleringen. 

Problemformuleringen vil reflektere de problemstillinger som frivillige foreninger står overfor: 

Hvordan kan frivillige foreninger i humanitære og religiøse område styrke loyaliteten blandt de frivillige i 

deres forening? 

Underspørgsmål: 

1. Hvilke variable er mest betydelig til at styrke loyaliteten hos de enkelte i frivillige foreninger? 

2. Hvilke særlige karaktertræk skal de frivillige foreninger være opmærksomme på hos segmenterne? 

3. Hvilke tiltag kan de frivillige foreninger gøre for at styrke loyaliteten hos de enkelte? 
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Afhandlingens struktur: 

Dette afsnit har til formål at give et grafisk overblik over afhandlingens forløb. En illustreret metodetilgang 

til afhandlingens problemformulering, dataindsamling og løsningsforslag kan ses i Bilag 32.   
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Metode & Teori: 

Formål med dette afsnit er at redegøre for de væsentligste metoder og tanker, der er udtænkt for 

opbygningen af afhandlingen. 

Videnskabsteori: 

For at der opnås en bestemt besvarelse, foreligger der et paradigme bag vores handling ift. vores indgriben 

i de forskellige scenarier og undersøgelser. Al videnskab og skabelsen af dem, styres faktisk af disse 

paradigmer. Når vi som individer eller som professionelle handler, gør vi det af den opfattelse, vi har, ift. 

hvordan tingene hænger sammen, som vender tilbage til, at man diskuterer spørgsmålet om sandt eller 

falsk. Ontologiske spørgsmål som disse har præget vores opfattelse af verden og er blevet grundigt 

diskuteret af filosoffer, som stadig har relevans for os i dag. Et paradigme kan siges at være: ”Et basalt sæt 

af værdier som styrer vores handlinger – både hverdagshandlinger og handlinger forbundet med 

disciplinerede undersøgelser”. (Guba, 1990, s. 17) 

Denne viden (paradigme) danner således grundlaget for den kvantitative og kvalitative undersøgelse. I 

denne afhandling anvendes der to paradigmer, som tilsammen dækker over de respektive undersøgelsers 

felter. Det ene standpunkt vil tage udgangspunkt i fænomenologi, og det andet vil tage udgangspunkt i 

hermeneutik.  

Det ontologiske grundlag er, at den virkelighed der ses gennem disse paradigmer, er en virkelighed, der er 

subjektiv og skabes i aktørernes bevidsthed på baggrund af fænomenet.  

Den epistemologiske forudsætning beskæftiger sig med, hvordan genstandsfeltet studeres (Voxted, 2010, s. 

54-55). Her vil paradigmerne give en forståelse for at indleve sig i den sociale kontekst (erfaring/oplevelse), 

hvor formålet også er at finde frem til det væsentligste ved fænomenet (Ibid, s. 84). I denne afhandling vil 

det være oplagt med disse to paradigmer (fænomenologi & hermeneutik), da afhandlingen sigter efter at 

finde frem til de væsentligste ved loyalitet, og da denne loyalitetsskabelse er relativ ift. hvordan individet 

oplever det, vil konklusionen basere sig på basis af stikprøvens samlede oplevelser set fra et 

førstepersonsperspektiv. Resultatet vil også være den basis, hvor der udvælges og fortolkes de væsentligste 

faktorer som udspringer fra analysedelen.  

Den metodologiske tilgang i afhandlingen er bygget fra et social/humanvidenskabeligt perspektiv. Metoden 

vil inkludere den kvalitative analyse (dybdeinterview) til opbygningen af den kvantitative (spørgeskema) 

metode, hvor den kvantitative metode vil være tilstrækkeligt til at danne rammerne for en konklusion.  
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Der vil følgeligt anvendes den induktive metode, dvs. vi anvender vores forrige erfaringer og danner 

fremtidige formodninger om, hvordan tingene hænger sammen. Det kan også konkluderes ved, at man går 

fra det specifikke til det generelle (Ibid, s. 105). Et eksempel kan være, at hvis vi undersøgte 100 svaner og 

havde set at de alle sammen var hvide, ville vi formode, at den næste svane nødvendiggør min forrige 

undersøgelse, nemlig at den også er hvid. Afhandlingens analyse tager udgangspunkt i en del besvarelser, 

som vil danne rammerne for konklusionen omkring, hvilke variable der påvirker loyaliteten mest. De 

begrænsninger og problematikker ved anvendelsen af induktion som metodologi er, at ens konklusion altid 

vil være i sandsynlighedsgrader, som gør at ens argument aldrig vil kunne opnå vished, hvilket David Hume i 

1800-tallet også argumenterede for. Han konkluderede, at det at gå fra et begrænset antal af observerede 

fænomener til at drage konklusioner vedrørende et ubegrænset antal af fænomener er udover, hvad en 

hver form for fornuft kan stå inde for (Hume, 1748, s. 108).  
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Teorivalg: 

Formålet med afsnittet er, at begrunde valget af teori samt valget af området (humanitære & religiøse 

foreninger). 

I første omgang blev EPSI-modellen anvendt som en inspiration hvor der blev foretaget ændringer i 

modellen for at tilpasse den til afhandlingens område (Se Figur 3). Årsagen til netop valget af EPSI-modellen 

skyldes dens relevans og målbarhed, når der beskæftiges med loyalitet. Afhandlingens hovedområde 

omhandler loyalitet, og på baggrund af dette anses EPSI-modellen for at være værktøjet, der er i stand til 

både at måle relationen mellem underspørgsmålene (målevariable) og de latente variable, samt at se på de 

væsentligste latente variable, der har den største virkning på loyalitet. Udover dette har modellen en 

rimelig relevans for pensummet i flere forskellige fag på studiet, hvor loyalitet fremkommer som emnet. I 

disse fag bliver loyalitet også brugt som et statistisk mål (gennem SPSS eller SmartPLS), til at skabe 

følgeslutning over spørgeskemaer og måling af tilfredshed, hvilke akkurat er den samme tilgang 

afhandlingen vil følge. De opstillede problemstillinger kan hermed bedst besvares gennem anvendelse af 

samme metodologi og model. 

Selvom EPSI-modellen er anvendt som en inspirationsmodel, er der foretaget ændringer i modellen med 

det formål at tilpasse den til det område (humanitær & religiøse foreningers), som afhandlingen tager 

udgangspunkt i. Dette anses for at være acceptabelt, eftersom andre studier også har anvendt denne 

metodologi (Martensen & Grønholdt, 2003). Loyalitetsanalyse omhandler heller ikke kun om 

produktmæssige apparater, da der i feltet eksisterer studier, der ikke tager udgangspunkt i et bestemt 

produkt ved anvendelse af EPSI-modellen (Kristensen et al., 2000, s. 1007-1015). Disse argumenter sætter 

afhandlingens problemfelt i et positivt lys og giver mulighed for at tage udgangspunkt i området som 

omfatter humanitære og religiøse foreninger. 

Afhandlingens tilgang til besvarelsen af problemformuleringen vil være gennem modificering af EPSI-

modellen fra det nye input i dybdeinterviewene (kvalitativ) samt andre tidligere studier og frivillige 

rapporter vil lede til formulering af det endelige spørgeskema (kvantitativ). Derefter vil spørgeskemaerne 

sendes ud til respondenterne til foretagelse af yderligere demografiske, adfærdsmæssige analyser 

(krydstabel, paired sample test mm.) samt analyser af holdningsmæssige aspekter (Bootsrapping, 

klyngeanalyse mm.). Inkludering af både dybdeinterviewet samt. spørgeskemaet er for at tilpasse en 

overordnet overblik over feltet og samtidig være i stand til at drage generelle konklusioner for 

afhandlingen, hvilke vil omtales senere. 
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I afhandlingen blev stikprøven opdelt i forskellige segmenter hvor dette blev gjort med henblik på at få 

afklaret segmenternes karakterrtræk. Der blev yderligere forklaret medlemmernes beslutningsproces i 

efterfølgende sammenhæng, da der er andre faktorer udover medlemmernes karaktertræk, eksempelvis 

deres psykologiske tilstand samt omverdenen, der spiller en vigtig rolle i medlemmernes valg.  

Segmenternes karaktertræk og deres beslutningsproces vil have en betydning for implementering af de 

forskellige strategiske tiltag, eftersom disse er afgørende for om de forskellige variable bliver modtaget 

positivt, neutralt eller negativt hos segmenterne. Dette var også gjort, for at foreningerne fik et overblik 

over de segmenter som foreningerne skulle sigte efter imens man undgik andre ineffektive segmenter.  

De strategiske tiltag blev valgt ved at tage højde for de forrige analyser (underspørgsmål 1 og 2 i 

problemformulering), hvor der følgeligt blev givet forskellige alternativer i de strategiske tiltag for 

variablene, som i fremtiden vil have en betydning for de frivillige foreningers indsats. En anden årsag til 

medtagelse af strategiske tiltag var for at få en dybere indsigt i de forskellige variable, som betød noget for 

loyalitet, hvor der gennem disse variable blev vist et alternativt bud på hvordan man kunne anvende 

konklusionerne fra forrige analyser fra den strukturelle model og klyngeanalysen. 

Der kan måske argumenteres for, at et af de vigtigste aktiver for sådanne frivillige foreninger er 

medlemmernes loyalitet. Derfor vil afhandlingens hovedvægt være på loyalitet, og selvom der kunne 

foretages andre analyser end medlemmernes loyalitet, anses emnet for værende både relevant og nyttigt 

på baggrund af følgende årsager: 

1. Analysen vil være et supplement i feltet, da der allerede på forhånd er meget få undersøgelser og 

manglende interesse i værdiorienterede foreninger (Boje & Ibsen, 2006, s. 95) 

2. Da der er vanskeligheder med at få nye medlemmer til at komme til møder, engagere sig i 

foreningsarbejdet, hvor over halvdelen af de humanitære foreninger (56%) og lidt under af de 

religiøse (45%) også mener, at det er et delvist eller stort problem at få frivillige til andre opgaver 

end bestyrelsen (Ibid, s. 77), vil afhandlingen være et værktøj til identifikation af mulige årsager og 

løsninger. 

3. Analysen er med til at identificere årsager til tilfredshed og loyalitet, der motiver medlemmerne til 

at forblive aktive og engagerede i foreningen.  

4. Adgang til den mest sensitive og indsigtsfulde information, som kommer fra dem, som beskæftiger 

sig med frivilligt foreningsarbejde, dvs. der modtages eksplicit viden.  

5. Den respektive tilgang, kilderne, materialerne og målingerne kan blive anvendt og være brugbare 

for andre frivillige foreninger (også dem som ikke befinder sig i den samme foreningstype). 
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6. Da loyalitet er det sidste output I EPSI-modellen, skaber dette mulighed for at anvende relevante 

modeller til afklaring af afhandlingens problemformulering.  

7. Øget loyalitet vil medvirke til en formindskelse af omkostninger i form af fastholdelse da 

omkostningerne for kundefastholdelse er væsentligt mindre end kundeerhvervelse (Fornell & 

Wernerfelt, 1987).  

8. Et øget brand loyalitet vil medvirke til at man opnår medlemmer som er mere modståelighed over 

andre konkurrerende udbydere og skaber positive implikationer vedrørende Word-of-Mouth 

(Caceres & Paparoidamis, 2005). 

9. Der bemærkes yderligere at der ikke helt ser ud til at eksistere en klar sammenhæng mellem 

medlemmernes anledning og motivation til at fortsætte (Elleman, 2014, s. 18) hvor afhanlingen vil 

være et supplement til ikke kun at besvare medlemmernes fortsættelighed, men også hvorfor man 

vælger en bestemt forening.  

Undersøgelsesstrategi: 

Der vil medtages både kvalitativ samt kvantitativ metode. Den kvalitative metodes interviewform vil tage 

form af et dybdeinterview, som er et interview, der er ”ustrukturerede, direkte, personlige interview med en 

enkelt respondent” (Malhotra, 2004, s. 147). Den kvalitative del er indsamlet med henblik på at skabe den 

fornødne forståelse og for at sætte sig ind i respondentens perspektiv, hvilket også er det generelle formål 

(Voxted, 2010, s. 186). Det er for at få afklaret, hvilke variable der spiller en rolle i henholdsvis at skabe 

loyalitet, samt bekræftelse/afkræftelse af de eksisterende variable i EPSI-modellen. Et andet formål er også 

at få afklaret det som skal spørges til den kvantitative del, dvs. at få afklaret, at der ikke udspørges noget 

irrelevant, således at undersøgelsens validitet forøges. Den kvalitative interview (dybdeinterview) starter 

eksplorativt i sin karakter, som senere giver os et stærkere, mere sikkert fundament og anvendes som et 

led af vores fænomelogiske tilgang, da interviewet er et middel til at sætte os fri fra vore egne forestillinger 

for at sætte os ind i andre menneskers livsverden (Goulding, 1999, s. 863). Selvom objektivitet er er vigtig 

enhed af undersøgelsen, kan intervieweren dog ikke undgå at påvirke og blive påvirket af respondenten. Da 

dette interview skabes i samspil mellem disse to personer, bliver det ikke muligt at adskille den modtagne 

information fra respondentens følelser og værdier (Voxted, 2010, s. 57).  

Da afhandlingens emneafgrænsning er kendt på forhånd, vil der foretages et semistruktureret interview, 

som forholder sig til en interviewtype, der har en delvist struktureret tilgang til samtalen, hvor man på 

forhånd har forberedt nogle få spørgsmål til respondenten (Se Bilag 1). Disse spørgsmål vil ofte stilles alt 

efter, hvordan interviewet udvikler sig, hvor spørgsmålene hovedsageligt omhandler de variable, der er i 

den strukturelle model (EPSI-modellen). Da det tidligere blev defineret var formålet med det kvalitative 
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interview, at der opnås detaljeret viden om feltet, hvor det er respondentens subjektive livsverden, der vil 

danne rammerne. I sammenhæng med dette spiller både sproget og tryghed en væsentlig rolle under 

interviewet. Med udgangspunkt i det fænomenologiske paradigme vil det ikke forventes, at respondenten 

kender til særlige faglige termer eller tekniske krav omkring interviewet (Calder, 1977, s. 362). Der vil også 

til gengæld sørges for, at der tales på en naturlig måde, hvor man prøver at have empati overfor den 

anden, men uden at det virker unaturligt, da dette kan skabe utrygge rammer. Sproget har derfor også en 

forbindelse til tillid, da et hverdagssprog ift. temaet frivillige organisationer passer bedre til interviewet. 

Tillid defineres som "en persons villighed til at blive udsat for handlinger fra en anden person" (Mayer et al., 

1995) og hvis denne sikkerhed opnås, vil man være mere tilbøjelig til at være tryg omkring at blive udsat for 

spørgsmål relateret til emnet. Da tryghed også spiller en væsentlig rolle for respondentens korrekte 

formulering af vedkommendes opfattelse, er det udtænkt, at interviewet vil starte med en kort briefing og 

dernæst med korte/lette spørgsmål (Se Bilag 1), som vil danne grundlag for forløbet for interviewet og 

dernæst vil omhandle specifikke områder. Der vil derefter aller højest bruges 5 minutter på at få svar på 

hvert af de følgende emneområder (Se Bilag 1), da interviewet ellers vil være alt for abstrakt og samtidig vil 

det tage alt for lang tid. De spørgsmål under hvert felt vil stilles ustruktureret og i andre tilfælde vil disse 

springes over, alt efter interviewforløbet.  

Respondenterne udvælges på baggrund af de samme kriterier, som der er opstillet i spørgeskemaet. Dvs. 

personen skal være over 16, være medlem af en frivillig forening indenfor humanitære og religiøse 

foreninger. Dog tilføjes der et ekstra kriterie, som er, at personen mindst har været 3 år i foreningen som 

de frivilligt arbejder for, da det er vigtigt at respondenten har viden, erfaring, holdninger og indsigt inden 

for området. Personen skal også være aktiv mindst 2 dage om ugen i den forening personen tilhører, 

eftersom en passiv deltagelse i diverse foreninger ikke vil give personen den tydelige indsigt, erfaring og 

holdning for området. Antallet af respondenter er ikke tydelige ift. den givne interviewform, da kvalitativ 

analysemetode afhænger meget af det, som man undersøger og dette udleder til at man interviewer så 

mange personer, som det kræver at finde ud af det, man har brug for at vide (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 

166). 4 personer er blevet vurderet til at være rimelig for at give et billede af foreningsområdet, da for 

mange besvarelser kan gå hen og blive vanskeligt at summere. 

Ambitionen er ikke at give et generelt billede af fænomenet, da antallet tydeligeligvis ikke er tilstrækkeligt 

til dette. Dog er ambitionen at sige noget om de mennesker, der indgår i undersøgelsen og at tilføje en 

mere detaljeret, korrekt fortolkning til den kvantitative undersøgelse, samt at verificere de allerede 

opstillede variable. Ved afslutningen af de 4 interviews, vil disse (udtalelser) fortolkes ud fra deres kontekst 

og betydning af den kvantitative del, hvilket frembringer det hermeneutiske paradigme. 
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Den kvantitative metodes undersøgelse vil tage form som et spørgeskema, som er en videnskabelig 

metode, indeholdende en række af spørgsmål, der anvendes til at indhente viden fra respondenterne 

(Malhotra et al., 2013, s. 184) Spørgeskemaet blev opfundet af Statistical Society of London i 1838 (Gault, 

1907). Der er en masse konkrete fænomener, som man gerne ville indsamle viden om, hvor der ikke findes 

en generel vedtaget målestok ligesom ved fysiske fænomener. Målingerne vil derfor basere sig på 

respondenternes opfattelse af spørgsmålet, hvor denne måling vil blive baseret på et subjektivt udsagn. 

Både begrebsmæssigt og på det taksonomiske niveau vil respondenterne variere ift. til deres opfattelse af 

spørgeskemaet. Denne teknik har været under voldsom kritik fra samfundsvidenskabelige forskere, som 

fremførte, at spørgeskema metoden er overfladisk (Kaplan & Sacuzzo, 2009). På baggrund af dette undrer 

man sig over, hvordan spørgeskema metoden stadigvæk har sin udbredelse som den har i dag. Set i lyset af 

dette kan der argumenteres for anvendelsen af spørgeskema, da det giver langt større sikkerhed for at sige 

noget omkring totalpopulationen, hvis spørgeskemaet bliver sendt gennem email eller er online 

tilgængelig, hvor respondenten svarer når de vil (Malhotra et al., 2012). Selvom der er sluppet et par 

besvarelser, som enten er falske eller er forkert opfattet af respondenten, vil en langt større svarprocent ift. 

visse svarmuligheder være tilstrækkelig nok til at afklare myten om tilfældige subjektive variationer, da 

loven om store tal viser processens bevidste besvarelser, hvor dette vil bekræftes gennem forskellige 

statistiske analyser som krydstabeller, partial least square mm. Derfor er en konsensus eller en delvis 

konsensus, hvor der er tydelige indikationer på at præferere bestemte besvarelser fremfor andre være 

fortolket som betydelige og mærkværdige for stikprøven. Fænomenologien som terminologi vil referere til 

de strukturer af oplevelser i undersøgelsen og hvordan disse opfattes fra et førstepersons perspektiv, hvor 

hermeneutikken vil prøve at skabe en mening bag de forskellige fænomener gennem den hermeneutiske 

cirkel, hvor man prøver at forstå de enkelte observationer (respondenterne) ud fra sin helhed (resultatet). 

Formålet i denne afhandling med disse besvarelser vil være at opstille og måle de signifikante variable til 

den strukturelle model (EPSI-modellen). Derfor er det essentielt at udformningen af spørgeskemaet er 

korrekt, da dette er afgørende for undersøgelsens validitet.  

Der blev i starten taget kontakt til mange foreninger, der beskæftiger sig inden for området gennem 

foreningsportalen (Frivillighed.dk). Der var desværre mange af de store foreninger som Amnesty 

International, Kirkens Korshær, Frelsens Hær mm. der ikke kunne deltage i spørgeskemaundersøgelsen, 

men til gengæld var der således andre som Ungdommens Røde Kors, KFUM & KFUK, Jesu Kristi Kirke af 

Sidste Dages Hellige og Muslimsk Ungdom i Danmark, som havde mulighed for at deltage i undersøgelsen. 

De delte spørgeskemaet videre på deres diverse facebooksider. De resterende var gennem eget netværk og 
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henvendelse til de store Facebookgrupper som ”Venligboerne København & omegn”, hvor spørgeskemaet 

også fik mulighed for at blive delt efter administratorens godkendelse.  

Ved udarbejdelsen af spørgeskemaet blev der anvendt Surveyxact, der fungerer som et elektronisk 

spørgeskema, der indsamler respondenternes svar gennem det udleverede link. Fordelene ved at anvende 

et elektronisk spørgeskema er, at man når ud til rigtig mange mennesker, det koster intet at gennemføre, 

god responsrate, høj reliabilitet. Derimod er ulemperne sikkerhedsproblemer, spørgeskemaet kan anses 

som spam, ingen mulighed for dialog, større chance for misforståelser og større chance for at ramme den 

forkerte målgruppe (Andersen et al., 2013, s. 278).  

Spørgeskemaet som er blevet sendt ud til de respektive foreninger indeholder 48 spørgsmål. Et overblik 

over de respektive spørgsmål kan ses i Bilag 3. Der er anvendt lukkede spørgsmål for spørgsmål 1-12 

(undtagen spørgsmål 3), da dette vil lette det senere arbejde ved indtastningen og ved analysedelen. 

Ulempen ved lukkede spørgsmål kan være at respondenterne ikke får muligheden for at give det eksakte 

svar, da svarmulighederne er begrænsede. Ved spørgsmål 13-48 er der anvendt skalaspørgsmål, som 

indeholder likert fem-punkts skala, hvor respondenten præsenteres for en række udsagn (fremlagt på en 

skala), om han/hun er meget enig, enig, hverken/eller, uenig eller meget uenig. likert fem-punkts skala er 

udvalgt til den strukturelle model for at udtømme de mulige valgmuligheder, man har, men der kan opstå 

tilfælde hvor respondenten svarer med ”Hverken/eller” i tilfælde af, at han/hun ikke kender svaret. Et 

andet problem ved den opstillede fem-punkts skala er, at spørgsmålene fra 13-48 inkludere den samme 

basis som svarmulighed, hvilket kan føre, til at man hurtigt går videre for at afslutte skemaet og svarer 

hurtigt på spørgsmålene. Disse ting skal tages i betragtning ved undersøgelsen af datamaterialet. 

Spørgsmål 1, 3-9 og 12 er udarbejdet efter en Nominalskala, spørgsmål 2 og 8 er udarbejdet efter en 

Ordinalskala, spørgsmål 13-48 er udarbejdet efter en Intervalskala og spørgsmål 11 er udarbejdet efter en 

Ratioskala. Spørgsmål 1-12 relaterer sig til demografiske, geografiske samt. adfærdsmæssige spørgsmål 

omkring ens eget forhold og relation med foreningen, imens spørgsmål 13-48 omhandler de 

holdningsmæssige variable, som skal refereres til den strukturelle model (EPSI-modellen). Spørgsmål 2, 4 og 

5 fungerer som screeningskriterier, der diskvalificerer personer, som ikke opfylder de opstillede 

forudsætninger (Se Bilag 4). Spørgsmål 1-12 er simple spørgsmål, da disse vil medvirke til at give 

respondenten en let tilgang til spørgeskemaet, da spørgsmålstypen er genkendelig og almene i sin essens, 

hvor de specifikke loyalitetsrelateret spørgsmål (13-48) er placeret til sidst. Indholdet er også simplificeret, 

da formålet igen er, at få mange respondenter til at svare på spørgeskemaet og motivere dem (Andersen et 

al., 2013, s. 307-310). For at klargøre indholdet er alle spørgsmålene kategoriseret i Bilag 4, som skaber et 

overblik over de tidligere omtalte klassifikationer ift. deres type, skala, indhold mm. (Se Bilag 4). De 
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spørgsmål, der blev stillet i de latente variable i EPSI-modellen inkluderede 3 forskellige indikatorer, hvor 

hver af dem dominerede de teoretiske og praktiske målenheder under kundetilfredsheds-feltet (Ryan, 

1995, s. 12). Det første delspørgsmål udgjorde, hvordan ens oplevelse med variablen har været ift. ens 

frivillige arbejde, hvor det andet delspørgsmål udgjorde, hvor vigtigt denne variabel var for dem selv og det 

tredje spørgsmål gik på, hvor idealt denne variable var i ens forening. Hvert spørgsmål opfanger forskellige 

aspekter af en underliggende tilfredshedsopfattelse og ved kombination af de 3 underliggende spørgsmål 

vil svarende give et rimeligt nøjagtigt mål for de enkelte latente variable hos individet (Grønholdt et al., 

2000, s. 510-511).   

Formålet med undersøgelsen blev præsenteret i den udsendte mail til de respektive foreninger (Se Bilag 2) 

og er også skrevet på forsiden af det udleverede spørgeskema (Se Bilag 3).  

Dette bestod i at få afklaret respondenternes diverse forhold til de opstillede latente variable i den 

strukturelle model (EPSI-modellen). Spørgeskemaet vil være indholdet af den information, der skal 

integreres med statistiske redskaber til at udlede og forstå betydninger, sammenhænge, værdier, løsninger 

og dermed konklusionen på afhandlingens problemformulering. De identificerede mulige løsninger har et 

præskriptivt sigte, hvor den nye information forhåbentlig vil være en nyttig rapport til fremtidige studier af 

lignende fænomener.  

I enhver undersøgelsesfelt er det essentielt at tage udgangspunkt i validitet samt. reliabilitet, da disse 

begreber definerer afhandlingens pålidelighed samt. gentagelighed.  

Begrebet validitet bruges i sammenhæng med at se om resultaterne er dækkende for det, som man 

ønskede at undersøge. Den høje validitet opnås, hvis der sikres en sammenhæng mellem 

problemformuleringen og konklusionen, dvs. at konklusionen er det ønskede (Blumberg et al., 2014) Ved 

den kvantitative metode kan der opstå sproglige formuleringsproblemer, hvis spørgeskemaet skaber tvivl 

om, hvad der ønskes besvarelse på. Selvom metoden, som tidligere omtalt, fik masser af kritik for ikke at 

besidde en generel målestok, vil antallet af besvarelserne, der indikerer bestemte tendenser, ikke være et 

tilfældigt udfald. Ved den kvalitative metode vil denne metode ikke volde store problemer ift. opgavens 

validitet, eftersom der er mulighed for at få svar gennem statistiske redskaber på specifikke spørgsmål i 

problemformuleringen. Dette vil betyde, at sammenhængen mellem det, der undersøges 

(problemformuleringen), og det der bliver undersøgt (konklusionen) være høj. Da validitet hovedsageligt er 

langt større i kvalitative data i modsætning til det kvantitative, vil dette også vurderes til at gælde i 

afhandlingen, dvs. de kvantitative har mindre validitet sammenlignet med de kvalitative.  
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Begrebet reliabilitet bruges i sammenhæng med at se om resultaterne er gentagelige og stabile for det, 

man er nået frem til. Den høje reliabilitet opnås, hvis det opnåede resultat kan gentages, hvor testen vil 

komme frem til det samme resultat ved gentagne forsøg, dvs. konklusionen er gentagelig og præciseret 

(Blumberg et al., 2014). Det er enormt relevant, at der eksisterer en høj reliabilitet ift. den kvantitative 

metode, da selve metodens formål er at sikre stabile/gentagelige resultater, som vil være årsagen til 

afhandlingens pålidelighed. Der vil derfor anvendes en konsekvent metode med fyldestgørende population, 

for at opnå reliabiliteten for den kvantitative metode. Ved den kvalitative metode er dette sværere at opnå, 

eftersom dybde interview kan variere og være subjektive ift. deres kontekst, dataindsamling, holdninger, 

fortolkninger mm. Da resultatet ikke kan gentages på samme måde, vil den kvalitative metode i 

afhandlingen have en lav reliabilitet. Dette betyder ikke, at det kvantitative datamateriale automatisk opnår 

en høj reliabilitet, eftersom der også er opstået et mindre forventet antal deltagere i undersøgelsen (Se 

afsnit Frafald). 

Begge begreber (validitet & reliabilitet) er afhængige af hinanden, hvor mulige konsekvenser vil opstå ved 

manglen af det ene. Hvis validiteten er høj og reliabiliteten er lav, vil det føre til, at man har undersøgt det 

man ville, dog er undersøgelsen muligvis ikke gentagelig. Modsat gælder det, hvis validiteten er lav og 

reliabiliteten er høj, vil det føre til, at man ikke fik undersøgt det man ville, dog er undersøgelsen gentagelig 

og vil give det samme resultat gang på gang. Ved den kvalitative metode vil validiteten vurderes til at være 

høj, hvor reliabiliteten vurderes til at være lav og ved den kvantitative metode vil validiteten vurderes til at 

være lav, hvor reliabiliteten til at være middel. Dette vil skabe problemer jf. troværdigheden ift. 

afhandlingen, men da undersøgelsesmetoder (kvantitative & kvalitative) ikke er adskilte i undersøgelsen, vil 

den samlede konklusion (validitet) samt gentagelsen (reliabilitet) være nogenlunde tilstede i det 

epistemologiske grundlag. Argumentet for at anvende flere teknikker er at styrke afhandlingens reliabilitet 

og validitet (Flyvbjerg, 1988, s. 17). En kombination af de få respondenter med dybdegående besvarelser 

(kvalitativ) samt de mange respondenter med overfladiske besvarelser (kvantitativ) vil være strækkeligt til 

at opnå en troværdig konklusion, selvom der kan foreligge problemer for hver metode, jf. figur 2: 
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Figur 2: Dimensioner i kvalitative interview samt. det kvantitative interview. 
Kilde: Inspiration fra Voxted, Søren; 2006; Academica; Valg der skaber viden + Egen tilvirkning. 
 
Der vil yderligere tilføjes, at den kvalitative metode bygger på den kvantitative metode, hvor der ikke tales 

om en sideløbende anvendelse af begge metoder, men nærmere en proces, hvor det kvalitative integreres i 

den kvantitative del. En illustreret metodetilgang til afhandlingens problemformulering, dataindsamling og 

løsningsforslag kan ses i Bilag 32.   

Undersøgelsesdesign: 

Undersøgelsesdesignet i afhandlingen vil være i form af det teorisøgende undersøgelsesdesign, da der ikke 

er mulighed for, at man direkte er i stand til at pege på faktorer for loyalitet. Undersøgeren har et 

udforskende (eksplorativ) og en søgende attitude til genstandsfeltet, da man ikke på forhånd er begrænset 

til et bestemt teorifelt, som direkte forklarer årsagen til loyalitet blandt frivillige. Man må som 

udgangspunkt skabe sig en forståelse gennem en undersøgelse, som har en relevans til emnet ”loyalitet” 

(Hirschman, 1986, s. 240). Der kan til gengæld også argumenteres for et teoritestende design (også kaldet 

case-metoden), da der allerede er fastlagt, hvad der skal undersøges gennem en målrettet og planlagt 

proces inden de respektive personer interviewes. Dog er det teorisøgende valgt, da metodetilgangen som 

omtalt tidligere allerede er induktiv (Voxted, 2010, s. 185) 

Undersøgelsesmetode: 

Dataindsamling vil både foregå gennem primær (field-research) og sekundære datakilder (desk-research). 

Primære data har til gavn at indsamle præciserede data, dog er denne indsamlingsmetode dyr og 

tidskrævende, og det modsatte gør sig gældende for de sekundære data. Sekundære data har til formål at 

dække eventuelle forskningsområder, der er tidskrævende og begrænsede på egen hånd, hvilke anvendes 
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til at afdække mindre signifikante argumenter (Andersen et al., 2013). Her vil der benyttes bøger, artikler 

(peer-reviewed), hjemmesider og rapporter.    

Afgrænsning: 

Formålet med afsnittet er at klargøre undersøgelsen kriterier for genstandsområdet. 

En metodisk afgrænsning ved undersøgelsen er, at konklusionen vil være en generalisering af den 

indsamlede data, dvs. udgangspunktet vil være at forstå hele datamaterialet, og ikke de enkeltes motiv bag 

enhver loyalitet. Afhandlingen tager hensyn til, at der ikke arbejdes med profitmaksimering, løn eller andre 

økonomiske termer. Afhandlingens sigte er, at inkludere flere former for “soft science” der specialiserer sig 

til felter som psykologi, sociologi, fortolkning af menneskelig adfærd mm. (Dictionary.com). En anden 

begrænsning ved afhandlingen er, at formålet kun er at besvare, hvilke variable og tiltag der skal udføres 

for at gøre de frivillige medlemmer mere loyale i de frivillige foreninger. Dvs. afhandlingens hensigt vil være 

at give et indblik i, hvordan loyalitet skabes i en generel forstand. De udvalgte variable i afhandlingen er 

taget fra den strukturerede model (EPSI-modellen) samt fra vigtigte inputs fra dybdeinterview, tidligere 

studier samt. frivillige rapporter forbeholdt med ændringer og tilpasninger til området. Afhandlingens 

beliggenhed er geografisk afgrænset til kun at omhandle foreninger i Danmark, da afhandlingen ellers skal 

tage hensyn til mange andre faktorer end afhandlingens præmisser.  

Der er blevet valgt at beskæftige sig med området humanitære og religiøse foreninger omtalt tidligere i 

problemformuleringen.  

De kriterier, der anvendes for de kvalitative data for respondenterne, er, at de mindst skal være 16 år, være 

frivillige i humanitære & religiøse foreninger, være mindst 3 år beskæftiget og være aktive i foreningen 

mindst 2 dage om ugen. De kriterier, der anvendes for de kvantitative data for respondenterne, er, at de 

skal være mindst 16 år samt. være frivillig i en humanitær & kirkelig forening. 
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Den strukturelle model: 

Formålet med afsnittet er at opstille og definere den strukturelle model, som skal anvendes til de senere 

analyser.  

Den strukturelle model er ikke en model der vil opstilles fra bunden, men er en videreudvikling af den 

tidligere allerede eksisterende loyalitetsforskning. Den tidligere model vurderes til at have en relevans for 

besvarelsen af problemformuleringen, dog vil der foretages modifikationer af modellen. Der vil derfor 

foretages ændringer ift. de variable der enten ekskluderes, inkluderes eller beholdes i modellen og dette vil 

gøres i overensstemmelse med det valgte område (humanitær og kirkelige arbejde). De indsamlede 

dybdeinterviews samt. tidligere studier og andre frivillige rapporter vil hjælpe med at identificere de 

latente variable og deres relevans ift. afhandlingen.  

EPSI modellen: 
EPSI modellen er et generisk måleinstrument som måler kundetilfredshed og kundeloyalitet ud fra en 

række opstillede latente variable (Grønholdt et al., 2000, s. 510). Modellen er opstillet i Figur 3 med de 

foretagne ændringer, som er tilpasset efter problemformuleringen, hvor dette var med henblik på at 

opstille den bedste model ift. konklusion. Modellen estimerer sammenhængen mellem latente variable og 

bruges på tværs af virksomheder, brancher og lande. Den tidligere model, European Customer Satisfaction 

Index (ECSI), bestod af 7 latente variable og er udviklet på baggrund af forskellige forskningsprojekter 

(Johnson et al, 2001). Senere hen blev modellen kaldt for EPSI-modellen i stedet for ECSI-modellen, hvor 

den nuværende model nu består af 9 latente variable som er Image, Customer Expectations, Percieved 

Product Quality, Percieved Service Quality, Percieved Value, Customer Satisfaction, Complaints, Loyalty & 

Financial Results (EPSI Report, 2013, s. 17). Som tidligere nævnt vil modellen ekskludere, inkludere og 

beholde visse variable, som yderligere vil diskuteres i det nedenstående afsnit. 
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Ekskluderede variable fra EPSI modellen: 
Formålet med afsnittet er at give begrundelser for, hvorfor nogle variable er ekskluderede fra modellen.  

Finansielle resultater: 
Den finansielle del, dvs. de økonomiske resultater, er ekskluderet fra modellen, da der tidligere blev 

argumenteret for, at målgruppen inkluderer individer og organisationer, der ikke har et formål i at 

profitmaksimere sig. Selvom variable som kvalitet, tilfredshed og loyalitet har en påvirkning på profit 

(Oliver, 1997, s. 403), er dette ikke relevant for opgavens problemformulering og vil derfor ekskluderes fra 

modellen.  

Kundeforventninger: 
I scenarier, hvor man står overfor usikkerhed, er forventning det man anser for det mest sandsynlige 

scenarie. Forventning fortæller om ens tro omkring det, der vil forekomme i fremtiden. I anledning af EPSI 

modellen er forventning et resultat af det, som man forventer at modtage og det man forventer at få. Flere 

empiriske studier har fremhævet den effekt forventninger har for kundetilfredshed. Den overordnede 

konklusion som kan drages fra disse undersøgelser er meget forskellige for den enkelte undersøgelse, hvor 

forventninger både har positiv, ingen eller negativ indflydelse på kundetilfredshed (Kristensen et al., 1999, 

s. 1).  

Dette skyldes dels, at begrebet forventninger er et komplekst begreb og dels fordi at selve begrebet 

forventninger ikke har en afgørende indflydelse på dannelsen af kundetilfredshed. Der foreslås fra 

Kristensen, Martensen og Grønholdt, at forventninger ikke bør inkluderes i fremtiden ved måling af 

kundetilfredsheds måleinstrumenter (Ibid, s. 1) hvor andre empiriske undersøgelser fra Cronin, Taylor 

(1992) Liljander & Strandvik (1992) også fastholder denne holdning. Grönross supplerer med yderligere en 

kommentar til sammenhængen, hvor han siger: ”Det ser ikke ud som om at der kan foretages en uafhængig 

måling af kundernes forventninger… Det synes at være muligt at foretage undersøgelser der kun er baseret 

på kundens erfaringer med kvalitet i visse situarioner.” (Grönross, 1993, s. 61). 

Forventninger er derfor ikke inddraget som en variabel i EPSI-modellen, da variablen ikke har nogen 

væsentlig effekt på tilfredshed, samt at det er et kompleks variabel at måle. Dette gælder for både den 

private- og erhvervsmarkedet. 

Oplevede Produkt Kvalitet: 
Percieved Product Quality eller den oplevede produkt kvalitet er forbrugernes opfattelse af et produkts 

evne til at opfylde hans eller hendes forventninger. Dette behøves ikke at have noget med produktets 

faktiske kvalitet at gøre, men kan basere sig på virksomhedens nuværende image, forbrugerens erfaring 

med virksomhedens produkter, indflydelsen fra opinionsledere, grupper og andre (Business Dictionary).  
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På baggrund af den heftige konkurrence er forbrugerne omgivet af markedsstimuli i form af reklamer, 

butikker og produkter som konkurrerer om deres opmærksomhed og kundeandel (share of wallet). Den 

globale forbrugerkultur giver en vifte af muligheder i at kommunikere på tværs med mange mennesker og 

dele holdninger, anmeldelser af produkter osv (Solomon et al., 2013). Ens syn på kvalitet har ændret sig 

gennem årene, hvor marketing er gjort bredere, og hvor fokus er skiftet fra, at man sælger til de rigtige 

kunder til, at man opnår kundernes tilfredshed samt loyalitet, oplevet kvalitet mm. fremfor de tekniske 

egenskaber (Grønholdt & Martensen, 2005). Dette kan være årsagen til, at man ikke går så meget op i 

produktets faktiske kvalitet, men derimod mere på produktets image, erfaring med produktet og andres 

meninger.  

Da produkter, med hensyn til det tekniske, begynder at ligne hinanden mere og mere, hvor fokus har sat sig 

mere på image, erfaring og andres meninger mm. vil denne variabel ekskluderes fra modellen. Da der i 

afhandlingen ikke beskæftiges med tekniske produkter og da kvaliteter, image og andres meninger allerede 

er inkluderet i andre variable, vil der ikke være behov for at inkludere percieved product quality. Derfor vil 

der i afhandlingen kun tages udgangspunkt i percieved service quality. 

Oplevet Værdi: 
Percieved value eller den oplevede værdi er den værdi et produkt eller en tjeneste har i forbrugerens 

bevidsthed. Da man i de fleste tilfælde ikke er bevidst om de præcise produktionsomkostninger for de 

produkter, som man køber, vil ens bedømmelse derfor afhænge af ens intern fornemmelse for, hvor meget 

visse produkter er værd (Investopedia). Variablen måles ved at holde den givne pris mod produktets 

kvalitet (oplevet kvalitet) dvs. den oplevede værdi er kvaliteten ift. prisen (value for money). (Berg-

marketing). 

Denne variabel vil også undlades i modellen, da prisen heller ikke har en indflydelse på medlemmernes 

valgkriterie ved valg af forening. Hvis der tages udgangspunkt i de forskellige variable i EPSI modellen er 

Percieved value summen af percieved product quality samt. percieved service quality (EPSI Report, 2013, s. 

17) og da percieved product quality tidligere blev sorteret fra modellen vil den opfattede værdi være lig 

med opfattet service kvalitet, hvor denne variabel ikke vil have nogen betydning i den omstrukturerede 

model. Yderligere viser en forskning at service quality vil spille en langt større rolle i fremtiden, da selve 

variablen er et vigtigt koncept i at differentiere sig fra sine konkurrenter (Eskildsen et al., 2004, s. 867) 

Bedre CV, Jobfunktioner og noget anvendeligt til arbejdspladsen: 
Et bedre CV, jobfunktioner og noget arbejde der var relevant at fremvise i jobansøgninger blev oftest nævnt 

som vigtige faktorer under den sidste del af dybdeinterviewet. Der var 2 respondenter i dybdeinterviewet, 

som nævnte, at de fik en masse ansøgninger fra dem som færdiggjorde gymnasiet: 
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”Vi får så mange ansøgninger, når folk er færdige med gymnasiet, der lige vil være frivillig i halv år” (Nynne, 

Bilag 5, 27:42 min) 

”Hvad er det der gør, fra min vinkel af, at man oplever at der er flere som har taget eller er i gang med en 

gymnasial uddannelse som bevæger sig i det frivillige.” (Christopher, Bilag 5, 48:01 min) 

”Jo måske en ting, måske var det mere ift. at noget der har undret mig lidt er at der er mange af de frivillige 

som jeg oplever, men jeg siger ikke at det er altid, det er oftest folk som går eller har taget en gymnasial 

uddannelse.” (Christopher, Bilag 5, 46:50 min)  

Årsagen til dette, er oftest at unge, lige efter gymnasiet, enten holder et års pause, eller at de ikke kommer 

ind på den ønskede uddannelse. Man vælger derfor at udnytte året effektivt, hvor dette også bliver nævnt 

under et af interviewene: 

”Altså jeg tror at der er rigtig mange der faktisk også, som du måske kunne have med, vælger at være 

frivillig pga. jobfunktioner, at man får et bedre CV, at man lærer noget som du kan bruge til din 

arbejdsplads og sådan noget. Jeg tror at der er rigtig mange i dag, blandt unge, der vælger at være frivillig 

pga. det, i stedet for det her med at man føler noget. Så tror jeg at der er rigtig mange unge der gør dette 

da de tænker, så kan jeg sætte kryds på mit CV, nu har jeg været frivilligt i et år. Det tror jeg at der er rigtig 

mange der vil sige ja til dette.” (Nynne, Bilag 5, 26:12 min) 

Selvom dette er noget der fylder meget og er betydeligt ift. ens medlemskab, er denne variabel undladt. 

Årsagen til dette er, at variablen ikke er med til at besvare problemformuleringen omkring fastholdelse af 

loyale medlemmer på længere sigt, og da variablen heller ikke har en direkte forbindelse til ens tilblivelse i 

foreningen. Formålet for denne type frivillig er at få noget skriftligt efter et års beskæftigelse, hvor målet i 

afhandlingen netop ikke er at finde flest medlemmer, men derimod at få så mange loyale medlemmer i de 

respektive frivillige foreninger.  
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Inkluderede variable til EPSI modellen: 

Formålet med afsnittet er at give begrundelse for, hvorfor nogle variable er inkluderet i modellen.  

Involvering: 
Involvering kan betyde mange ting ift. hvad man beskæftiger sig med, men konkret betyder involvering at 

ens aktivitet bliver en del af noget; at en situation påvirkes af aktiviteten. Definitionen inkluder også at 

omfatte en person i noget eller at få dem til at være en del af noget (Cambridge Dictionary). Den sidste del 

har en relevans ift. variablen, da det skal forstås som en person der inkluderes i noget, hvor der er mulighed 

for at påvirke deres loyalitetsgrad. Dette er ikke et bestemt eksternt fænomen eller noget, der kan 

observeres, men tværtimod er det en adfærd, som bliver afledt af noget eksternt tilgængeligt, og på 

baggrund af dette bliver det meget svært at observere faktorer bag ens involvering, hvor det i første 

omgang nødvendiggør at fastholde begrebet på et basalt niveau. 

Da adfærdstypen hos den enkelte ved valg af frivillig forening udgør en stor interesse, er risikobetonet og 

kræver omfattende informationssøgning, vurderes det, at valget kræver et højt engagement, hvor 

muligheden står mellem det at vælge mellem mange alternativer (Andersen et al., 2013, s. 142-144). Et 

studie viser nemlig også at der er en tendens som bekræfter det positive sammenhæng mellem ens 

involvering og loyalitet (Pritchard et al., 1999, s. 333-348) hvor dette også er gældende for ens tilfredshed 

(Mohr & Zoghi, 2008). Alle disse faktorer gør at involvering bliver en central variablel at tage udgangspunkt 

ift. EPSI modellen og da medlemmer heller ikke kan vurdere foreningen i dens helhed uden at være 

involveret i deres aktiviteter, påpeger disse elementer at involvering har en væsentlig rolle i skabelse af 

loyalitet. Involvering skal ikke ses som et synonym for, hvor mange timer man er tilstede i foreningen, for 

selvom man i nogle eksempler godt kan være i foreningen i mange timer, er dette ikke ensbetydende med, 

at man er meget involveret. Ved de forskellige dybdeinterviews, kunne der konkluderes, at respondenterne 

mente at de var meget aktive: 

“Jeg tror ikke at man kan blive mere aktiv..” (Alexander, Bilag 5, Del 1: 2:03 min)  

”Fordi, jeg synes selv at jeg er meget aktiv..” (Nynne, Bilag 5, 1:42 min) 

Men dette var også i fleste tilfælde pga. deres egen interesse i at gøre en forskel og udvikle sig: 

”Da jeg har et formål med mit eget liv, og min eget personlighed og mener at jeg skal være et fuldkomment 

menneske, så skal jeg udvikle mig og så skal jeg lære noget. Og det skal jeg gøre sammen med mennesker 

ligesom andre gør med deres familier.” (Adam, Bilag 5, 12:23 min) 
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”Hvis jeg udelukkende tænkte på at hjælpe andre, så kunne jeg jo bare sende 2000 kroner til et sted. Men 

der er ved det er, at når man ikke kun bare har lyst til at gøre en forskel, men at være en forskel, så er der 

bare et eller andet der driver en til at engagere sig.” (Christopher, Bilag 5, 12:05 min) 

Disse udtalelser indikerer, at høj involvering har indflydelse på tilfredshed, kærlighed og loyalitet i frivillige 

humanitære og kirkelige foreninger og derfor formuleres hypoteserne til den strukturelle model således: 

 

Gøre noget for andre: 
At gøre noget for andre vurderes til at være en essentiel aktivitet for humanitære og religiøse foreninger, 

hvor definitionen er: en ændring som gør noget bedre end det var. Der kan udfra arbejdsindholdet godt 

forestilles at opstå en forskel mellem de humanitære og de kirkelige, hvor humanitært arbejde primært for 

at forbedre det materialistiske gennem formindskelse af smerte, redde liv mm. hvor det kirkelige primært 

vil arbejde på at forbedre den menneskelige værdsættelse, spirituel udvikling mm. En rapport viste at dette 

nok er en af de største årsager til at frivillige starter med at være frivillig, da de følte at de kunne hjælpe 

andre (Elleman, 2014, s. 16) og da der være tale om en rimelig overensstemmelse mellem anledningen og 

motivationen, anses variablen for at være vigtig.  

I spørgeskemaet er der ikke gjort forskel på definitionen omkring det at gøre noget for andre, men det kan 

på baggrund af dybdeinterviewene vurderes til at fylde en del af det at man er frivillig, hvor en af 

kommentarerne lyder således: 

”Det vigtigste for mig det er ikke det navn der er bag, men det er mere hvad det er man gør for andre 

mennesker. I sidste ende så uanset om der står Røde Kors, Redbarnet bagpå så handler det jo i sidste ende 

om den der får glæde af det.” (Christopher, Bilag 5, 42:56 min). 

Forbedring af den menneskelige tilstand var ikke udtænkt fra starten, men efter de 4 interviews blev denne 

variabel udtænkt, da det kan tænkes at ”gøre noget for andre” kunne have en indflydelse for ens 

motivation, tilfredshed og loyalitet: 
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Socialt Miljø: 
Det sociale miljø refererer til den umiddelbare fysiske og sociale omgivelser hvor folk bor; hvor der sker 

noget eller udvikler sig. Dette omfatter både de kultur de enkelte er uddannet eller bor i, samt de 

mennesker og institutioner de selv interagerer med (Barnett, 2001). Mennesker som befinder sig i det 

samme sociale miljø udvikler ofte en social solidaritet, som faciliterer til at man bedre kan stole på 

hinanden. Dette er vigtigt for det fremtidige lederskab, da fællesskabet vil være i stand til at skabe 

autonomi, ansvarsfølelse, opbygge tillid og giver en muligheden for at blive hørt (Community Tool Box).   

Et følgende studie bekræfter at de sociale faktorer som gode relationer, høflighed, venlighed og empati er 

alle faktorer der bidrager til den positive service kvalitet (Butcher et al., 2002, s. 503). Hvis de følgende 

resultater skal perspektiveres til afhandlingens målgruppe, vil dette betyde, at man gennem den sociale 

interaktion vil medvirke til at medlemmerne vil være mere tilfredse, tillidsfulde samt loyale overfor deres 

respektive foreninger.  

Variablens definition stemmer også i overens med at være et middel der skaber et bedre opfattet service 

kvalitet til medlemmerne, da socialt miljø også relaterer sig til medlemmernes oplevet kvalitet. Der kan 

umiddelbart argumenteres for at det sociale miljø (social kapital) er i stand til at kombinere og udveksle sig 

med udstyr/faciliteter (intellektuel capital) for at skabe nye intellektuelle kapitaler til at forbedre 

organisationens kernekompetencer (Nahapiet & Ghoshal, 1998, s. 260-262). Dette betyder, at socialt miljø 

muligvis er i stand til at påvirke udstyr/faciliteter. 

De som deltog i interviewet havde forskellige holdninger omkring det sociale miljø, hvor det for nogen ikke 

betød så meget (Alexander & Adam), imens andre mente, at dette var afgørende og vigtigt (Nynne & 

Christopher). Dette er også årsagen til at det sociale miljø inkluderes i EPSI-modellen, da det kan være 

kritisk i både at etablere sin omgangskreds, samt være afgørende når man arbejder for en sag, da mange 

netop vælger foreningsarbejdet af dette grund (Elleman, 2014, s. 16). 

”Jeg vil faktisk sige, at dette er afgørende for mig, at det sociale miljø er godt. Fordi hvis det ikke er godt, så 

tror jeg heller ikke at man som frivillig har det samme lyst til at gøre sit bedste. Så man påvirker hinanden 

og med positive mennesker så får man også et positivt udfald ikke..” (Nynne, Bilag 5, 7:21 min) 
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”Nogen af mine bedste venner har jeg mødt gennem mine foreninger… Når foreningsarbejder bliver noget 

man gør først på ugentlig basis og senere daglig basis, så bliver det også mennesker man færdes med til 

dagligdagen og automatisk bliver disse til relationer som kommer til at være en nær.” (Christopher, Bilag 5 

11:12 min) 

Socialt miljø i afhandlingen vil betragtes som en immateriel del af service kvalitet, som supplerer til at 

forbedre ens udstyr/faciliteter, tilfredshed, tillid, kærlighed og loyalitet. 

  

Udstyr/Faciliteter: 
Udstyr/faciliteter kan defineres til at bestå af en sæt af artikler eller fysiske ressourcer, som tjener 

mennesker eller ting i at operere i en aktivitet. Disse fysiske ressourcer eller artikler kan bestå helt fra at 

være tekniske (bærbar, bord, kapital) til at være kompetente (dygtige ledere, viden og faglighed).  

Den opfattede service kvalitet vil derfor være en summering af det sociale miljø samt udstyr og faciliteter, 

da det første tager udgangspunkt i de psykologiske aspekter, imens det andet tager udgangspunkt i det 

kompetente. Der kunne eventuelt argumenteres for at kompetente ressourcer ikke decideret er fysiske, 

men måske snarere hørte under socialt miljø, men dette er undladt da udstyr/faciliteter per definition er 

kendetegnet ved at disse enheder kræver kompetence og erfaring imens socialt miljø ikke kræver dette. 

Vigtigheden af udstyr/faciliteter er også suppleret fra interviewet, hvor det direkte er en faktor, der skaber 

loyalitet udefra udtalelsen:  

”Jeg synes efter at Røde Kors, har givet uddannelse, de har givet uddannelse, de har givet kurser, hvordan 

man skal gøre det, hvordan man håndtere en konflikt, hvordan man gør sådan nogen ting.. efter at jeg har 

fået lært det, så er det blevet meget bedre. De har så givet mig nogen redskaber til hvordan man kan være 

en bedre frivillig, så dette har virkelig været et plus. Hvis jeg skal anbefale Røde Kors til andre, vil jeg 

anbefale det fordi de netop giver dig uddannelse indenfor faget, de giver dig kurser og ting der gør dig 

bedre ikke? Så det har været med til at styrke min arbejdsglæde at jeg har fået de her kurser.” (Nynne, Bilag 

5, 12:37 min) 
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Udstyr/faciliteter i afhandlingen vil betragtes som værende en enhed, der er med til at forbedre ens 

tilfredshed, tillid, og loyalitet.  

 

Overbevisning: 
Ved overbevisning vil dette defineres som ens faste tro eller mening der er baseret på en grundig 

overvejelse eller erfaring, hvor denne basis enten kommer i form af skrift/refleksion eller 

tilpasning/optimering af den måde foreningen fungerer, som er genkendelig fra medlemmernes miljø. I 

denne kontekst menes der ens religiøse overbevisning, hvor dette kan være en faktor for ens engagement 

og interesse i frivilligt arbejde. Denne variable er også senere inkluderet, da denne spillede en væsentlig 

rolle hos nogen af dem, som blev interviewet: 

”Det vil jeg sige, at det er min religiøse baggrund der gør at jeg føler mig forpligtet til det. Det er måske den 

øverste faktor fordi mange andre ting kan kobles til det (mit frivillige indsats) Men de fleste kan trækkes 

tilbage til Islam.” (Alexander, Bilag 5, Del 1: 7:18 min) 

”Ja det er meget væsentligt. Min religiøse overbevisning siger jo at jeg skal lære at blive leder for andre. Om 

du vil tage det efter Islam vil det være Imam eller sådan noget. Og rent faktisk så, stort set alle mandlige 

medlemmer som er værdige, de bliver overleveret til embede i præstordningen.” (Adam, Bilag 5, 24:34 min) 

Dette vil også formodes at være en vigtigere faktor blandt dem som beskæftiger sig med religiøse 

foreninger. Da denne overbevisning kan være et spørgsmål om ens egne intentioner og ikke så meget 

omkring, hvilken forening man befinder sig i, vil det formodes, at variablen er bedre til at påvirke 

tilfredshed og kærlighed, fremfor at den direkte påvirker ens loyalitet, hvor hypoteserne således vil være: 

 

Anerkendelse: 
Anerkendelse vil i afhandlingen defineres som at omfatte den positive ros, bemærkning eller omtale, som 

man modtager fra ens omgivelser. Der blev tidligere i afhandlingen talt om at Theory Y spiller en væsentlig 
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rolle for ens arbejdstilfredshed og for ens ydeevne (Aydin, 2012). Denne form for belønning medvirker også 

til autonomi og opfordrer en til at arbejde efter det givne mål uden yderligere overvågning 

(Economictimes). En af respondenterne mente, at man ikke kan komme udenom det: 

”Det kan man nok ikke komme udenom, det er ikke noget de fleste vil indrømme, men det er jo helt naturligt 

at man får anerkendelse, altså ikke søger anerkendelse nødvendigvis, men at det også er noget der motiver 

en. Fordi hvis du ikke får anerkendelse for det du gør og at det er en rigtige vej, jamen så er der heller ingen 

grund til at du gør det.” (Christopher, Bilag 5, 12:32 min) 

Dette kan muligvis være i kontrast til ens religiøse overbevisning og være en vigtigere faktor blandt dem 

som beskæftiger sig med humanitært arbejde, da det frivillige arbejde blandt de religiøse kommer gennem 

ens forpligtelse og overbevisning fremfor at blive anerkendt. Dette udelukker ikke muligheden for, at man 

kan motiveres gennem begge faktorer, men hovedsageligt vil en af faktorerne være mere dominerende. 

Hypoteserne vil derfor formodes at have disse effekter:  

 

Tillid: 
Tillid vil defineres som en stærk følelse af at kunne tro/stole på eller regne med noget. I sammenhæng med 

spørgeskemaet menes der den grad, som man sætter sin lid til. 

Tillid kan være et variabel, som er svært at måle eller opgøre i tal og derfor vil variablen på samme måde 

også være svært at opfange alle de forskellige tillidsskabende faktorer, da disse kan variere fra person til 

person. Der vil derfor ses på de overordnede tillidsskabende faktorer, hvor variablen vil sættes lige efter 

tilfredshed og lige før kærlighed, da tillid har en meningsmæssig sammenhæng mellem de nærliggende 

variable som tilfredshed, kærlighed og loyalitet. 

Det overordnede syn på tillid har også ændret sig gennem tiden, hvor man ikke ser tillid som en profitabel 

kernekompetence, men at det også er med til at skabe bedre relationer mellem virksomheden og kunden 

(Lin & Lee, 2012, s. 308-321). Da der også kan argumenteres for, at man i den nyere tid har en større 

tendens til at have en relations tilgang til markedsføring, gør dette at tillid også bliver mere relevant for 

afhandlingen (Christopher et al., 2002, s. 4). Der kan endda yderligere argumenteres for, at tillid nok er en 

af de vigtigste faktorer for at skabe loyalitet hos kunder (Seto & Pamies, 2012, s. 1257-1271), hvor det også 

vil medvirke til at ens medlemmer taler godt om foreningen. Sidst men ikke mindst spiller tillid også en 
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afgørende rolle i langvarige forhold ift. relations marketing (Morgen & Hunt, 1994, s. 20-38), hvor 

variablens vigtighed også blev identificeret i følgende interviews: 

”Ja, 100% uden tillid fra folk udefra og de frivilliges tillid så vil det ikke fungere. Især fordi den branche vi er i. 

Nu ved jeg f.eks hvis folk ikke har tillid til at de midler vi indsamler går til det de skal gå til, jamen så ville 

hele organisationen falde sammen” (Alexander, Bilag 5, Del 2: 5:05 min) 

På baggrund af de givne informationer, vil hypoteserne for tillid formuleres således: 

 

Kærlighed: 
Kærlighed vil defineres som en meget stærk følelse af ømhed og hengivenhed over for noget man holder 

meget af. I kontrast til den overbevisende del, omfatter denne del ens følelsesmæssige forhold til ens 

forening. Årsagen til den overordnede distinktion mellem tillid og kærlighed kan siges at være, at kærlighed 

vedrører ens følelsesmæssige binding til forening end at man bare føler sig tryg i foreningen. Alle dem, som 

har tillid, kan ikke vurderes til at besidde det samme niveau af kærlighed til foreningen, men der kan 

argumenteres for at tillid er nødvendigt før en oprigtig kærlighed kan finde sted. En anden årsag til 

distinktionen er også, at tillid inkluderer kognitiv og affektiv vurdering, imens kærlighed har en langt større 

affektiv vurdering. 

Afhandlingen vil som sagt tage udgangspunkt i et brand og ikke et produkt. Brand i denne sammenhæng er 

opfattet som en ide eller et koncept fremfor at være et fysisk produkt. Sammenhængen mellem tillid, 

kærlighed og loyalitet til brandet ses at være positivt, hvor tillidsfaktorer er positivt associeret med 

kærlighed til brandet og at dette således har en stærk påvirkning på både online og offline Word-of-Mouth 

(loyalitet i denne sammenhæng) (Heikki, 2016, s. 533). Denne dybe emotionelle binding til brandet kan 

være den mest afgørende målestok i at udbygge en kunderelation ift. brand management (Pawle & Cooper, 

2006, s. 38-48). 

Der var en tendens til, at man både kunne identificere sig med foreningen, og at medlemmerne udviste at 

det kunne være svært at substituere deres nuværende forening: 

”Ja, det ville jeg. Jeg kan også mærke her, at når man snakker om det er jeg sku nok ret loyal. Jeg tror ikke 

at jeg ville skifte heller. Jeg føler at det er en virkelig god forening.” (Nynne, Bilag 5, 21:34 min) 
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”Jeg tror faktisk at det er en del af min identitet nu. Ja, jeg har lavet det så mange år nu.” (Nynne, Bilag 5, 

22:01 min) 

”Det ville jeg da nok (at savne foreningen), så ville jeg finde noget andet ikke. Det kan godt være svært at 

substituere men jeg ville nok finde noget andet ikke.” (Adam, Bilag 5, 26:36 min) 

Disse kommentarer indikerer vigtigheden i at inddrage ens nærvær og hengivenhed overfor sin forening, da 

det kan være en separat enhed, der er afgørende for ens loyalitet. Foreningens eksistens kan med andre 

ord identificeres som værende noget væsentlig, hvor det kan være svært at substituere det. Derfor vil 

følgende hypotese formodes at finde sted: 
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Variable som er beholdt i EPSI modellen: 

Formålet med afsnittet er at give begrundelser for, hvorfor nogle variable er beholdt.   

Image: 
Image kan defineres som at være ens opfattelse eller et billede omverdenen har af en person, en vare eller 

en virksomhed. Ved måling af rammerne for EPSI rating, blev der i en forskning konkluderet at ens image i 

en virksomhed i fremtiden vil have en langt større betydning for at påvirke kundetilfredshed og hermed 

kundeloyalitet (Eskildsen et al., 2004, s. 867). Dette er også bekræftet af andre forskere som Kristensen 

(2000), Ciavolino og Dahlgaard (2007). Der kan argumenteres for, at image udgør en større entitet af 

anerkendelse, hvor anerkendelse kun udgør evaluering af det individuelle arbejde, imens image udgør 

samfundets evaluering af det kollektive arbejde. Det skal bemærkes, at et godt image har et større sæt af 

kriterier, og er mere universel end det enkelte medlems anerkendelse, som gør at anerkendelse bliver 

sværere at måle objektivt i modsætning til det kollektive niveau. Følgende kommentar fra dybdeinterviews 

supplerer også de forskellige studier: 

”Ja selfølgelig er det afgørende, medmindre det er noget andet der tiltrækker en, så vil man ikke være en del 

af et fællesskab eller være en del af noget som udadtil er dårligt.” (Alexander, Bilag 5, Del 1: 10:15 min) 

”Det synes jeg, jeg ville heller ikke være med hvis jeg ikke synes det, Altså det er fordi, jeg ville gerne arbejde 

for en organisation hvor jeg kan stå indenfor de værdier som den repræsenter.” (Nynne, Bilag 5, 4:30 min) 

Da image har en betydning for foreningernes kollektive konsekvens, er det interessant at se, hvilken 

påvirkning dette har ift. de frivillige medlemmers motivation, arbejdsglæde og tilfredshed og loyalitet. I 

afhandlingen vil der foreløbigt kun tages udgangspunkt i disse to hypoteser: 

 

Tilfredshed: 
Tilfredshed kan defineres som værende en følelse af at være glad, eller at man har affundet sig med noget, 

hvor man ikke ønsker mere. Tilfredshed kan siges at være det minimale kriterie før man føler sig skuffet, 

vred eller at man forlanger mere, hvilket eventuelt kan føre til, at man til sidst ender med at skifte forening. 

Dette er også årsagen til, at tilfredshed er placeret som den første variable i kæden mellem tilfredshed og 

loyalitet (Se Figur 3), da tilfredshed absolut er nødvendigt før man overhovedet kan være loyal.  

Kundetilfredshed kan siges at være den afgørende faktor for enhver organisation, der ønsker at øge 

kundernes loyalitet og dermed skabe bedre resultater. I en empirisk undersøgelse blev der undersøgt 
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omkring relationen mellem kundetilfredshed og loyalitet hos 30 forskellige virksomheder + andre 

virksomheder med seks industrier, hvor det viste sig at kundetilfredshed havde en positiv effekt på 

kundeloyalitet, hvilket ikke er overraskende, da en masse litteratur støtter fænomenet (Grønholdt et al., 

2000, s. 512-513). 

Tilfredshed har også ændret sig gennem årene, da relationer er blevet et vigtigere kriterie for marketing, 

samt at fokusset er mere rettet mod at give kunderne en oplevet kvalitet imens man overgår 

forventningerne. Det handler ikke længere om at have en teknisk indsigt, men derimod at have indsigt og 

forståelse for kunderne og opnå deres tilfredshed (Troye, 1999, s. 41). Der vil derfor på baggrund af 

litteraturen og dybdeinterviewene argumenteres for, at tilfredsheden er mere i form af værende kumulativ 

da denne term forudsiger ens adfærden i bedre forstand, fremfor hvis der kun var tale om en 

transaktionsspecifik tilfredshed. Da man foretager handlinger på baggrund af forrige eposider og erfaringer 

hvor dette også højde for medlemmernes historik, vil ens tilfredshed ikke længere specificeres til enkelte 

handlinger (Johnson et al., 2001, s. 217-218). Dette åbner også døren for at tilfredshed ikke kun er en ting, 

men en variabel der bliver påvirket af mange underliggende faktorer, der er medvirkende til at danne ens 

tilfredshed (Se Figur 3). En simpel måde at illustrere de forskellige faktorer, der påvirker tilfredshed, er at 

inddele dem efter, hvor meget vi forventer af dem, samt det som vi modtager fra dem. Hvis den oplevede 

kvalitet er højere end det vi forventer, vil vi opleve en positiv disconfirmation og modsat, hvis den oplevede 

kvalitet er lavere end det, vi forventer, vil vi opleve en negativ disconfirmation (Rust et al., 1994, s. 44). 

Disse forskellige variable (udstyr, image, socialt miljø mm.) vil alle variere i deres positive samt. negative 

disconfirmation, hvor de sammen med tilfredshed vil danne og påvirke den overordnede tilfredshed. De 

udvalgte faktorer vil dermed sikre de forskellige aspekter af tilfredshed og koblingen vil hjælpe med at 

frasortere de variable, som er irrelevante fra dem som er relevante senere i analysen.  

Tilfredshed vil også ses som en faktor der vil påvirke ens tillid og kærlighed til foreningen, da det netop 

følger at man ikke kan opnå disse faktorer hvis tilfredshed i første omgang ikke er etableret. Der kan derfor 

ikke herske tvivl omkring medtagelsen af tilfredshed i modellen, hvor hypoteserne vil formuleres således:  

 

Klagehåndtering: 
Klage kan defineres som en afgivelse der udtrykker smerte, sorg, utilpashed eller fortvivlelse. I 

afhandlingens kontekst vil klager defineres som de problemstillinger, der opstår under ens arbejde som kan 
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medvirke til, at man udtrykker smerte, sorg, utilpashed eller fortvivlelse i et givet scenarie. Disse oplevelser 

skal derfor ses ift. individets erfaring omkring, hvordan de selv erfarer foreningens håndtering af problemer 

og hvorledes dette har en betydning for en.  

Gennem tiden har man set håndtering af klager som en traditionel funktion, hvor det hovedsageligt 

handlede om at undgå alt for utilfredse kunder og opnå højest mulig indtjening. Denne opfattelse har 

udvidet sig til at man nu også betragter klagehåndtering som en grundlæggende del af brandet (Bechmann 

& Hirshals, 2014, s. 60). Håndtering af klager for de frivillige foreninger handlede mere om at man var etisk 

korrekt og tog den rigtige beslutning i valget mellem 2 løsninger, fremfor at der var tale om et problem eller 

noget man ikke var i stand til at løse: 

”Altså hvis det er at der er uenigheder, så kan jeg jo egentlig vælge at tage den helt ud på natten og 

diskuter, eller også kan jeg vælge at give mig. Begge ting har jo konsekvenser, fordi hvis jeg vælger at tage 

til klokken 3 (diskuter den helt ud på natten) det er jo at den kommer til at svække den sociale relation.” 

(Christopher, Bilag 10, 35:04 min) 

Årsagen til at variablen blev medtaget skyldes, at området er medvirkende til at påvirke de andre variable 

gevaldigt. Mens en dårlig behandling kan føre til en negativ evaluering (Bitner et al., 1990, s. 80), kan en 

fremragende behandling medvirke til at øge loyalitet og tilfredshed mere end graden før svigtet (Smith & 

Bolton, 1998). Klagehåndtering vil også have en påvirkning på ens tillid, da feltet kan betragtes som et løfte, 

der skal overholdes og som er i overensstemmelse med hvad medlemmerne forventer af en. Denne 

sammenhæng er ikke bekræftet, hvad angår frivillig foreninger, og derfor antages det at være interessant 

at se om, hvor meget klagehåndtering spillede en rolle for de frivillige medlemmer. På baggrund af de 

forskellige studier vil følgende hypoteser antages at gælde: 

 

Loyalitet: 
I EPSI-modellen kan det ses, at den sidste variabel er loyalitet, hvor de forrige variable afgør kundens 

loyalitet overfor et bestemt brand eller mærke.  

Loyalitet har været et fænomen, som har tiltrukket en masse akademikere og studiers opmærksomhed, da 

dens vigtighed er blevet fremhævet i de seneste par år.  Når man snakker om loyalitet, forbinder man 
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hurtigt dette med et brand, et mærke eller et produkt. I forhold til afhandlingens formål, vil loyalitet ikke 

forbindes med et produkt eller et mærke, da der er tale om loyalitet til ens frivillige organisation og ikke til 

et materiale. Der vil derfor kun tages udgangspunkt i begrebet brand som en idé eller et koncept, og ikke et 

materiale.  

Dette vil betyde, at loyalitet i afhandlingen vil kategoriseres under begrebet brand loyalty. Jacoby & 

Chestnut (1978) giver en skarp definition på brand loyalitet, hvor de defineres begrebet som: ”The (a) 

biased, (b) behavioral response, (c) expressed over time, (d) by a decision-making unit, (e) with respect to 

one or more alternative brands out of a set of such brands, and (f) is a function of psychological (decision-

making) processes.” (Jacoby & Chestnut, 1978, s. 80)  

Loyalitet anses for at være essentielt, da den er medvirkende til, at en kunde er villig til at fastholde et 

bestemt brand og give mere for det uanset om der forekommer ændringer i konkurrence eller 

omverdenen. Den afspejler kundens engagement i at forblive i et forhold på længere sigt (So et al., 2013) 

og dette er klart et nemmere alternativ end at rekruttere nye medlemmer og oplære dem, da det kan tage 

tid og omkostninger i at skaffe nye medlemmer (Melnyk & Bijmolt, 2015). Tegn på ægte loyalitet 

forekommer, når kunden er villig til at gå ud af deres vej for brandet, eller når man opfatter brandet som 

værende af høj værdi (Market Business News, 2015). 

Med udgangspunkt i loyalitet kan dette opdeles i 2 dele: det adfærdsmæssige (genkøb, kundeandel) og det 

holdningsmæssige (attraktivitet, præference, kommitment, tilknytning, anbefaling). Begge komponenter er 

vigtige med hensyn til opnåelse af ægte loyalitet, hvor det adfærdsmæssige tjener til, at man fortsætter, 

hvor det holdningsmæssige tjener til at man vælger det ene fremfor det andet. Hvis man kun har det 

adfærdsmæssige vil man eksempelvis købe den samme type genstand uanset præference for det ene 

fremfor andet, og modsat hvis man kun har det holdningsmæssige vil man have præference for en mærke, 

men uden at købe den gentageligt (Dick & Basu, 1994, s. 101-102). Vedrørende afhandlingens kontekst vil 

det adfærdsmæssige betragtes som medlemmernes fortsættelighed, hvor det holdningsmæssige vil 

betragtes som deres tilknytning til at foretrække frivilligt arbejde indenfor en bestemt humanitære og 

religiøs forening, fremfor andre former for aktiviteter. Det holdningsmæssige gør at man yderligere bliver 

positivt engageret i at tage større stillinger og udfordringer. 

Opsamling af prototypen på det strukturelle EPSI-model: 
Alle de medtaget hypoteserne kan både ses i Bilag 6 og i Figur 3, hvor det skaber et grafisk overblik over de 

hypoteser, som er medtaget fra overstående argumentationer og gennem dybdeinterviews. Modellen 

formodes midlertidig at udgør disse latente variable og hypoteser, hvor det kan aflæses at de fire opstillede 
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variable: tilfredshed, tillid, kærlighed og loyalitet kan spores tilbage til fænomener, der har en betydning for 

det at være frivillig i en forening:  

 

 

Figur 3: Opstilling af den formodede strukturelle EPSI-model. 
Kilde: Egen tilvirkning.  
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Analyse: 
Formålet med afsnittet er at beskrive, analysere og teste den indsamlede kvantitative data.  

Evaluering af det indsamlede kvantitative data: 
Inden der foretages en evaluering af det indsamlede datamateriale, vil de stillede spørgsmål kobles til de 

forskellige målevariable i den strukturelle EPSI-model. De forskellige spørgsmål, som deltagerne blev stillet, 

vil afgøre målevariablenes standpunkt og deres korrelation med de andre latente variable. De spørgsmål i 

Bilag 3 (målevariable), som tilhørte under deres respektive latente variable ses i Bilag 7. 

Frafald: 
Før det indsamlede datamateriale bearbejdes, beskrives og analyseres, er det væsentligt at fjerne de 

besvarelser der indgår i en af disse kategorier: 

• De besvarelser, der kun har klikket sig ind og ud af spørgeskemaet. 

• De besvarelser, der kun har svaret på noget af det.  

• De besvarelser, der ikke har opfyldt kriterierne (Se screenings i Bilag 4) ift. at være over 16, arbejde 

ulønnet i en frivillig humanitær eller kirkelig forening.  

Dette er gjort, da det kan have stor betydning for afhandlingens analysemuligheder og generaliserbarheden 

af analyseresultatet (Jensen & Knudsen, 2014, s. 27). Det er f.eks. ikke relevant at kende til køn og alder af 

de respondenter, der ikke opfylder screeningskriterierne eller svarer delvist på spørgeskemaet. Dette vil 

misrepræsentere datamaterialet og fordelingerne på de forskellige felter.  

Der kan ud fra datamaterialet aflæses, at der i alt er 1371 personer som har fundet vej til spørgeskemaet. 

920 af disse personer har kun klikket sig ind og ud af spørgeskemaet, hvorfor det må vurderes, at disse bare 

har klikket på linket på en af siderne og gået ud af spørgeskemaet igen, da det enten ikke var en del af 

målgruppen, eller også havde de ikke tid, interesse, eller var nysgerrige mm. Dette vil efterlade os med 451 

personer, hvor 99 af disse kun har svaret på nogle af spørgsmålene. Disse vil frasorteres så vi nu står tilbage 

med 352 personer, som har gennemført spørgeskemaundersøgelsen. Ud af de 352 personer er der 7 

personer, som ikke opfylder alderskriteriet, 159 personer som ikke opfylder kriteriet om at arbejde ulønnet 

og 73 personer, som beskæftiger sig med i andre foreninger end humanitære og religiøse foreninger, 

hvorfor vi efterlades med blot 113 personer. Eftersom det på Surverxact fremgår, at 129 personer har 

svaret på alle spørgsmålene, vil det vurderes, at de 16 personer (129-113) ikke har trykket på afslut efter 

besvarelserne eller har klikket sig væk efterfølgende og disse er misplaceret i at være kategoriseret som 

personer, der kun har svaret på nogle af spørgsmålene. Disse 16 personer, som er fejlplacede i kategorien; 

nogen svar, vil derfor summeres med de allerede 113 personer, hvor vi så vil stå med 129 personer at tage 
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udgangspunkt i. Frasorteringen er derfor sket gennem aflæsning af de sidste spørgsmål ved loyalitet og 

derfor skaber dette ikke en forhindring i at filtrere datasættet til kun at inkludere de 129 respondenter. 

Evaluering af datamaterialets reliabilitet, validitet & generaliserbarhed: 
Formålet med afsnittet er, at foretage en overordnet evaluering af datas kvalitet før der yderligere 

præsenteres for den deskriptive statistik. 

Der blev tidligere diskuteret reliabilitet og validitet, hvor afsnittet gjorde rede for afhandlingens 

overordnede reliabilitet og validitet. I dette afsnit vil den samme redegørelse foretages, dog vil denne kun 

tage udgangspunkt i datamaterialet. Undersøgelsen blev testet af 5 respondenter før den officielt blev 

udsendt. Både dybdeinterviewet samt. deres respons førte til visse ændringer i materialet. Der blevet 

tilføjet yderligere segmentering af den type forening, man arbejdede i, og om ens afstand var en 

forhindring, samt antal år man ellers har beskæftiget sig med frivilligt arbejde mm. 

Ved spørgeskemaundersøgelser er det talværdier, som indgår i dataanalysen, hvor det oftest er en 

målingsproces som respondenterne bliver udsat for. Respondenter skal derfor først tolke spørgsmålenes 

betydning og dernæst forsøge at give et svar på baggrund af det, der reflekterer deres virkelighed og de 

antal givne svarmuligheder. I en sådan proces vil der opstå mange fejl, hvor hensigten er at summere disse 

op, inden der fortsættes yderligere med analysen. 

Når der redegøres for datasættets reliabilitet, er det væsentligt at se på målinger med abstrakte og ikke 

direkte observerbare begreber som f.eks holdninger og adfærd, hvor man i sådanne tilfælde bør være mere 

kritisk over for ens datamateriale. En væsentligt fejl i sådanne målevariable kan være hvis 

spørgsmålsformuleringen er tvetydig eller uklar, hvilket vil forringe reliabiliteten. Ift. spørgeskemaet kan 

det ses, at visse spørgsmål har uklare formuleringer (Se Bilag 3, spørgsmål nr. 9 og 12), hvor der ikke er 

klare retningslinje for hvornår transport er et problem for respondenten, eller hvornår ens deltagelse i 

fælles sociale aktiviteter betragtes som ”sjældent”, da ”sjældent” er varierende ift. den person, man 

spørger. Disse lignende spørgsmål kunne have klarere retningslinjer som f.eks under ”Hvor aktiv er du i din 

forening” var angivet nogle dage som respondenten selv kunne vælge. Dette ville eventuelt give et mere 

pålideligt svar på spørgsmålet. Dette vil også gælde for ord som ”følelsesmæssig forbundet” under 

kategorien ”Kærlighed”, da begrebet er for omfangsrigt og kan være svært at fortolke fra respondentens 

perspektiv. Disse er medvirkende til at reducere reliabiliteten i datamaterialet. Et alternativ til, at man 

kunne undersøge om datamaterialet opfyldte en høj reliabilitet, var hvis målingen kunne gentages over tid 

med de samme respondenter, for at se hvorvidt de samme svar forekommer. Men pga. praktiske og 

ressourcemæssige årsager er metoden yderst sjælden, hvor dette heller ikke vil foretages i denne 

afhandling. (Jensen & Knudsen, 2014, s. 20-21)  
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Når der redegøres for datasættets validitet, er det væsentligt at se på om vi måler det vi havde til hensigt at 

måle. En væsentlig fejl er om vores besvarelser er en afvigelse fra ”sandheden” eller om det vi prøver at 

måle følger et systematisk mønster, hvor alle respondenterne forsøger at fremstille sig selv i et mere 

positivt lys. Ved spørgsmål omkring ens køn, alder eller bopæl er der ingen årsag til at have mistro omkring 

deres validitet, da disse ikke har en substans for at fremstille noget etisk eller korrekt, hvorimod spørgsmål 

som økologi, ulovlige downloads er besvarelser der kan forventes at have en afvigelse fra ”sandheden”. Ved 

spørgsmål som ”Tillid er noget der er vigtigt for mig”, ”At gøre noget for andre er vigtigt for mig” (Se Bilag 3, 

under ”Tillid” og ”Gøre noget for andre”) er begge spørgsmål der netop kan afvige fra sandheden, da det 

modsatte vil være absurd, egoistisk og hovedsageligt betragtes som negative aspekter af de menneskelige 

kvaliteter. Dette kan også aflæses på de fremkomne resultater, hvor de fleste er meget enige i, at det er 

noget som er vigtigt for en selv (Se Bilag 8 under ”Tillid” og ”Gøre noget for andre”). På det generelle plan 

er dette ikke set som et problem, da disse to spørgsmål er tilknyttet til hver deres latente variable, som har 

yderligere 2 spørgsmål og da disse målevariable også er understøttede af eksisterende forskning i feltet, vil 

disse være argumenter for, at begrebsvaliditeten er tilstede (Ibid, s. 21-22).  

Repræsentativitet: 
Spørgeskemaundersøgelser foretages oftest ved, at man fra en undersøgelsespopulation udvælger en 

mindre stikprøve, hvor man så efterfølgende vil udtale sig om forhold vedrørende hele 

undersøgelsespopulationen. I sådanne udplukninger vil der ofte forekomme mulige fejlkilder, hvor disse 

kan opdeles i at være tilfældige og ikke-tilfældige fejl. De tilfældige fejl er uundgåelige, men en større 

stikprøve vil gøre det mindre sandsynligt at sådanne fejl vil forekomme. De ikke-tilfældige fejl er 

systematisk skævvridning af stikprøven (Ibid, s. 23-24).  

Ved udvælgelse af de respondenter, som deltog i undersøgelsen, vil der argumenteres for, at disse er valgt 

på baggrund af en tilnærmelsesvis tilfældigheds udvælgelse (random sampling), hvor det er forsøgt at lade 

alle i undersøgelsespopulationen have den samme mulighed for deltagelse i undersøgelsen. Årsagen til at 

det ikke er helt tilfældigt skyldes andre faktorer som adgang til internettet, eller sandsynligheden for at se 

beskeden, hvor det tætte netværk har større sandsynlighed for at se beskeden. Dette kan også aflæses i 

Bilag 8, hvor de fleste er unge, som har deltaget i undersøgelsen og hvor de ældre har en tendens til at 

deltage mindre i undersøgelser baseret på internettet (Se Bilag 8).  

En af de store kritikker som kan peges på i data kvaliteten, er det store antal frafald af respondenter, dvs. 

undersøgelsen har en meget lav svarprocent. Af hele 1371 personer er det kun 129 personer (9,4%), som er 

medtaget til videregående analyse. Ved summering af de, som kun har svaret delvist på spørgeskemaet, vil 

de tilsammen udgøre 451 personer (35%). Dette er vurderet klart til at være en meget lav svarprocent, men 
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dog er der ingen konventionel fastsat grænse til, hvornår en svarprocent er for lav (Ibid, s. 25). Som 

udgangspunkt er der alternative forklaringer på årsager til, hvorfor dette er forekommet: 

1. Der er gennem foreningsportalen (Foreningsportalen) søgt emnet: ”Humanitært og kirkeligt 

arbejde”, hvor der blev udvalgt 11 foreninger, som havde mellem 600-10000 medlemmer, 

hvorefter, der blev skrevet en anmodning til dem (Se Bilag 2). 8 ud af 11 af disse foreninger 

beklagede med at de ikke havde muligheden for at dele spørgeskemaet. 

2. Ved opdagelsen af det lave antal blev spørgeskemaet desperat sendt ud til populære sider på 

Facebook, hvor den udsendte besked (Se Bilag 2, under ”udsendt anmodning om at dele 

spørgeskemaet på Facebook”) blev både delt på Facebook sider og i andre sociale Facebook-

grupper. Dette gjorde, at andre udenfor undersøgelsespopulation havde adgang til skemaet. 

3. De fleste ser ud til at klikke på linket uden at læse beskrivelsen i opslaget, og er årsagen til, hvorfor 

der er 920 personer som spørgeskemaet er distribueret til uden at de har svaret på et eneste 

spørgsmål. Et vigtigt tiltag, der kan rettes op på, var, at beskrive med store bogstaver eller at gøre 

læserne mere opmærksomme på, at det kun var folk som beskæftigede sig med frivilligt arbejde, 

der kunne deltage. Denne store mangel på at læse beskrivelsen før linket trykkes, kan også aflæses 

idet, at mange har valgt ”Nej” til, at de ikke arbejder ulønnet (37% af 427 personer) og at de ikke 

arbejder i en religiøs eller humanitær forening (28% af 258 personer). Det har hjulpet gevaldigt at 

sætte screeningskriterier, da det ellers kraftigt ville svække afhandlingens validitet og reliabilitet.  

4. I litteraturen er det også anlagt, at frivillig humanitær og religiøst arbejde ikke udgør en stor del af 

det samlede frivillige arbejde, hvor det især er de religiøse foreninger, som udgør en meget lille 

andel (Boje & Ibsen, 2006, s. 52). 

Disse er årsagerne til de store missing values og til den lave svarprocent. De fleste missing values udgjorde 

af en tilsigtet værdi hvor disse ofte forekom fra respondenter der; 1. enten klikker sig ind og ud af linket, 2. 

vælger feltet ”nej” i spørgsmål om de er medlem af en frivillig forening og 3. vælger feltet ”andet” i 

forbindelse med at være i en forening med ”humanitære eller religiøse” formål (Se Bilag 8). Disse missing 

values er fravalgt, da de kan have betydning for analysens generaliserbarhed og resultater.  

Spørgeskemaets længde har ikke spillet en væsentlig rolle, eftersom der kun er frafaldet 43 personer fra 

det sidste screeningskriterie til det sidste spørgsmål (Se Bilag 8) fra ”Hvilke type forening er du medlem af?” 

til ”Loyalitet”.  
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Deskriptiv statistik: 
Formålet med afsnittet er at beskrive de forskellige tendenser og bemærkninger, der forekommer i 

datamaterialet ift. det demografiske, adfærdsmæssige samt holdningsmæssige kategorier. Til dette vil der 

anvendes statistikprogrammet SPSS. 

Demografiske og adfærdsmæssige aspekter: 
Der vil først tages udgangspunkt i respondenternes køn, alder og type af forening, de beskæftiger sig med. 

Køn og alder vil sammenlignes med forskellige rapporter, for at se om de medtagne respondenter 

repræsenterer målgruppen. Hvis der tages udgangspunkt i Bilag 9, kan det ses, at 75% af respondenterne er 

kvinder imens 25% af disse er mænd. Det bemærkes, at fordelingen i de andre frivillige rapporter er ligelig 

mellem mænd og kvinder, men dog ses det alligevel, at kvinder udgør mere end mænd i hver 1/4 religiøse 

forening, hvor der i de humanitære foreninger er en overvægt af kvindelige medlemmer (Boje & Ibsen, 

2006, s. 52-53). I en anden rapport ses det, at man i det frivillige sociale arbejde ser, at næsten 60% af de 

frivillige er kvinder, hvor 40% er mænd, hvilke også bekræftes af tidligere frivilligrapporter (Elleman, 2014, 

s. 21). På baggrund af de forskellige oplysninger kan det konstanteres, at afhandlingens fordeling er 

overrepræsenteret af kvinder ift. det, som er bekræftet i de forskellige frivillighedsrapporter.  

Ved den givne aldersfordeling fra datamaterialet kan det aflæses, at 0% er under 16 år, 61% er mellem 16-

29 år, 14% er mellem 30-39 år, 12% er mellem 40-49 år, 8% er mellem 50-59 år, 3% er mellem 60-69 år og 

2% er over 70 år (Se Bilag 9). Hvis der ses på de forskellige rapporter, vil man støde på, at de fleste 

medlemmer i de religiøse foreninger bliver domineret af voksne, hvor 3/4 del af dem også har børn og unge 

medlemmer, imens der i de humanitære foreninger kun forekommer voksne medlemmer (Boje & Ibsen, 

2006, s. 52-53). Dette vurderes også til, at være tendensen i en anden rapport, hvor der både inkluderes de 

ældre i at være flertallet blandt de frivillige (Ellemen, 2014, s. 21). Overordnet set kan det konkluderes for, 

at aldersfordeling er overrepræsenteret af yngre målgruppe på 16-29 år, hvor denne tendens hovedsageligt 

skyldes pga. de medtaget foreningers målgruppe samt ældres anvendelse af internettet i mindre grad. 

Dette kan dog alligevel ses som en fordel, eftersom det muligvis vil give et større indsigt i yngre målgruppe 

og løse problemet omkring unges engagement i frivilligt arbejde.   

Hvis der ses på fordelingen mellem type af forening man beskæftiger sig med, er det næsten en ligelig 

fordeling mellem de religiøse foreninger, som udgør 40% og de humanitære foreninger som udgør 60% (Se 

Bilag 9). Der er ingen præference overfor at vælge det ene fremfor det andet, da selve opgaven beskæftiger 

sig inden for begge områder. Det vil derfor konkluderes, at fordelingen er tilfredsstillende for afhandlingens 

præmis.  
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Den næste beskrivende del tager udgangspunkt i respondentens adfærd ift. deres foreningsskift, aktivitet 

(antal dage), forhindringer (transport), erfaring (antal år), og engagement i fællesskabet. Der vil som 

hovedpunkt først summeres op med resultatet fra datamaterialet, hvor der dernæst vil foretages yderligere 

signifikante sammenligninger gennem krydstabeller og chi-square-test. Hvis der tages udgangspunkt i Bilag 

9, kan det ses, at 59% ikke har skiftet forening imens 41% har, 43% overvejer at blive mere aktive imens 

57% ikke vil, 87% overvejer ikke at skifte forening imens 13% overvejer dette og 84% synes ikke at 

beliggenhed eller transport er et problem for dem, imens 16% synes dette er tilfældet (Se Bilag 11). Udover 

dette er det de respondenter som har haft mere end 10 års erfaring, som udgør den største gruppe i 

undersøgelsen (29%) og de fleste respondenter er kun aktive 1 dag (59%), hvor de enten hele tiden eller 

kun nogle gange deltager i de fælles sociale aktivteter i foreningen (29% og 46%) (Se Bilag 11).  

Der er følgeligt foretaget en masse test, hvor der blev foretaget forskellige kombinationer af de 

demografiske og adfærdsrelaterede spørgsmål for at bekræfte mulige eksisterende 

sammenhænge/forskelle bag variablene gennem Paired-sample test, krydstabeller og chi-square-test. Der 

blev bekræftet sammenhænge blandt variable, som var åbenlyse hvor f.eks erfaring og ens foreningsskift 

havde en sammenhæng eller f.eks. hvor ens beskæftigelse i foreningen og deltagelse til sociale aktivteter 

også have en sammenhæng. Disse vil ikke yderligere tages i betragtning, da de er åbenlyse i deres essens. 

Andre bekræftelser var mere bemærkelsesværdige og atypiske, hvor det er dem, der vil tages 

udgangspunkt i, som formodes at have implikationer for senere analyser: 

Der blev først foretaget en Paired-sample test på spørgsmål 6 (Har du skiftet forening før) og spørgsmål 8 

(Overvejer du at være mere aktiv i din nuværende forening). Testen går ud på at se om respondenterne 

med samme svarmuligheder har svaret forskelligt ift. de givne scenarier i spørgsmål 6 og 8. Dette er gjort 

for at klargøre om ens ændring af forening spiller en rolle ift. ens overvejelse om at være mere aktiv i ens 

nuværende forening, hvor der vil sammenlignes ved at se på, hvilke valgkriterier respondenterne vægter 

højere ift. det andet alternativ. Spørgsmålet tager overordnet set udgangspunkt i, om der er forskel på om 

man har ændret forening (Spørgsmål 6), og om man overvejer at være mere aktiv i ens nuværende forening 

(Spørgsmål 8). Testen på Paired-sample fremviser, at 48 respondenter (Negative Ranks) foretrækker oftere 

at være mere aktive, når de ikke har skiftet forening, modsat er der 28 (Positive Ranks) som ikke 

foretrækker at være mere aktive. Ties udgør af 53 respondenter, som fremviser at disse ligeligt foretager 

aktiviteter dvs. at der ikke er forskel mellem deres ønske om at blive mere aktive, når de ikke ændrer 

forening. Ved en givet negativ Z-værdi ses det, at den er på -2.294, hvilket taler for, at der i testen er flest 

negative Ranks (Se Bilag 14). Den to-sidede signifikansværdi viser sig, at være under 0.05, og derfor vil den 

afvise hypotesen om at der ikke er forskel mellem spørgsmål 6 og spørgsmål 8. Der vil på baggrund af 
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paired-sample test derfor konkluderes, at man oftere har en tendens til at overveje at blive mere aktiv i ens 

forening, når man ikke har prøvet af skifte forening.  

Der blev derefter foretaget krydstabeller og chi-square-test, hvor den første implikation forekom, når der 

blev undersøgt en sammenhæng mellem spørgsmål 8 (Overvejer du at være mere aktiv i din nuværende 

forening) og spørgsmål 5 (Hvilke type forening man er medlem af). Det bemærkes, at 72% af dem som 

beskæftiger sig med en religiøs forening, er villige til at være mere aktive i fremtiden, imens der kun er 

under halvdelen (46.2%) af dem, som er medlem af en humænitær forening, som ønsker dette (Se Bilag 

12). Dette har implikationer på den senere konklusion eftersom det er det religiøse segment, der viser sig at 

have tendensen til at være mere aktiv i fremtiden, hvilket måske kunne have påvirkning for ens motivation 

og hermed ens loyalitet. Resultatet for Pearson Chi-square udgør 8.746 i værdi, som beskriver summen af 

antal observerede trukket fra dens forventede værdi opløftet i anden, samt divideret med den forventede 

værdi. Fornoten (a) under Chi-square tabellen i Bilag 12 fortæller, at ingen af tabellerne har et antal under 

5, hvilket opfylder kriteriet om en cellefrekvens som minimum må have et antal over 5 enheder (Jensen & 

Knudsen, 2014, s. 87). Udover dette viser tabellen signifikanssandsynligheden 0,003, hvilket viser, at 

sandsynligheden for uafhængighed i en krydstabel med 1 frihedsgrad (df) og en chi-square værdi på 8.746 

nærmest ikke eksisterer. Det svarer til, at man for hver 1000 personer møder 3 personer, der vil medvirke 

til, at der vil opstå uafhængighed mellem variablene, hvor denne påvirkning vurderes til at være så lille, at 

den nærmest ikke eksisterer. Vi kan med et 99% signifikansniveau afvise hypotesen (H0 - for chi-square 

testen) om, at der er uafhængighed mellem variablene. Cramer’s V og Phi i dette tilfælde viser den samme 

værdi, da Cramer’s V er en modificeret version af Phi i tilfælde af, hvis rækkerne og kolonnerne skulle 

udgøre mere end 2X2 (Jensen & Knudsen, 2014, s. 89). Ved at tage udgangspunkt i Cramer’s V (Se Bilag 12) 

værdi, som er på 0.26, kan det konkluderes at sammenhængen mellem variablene vurderes til at være lille 

(tæt på moderat) i en givet frihedsgrad på 1 (Jensen & Knudsen, 2014, s. 88), sagt med andre ord, at der er 

en lille/moderat sammenhæng mellem det at være medlem af en religiøs forening og det at have et ønske 

om at være mere aktiv i fremtiden.  

Den anden analyse af krydstabeller og chi-square-test viser, at der forekommer en afhængighed mellem 

spøgsmål 1 (Ens køn) og spørgsmål 8 (Overvejer du at være mere aktiv i din nuværende forening). Det 

bemærkes, at 75% af mændene stærkt overvejer, at være mere aktive sammenlignet med kvinderne, hvor 

det kun er halvdelen, som ønsker dette (Se Bilag 13). Signifikanssandsynligheden udgør kun 0.015, dvs. at vi 

på et 95% signifikansniveau afviser, at de to variable er uafhængige. Dette vil i praksis svare til, at der for 

hver 1000 person forekommer 15 personer, der vil medvirke til at der vil opstå uafhængighed, hvilket 

vurderes til igen at være lavt. Både Phi og Cramer’s V viser en værdi på 0.213 ved en givet frihedsgrad på 1, 
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hvilket betyder at variablenes sammenhæng er lille (Jensen & Knudsen, 2014, s. 88), delvist mindre end den 

første test (Se Bilag 12 og 13).  

Holdningsmæssige aspekter (latente variable): 
I denne del vil der tages udgangspunkt i de latente variable, som senere hen vil benyttes til at konstruere 

det strukturelle model for de frivillige humanitære og kirkelige organisationer. Der vil først tages 

udgangspunkt i variablenes deskriptive aspekt, hvor værdier som modalværdi, median, middelværdi og 

standardafvigelsen vil fremvises.  

Som skrevet tidligere var alle de latente variable inddelt efter 3 forskellige indikatorer og disse var: ens 

subjektive oplevelse med variablen, ens bedømmelse af variablens vigtighed og variablens ideale 

standpunkt. Disse kan sammenlignes med spørgsmålenes opdeling, hvor det f.eks i Image vil det første 

spørgsmål svare til at være en besvarelse på ens subjektive oplevelse med variablen, hvor det andet 

spørgsmål vil svare til at være en besvarelse på ens bedømmelse af variablens vigtighed og det sidste 

spørgsmål vil svare til at være en besvarelse på variablens ideal standpunkt (Se evt. Bilag 3). Alle disse 

målevariable kategoriseres gennem en manuel indtastning i SPSS i hver deres latente variable, og derfor ses 

der ikke en nødvendighed i at foretage en faktoranalyse på variablene, da spørgsmålsopsætningen ikke 

giver mening til at foretage dette. 

En faktoranalyse vil være nødvendigt, hvis ingen af spørgsmålene var relateret eller havde et stærkt 

multikollinearitet med hinanden. Faktoranalyse gør, at man grupperede de uafhængige spørgsmål for at 

skabe surrogatvariable eller reducere datamaterialet (Jensen & Knudsen, 2014, s. 248-250). 

Surrogatvariable er ikke relevante for den givne problemformulering, da de indbyrdes kategoriseret 

variable er meningsmæssigt afhængige af hinanden, hvor enhver repræsenterer et vigtigt element af de 

latente variable. Datareduktion er på forhånd foretaget gennem en manuel indtastning (Compute Variable i 

SPSS) af de forskellige spørgsmål. For eksempel blev spørgsmålene under Image (spørgsmål nummer 13-15) 

summeret og divideret med tre, hvor dette nu udgjorde en isoleret variabel for sig selv under navnet Image 

gennem SPSS (Se Bilag 7). Multikollinearitetsproblemer er et vigtigt element at tage udgangspunkt i, da det 

kan medføre, at der opnås usikre koefficienter, dvs. koefficienter, der kan være et dårligt bud på 

populationsparametrene, som kan føre til at man ikke kan skelne variablene for deres unikke effekt 

(sandsynliggør type II-fejl). Sandsynligheden for multikollinearitetsproblemer kan ses ved at se på de 

uafhængige variables TOL- eller VIF-værdi, hvor et TOL på 0,25 og VIF på over 4 kan vise tegn på 

multikollinearitetsproblemer (Jensen & Knudsen, 2014, s. 186). En anden kilde viser at et TOL på 0.1 og VIF 

over 10 tydeliggør at der hersker multikollinearitet i variablene (Agresti & Finlay, 2014, s. 456). I Bilag 31 

kan det ses, at kun 4 variable har en VIF-værdi over 4 og TOL værdi under 0.25 (Bilag 31), hvilke viser, at der 
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er en tendens til at variablene godt kan indeholde multikollinearitetsproblemer. Men selvom 

faktoranalysen er medvirkende til at reducere multikollinearitet anses analysen ikke for at være nyttigt til 

afhandlingens formål, og den vil derfor diskvalificeres. 

De forskellige målevariable er blevet isoleret i hver deres kategori, hvor alle spørgsmålene nu er reduceret 

fra 36 variable til kun at inkludere 12 latente variable. De forskellige variables modalværdi, median, 

middelværdi og standardafvigelsen vil summeres herunder: 

 

Figur 4: Oversigt over Antal, Modalværdi, Middelværdi, Median og Standardafvigelse for de latente variable 
(hvor skalaen går fra 1 som er ”Meget enig” og 5 som er ”Meget uenig”). 
Kilde: Egen tilvirkning, beregnet fra SPSS. 
*Modalværdi: Den mest forekommende værdi i et givet variable. 
**Middelværdi: gennemsnittet, angiver summen af alle observationernes værdier divideret med antal 
observationer 
***Median: Angiver den midterste observation. 
****Standardafvigelse: Kvadratroden af variansen. Et udtryk for hvor meget en stokastisk variabel fordeler 
sig omkring sin middelværdi. 

Fra figur 4 kan det aflæses, at de variable som har den bedste gennemsnitlige score (middelværdi) er: Tillid 

(1.51), Gøre_noget_for_andre (1.60), Loyalitet (1.82), Tilfredshed (1.83) og Involvering (1.94), hvilket også 

vurderes til at være de variable, som man selv ville ønske sig i sin karakter som helhed. Dette kan have en 

implikation på undersøgelsen validitet, men eftersom der tidligere blev diskuteret, at variablen indeholder 

hele 3 forskellige spørgsmål, antages det ikke at have in direkte effekt på validiteten. Ydermere er 
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undersøgelsen også foretaget anonymt, hvor muligheden for at fremvise sig selv som den bedste karakter 

ikke direkte forekommer. Ved de forskellige modalværdi kan aflæses, at de fleste variable enten har 

værdien 1 eller 2, hvor de enten er meget enige eller enige med, at de forskellige variable både har en 

påvirkning, en betydning og er tæt på det ideelle. Den eneste der skiller sig ud er variablen overbevisning, 

som både har værdien 1 og 5, hvilket betyder, at de fleste enten er meget enige eller meget uenige i at 

overbevisning spiller en rolle. Ved nærmere analyse konstateres det at typen af ens forening spiller en 

massiv rolle for om ens overbevisning har en betydning eller ej for ens frivillig arbejde (Se Bilag 15). 

Modalværdien forklarer også hvorfor standardafvigelsen er så høj for overbevisning, da de fleste variable er 

fjernt fra medianen. 

For at få en dybere indsigt i de latente variable vælges det at opdele dem ift. de 3 spørgsmål, som hver er 

tilknyttet til, hvor det første spørgsmål vil kategoriseres som (1) Erfaring, og det andet som (2) Vigtighed og 

det sidste som (3) Ideelt. Denne de-komponering vil anvendes til at få en dybere indsigt ift. variablenes 

delelementer og deres gensidige relationer.  

Hvis der tages udgangspunkt i den nedenstående figur, bemærkes det, at de forskellige spørgsmål relateret 

til de latente variable er opstillet ud fra deres gennemsnit: 

 

Figur 5: Oversigt over middelværdi af de givne besvarelse fra spørgsmål som tilhører under de forskellige 
latente variable (hvor skalaen går fra 1 som er: meget enig til 5 som er: meget uenig). 
Kilde: Egen tilvirkning, beregnet fra SPSS. 
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Ved aflæsning kan dette anvendes til at se, hvor de frivillige foreninger kan forbedre sig. Der kan ud fra 

figuren aflæses, at medlemmerne er yderst tilfredse med deres forening i at være et sted, hvor de kan gøre 

noget for andre, skabe tillid, skabe et godt image mm. Det vigtigste for disse medlemmer er også at have et 

sted hvor de kan gøre noget for andre, skabe tillid og et bedre image, være tilfredse, være omfavnet af et 

socialt miljø. Udfra figuren kan det også ses, hvad der endvidere kan arbejdes på, ved at man aflæser det, 

der er vigtigt for medlemmerne og sammenligner dette med, hvad de erfarer og hvor meget dette er fjernt 

fra det ideelle. Det, der kan forbedres, er områder som klagehåndtering, da der kan aflæses at værdien 

vigtighed i klagehåndteringen er lavere end feltets erfaring eller ideelt, hvilket indikerer, at der kan 

forekomme forbedringer på området fra foreningernes side. Involvering kan delvis også forbedres, men da 

den ikke er langt væk fra det ideelle, er variablen ikke så vigtig. 

En grafisk illustration herunder viser en oversigt over de latente variables standpunkt ift. medlemmernes 

erfaring og vigtigheden af variablen. Det kan konkluderes, at det i de fleste tilfælde lykkes de frivillige 

foreninger at levere den præcise mængde som matcher ift. hvor meget medlemmerne prioriterer 

variablen. En anden vigtig ting er, at figuren også viser, hvad medlemmerne mest er enige eller uenige i:  

 

Figur 6: Oversigt over fordelingen af variablene mellem erfaring og vigtighed. (hvor skalaen går fra 1 som 
er: meget enig og 5 som er: meget uenig). 
Kilde: Egen tilvirkning, beregnet fra SPSS. 

Konklusion på deskriptiv statistik: 
Fra den ovenstående deskriptive analyse, kan det ses, at de demografiske elementer fra datamaterialet ikke 

er særlig repræsentativt for populationen, delvist på køn og på alder. Til gengæld kan der drages 

bemærkelsesværdige tendenser fra datamaterialet, som har en indflydelse i besvarelsen af 

problemformuleringen og disse kan belyses herunder: 
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• Dem som ikke har skiftet forening, er mere villige til at være mere aktive. 

• Dem som beskæftiger sig i en religiøs forening, er mere villige til at være mere aktive. 

• Mænd overvejer at være mere aktive i fremtiden end kvinder. 

• De latente variable som medlemmerne ser ud til at have den mindste middelværdi ift. de tre 

omtalte spørgsmål (erfaring, vigtighed og ideelt) er: Tillid, Gøre_noget_for_andre, Tilfredshed og 

Involvering. Dette indikerer, at medlemmerne er meget enige med disse variables aspekter. 

• Religiøse foreninger spiller overbevisning en meget større rolle end det gør hos humanitære 

foreninger. 

• Den variabel som foreninger kan forbedre sig i er: klagehåndtering og delvis involvering.  

Opstilling af Hypoteserne:  
Formålet med afsnittet er at opstille den endelige strukturelle model som vil summere de forskellige 

variable og genkalde de variable, der driver loyaliteten i de frivillige foreninger. Til dette vil der anvendes 

statistikprogrammet SmartPLS. 

For at bekræfte om det giver mening at sammensætte de forskellige målevariable i deres tilhørende latente 

variable, vil der først foretages en reliabilitets analyse. Analysen har til formål at undersøge, i hvor høj grad 

skalaens spørgsmål måler det samme begreb, med andre ord, om der forekommer en acceptabelt intern 

konsistens mellem målevariable, til at vi kan tillade os at sammensætte dem til en variable. Cronbach’s 

alpha vil anvendes som en teststatistik til at bekræfte dette, hvor en alpha på over 0.6 betragtes som en 

acceptabel måling, der kan inkluderes i det sammensatte skalavariabel (Jensen & Knudsen, 2014, s. 252-

253). 

Udvælgelsen er foretaget ud fra en vurdering af spørgsmålenes ”repræsentativitet” fra deres pågældende 

begreb de hørte under (face validity udvælgelse), hvor dette tidligere blev omtalt. Ud fra dette kan der på 

Bilag 16 konkluderes, at alle latente variable, undtagen Image (Spørgsmål 13-15) og delspørgsmålet til 

Udstyr/Faciliteter (spørgsmål 26), opnåede en Cronbach Alpha som er over 0.6. ”Corrected Item-Total 

Correlation” i Bilag 16 viser de enkelte variables korrelation med de øvrige variable, hvor en højere værdi 

indikerer en høj korrelation med de øvrige. ”Cronbach’s Alpha if item deleted” i Bilag 16 viser, hvad 

skalaens alpha vil blive, hvis den pågældende variable fjernes fra skalaen. Dette var tilfældet med 

spørgsmål 26, eftersom fjernelsen af dette fremkaldte et alpha som var over 0.6.  

De 4 resterende spørgsmål (Spørgsmål 13, 14, 15 og 26), som ikke opnåede en værdi på 0.6 vil være isoleret 

for dem selv i den strukturelle model. Det gav heller ikke mening at foretage en faktoranalyse med 

variablene eftersom variablene hverken opfylder forudsætningerne for indbyrdes korrelation (Kaiser-
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Meyer-Olkin – KMO - hvor værdien mindst skal være på 0.6) eller opnår et signifikansniveau på under 0.05 

(Se Bilag 17). Vi kan derfor tillade os at isolere disse variable ved konstruktionen af den strukturelle model.  

Der er gennem loyalitets forskning foretaget flere udviklinger af kundetilfredshedsmodellen, hvor disse 

studier har påvirket udfaldet og kompleksiteten af den endelige model (Johnson et al., 2001). Disse 

analyser førte samtidigt til et sæt af diverse matematiske modeller, computer algoritmer og statistiske 

metoder der er i stand til at fitte de latente netværk af konstruktioner til omformuleret data (Structural 

Equation Modeling – SEM), hvor disse analyser inkludere confirmatory factor analysis, path analysis, partial 

least squares path modeling mm. (Kline, 2011, s. 230-294). Ved opstillingen er der anvendt SmartPLS, som 

er et program der er i stand til at estimere både sammenhængen mellem målevariable og latente variable 

(vægte) og mellem de indbyrdes latente variable (effekter). Metoden er iterativ og er i stand til at 

integrerer faktoranalyse med multipel regressionsanalyse. Årsagen til anvendelse af partial least squares 

(PLS) er, at modellen er fordelingsfri, robust, stærk til prediktive formål og er brugbar ved små stikprøver 

(Henseler et al., 2009, s. 277-319).  

Der var behov for at ændre de opstillede skalaer fra de intervalskalerede variable til indeksværdier i 

SmartPLS, eftersom dette anvendes til at se på procentmæssige samt at give et tydeligere overblik ved 

udregning af regression. Spørgsmålene fra 13-48 var baseret på en 1-5 skala, hvor disse nu er dannet til 

indeksværdi mellem 0-100 hvor indekset 100 repræsenter skalaen 1 (Meget enig), indekset 75 repræsenter 

skalaen 2 (Enig) mm.  

I den tidligere reliabilitets analyse blev der foretaget en gruppering af de intervalskalerede spørgsmål ift. 

deres respektive kategori. Denne analyse fortalte ikke noget om modellens validitet eller reliabilitet, men 

blot om det var meningsfuldt at kategorisere grupperne i de givne kategorier som Image, Socialt Miljø mm. 

For at vurdere modellens validitet og reliabilitet vil dette overvejes gennem 3 forskellige evalueringer: item 

reliability, composite reliability og discriminant validity. Item reliability vurderer målevariablenes 

fællesvarians. Composite reliability vurderer, om der eksisterer en internt konsistens mellem 

målevariablene i deres respektive latente variable og discriminant validity vurderer i hvilket omfang 

målevariablene for en given konstruktion adskiller sig fra målinger af andre konstruktioner i den samme 

model. Disse tre generelle sæt af metodiske overvejelser er relevante eftersom disse; (1) vurderer 

pålideligheden og gyldigheden af modellen, (2) bestemmer den passende karakter af forholdet mellem 

foranstaltninger og konstruktioner og (3) opstiller den endelige model fra de givne alternative hypoteser 

(Hulland, 1999, s. 198-201), hvilket formentlig vil reducere spørgsmålsbatteriet. 

For at bekræfte item reliability, vil der foretages en ekskludering af målvariable hvor tommelfingerreglen er 

at acceptere målevariable, som har en loading på eller over 0.7, hvor tallet indikerer, at der er en større 
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tendens for fællesvarians (indikere at over 50% af variansen skyldes konstruktionen) mellem målevariable i 

deres respektive latente variable end fejlvarians (Carmines & Zeller, 1979). Dette førte til at Spørgsmål 35, 

36 og 38 nu er udelukket fra modellen.  

For at bekræfte composite reliability, vil der foretages en aflæsning af composite reliability coefficient samt. 

AVE (Average variance extracted). Tommelfingerreglen for disse er, at composite reliability coefficient skal 

være over 0.7 (Hulland, 1999, s. 199) samt have en AVE (Average variance extracted) over 0.5 for enhver 

latent variable (Fornell & Larcker, 1981, s. 45-46). Disse kriterier ser ud til at være opfyldt for enhver latent 

variabel (Se Bilag 18).  

For at bekræfte discriminant validity, vil der foretages en evaluering af kvadratroden for de latente 

variables AVE og deres korrelation mellem dem selv og de andre latente variable i modellen. 

Tommelfingerreglen her er, at kvadratroden af AVE for de latente variable, der korrelerer med dem selv 

skal have en højere værdi end deres korrelation med de andre variable (Hulland, 1999, s. 200). I Bilag 19 er 

denne forudsætning også opfyldt, hvor de latente variable (kvadratroden af AVE), som korrelerer med dem 

selv, er markeret med gul farve, imens de som korrelerer med andre er markeret med orange farve (Se 

Bilag 19). 

Efter evalueringen af den strukturelle model vil der endeligt foretages en hypotesetest på alle de enkelte 

latente variable gennem en bootsrapping. Dette vil gøres gennem en PLS estimation af path koefficienter 

(effekter), hvor der således vil foretages t-test for alle de formodede sammenhænge mellem de latente 

variable (Se Bilag 6). Forudsætningerne for anvendelsen af t-test opfyldes, hvis variablene er interval- eller 

ratioskaleret hvor det bliver muligt at udregne middelværdier (Jensen & Knudsen, 2014, s. 117). Dette 

anses for at være opfyldt, da alle spørgsmålene (spørgsmål 13-48) i modellen er kategoriseret som 

intervalskaleret. For at få afklaret om der foreligger en sammenhæng mellem de latente variable vil der 

som sagt foretages en t-test (two-tailed test med et fastsat signifikansniveau på 0.05). Dette fastsatte 

signifikansniveau betyder, at vi kan forkaste hypoteserne, hvis risikoen for at tage fejl er mindre end 5%. 

Litteraturen sætter en tommelfingerregel for, at hypoteserne accepteres, hvis t-værdierne for disse er over 

den kritiske værdi på 1.96 ved et signifikansniveau på 5% hvor alle andre hypoteser under 1.96 forkastes 

(Hair, 2011, s. 145). Der vil derefter også ses på R2 (forklaringsgrader) for de afhængige latente variable, 

som beskriver hvor meget modellen (de uafhængige variable) er i stand til at forklare den afhængige 

variabel (loyalitet). Tommelfingerreglen er, at forklaringsgrader på henholdsvis 75%, 50% og 25% ses som 

store, moderate og små effektstørrelser. Men dette skal ses i lyset af analysens formål, hvor f.eks en 

meteorolog sandsynligvis ikke vil være tilfreds med en model, som kun forklarer 10% af variansen i vejret, 
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imens dette kan være fint inden for lægevidenskaben, hvis 10% af forekomsten på kræftsygdomme kan 

forklares gennem målte uafhængige variable (Jensen & Knudsen, 2014, s. 171).  

Inden foretagelsen af hypotesetesten blev visse målevariable ændret i de formodede hypoteser. Eftersom 

reliabilitetsanalysen isolerede spørgsmål 13, 14, 15 og 26 fra spørgsmål 25 & 27 er disse nu kaldt for Image 

1, Image 2, Image 3 og Udstyr/Faciliteter 1 samt. Udstyr/Faciliteter 2, hvor de stadigvæk knytter sig til deres 

tidligere hypoteser, men bare isoleret fra hinanden (Se Bilag 6). Ved Item reliability blev spørgsmål 35, 36 

og 38 udelukket fra deres latente variable, hvor de gyldige målevariable (indenfor samme gruppe) 

stadigvæk beholdes i deres respektive latente variable med deres hypoteser.    

Ved gennemførelsen af hypotesetesten blev følgende hypoteser i bilag 10 beholdt, imens andre blev 

frasorteret (Se Bilag 10). 

T-testen viste, at ud af 36 hypoteser, kunne 15 hypoteser accepteres, da de havde en t-værdi over den 

kritiske værdi på 1.96. De andre hypoteser er nu udelukket fra modellen, da disse ikke viste sig at være 

signifikante til at forklare en sammenhæng. Den formodede model er på baggrund af T-testen derfor 

fornyet, hvor latente variable som ”Gøre noget for andre”, ”Anerkendelse”, ”Image 2” og ”Image 3” nu er 

helt udelukket fra den endelige model, da de ikke havde nogen signifikant sammenhæng med deres 

hypoteser. 
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Den endelige strukturelle model (EPSI-modellen) for loyalitet: 
Den nye model er nu estimeret med sine beta koefficienter og med sine fornyede T-værdier som ses 

herunder: 

 

Figur 7: Oversigt over beta koefficienter og T-værdier for de accepteret hypoteser. 
Kilde: Egen tilvirkning, beregnet fra SmartPLS. 

Forklaringsgraden (R2 Adjusted) estimeres til at udgøre 0.563, dvs. på 56.3% (Se Bilag 20). Dette betyder at 

de uafhængige modeller er i stand til at forklare 56.3% af variansen i den afhængige variabel (loyalitet). Ift. 

de opstillede effektstørrelser, vil 56.3% være en moderat – stor effekt og kan konkluderes som værende 

tilfredsstillende for området frivilligt foreningsarbejde. Det ses yderligere, at Composite reliability og AVE 

også opfylder kriterierne, hvilket igen indikerer pålideligheden af den strukturelle model (Se Bilag 20). 

Selvom de signifikante relationer nu er etablerede, fortæller dette ikke noget om, hvilke latente variable, 

der er mere vigtige end de andre for skabelsen af loyalitet i de frivillige foreninger. Til dette vil der 

anvendes Importance-Performance Map Analysis (IPMA) som giver informationer omkring relativt vigtige 

konstruktioner, der er med til at forklare skabelsen af loyalitet. IMPA skalerer data i at gengive performance 
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score som et indeks fra 0 til 100, hvor en højere enhed indikerer en større tilvirkning for skabelse af 

loyalitet (Ringle & Sarstedt, 2016, s. 1865-1866). Til dette vil der tages udgangspunkt i alle de medtagne 

drivers (de uafhængige og de delvist afhængige variable), der både fremviser deres totale effekt (Beta 

koefficient for loyalitet) og deres performanceniveau (Se Bilag 21).  

Ved at tage udgangspunkt i determinanternes effekter (Se Bilag 21), kan det ses, at image og involvering 

har høj performance på 85.27 og 76.16, hvor image så har en lavere total effekt end involvering, hvilket 

indikerer at image er en ressource, der kan tilpasses bedre i fremtiden. Til gengæld har klagehåndtering og 

involvering en højere effekt på loyalitet, hvor den primære indsats i fremtiden bør være på klagehåndtering 

eftersom variablen har en lavere performance end de to andre (image og involvering). De resterende 

variable ser ud til at være meget fjernt fra at have en direkte effekt på loyalitet, men der kan til gengæld 

argumenteres for, at disse har en direkte effekt på andre mellemliggende variable som tilfredshed og tillid, 

der så kan medvirke til at øge loyaliteten (Se Figur 7).  

En oversigt over mulige forbedringsområder i fremtiden for frivillige foreninger kan på baggrund af 

analysen summeres i en graf som er vist nedenunder: 

 

Figur 8: Graf over total effekt og performance for de uafhængige variable  
Kilde: Egen tilvirkning fra Microsoft Excel, beregnet fra SmartPLS (IMPA). 

Der er på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen samt de accepterede hypoteser fra SmartPLS udarbejdet 

en endelig strukturel model for afhandlingen som ses herunder: 
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Figur 9: Den endelige udarbejdede strukturelle model (EPSI-model) for de frivillige foreninger.  
Kilde: Egen tilvirkning, kopieret billede fra SmartPLS.  
 

Konklusion på den endelige strukturelle model: 
Der kan på baggrund af den opstillede model konkluderes, at image, involvering og klagehåndtering er de 

væsentligste determinanter (latente variable), der er med til at skabe loyalitet i de frivillige foreninger. 

Forklaringsgraden ser også ud til at give et tilfredsstillende resultat på 56.3%, hvor de medtagne 

målevariable kan forklare over halvdelen af den skabte loyalitet blandt frivillige medlemmer. Der blev fra 

starten sorteret forskellige variable fra EPSI-modellen, der relaterede sig til profit og produkter, da disse 

enheder lå udenfor afhandlingens problemformulering. Selvom CV og jobfunktioner blev nævnt i 

dybdeinterviewet, var disse heller ikke relevante at inddrage i modellen, eftersom disse kun var relevante 

for medlemmer, som kun ønsker et beskæftige sig på kort sigt. Ud fra de variable som blev inkluderet i 

modellen, viste det sig, at nogen af dem havde en stor betydning for loyalitet, imens andre slet ikke havde 

nogen betydning. Fra modellen blev der umiddelbart sorteret variable som: Gøre noget for andre, 

anerkendelse, image 2 og image 3 og socialt miljø, hvor de to første variable blev inkluderet i analysen på 

baggrund af det dybdeinterviewe, der blev foretaget, hvor det alligevel ikke viste sig at have en betydning 

for loyalitetsskabelse hos medlemmerne.  

Umiddelbart kan dette skyldes at variable som social miljø, anerkendelse og gøre noget for andre er midler 

som ikke er unikke ift. til de forskellige foreninger, eftersom disse egenskaber er meget almene for en 

forening at besidde med, hvor det dermed ikke gør, at man bliver mere loyal overfor ens forening. Images 

vigtighed og idealitet (spørgsmål 14 & 15) hos medlemmerne viste heller ingen relation til 
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loyalitetsskabelse, hvor der vurderes at forøgelse af image mere end nødvendigt faktisk ikke har en 

indflydelse i loyalitetsskabelsen, men derimod er det et minimumskrav for alle frivillige foreninger, 

eftersom et rimeligt acceptabelt image har indflydelse i loyalitet. Overbevisning havde også en lille rolle at 

spille, men dette formodes at have noget med ens foreningstype at gøre. Udover dette viste det sig at 

rækkefølgen for, hvordan de delvist afhængige variable genererer sin loyalitet holdte stik med den 

formodede opstilling (Se Figur 3), hvor tilfredshed påvirker tillid, tillid påvirker kærlighed og kærlighed 

påvirker loyalitet. Alle disse variable var signifikante, havde gode performance og en effektiv beta 

koefficient på loyalitet (Se Figur 9+Bilag 10).  

Mulige kritikpunkter ved analysen kan siges at ligge i to punkter: det ene omhandler om 

stikprøvestørrelsen, hvor respondenterne kun udgjorde 129 personer, samt at stikprøven ikke 

præsenterede målpopulationen. Det andet omhandler de variable, som er medtaget, for disse er udplukket 

på baggrund af EPSI-modellen, dybdeinterviewet og tidligere studier. Det kunne tænkes, at andre mulige 

variable som: ”Personlig udvikling” eller ”lærer mere om livet” også havde en indflydelse på ens loyalitet, 

hvor disse muligvis kunne tænkes at have en stærkere betydning end de udvalgte (Elleman, 2014, s. 17).  

Re estimering af den strukturelle model for type af forening: 
Den strukturelle model vil genestimeres for de forskellige typer af foreninger for at se om der foreligger 

bemærkelsesværdige forskelligheder. Dette er foretaget gennem en Multi Group Analysis på SmartPLS, 

hvor modellens resultater blev filtreret efter foreningstype. Resultaterne viste små implikationer for hver 

foreningstype, hvor det viste sig at begge opfyldte kriterierne for Composite Reliability og AVE (Se Bilag 22). 

Forskellen viste sig også at være ift. forklaringsgrad, hvor de humanitære foreninger havde en større 

forklaringsgrad (62.7%) end de religiøse foreninger (47.1%) dvs. at begge er gode til at forklare årsagerne 

bag loyalitetsskabelsen, da de begge har høje effektstørrelser. De forrige resultater for total effekt og 

performance så næsten ud til at være det samme for de humanitære foreninger, bortset for image da 

variablen i humanitære har en større beta koefficient end hvad resultaterne viste. Overbevisning havde en 

negativ korrelation for medlemmernes overordnede loyalitet, hvilket indikerer at medlemmerne hos de 

humanitære opfattede religiøse overbevisninger som noget der gjorde dem mindre loyale (Se Bilag 22). 

Total effekt og performance hos de religiøse foreninger så en anelse anderledes ud, f.eks. havde image en 

mindre betydning for disse foreninger, hvilket indikerer en mindre tendens til udadvendt fremvisning. 

Klagehåndtering til gengæld ville betyde mere for de religiøse, hvor dette kan være den primære indsats i 

fremtiden. Overbevisning havde til gengæld en langt større betydning end hvad både resultatet og de 

humanitære foreninger viste. Her kan de religiøse foreninger også fortsætte det gode arbejde ved at 

korrelere f.eks bibelske tekster eller tekster fra koranen, med foreningens arbejdsindhold. Det 

overraskende for alle foretagne analyser (resultatet, humanitære og religiøse) var, at ingen af dem havde 
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nogen former for relation til det sociale miljø, hvor det viste sig at ingen af hypoteserne mellem socialt 

miljø og de afhængige variable (for nær udstyr/faciliteter) opfyldte kriteriet for det givne signifikansniveau. 

Selvom der i visse rapporter ses at socialt netværk har en særlig betydning for ens ulønnede frivillige 

arbejde (Elleman, 2014, s. 17), kan der argumenteres, for at dette ikke er ensbetydende med, at socialt 

miljø alene kan medvirke til at skabe vedvarende loyalitet hos foreningerne. Oversigten over den totale 

effekt og performance for både humanitære samt religiøse foreninger ses herunder: 

 

Figur 10: Graf over total effekt og performance for de uafhængige variable i humanitære foreninger. 
Kilde: Egen tilvirkning fra Microsoft Excel, beregnet fra SmartPLS (IMPA og Multi Group Analysis). 

 

Figur 11: Graf over total effekt og performance for de uafhængige variable i religiøse foreninger. 
Kilde: Egen tilvirkning fra Microsoft Excel, beregnet fra SmartPLS (IMPA og Multi Group Analysis). 
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Segmentering: 

Formålet med afsnittet er at segmente de medtagne respondenter i klynger. Derefter vil der yderligere 

foretages en beskrivelse af klyngerne ud fra deres karaktertræk, demografi, adfærd og de forskellige 

middelværdier på de foretrukne latente variable. 

Segmentering kan defineres som værende den proces, hvor man definerer og inddeler den store homogene 

målgruppe til klare identificerbare segmenter som har lignende behov, ønsker eller 

efterspørgselskarakteristika (Businessdictionary). Målet er at fremkalde grupperinger (af medlemmerne), 

som internt er homogene, men som eksternt er heterogene fra hinanden. Disse kendetegn vil basere sig på 

geografiske, demografiske, adfærdsmæssige og holdningsmæssige aspekter. For at man kan udføre 

segmentering følger der ofte generelle krav som at segmentet er; målbar, tilgængelig, profitabel, 

differentieret og overkommelig (Andersen et al., 2013, s. 340-341). Disse accepteres som værende opfyldt 

for de frivillige foreninger, da der ikke ses nogen årsager til forhindring for kriteriernes opfyldelse.    

Ved at segmentere medlemmerne gør dette os i stand til at skræddersy foreningernes indsats på en måde 

så disse er tilpasset til de attraktive segmenter. På denne måde udvælger man de mest fremtrædende 

segmenter og arbejder med bestemte variable, og fravælger dem som konkurrenterne allerede er i fuld 

gang med at servicere hvor man på denne her måde spare ressourcekapacitet. Ulemperne ved sådanne 

segmenteringer er at det ikke er muligt at fremkalde eksakt samme adfærd for hver person i segmentet, 

dvs. at placere medlemmerne i bestemte bokse kan være en overfladisk løsning på hvordan de vil handle, 

men bestemte karaktertræk kan helt sikkert observeres ved f.eks køn, alder og adfærd mm. (Andersen et 

al., 2013, s. 342). 

Overordnet set handler det om at analysere medlemmerne for fælles motiver, der giver dem værdi samt. at 

bemærke specifikke udækkede behov eller tiltag som medlemmerne er utilfredse eller uenige i. 

Klyngeanalyse: 
I denne anledning vil der udarbejdes en klyngeanalyse, som forsøger at gruppere respondenterne på basis 

af de udvalgte variable da analysen giver det bedste løsning til foretagelse af segmentering. I modsætning 

til diskriminantanalyse hvor gruppetilhørighed på forhånd er kendt, vil dette ikke være en antagelse for 

klyngeanalysen. Selvom der ikke er nogen specifikke skalakrav for en klyngeanalyse, skal valget af variable 

stadigvæk basere sig på sammenligningsvariable, der er essentielle og med udgangspunkt i afhandlingens 

problemformulering (Jensen & Knudsen, 2014, s. 260-261). Med udgangspunkt i afhandlingens 

problemformulering vil klyngedannelsen foretages gennem de tre underspørgsmål i spørgeskemaet for 

loyalitet, som er spørgsmål 46, 47 og 48 og dette vil ske ud fra sammenligningsvariablenes besvarelser, som 
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hentes direkte fra spørgeskemaet. Der er heller ingen behov for standardisering af variablene i analysen 

eftersom alle spørgsmålene har den samme varians. 

Ved valg af metode til beregning af ”afstandsmål” vil squared euclidean distance udvælges fremfor 

matching coefficient, eftersom variablene er metriske samt at matching coefficient ikke tager hensyn til 

egentlige forskelle der er på de enkelte værdier Ved valg af metode til klyngedannelse vil der tages 

udgangspunkt i de hierakiske metoder, hvor der vil følges en sammenhobende (agglomerative) procedure, 

der grupperer de to respondenter, som har mindst afstand imellem sig i den første egentlige klynge, indtil 

samtlige grupperede respondenter/klynger kun udgør en stor klynge. For sammenlægning af klyngerne vil 

Ward’s procedure danne klynge ud fra kriteriet om at opnå mindst mulig varians inden for klyngerne (Ibid, 

s. 262-265).  

Ved valg af antal klynger, er der ingen entydig opskrift på dette, men derimod nogle forslag. Vi kan prøve at 

lede efter et ”knæk” i det punkt, hvor ”afstanden” (variansen) bliver for stor mellem de grupperede 

klynger, hvor det ikke giver mening at gruppere variable med for stor afstand. Vi vil derfor helst identificere 

variable, som har bemærkelsesværdige forskelle, hvor de klart differentierer sig fra andre. Udover dette 

kan der ses på antallet af respondenter i hver klynge, hvor vi helst ikke ønsker klynger som er alt for små. 

Da de små klynger også vil være meget uinteressante, samt gøre det vanskeligt at opnå statistisk signifikans 

i det videre analyseforløb, vil der almindeligvis stræbes efter, at alle klynger mindst udgør 10% af 

stikprøven (Ibid, s. 274). Der vil i analysen udarbejdes et dendogram til vurdering af ”knækket” i det punkt, 

hvor ”afstanden” bliver for stor. 

Der er nu ud fra de 129 respondenter foretaget en klyngeanalyse gennem programmet SPSS. Tabellen i 

Bilag 23 viser Agglomeration schedule udefra Ward’s metode, som viser hvordan de enkelte klynger lægges 

sammen trin for trin hvor analysen starter med at gruppere de klynger som ligner hinanden mest (fra det 

beregnede afstandsmål). For overskuelighedens skyld blev alle trin fra 6 til 120 fjernet. Cluster combined 

viser de klynger som bliver sammenlagt ud fra deres nummering i spørgeskemaet (dem som har fundet 

vejen til spørgeskemaet). Coefficients viser afstanden mellem de klynger, der sammenlægges, hvor 0.000 

udtrykker, at de sammenlagte klynger har helt identiske værdier på sammenlægningsvariable (Spørgsmål 

46-48). Som det kan ses, forsætter klyngedannelsen indtil trin 128, hvor dette er trinet for de sidste 2 

klynger, som vil ligges sammen til en stor klynge. I de sidste par trin kan vi aflæse afstanden mellem de 

klynger, hvor større trin udtrykker klynger, som er meget forskellige og vice versa.  Klyngedannelsen vil 

umiddelbart stoppe der, hvor man selv mener, at afstanden er ”kort” nok til, at det ikke vil give mening at 

danne endnu en klynge. Der er ikke sat nogle mål i litteraturen for, hvor stor afstanden bør være og derfor 

er hvert trin vurderet relativt ift. afstandene på de foregående trin.  
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Der er ud fra agglomeration schedule valgt at stoppe efter trin 124, 125 og 126 som omfatter 5, 4 og 3 

klynger (Se Bilag 23), hvor denne inddeling også kan aflæses i dendrogrammet, som viser de forskellige trin 

for klyngernes sammenlægning (Se Bilag 24). Dette er gjort fordi, der foreligger en vis usikkerhed mellem 

disse klynger hvor vurdering af afstanden ikke giver et konkret udtryk for hvornår man skal stoppe i 

analysen. Det er vigtigt at huske på at klyngerne er valgt på baggrund af et pragmatisk syn, hvilket derfor 

ikke giver en rigtig løsning, men løsninger hvor nogle klyngesammensætninger giver en bedre fortolkning af 

resultatet end andre.  

Til dette vil klyngeanalysen gentages, hvor vi gemmer klyngesammensætninger i SPSS som udgør mellem 3-

5 klynger. Denne gang vil klyngerne vurderes ud fra andre kriterier, såsom størrelsen på de fremkomne 

klynger og om det giver mening at sammensætte grupperne på baggrund af deres middelværdi. 

Til det første kriterie vil der foretages en almindelig frekvensanalyse for alle tre klynger (3, 4 og 5) for at se 

hvor stor del respektive grupper udgør i klyngeanalysen. Ud fra analysen kan det ses, at klynge 5 har en 

gruppe, hvor der kun er en respondent (0.8%) hvilket helt klart ikke opfylder normalitetskriteriet for at 

udgøre mindst 10% af stikprøven og derfor vil klyngen med 5 grupper afvises. For klynger med 4 og 3 

grupper, ses det at begge opfylder en rimelig fordeling (Se Bilag 25) hvilket stadigvæk ikke giver os den 

mest optimale løsning.  

Fortolkningskriteriet vil derfor være det sidste trin i udvælgelsen af klyngeløsning, hvor der vil kigges på om 

det giver mening at sammensætte (3 klynger) eller at lade grupperne være (4 klynger). Dette vil gøres ved 

at sammenligne middelværdier på de tre sammenligningsvariable for hver klynge og se om der foreligger en 

væsentlig forskel mellem de grupper, der vil sammensættes. Der ses i Bilag 26, at klynger med 4 grupper 

ser ud til at have distinktive egenskaber, hvor gruppe 1 har mindre lyst til at fortælle andre om sin forening 

(Middelværdi på 3.36) i modsætning til gruppe 4, hvor de er mere engagerede (Middelværdi på 2.22) og 

gruppe 1 er mere overbevist om at være i den rette forening (Middelværdi 2.36) i modsætning til gruppe 4 

(Middelværdi 3.11). Da den bemærkelsesværdige forskel eksisterer mellem grupperne, vil den optimale 

klyngeløsning derfor vurderes til at være på 4 klynger.  

For at vurdere validiteten og om de medtagne klynger er signifikant forskellige på klyngevariablene er der 

foretaget en ANOVA-analyse på de 4-klyngeløsning, hvor det viste sig at F-testen er signifikant på alle tre 

klyngevariable, dvs. at alle medtagene klynger er signifikant forskellige fra hinanden (Se Bilag 27). Udover 

dette foretages der en yderligere validering gennem en diskriminantanalyse for 4-klyngeløsningen, som 

fortæller os om det giver mening at inddele klyngerne efter de inkluderede klyngevariable. Analysen viste 

at hele 98.4% af respondenterne er klassificeret i de korrekte klynger (Se Bilag 28). 
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Efter at have udvalgt 4-klyngeløsningen kan vi opstille klyngerne ud fra procenttallene (Bilag 25) og fra 

middelværdierne (Bilag 26), som vil vise segmentets relative størrelse samt deres præferencer ift. det at 

fortælle om deres forening (Spørgsmål 46), få folk til at se det positive fra deres forening (Spørgsmål 47) og 

hvor overbeviste de selv er (Spørgsmål 48). Nedenfor ses der en oversigt over segmenterne: 

 
Figur 12: Tabel over de fire målgrupper som er inddelt efter resultaterne fra klyngeanalysen.   
Kilde: Egen tilvirkning fra SPSS.  

Tabellen foroven viser de forskellige præferencer, samt respondenternes fordeling på de forskellige 

klynger. Symbolerne addition og subtraktion viser middelværdierne, hvor middelværdien 1 (Meget enig) er 

skrevet som 3 x addition, middelværdien mellem 1-2 (Meget enig – Enig) er skrevet som 2 x addition, 

middelværdien mellem 2-3 (Enig – Hverken/Eller) er skrevet som 1 x addition og middelværdien mellem 3-4 

(Hverken/Eller – Uenig) er skrevet som 1 x subtraktion. Ud fra respondenternes præferencer, vil der først 

foretages en beskrivelse af klyngerne som vil tage udgangspunkt i Figur 12. Derefter vil der yderligere 

foretages en beskrivelse af klyngernes karaktertræk som demografi, adfærd og deres forhold til de 

forskellige latente variable hos de forskellige klynger som foreningerne skal være opmærksomme på.  

Beskrivelse af klyngerne: 
Indadvendte: Den første gruppe som hedder indadvendte udgør lige over normalitetskriteriet på 10%. 

Dette segment er kendt for at være indifferente ift. at fortælle om deres frivillige foreningsarbejde til andre 

(hvilket også indikeres ud fra det givne navn), men føler stadigvæk et ønske om at få andre til at opfatte 

foreningens positive aspekter. Segmentet er indifferente omkring at dele sine oplevelser, men ønsker 

inderligt at andre ser det positive ved deres forening. De er kendetegnet ved at have en mild overbevisning 

uden at reflektere så meget over om det absolut er den rette forening for dem. 

Ærkeloyale: Den anden gruppe som hedder ærkeloyale udgør næsten 1/3 af stikprøven. Dette segment er 

kendetegnet ved at være utroligt loyale, hvor det vigtigste for dem er at fortælle, samt at de er 100% 

overbeviste omkring, at de er i den rette forening. De har inderligt lyst til at få sit netværk til at se det 
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positive ved deres forening, og derfor holder segmentet sig ikke tilbage med at fortælle om foreningen til 

andre, da deres overbevisning netop rykker på at få det positive Word-of-Mouth spredt til andre.  

Nikkende: Den tredje gruppe, som hedder nikkende udgør næsten 40% af stikprøven. Disse er kendetegnet 

ved at være enige i de fleste variable, hvor deres adfærd optræder som den mest neutrale i de givne 

stikprøver og dette kan ses fra gruppens gennemsnitlige placering i de forskellige middelværdier (Se Bilag 

26). Gruppen ser stadigvæk ud til at have følelser for at gøre en forskel for deres medborgere på baggrund 

af deres loyalitet.  

Udadvendte: Den sidste gruppe som hedder udadvendte udgør 1/5 del af stikprøven. Disse er kendetegnet 

ved at være udadvendte men er meget indifferente ift. at vide om de er i den rette forening. De fortæller 

det positive, og vil gerne have, at folk indser de positive aspekter ved foreningen, men undlader at snakke 

om det de selv er i tvivl om. Disse medlemmer reflekterer ikke meget over mulige konflikter mellem deres 

og foreningens forskellige interesser og værdier. Disse, som navnet indbefatter, har det fint med at snakke 

om foreningen og levere budskabet til deres netværk.   

Beskrivelse af klyngernes karaktertræk: 
Formålet her vil være at udvide den forrige beskrivelse med at tilføje de resterende variable, udover 

loyalitet. I den første del vil der foretages krydstabeller for demografi, adfærd samt. sociale aspekter af 

klyngerne, hvor der vil kommenteres på de steder, som ser ud til at være relevante og unikke for de enkelte 

klynger. For at gøre det mere overskueligt, er alle postnumrene sammenlagt efter deres regionale 

kategorier i mindre intervaller (Dansk Posthistorisk Selskab). I den anden del vil der kommenteres på de 

latente variable gennem en sammenligning af deres middelværdier på tværs af klyngerne. Til sidst vil alle 

de unikke egenskaber associeres til de enkelte klynger, for at få et bedre kendskab til klyngernes unikke 

karaktertræk. Tallene for de forskellige klyngeinddelinger er illustreret i bilag 29 for krydstabeller og i bilag 

30 for sammenligning af middelværdier.  

Hvis man aflæses på bilag 29 kan de forskellige adfærdsmæssige aspekter aflæses for de respektiver 

klynger. Det viste sig at kønsfordelingen i alle klynger har overrepræsentation af kvinder, hvor segmentet 

indadvendte er de eneste, som har en kvindeandel som er delvist mindre end gennemsnittet af stikprøven. 

I alderen er det de unge, som udgør størstedelen af klyngen indadvendte, hvor ærkeloyale er den klynge 

som inkluderer de fleste ældre over 30 år. De fleste af klyngerne ser også ud til at være samlet omkring 

København og omegn, hvor klyngerne stadigvæk ser ud til at befinde sig i det resterende Sjælland og 

Jylland. Inddelingen mellem de forskellige foreningstyper ser ud til at være lidt blandet, men de fleste 

klynger befinder sig i en humanitær forening, hvorimod flertallet i indadvendte befinder sig i en religiøs 

forening. Dem som har skiftet forening kontra dem som ikke har, ser ud til at være det samme for alle 
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klyngerne, hvor der ikke kunne identificeres noget, der var anderledes. Dette gælder også for dem, som 

overvejer at skifte, hvor flertallet af de forskellige klynger ikke er interesserede i at skifte deres forening. 

Når man aflæser feltet for dem som ønsker at være mere aktive, bemærkes det, at grupperne ærkeloyale, 

nikkende og indadvendte har en større tendens til at have dette ønske. De fleste af klyngerne, med 

undtagelse af indadvendte, har heller ikke noget problem med beliggenhed eller transport. 1/3 del af hver 

klyngegruppe ser ud til at have medlemmer, der har mere end 7 års erfaring med frivilligt foreningsarbejde, 

hvilket indikerer klynger, der har en del erfaring og kendskab til området. De ærkeloyale har helt klart en 

større tendens til at være mere aktive end de andre grupper hvor gennemsnittet ligger på 2.6 dage i 

modsætning til andre klynger, som kun er: 1.7, 1.7 og 1.5 dage aktive om ugen, hvilket ikke er en 

overraskelse. Hvad angår medlemmernes deltagelse til sociale arrangementer, er det heller ikke en 

overraskelse at segmentet ærkeloyale deltager mere end de andre og at segmentet udadvendte deltager 

mindre end de andre (Se Bilag 29). 

Hvis der tages udgangspunkt i Bilag 30, kan de forskellige middelværdier, som beskriver deres forhold til de 

latente variable hos de fire klynger (Spørgsmål 13-45), aflæses. Bilaget giver en indikation om, hvor enige 

eller uenige klyngerne er i de forskellige aspekter i latente variable. For eksempel kan der aflæses, at 

medlemmerne er mere enige i at foreningens omdømme er bedre end, hvad de selv prioriterer, hvor dette 

kan ses ved at sammenligne spørgsmål 13 og 14’s middelværdier (Se Bilag 30). Ved det sociale miljø kan det 

ses, at dette er en variabel som er vigtig for klyngerne: ærkeloyale og nikkende, i modsætning til de to 

sidste klynger. Ved involvering ses der en klar indikation på, at alle klynger anser dette som noget vigtigt 

ved deres foreningsarbejde, men samtidig er de ikke selv så involverede, selvom deres forening ser ud til at 

være mere engageret i at være involveret end hvad de selv er. Medlemmerne føler også samtidigt, at de 

kan gøre noget for andre i deres forening og dette er også en faktor, som alle klynger prioriterer, hvor 

segmenterne ærkeloyale og nikkende føler at de har langt flere muligheder i modsætning til de to andre 

klynger. Medlemmerne er meget indifferente ift. foreningernes udstyr/faciliteter, hvilket betyder at bedre 

udstyr ikke er nødvendigt så længe det gamle er i stand til at opfylde de behov, man har. Tilfredshed ser 

også ud til at være rimeligt opfyldt sammenlignet med medlemmernes prioritering af variablen, men det er 

ikke noget, som er unikt i de frivillige foreninger. Dog bemærkes det yderligere, at indadvendte er den 

eneste klynge, som føler at foreningen er mindre tilfredsstillende end, hvad de selv ønsker. Tillid er også 

noget, der er vigtigt for at skabe loyalitet i de forskellige foreninger, da niveauet af middelværdier for de 4 

klynger vurderes til at være rimelig god. Foreningsmedlemmerne ser ud til at være indifferente ift. at blive 

anerkendt hvor man i fremtiden måske kunne tænke på andre midler, som kunne fremme loyaliteten. 

Klagehåndtering anses for at have en højere værdi hos medlemmerne end hvad foreningen opfylder, 

hvilket indikerer at der muligvis kan forekomme forbedringer på området. Overbevisning, ligesom 
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anerkendelse, ser heller ikke ud til at spille en signifikant rolle i de forskellige klynger, medmindre man 

befinder sig i de religiøse foreninger (Se Figur 11). Til sidst ses det, at alle klyngerne vil savne foreningen, 

hvis den ikke eksisterede mere. Men det ses samtidigt, at de to klynger, indadvendte og udadvendte, ikke 

har en unik personlig relation til foreningen, men har mindre passion end de to sidste klynger (Se Bilag 30).   

De unikke karaktertræk hos klyngerne blev identificeret og vurderet ud fra de forrige analyser, som nu er 

summeret herunder: 

 

Figur 13: Klyngernes unikke karaktertræk opdelt efter relateret karaktertræk fra spørgseskemaet, bemærk 
nummeret på de forskellige træk indikerer deres relation til spørgsmålsnummer.  
Kilde: Egen tilvirkning (inspireret fra Bilag 29 og 30). 
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Vurdering af beslutningsprocessen: 

I den forrige analyse blev medlemmerne inddelt ift. de forskellige kategorier som demografi, adfærd samt. 

deres holdninger (latente variable). Købsadfærden hos medlemmerne ses som en vigtig del, da det er 

yderst vigtigt at vide, hvordan medlemmerne, på baggrund af andre faktorer udover karakteristika, træffer 

beslutninger. Når de forskellige teknikker skal tages i brug er det essentielt at kende både til de interne og 

eksterne faktorer, der påvirker klyngernes beslutning. 

Ens beslutninger og adfærd er i dag blevet et klart udtryk for, hvem vi er, hvilke værdier vi står for og 

måden vi håndterer vores relationer på (Solomon et al., 2013, s. 33). En af de fundamentale præmisser som 

udleder forbrugeradfærd er at folk ofte køber/foretager produkter/valg ud fra, hvad det betyder for dem 

fremfor, hvad den kan (Ibid, s. 35). Dette hænger nøje sammen med, at medlemmerne vælger det 

brand/produkt, som har en vision, mission der er konsistent med deres underliggende idéer. Dette har et 

studie også bekræftet, hvor det viser sig, at brandets kulturelle og symbolske betydning har en indflydelse 

på vores psykologiske processer som smag. For nogen vil disse symbolske værdier betyde, at de f.eks ikke 

er i stand til at løbe hurtigere hvis de ikke havde Nike sko på (Allen et al., 2008, s. 294-308).  

Indtil videre vil disse aspekter give foreningerne en indsigt i at forbrugernes relative værdier, adfærd og 

beslutninger går hånd i hånd, som er bestemt fra en social og historisk kontekst. Alt dette foregår gennem 

en perceptionsproces, som omfatter forbrugerens udvælgelse, organisering og fortolkning af stimuli, dvs. 

processen medvirker til at give omverdenen mening. Processen foregår både selektivt og forsvarligt, dvs. 

relevante information ift. vores behov vil blive udvalgt imens man vil undgå det, som strider imod ens egen 

adfærd. Et glimrende eksempel er vedrørende rygningens skadelige konsekvenser, hvor ens adfærd 

(kortsigtet) forkaster det imens ens værdier (langsigtet) anerkender faktummet. (Solomon et al., 2013, s. 

143) Derfor er det også vigtigt at understrege, at ens værdier er meget sværere at ændre hos 

medlemmerne i modsætning til deres adfærd.  

I anledning af dette ses værdi som det element der både vil give foreningerne en vedvarende konkurrence 

fordel, samt medlemmernes tilblivelse i foreningen. Værdier har en stor betydning for vores adfærd, men 

anvendes ikke til direkte undersøgelse af forbrugeradfærd pga. dens bredde (Ibid, s. 213) og derfor vil 

emnet heller ikke diskuteres yderligere. Der vil i stedet søges om at se på forbrugerens tanker, holdninger 

samt købsadfærd, som kan optræde gennem forskellige læringsprocesser, hvor der yderligere vil ses på, 

hvilke aspekter der ligger bag forbrugerens valg. Ved skabelse af loyalitet vil der argumenteres for, at 

indlæringsprocessen foregår gennem et eksperimentelt hierarki – dvs. at medlemmerne som allerede har 

dannet attitude (holdning) omkring foreningen, med sin købsadfærd (handling) vil opnå mere erfaring, som 

senere dannes til viden. Forbrugerens viden vil være dannet af forskellige meninger, som vil være en 
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blanding af positive og negative elementer af Image, Involvering mm. hvor disse tilsammen vil give individet 

en samlet evaluering af deres attitude omkring det, de foretager sig (Ibid, s. 296-298). 

Den dannede attitude hos de frivillige medlemmer påvirker både initiativtager og influenter, hvor disse 

omvendt også påvirker vores adfærd (beslutning). De, der som har en indflydelse vurderes til at være nære 

venner eller opfordring gennem personlig kontakt, da det viser sig at 39% af de frivillige netop bliver 

opfordret, hvilke viser at word-of-mouth har en rimelig effekt på at skaffe nye medlemmer (Elleman, 2014, 

s. 16). Erkendelse af et nyt behov opstår, fordi vi erkender et problem ved vores nuværende situation, hvor 

forskellige initiativer, som det at hjælpe andre eller indgå i et fællesskab, opstarter processen. 

Informationssøgning (handlingen), oplevet risiko og involvering er de elementer som danner vores viden 

(belief), der giver os et bedre ståsted til at træffe det rigtige valg eller til at ændre vores nuværende mening 

(Andersen et al., 2015, s. 253). Ved informationssøgningen vil de fleste frivillige gøre dette gennem kontakt 

af deres nærmeste, familiemedlemmer, venner og nettet for at skabe sig et bedre og mere klart image af 

foreningen, da ekstern opfordring spiller en stor rolle for mange frivillige (Friedberg & Henriksen, 2014, s. 

106).  

Efterhånden som medlemmerne opnår erfaring og viden, vil medlemmerne enten forblive og udvise deres 

tilfredshed, ved evt. at fortælle det til andre (Word-of-mouth) og være engagerede, eller også finde et 

andet alternativ og udvise utilfredshed. Det skal siges, at erfaring og videns dannelse altid vil være en del af 

foreningslivet, hvor tilfredshed er et afgørende kriterie for tilblivelse da den forudsætter positive effekter 

for loyalitet (Grønholdt et al., 2000, s. 512). Imens man befinder sig i sin tilfredse boble, er det kun stimuli, 

”trigger” der er stærk nok til at bryde ens tilfredshed der vil formå at ændre om på medlemmernes mening. 

En illustration af medlemmernes beslutningsproces fremvises herunder: 

 

Figur 14: B2C-kunders beslutningsproces. 
Kilde: Andersen et al., 2015; International Markedsføring, s. 246  
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Diskussion: 

Strategiske tiltag for styrkelse af loyalitet: 

Formålet med afsnittet er at finde tiltag til, hvad de frivillige foreninger kan gøre for at styrke loyaliteten 

hos medlemmerne ved at referere og kombinere de opnåede konklusioner fra den deskriptive analyse, den 

opstillede strukturelle model (EPSI), klyngeanalysen samt deres karaktertræk og beslutningsproces. Der vil 

først tages udgangspunkt i de forskellige latente variable, der er medvirkende til at skabe loyalitet 

(konklusionen fra deskriptiv samt. den strukturelle model), hvor der så vil vurderes, hvordan disse vil have 

en indflydelse på klyngerne (konklusionen fra klyngeanalysen). Løsningerne vil derfor hovedsageligt 

skærpes til at supplere alternativer til, hvordan man skaber bedre loyalitet hos medlemmerne, fremfor at 

rekruttere nye frivillige i foreningen. 

Image: 
Image var som sagt den kollektive anerkendelse fra befolkningen, for hvor godt eller dårligt ens ry er over 

tid. Image kan være en faktor, der vil medvirke til at differentiere sig fra andre alternative udbydere og har 

en større betydning hos servicevirksomheder (Andersen et al., 2015, s. 573-574). Derfor er det først og 

fremmest essentielt at opbygge et godt navn for foreningen, hvor der skal passes ekstra meget på, at man 

ikke ødelægger det gode omdømme i medlemmernes bevidsthed. 

Det viste sig i de forrige analyser, at image (kun spørgsmål 13) var en variabel som havde en stor påvirkning 

på medlemmernes loyalitet og havde en fremragende performance hos alle typer foreninger. Det eneste 

der bør tilpasses, er at ressourcerne skal allokeres på den rigtige måde, således at variablen image kommer 

i stand til at have en større total effekt på loyalitet. Nedenfor vises der en oversigt over komponenter og 

faser af image:  

 

Figur 15: Oversigt over image dannelse hos en frivillig forening.  
Kilde: Kitchen et al., 2013, m. egen tilvirkning. 

Foreningens identitet er den måde foreningerne præsenterer dem selv på til befolkningen, hvilket primært 

forpligter foreningerne til at opbygge denne identitet i overensstemmelse med deres målsætninger. For at 

vide hvilke komponenter der opbygger image således, at man opnår målsætningerne, er det vigtigt at 
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kende til dem og derefter se, hvilke man som frivillig forening bør prioritere. Foreningens identitet er 

konstrueret af 6 forskellige delkomponenter som er: kommunikation, visuel identitet, foreningens adfærd, 

foreninges kultur, mission/vision og organisationens grundlæggelse (Kitchen et al., 2013, s. 284).  

Kommunikation: Foreningens kommunikation kan inddeles i 2 dele: 

1. Kommunikation som kan kontrolleres: Her kan den kontrollerede kommunikation yderligere 

opdeles i management-, marketing- og organisationens kommunikation. Dette indikerer at 

foreningerne har en række eksterne kommunikationsmidler at tage i betragtning (Simoes et al., 

2005) hvor disse kan variere fra at være offline reklame, promotions, offentlige taler, nyhedsbreve 

mm. samt interne kommunikationsmidler som emner, mål, udvikling og diskussioner som er 

nøglefaktoren i at forme foreningens identitet. Det er vigtigt for foreningerne at fokusere på den 

interne del, da det giver mulighed for, at medlemmer kan tale aktivt om organisationen og opdage 

de vigtigste egenskaber, der skelner deres forening fra andre (Smidt, 2001).  

2. Kommunikation som ikke kan kontrolleres: Selvom dette ikke kan kontrolleres direkte af 

foreningen, så er det vel bemærket, at dette også har en indflydelse på, hvordan medlemmer eller 

nogen udefra påvirker foreningens identitet. Her tænkes der på word-of-mouth (WOM), WOM fra 

Mass Media, udtalelser fra staten, eller intrapersonelle (forrige affektive) oplevelser (Cornelissen, 

2000). Dette vil ikke yderligere diskuteres, eftersom faktorerne er svære at identificere.  

Visuel identitet: Dette omhandler at søge konsistens symbol/referencepunkt på tværs af alle mulige former 

for fysisk identifikation af foreningen med henblik på at udvikle et stærkt image (Simoes et al., 2005). Her 

inkluderes aspekter som navn, logo, farve, trøjer mm. Til foreninger, der gerne vil have at andre 

identificerer dem eller for at styrke medlemmernes tilhørsforhold, er det vigtigt at bruge disse midler. 

Adfærd: Foreningens samlede adfærd kan inddeles i 3 dele: 

1. Foreningens egen adfærd: For at foreningerne kan overleve, er det et krav at man er i stand til at 

administrere de forskellige interessenter, således at der ikke opstår modstridende konflikter, hvor 

der sørges for en solid balance mellem de forskellige grupper. Jo mere desto bedre, eftersom deres 

adfærd udadtil former interessenterne syn på foreningen (Berrone et al., 2007). 

2. Lederens eller bestyrelsens adfærd: Ledere, som er transformerende, påvirker værdisystemer 

(corporate branding) og medlemmernes forhåbninger, som giver medlemmerne lysten til at 

overskride deres egen egoisme til fordel for brandet (Burmann & Zeplin, 2005, s. 293). Dette 

alternativ er essentielt for foreninger, der ikke har en stærk organisatorisk grundlæggelse, fra 
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starten af. Alternativet bør prioriteres i mindre grad hvis der ikke er opstået problemer med 

foreningens ry. 

3. Medlemmernes adfærd: Fra et organisatorisk perspektiv vil medlemmernes adfærd være en 

målestok for foreningens identitet (van Riel & Fombrun, 2007), da medlemmerne er i direkte 

kontakt med andre som associerer medlemmerne med foreningens identitet og dets image. Selvom 

denne del er vigtig, er det endnu vigtigere at se på de medlemmer som repræsenterer foreningen i 

højere grad end andre og få dem til at acceptere foreningens præmisser for, hvordan de selv vil ses 

udefra. Jo højere grad medlemmerne identificer sig med foreningen, desto mere vil de være 

tilbøjelige til at opfylde foreningens præmisser, hvor involvering også vil være en relevant variabel.  

Foreningens kultur: Foreningens kulturen vurderes til at spille en vigtig rolle i foreningsarbejde, da dette 

påvirker adfærden i større omfang end formelle kontrolmekanismer (Wilson, 2001). Et stærkere kultur har 

en større tendens til at opfatte deres værdier som gennemtrængende og skabe adfærdsmæssig konsistens 

på tværs af organisationen (Sørensen, 2002), som vil forene medlemmerne efter den ønskede kultur. Kultur 

har vist sig at være et nyttigt grundlag, da det hjælper medlemmerne til at identificere sig med de 

underliggende dynamikker, der eksisterer i deres organisatoriske kultur (Cameron, 2008). Den 

organisatoriske kultur kan inddeles efter to dimensioner, hvor den første enten fokuserer på om foreningen 

er mere fleksibel kontra stabil, og den anden fokuserer enten på den interne forening (integration og skabe 

en enhed) eller den eksterne forening (differentiering og konkurrence). Selvom disse forskellige typer af 

foreninger ikke ekskluderer hinanden, vil det vurderes til at hovedfokusset bør være på at skabe en 

fleksibel, intern integration i foreningen. Da det tidligere blevet bekræftet at foreningernes image er 

tilfredsstillende, er der ingen årsag til at udvise differentiering eller yderligere præstation til 

interessenterne.   

Mission/Vision: Dette element ses også som et nyttigt redskab ved etablering af relationer mellem de 

forskellige medlemmer, eftersom det både klargør deres rolle i den sociale arena og legitimere deres 

sociale ansvar overfor deres medborgere. En klarere mission tjener som et referencepunkt, som dirigerer 

den interne politik for både ledelsen, udvalget, bestyrelsen, administrationen mm. (Morsing, 2006). Dette 

tjener også til, hvordan foreningen ønsker at blive set af andre udefra. Men da de fleste firmaer har en 

positiv relation til deres interessenter (Fairfax, 2006), vil denne del ikke være yderligere relevant for 

allokering af image.  

Organisationens grundlæggelse: De organisatoriske grundlæggere vil ofte refereres til som værdibaseret 

lederskab, der skaber foreningens vision og former dens identitet gennem deres indflydelse på dens kultur, 

hvor dette især er relevant for små og mellemstore organisationer (Brexendorf & Kernstock, 2007). 
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Grundlæggelsen og dens historie er relevant, eftersom den trækker på flere af underliggende elementer af 

foreningens identitet, såsom foreningens kultur, mission/vision, lederens og bestyrelsens adfærd samt. 

former medlemmernes adfærd. Disse positive ledere, organisationens fortid samt deres principper kan 

være kritiske succesfaktorer til foreningens efterfølgende identitet (Melewar & Karaosmanoglu, 2006). 

Dette vil selvfølgelig ikke være gældende for alle organisationer, men til de som ikke besidder sådan en 

skarp identitet, vil den omtalte adfærd af lederen og bestyrelsen være en alternativ komponent til at 

påvirke foreningens identitet. Denne komponent vil spille en positiv rolle, hvis foreningen besidder sådan 

et, og derfor vil der opfordres til at synliggøre komponenten for både medlemmer og potentielle 

medlemmer. 

Denne reevaluering af foreningens identitet vil allokere foreningens image (Se Figur 15), hvor der ses bort 

fra den ideelle del dvs. at gøre image til noget større end nødvendigt. Selvom dette lyder som en god ide, 

vil det være ressourcespild fra foreningernes side, da ekstra præstation ikke er prioriteret eller har en 

betydning for medlemmernes loyalitet (Se Bilag 10, spørgsmål 14 & 15). Denne tilpasning af image vil især 

være relevant for de religiøse foreninger (Se Figur 11) samt målgruppen: indadvendte og nikkende.  

Involvering: 
Det er essentielt for medlemmerne at involvere sig i foreningsarbejde da dette giver dem en mulighed for 

at vurdere foreningen. Med hensyn til den forrige givne definition (Cambridge Dictionary) blev der 

argumenteret for, at bagvedliggende faktorer for ens involvering skyldes mange ting og vil derfor være 

svært at sige noget konkret omkring. Der vil derfor fokuseres mere på, hvordan foreningen kan 

vedligeholde deres performanceniveau da dette i sig selv er relevant for skabelse af loyalitet.  

Det viste sig i de forrige analyser, at involvering var en variabel som både havde en stor påvirkning på 

medlemmernes loyalitet, samt et fremragende performanceniveau (Se Figur 8), hvor det viste sig at 

variablen har den bedste placering sammenlignet med andre variable. Figur 8 viste yderligere, at den 

samme indsats skal være vedvarende hos foreningerne, da der ikke er nogen grund til at ændre på 

foreningens adfærd. For at vedligeholde positionen, er det essentielt at foreningerne fokuserer på at styrke 

relationen mellem medlemmerne og at man hele tiden holder medlemmer fuldt involveret hvor de opnår 

en ”flow state” som vedligeholder deres følelse af munterhed, koncentration, underholdning, egen nytte og 

matche udfordringer med det de er i stand til (Csikzentmihalyi, 1996, s. 60). 

I anledning af relations styrkelse, er det vigtigt, at man ikke betragter foreningsarbejde synonymt med 

involvering, da dette ikke giver basis for hvad der skal iagttages. Det handler ikke om at få vedrørende til at 

tage flere opgaver, men nærmere at gøre opgaverne relevante og meningsfulde for opgavetageren. Da der 

ikke kan tages udgangspunkt i ethvert individs scenarie, vil forslagene være en vurdering af, hvad de 
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frivillige foreninger bør gøre for vedligeholdelse af involveringsniveauet. I det nye marketingskoncept, er 

det ikke nok at man finder de rigtige mennesker, men også at man opnår deres tilfredshed samt loyalitet. 

Figuren herunder opsummere, hvad de forskellige foreninger skal være opmærksomme på, hvis de ønsker 

at tilpasse sig det nye marketings-koncept og overleve i konkurrencen: 

 
Figur 16: Oversigt over det gamle koncept (Marketing) kontra det nye koncept (Customer).  
Kilde: Grønholdt & Martensen, 2005 & Troye, 1999.  

De frivillige foreninger bør flytte deres perspektiver i henhold til at tilpasse sig kundekonceptet, som både 

giver en relation på længere sigt og formår at tilpasse sig til de nye efterspørgsler fra målgruppen. Relations 

styrkelse karakteriseres ved at integrere og lade medlemmerne deltage i det, som skaber meningsfyldt 

arbejde, hvor der drages nytte af medlemmernes kompetence og motivation (Hoekstra, 1999, s. 72). Denne 

del hænger nøje sammen med den tidligere omtalte del; kommunikation som kan kontrolleres.  

Et andet aspekt, som de frivillige foreninger skal være opmærksomme på, er at motivere medlemmerne til 

at de selv frivilligt vil yde en indsats. Her anvendes motivationsbegrebet til at forstå, hvorfor medlemmerne 

agerer, som de gør. Motivation opstår i det øjeblik man erkender et behov, som enten kan være 

biogenetisk, psykogenetisk, utilitarisk eller hedonisk i sin natur. Her skal det bemærkes, at motivation i høj 

grad er drevet af rå følelser, hvor det mest simple metamål for ethvert medlem er at minimere negative 

emotioner. Følelser påvirker sandsynligheden for om man vil gentage handlingen (Solomon et al., 2013, s. 

190-191). Ved vejen til opnåelse af metamålet vil medlemmerne muligvis støde ind i forskellige 

motivationskonflikter, hvor de enten står mellem (1) to ønskede alternativer (approach-approach), (2) et 

alternativ med både positive og negative konsekvenser (approach-avoidance) og (3) to uønskede 

alternativer (avoidance-avoidance). Det er vigtigt for foreningen at samle så mange fordele hos det ene 

alternativ ved dilemma (1) og (3) hvilke vil formindske medlemmernes kognitive dissonans og gøre deres 

valg nemmere og klarere. Til alternativ nummer (2) vil der opfordres til at de frivillige foreninger skaber en 
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detaljeret information omkring både de positive og negative sider af det valgte alternativ, hvilket for 

medlemmerne vil klargøre de konsekvenser, der følger, ved valget. Hvis alternativ (2) tjener foreningens 

interesse, er det vigtigt at foreningen hermed formindsker de negative aspekter så meget som muligt, hvor 

man samtidig øger det positive (Ibid, s. 191-193).  

I henhold til afhandlingens resultater vil det vurderes til, at de frivillige foreninger skal vedligeholde 

involvering på samme niveau hos grupperne ærkeloyale og nikkende. Der ses på figur 13, at segmentet 

indadvendte er mindre tilfredse, er ikke følelsesmæssige bundet, hvor de samtidig også ønsker at være 

mere aktive i fremtiden. Da målgruppen udgør en større procent af mænd sammenlignet med andre og 

inkluderer unge samt personer fra religiøse foreninger viser alle disse aspekter at de indadvendte inkludere 

flere aspekter af personlige karaktertræk af dem som ønsker at være mere aktive i fremtiden. Samtidig med 

at involvering også er en latent variabel, der stærkt påvirker både tilfredshed og kærlighed (Se Figur 9), er 

det helt oplagt, at de frivillige foreninger fokuserer meget mere på at få gruppen indadvendte til at 

involvere sig mere. Omvendt bør især de humanitære foreninger satse mindre på gruppen: udadvendte, 

eftersom de ikke ønsker mere aktivitet i fremtiden. Den primære indsats hos segmentet indadvendte bør 

derfor være at fokusere på deres involvering, da dette også er noget målgruppen selv anerkender som 

noget der er vigtigt for dem, men bliver mindre opfyldt af foreningerne (Se Bilag 30).  

Klagehåndtering: 
Klagehåndtering så ud til at spille en væsentlig rolle, hvad angår dens påvirkning på medlemmernes 

loyalitet. Derfor er det vigtigt for foreninger at yde en indsats for at forbedre deres præstation i variablen, 

eftersom det er det eneste variable, som har en høj total effekt, imens performanceniveauet er lavt (Se 

Figur 8). En årsag til at dette er tilfældet kan skyldes det at foreninger ignorerer utilfredse medlemmer 

mere eller mindre bevidst, eftersom der ses i Bilag 30, at segmenterne synes, at foreningerne er mindre 

gode til at løse problemerne når de opstår, end hvad medlemmerne selv prioriterer. Dette ses ved at aflæse 

middelværdien, hvor der ses i spørgsmål 38, at middelværdien er mindre end for spørgsmål 37 samt 39, 

hvilket indikerer at medlemmerne er mere enige i at klagehåndtering er vigtig, end hvad de selv oplever 

som en god løsningsorientering fra foreningernes side. Der er selvfølgelig også en god grund til at tro at 

medlemmerne begår fejl, men det er mere hensigtsmæssigt for foreningen, at man stadigvæk 

imødekommer problemet. Overordnet set kan der siges at være 4 årsager til, hvorfor foreninger helst 

undgår klager hvor disse er: økonomi (ressourcekrævende), ubehag (konfrontation), konsekvens (frygt for 

imagetab) & servicekultur (udfordret) (Bechmann & Hirshals, 2014, s. 51-54). Denne variable vurderes til at 

være meget relevant for de frivillige foreninger eftersom man især i servicevirksomheder prioriterer at 

sætte fokus på klagehåndtering og utilfredse medlemmer samt, at det er nemmere at arbejde med 

eksisterende medlemmer fremfor nye. Da det også er branchen, hvor det oftest er svært at omsætte viden 
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og strategier til konkret adfærd (Ibid, s. 51) er det oplagt at diskutere de mulige løsningsstrategier til at 

opnå en bedre klagehåndtering.  

For at konfrontere de utilfredse medlemmer er der 4 forskellige tilgange som man kan benytte sig af, hvor 

disse er omkostningsstrategien, nødvendighedsstrategien, konkurrencestrategien & brandingstrategien 

(Ibid, s. 60-61). Selvom valget ligger mellem de to sidstnævnte vurderes det til, at virksomhederne først 

starter med at udbygge en konkurrencestrategi med henblik på at udvikle det videre til branding strategi. 

Årsagen til dette er, at der kan forekomme barrierer ved, at de frivillige direkte prøver at betragte 

klagehåndtering som et vitalt aspekt af foreningen. Da dette ikke er muligt fra starten er det rimeligt, at 

man først starter ud med at forebygge sin klagehåndtering først og fremmest som et værktøj, der kan 

anvendes til at udvikle kompetencerne i foreningen. Fokusset her er at tage ved lære af klager og forstærke 

positionen samt image. Årsagen til at der ikke vælges at stoppe her er, at brandingstrategien involverer 

flere andre tidligere omtalte variable som involvering og imageskabelse i sin proces, hvor man eventuelt i 

fremtiden kan benytte sig af at kombinere og muligvis opnå besparelser samt forbedringer i sin 

klagehåndtering. Dette er vurderet med henblik på at forstærke performanceniveauet fra virksomhedens 

side hvor man i fremtiden ser dette som det primære indsatsområde, især hos de religiøse foreninger (Se 

Figur 11). I praksis kan foreningerne benytte sig af; servicefokus, belønningssystemer, træning og 

uddannelse, teamwork, empowerment, rollefordeling samt organisatoriske ansvar, der både lærer 

medlemmerne at konfrontere interne problemer samt at give dem redskaberne til at løse disse problemer 

(Boshoff et al., 2000). Her bør man prioritere de første 3 segmenter som er: indadvendte, ærkeloyale og 

nikkende, da disse oplever et større behov end det sidste segment (Se Bilag 30).  

Overbevisning: 
I Bilag 3 ses det, at spørgsmålene er bevidst formuleret mod dem som har en religiøs overbevisning, hvor 

det er selve spørgsmålsformuleringen, der har været hovedårsagen til den markante resultatsforskel 

mellem de humanitære foreninger og religiøse foreninger. Selvom dette alene ikke kan være tilfældet 

regnes der ikke med, at de humanitære medlemmer er ligeså overbeviste som de religiøse. Denne variable 

er således kun relevant for de religiøse foreninger samt de tre målgrupper som inkludere religiøse 

foreningsmedlemmer i klyngeanalysen; indadvendte, ærkeloyale og nikkende. Årsagen til medtagelsen af 

variablen var fordi, at den spillede en afgørende rolle for en af respondenterne, som blev dybdeinterviewet, 

hvor det også i analysen viste sig at være tilfældet (Se Figur 11). Tiltagene i afsnittet er alene for at bevare 

positionen og ikke at forbedre den, hvorfor der derfor kun tages udgangspunkt i de aspekter, der bidrager 

til at forme medlemmernes forbrugeradfærd.  
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I anledning af dette er det essentielt, at man tager udgangspunkt i de grundlæggende kulturelle værdier 

som individets religiøse overbevisning udspringer fra. Kultur er medvirkende til at skabe et system, hvorfra 

vi tolker og forstår de ting, der er omkring os, og den bedste måde at forstå en kultur på er ved at tage 

udgangspunkt i deres egne præmisser, hvor man må sætte sig ind i individets rationale og prøve at forstå 

det (Solomon et al., 2013, s. 532). De præmisser, der er gældende for religiøse foreninger er følgende 

elementer: 

1. Regler for adfærd: I alle kulturer følger der principper for, hvad der betragtes som rigtigt eller 

forkert hvor det er helt fra hvad man må drikke, tage på, anse som tabu mm. Disse må anses at 

være intuitivt opfyldt, da sådanne åbenlyst fundamentale principper ikke kan tænkes at mangle i 

religiøse foreninger.  

2. Historier: Historier kan være med til at forme ens kultur, hvor det ofte kan skabe tryghed blandt 

medlemmerne i foreningerne, da disse både giver retningslinjer omkring at forklare oprindelsen 

(metafysiske), sammenhængen (kosmologiske), social orden (sociologiske), samt personlig adfærd 

(psykologiske). Disse elementer vil ofte påkalde ens religiøse overbevisning, især hvis de vigtigste 

lektioner og budskaber har relevans for foreningsarbejdets indhold. Denne ideale perspektiv 

medvirker til at frigøre medlemmerne fra det usikre og midlertidlige frustationer i livet (Hogg & 

Blaylock, 2011, s. 149) hvilke viser overbevisningens vigtighed. Dens styrke viser sig at have en så 

væsentlig betydning at selv stærkeste brands forsøger ofte at basere deres styrker på at resonerer 

med nuværende historier (Douglas & Douglas, 2010). 

3. Ritualer: Ritualer i denne forstand skal ikke kun forbindes med dyreofringer eller bønfaldelse (som 

blev omtalt i regler for adfærd), men snarere til ting, der i bred forstand, opretholder den sociale 

orden i foreningen. Da kultur er under konstant forandring, gør dette, at vi hele tiden bliver 

eksponeret for nye kulturer og kommunikationsmidler, hvor man bliver nødt til at tilpasse sig de 

nye måder at fungere som en forening. Her kan der gives eksempler som brug af powerpoint, nye 

apps til at tage kontakt, korte videoer på Youtube, facebooksider, humor, temaer, kendskab til 

ungdomskultur mm.  

Udover den rene overbevisning, bør man også kombinere variablen med involvering hos de omtalte 

segmenter, da flertallet af religiøse medlemmer også har et ønske om at blive mere aktive i fremtiden (Se 

Figur 13). Overordnet set bør de religiøse foreninger satse mere på gruppen indadvendte, da der foreligger 

et attraktivt potentiale i segmentet.  
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Konklusion: 
Det blev vurderet til at variable som image, involvering, samt klagehåndtering havde en stor indflydelse på 

at skabe loyalitet hos de frivillige medlemmer i foreningsarbejde. Hos de religiøse foreninger spillede 

overbevisning også en markant rolle i loyalitetsskabelse. Image og involvering havde et performanceniveau 

over gennemsnittet i modsætning til klagehåndtering. Klagehåndtering og involvering havde en total effekt 

på loyalitet, som var over gennemsnittet i modsætning til image. Overbevisning havde både et mindre 

performanceniveau samt mindre total effekt end gennemsnittet, undtagen hos de religiøse foreninger. 

Modellens præmis holdte også stik med analysens konklusioner, hvor det endvidere viste sig at tilfredshed 

påvirkede tillid, som påvirkede kærlighed, der til sidst påvirkede loyalitet.  

I klyngeanalysen blev stikprøven opdelt i 4 dele, som inkluderer grupperne indadvendte, ærkeloyale, 

nikkende og udadvendte. De indadvendte er kendetegnet ved at være indelukkede, men har en rimelig 

overbevisning omkring foreningens positive vision. Denne gruppe har et flertal af unge og folk fra religiøse 

foreninger, hvor de ønsker at være mere aktive i fremtiden, men er mindre tilfredse eller følelsesmæssig 

bundne til foreningen. De som er under gruppen ærkeloyale er 100% overbeviste og holder sig ikke tilbage 

med at fortælle om foreningen til andre. Denne gruppe har 45% over 30 år, hvor de har en større tendens 

til at være mere aktive end andre, hvor de virkelig føler at de kan gøre noget for andre. De nikkende er 

kendetegnet ved at have den middelmådige adfærd overfor deres forening, men er dog stadig enige i 

foreningens standard. Her føler medlemmerne også, at de kan gøre noget for andre, dog er flertallet 

mindre erfarne. Udadvendte er indifferente omkring deres tilknytning og overbevisning til foreningen. 

Denne gruppe ønsker ikke at være mere aktive i fremtiden og føler sig heller ikke bundne til foreningen, 

hvor adfærden også smitter af på deres deltagelse i arrangementer. 

For at tilpasse image variablen er det først og fremmest vigtigt for medlemmer at opnå kendskab til de 

vigtigste egenskaber, der skelner deres forening fra andre, hvor der også fokuseres på at skabe en fleksibel, 

intern integration mellem foreningen og dens medlemmer. Dernæst er det vigtigt, at foreningen sorterer 

på medlemmer, som repræsenterer foreninger og får dem til at acceptere foreningens præmisser. Derefter 

er det også essentielt, at man er opmærksom på at skabe en balance mellem de forskellige 

interessegrupper. For at bevare det gode performanceniveau samt loyalitetseffekten hos variablen 

involvering, er det vigtigt, at man gør opgaverne relevante og meningsfulde for medlemmerne. Her tænkes 

der på at skabe et relations-forhold for medlemmerne hvor man opretholder det at skabe indsigt og 

forståelse for medlemmerne. Målet er at bevare dem i foreningen og drage det bedste ud af 

medlemmernes kompetencer og motivation. Variablen klagehåndtering bør i fremtiden ses som det 

primære indsatsområde for foreningerne ved at tage ved lære af klager og forstærke deres position ved 

fremtidige scenarier. Dette kan i praksis ske ved, at man fokuserer på servicefokus, belønningssystemer, 
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træning og uddannelse, teamwork, empowerment, rollefordeling samt organisatorisk ansvar, der både 

lærer medlemmerne at konfrontere interne problemer, samt at give dem redskaberne til at løse disse 

problemer. Under overbevisning bør man bevare positionen hos de religiøse foreninger ved, at man hele 

tiden prøver at skabe en sammenhæng mellem historierne og foreningernes arbejdsindhold samt. tilpasser 

sig de nye måder at fungere som en forening, hvor man samtidigt bevarer de ting, der anses i foreningen 

som værende hellig. Ved at danne kendskab til samfundet og kende reglerne for adfærd hos 

medlemmerne, vil disse give medlemmerne en større tendens til at blive overbeviste. 
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Hjemmesider: 

• Berg marketing:  
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o http://www.berg-marketing.dk/ECSI_kundeindex.htm  

• Community Tool Box:  

o http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/leadership/leadership-ideas/collaborative-

leadership/main 

• Danmarks Statistik:  

o http://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=27124 

• Dansk Posthistorisk Selskab:  

o http://www.dphs.dk/bibliotek/sorteringkodeliste.pdf 

• Foreningsportalen:  

o http://frivillighed.dk/foreningsportalen 

• Innocentive:  

o http://blog.innocentive.com/2013/11/21/8-differences-between-traditional-and-

collaborative-leaders 

• Market Business News, 2015:  

o http://marketbusinessnews.com/financial-glossary/brand-loyalty/ 

Ordbøger & definitioner: 

• Business Dictionary 

o Definitionen af Opfattet Kvalitet: 

http://www.businessdictionary.com/definition/perceived-quality.html  

• Business Dictionary 

o Definitionen af Segmentering: http://www.businessdictionary.com/definition/market-

segmentation.html  

• Cambridge Dictionary  

o Definitionen af Involvering: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/involve 

• Definition fra Social-, Børne- og integrationsministeriets hjemmeside  

o Definitionen af et frivilligt arbejde og frivilligt organisation: 

http://www.frivilligraadet.dk/content/definition  

• Dictionary 

o Definition af Soft Science: http://www.dictionary.com/browse/soft-science 

• Economic Times  

o Definitionen af Teori X og Y: http://economictimes.indiatimes.com/definition/theory-x-

theory-y 

•  Internet Encyclopedia of Philosophy  

http://www.berg-marketing.dk/ECSI_kundeindex.htm
http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/leadership/leadership-ideas/collaborative-leadership/main
http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/leadership/leadership-ideas/collaborative-leadership/main
http://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=27124
http://www.dphs.dk/bibliotek/sorteringkodeliste.pdf
http://frivillighed.dk/foreningsportalen
http://blog.innocentive.com/2013/11/21/8-differences-between-traditional-and-collaborative-leaders
http://blog.innocentive.com/2013/11/21/8-differences-between-traditional-and-collaborative-leaders
http://marketbusinessnews.com/financial-glossary/brand-loyalty/
http://www.businessdictionary.com/definition/perceived-quality.html
http://www.businessdictionary.com/definition/market-segmentation.html
http://www.businessdictionary.com/definition/market-segmentation.html
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/involve
http://www.frivilligraadet.dk/content/definition
http://www.dictionary.com/browse/soft-science
http://economictimes.indiatimes.com/definition/theory-x-theory-y
http://economictimes.indiatimes.com/definition/theory-x-theory-y
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o Definitionen af Nihilisme: http://www.iep.utm.edu/nihilism/  

o Definitionen af Existencialisme: http://www.iep.utm.edu/existent/ 

• Thefreedictionary  

o Definitionen af selvopfattelse: http://www.thefreedictionary.com/selfhood  

 

Bilag 1: 
Disse spørgsmål blev stillet tilfældigt under dybde interviewet: 

• Har du skiftet forening før?  

o Hvis ja: Hvad var årsagen til at du skiftede? 

o Hvis nej: Overvejer du ar skifte forening? 

▪ Hvis ja: Hvad er årsagen til at du ville skifte forening? 

• Overvejer du at være mere aktiv i din nuværende forening? 

o Hvis ja: Hvad er årsagen til at du gerne vil være mere aktiv? 

• Hvor aktiv er du i din forening (Meget eller middel)? 

o Hvis du er meget aktiv – Har dette et problem med dine andre beskæftigelser (eks. Familie, 

arbejder?) 

• Deltager du til de fælles sociale aktiviteter i din forening (fester, spisning)? 

• Synes du at din forening har et godt omdømme? (hvor god er den? Lav, middel, ideal?) 

o Har dette en betydning hos folk? 

o Hvilke delelementer er afgørende for at foreningens Image bliver godt? 

• Er foreningens omdømme noget der er vigtigt for dig eller for dit valg af forening? 

• Synes du at foreningens sociale miljø (sammenhold, gode kammerater) lever op til dine 

forventninger? (Er det noget der er afgørende?) 

o Hvis ja: Hvilke ting er væsentlige for at det sociale miljø lever på til dine forventninger? 

• Har socialt miljø en betydning for hvor god en forening er? 

o Synes du at det sociale miljø er afgørende om folk forbliver i denne forening? 

• Synes du at du er meget involveret i foreningens aktiviteter? Er dette vigtigt? 

• Synes du selv at din foreningens medlemmer involvere sig meget på at forbedre dem selv? 

• Synes du at foreningen har de rette udstyr/faciliteter (computer, dygtige ledere, lokaler, 

powerpoint) til rådighed? (hvor god er den? Lav, middel, ideal?) 

o Hvilke specifikke udstyr har din forening som er meget unikt for dem ift. Deres 

konkurrenter? 

• Er udstyr/faciliteter et kæmpe mangel når det ikke er der? 

• Er du tilfreds med din forening, på baggrund af dine samlede erfaringer? (hvor god er den? Lav, 

middel, ideal?) 

• Har du tillid overfor din forening? 

o Føler du dig tryg i din forening? 

• Er tillid noget der er vigtigt for dig? 

o Hvis ja: Vil dette være afgørende for om du ville skifte forening eller ej? 

o Hvis nej: Vil du evt. ignorere dette og generelt se på det overordnede mål? 

• Er du overbevist om at din forening ønsker det bedste for jer? 

http://www.iep.utm.edu/nihilism/
http://www.iep.utm.edu/existent/
http://www.thefreedictionary.com/selfhood
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• Er din forening god til at løse problemer, når der opstår utilfredshed eller et problem? (hvor god er 

den? Lav, middel, ideal?) 

• Opstår der en masse problemer i foreningen som betyder noget for jeres trivsel? (hvor meget er 

der? Lidt, middel, meget?) 

• Synes du at religiøs overbevisning spiller en rolle ift. Dit foreningsarbejde? 

• Er religiøs overbevisning noget der er vigtigt for dig?  

• Er foreningen det ideale sted for at opfylde din overbevisning? 

• Ville du savne foreningen hvis den ikke var der mere? 

o Hvis ja: Ville du føle en tomhed og mangel på mening hvis foreningen lukkede? 

• Er foreningen en del af din identitet? 

o Hvis ja: På hvilke måde vil du føle en mangel, hvis foreningen ikke var der mere? 

o Hvis nej: Ville du substituer dit ønske/behov i en anden forening eller bare med noget 

andet? 

• Har du lyst til at fortælle andre om din forening? 

• Har du tidligere anbefalet andre om din forening? 

• Er der ellers andet som du synes der mangler? 

• Tak fordi du ville sætte dit tid af til dette interview.  

Bilag 2: 
Udsendte anmodning om at dele spørgeskemaet på mail: 
Hej ”Navn” 

Jeg retter henvendelse til dem, da jeg i anledningen af min kandidatafhandling skal indsamle mange 

respondenter til mit spørgeskema som har mulighed for at udfylde det givne spørgeskema (se punkt 1.) 

Formålet er at få data til at beskrive hvilke delementer der gør sig gældende når der tales om at skabe 

loyalitet blandt medlemmer som arbejder i en frivillig forening (i forbindelse med humanitære og kirkelige 

arbejde). På baggrund af problemstillingen ville jeg spørge dem om de kunne videresende spørgeskemaet 

til jeres frivillige medlemmer (de som arbejder ulønnet i jeres forening) ved enten at: 

1. Videresend spørgeskemaet til jeres medlemmer privat emails via. dette link: 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=4YHNW8R8C2CK 

2. Send en liste over jeres medlemmer private e-mails til os, sådan så spørgeskemaet kan blive tilsendt. 

det tager cirka 10 minutter at få besvaret spørgeskemaet for medlemmerne i foreningen. 

Når undersøgelsen er færdiggjort, vil der være mulighed for at få en opsummering af konklusionen af de 

fremkomne resultater som muligvis vil være tilgængeligt her på CBS. Dette vil eventuelt være et værktøj 

der kunne skabe overblik over feltet. 

Det ville også være en stor hjælp hvis der var mulighed for at sende det gennem facebook eller jeres 

hjemmeside (hvis der selvfølgelig var mulighed for dette). 

Det skal lige siges at det maksimale antal personer fra jeres forening (dem som i videresender 

spørgeskemaet til) må ikke overstige over 150 personer, da undersøgelsen også inkludere andre foreninger. 

I er mere end velkommen til at svare tilbage på denne mail, hvis i ellers havde andre spørgsmål. 

Tak på forhånd. 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=4YHNW8R8C2CK
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M.V.H Salih Arslan (Student på Cand.merc.EMF, Copenhagen Business School). 

 
Udsendte anmodning om at dele spørgeskemaet på facebook: 
Hej allesammen. 

Jeg retter henvendelse til jer alle herinde, da jeg i anledningen af min kandidatafhandling skal indsamle 

mange respondenter til mit spørgeskema. 

Formålet er at få data til at beskrive hvilke delelementer der gør sig gældende når der tales om at skabe 

loyalitet blandt medlemmer som arbejder i en frivillig forening (i forbindelse med humanitære og 

kirkelige/religiøst arbejde). På baggrund af problemstillingen ville jeg spørge jer alle om i havde mulighed 

for at udfylde spørgeskemaet herunder: 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=4YHNW8R8C2CK 

Det tager cirka 10 minutter at få besvaret spørgeskemaet. 

Når undersøgelsen er færdiggjort, vil der være mulighed for at få en opsummering af konklusionen af de 

fremkomne resultater som muligvis vil være tilgængeligt på CBS og til dem som ønsker det. Dette vil 

eventuelt være et værktøj der kunne skabe overblik over feltet. 

Det vil være en stor hjælp hvis i havde mulighed for at deltage eller dele denne her opslag på jeres 

facebookside. Dette vil betyde meget for opgavens resultat. 

I er mere end velkommen til at svare tilbage hvis i ellers havde andre spørgsmål. 

Tak på forhånd. 

M.V.H Salih Arslan. 

Bilag 3: 
Illustration over spørgeskemaet og de tilhørende spørgsmål: 

 

  

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=4YHNW8R8C2CK
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Bilag 4: 
Kategoriseing af spørgeskemaet efter: antal, type, reference, medbringelse i EPSI-model og screening.
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Bilag 5: 
Lydfilerne fra dybdeinterview, tjek det afleverede filer for at få adgang til disse: 

 

Bilag 6: 
Opstilling af de formodede hypoteser: 

H1: Højere grad af [involvering] påvirker [tilfredshed] positivt. 

H2: Højere grad af [involvering] påvirker [Kærlighed] positivt. 

H3: Højere grad af [involvering] påvirker [Loyalitet] positivt. 

H4: Højere grad af [Gøre noget for andre] påvirker [tilfredshed] positivt. 

H5: Højere grad af [Gøre noget for andre] påvirker [Loyalitet] positivt. 

H6: Højere grad af [Socialt Miljø] påvirker [Udstyr/faciliteter] positivt. 

H7: Højere grad af [Socialt Miljø] påvirker [tilfredshed] positivt. 

H8: Højere grad af [Socialt Miljø] påvirker [Tillid] positivt. 
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H9: Højere grad af [Socialt Miljø] påvirker [Kærlighed] positivt. 

H10: Højere grad af [Socialt Miljø] påvirker [Loyalitet] positivt. 

H11: Højere grad af [Udstyr/Faciliteter] påvirker [tilfredshed] positivt. 

H12: Højere grad af [Udstyr/Faciliteter] påvirker [Tillid] positivt. 

H13: Højere grad af [Udstyr/Faciliteter] påvirker [Loyalitet] positivt. 

H14: Højere grad af [Overbevisning] påvirker [Tilfredshed] positivt. 

H15: Højere grad af [Overbevisning] påvirker [Kælighed] positivt. 

H16: Højere grad af [Anerkendelse] påvirker [Tilfredshed] positivt. 

H17: Højere grad af [Anerkendelse] påvirker [Kærlighed] positivt. 

H18: Højere grad af [Anerkendelse] påvirker [Loyalitet] positivt. 

H19: Højere grad af [Tillid] påvirker [Kærlighed] positivt. 

H20: Højere grad af [Tillid] påvirker [Loyalitet] positivt. 

H21: Højere grad af [Kærlighed] påvirker [Loyalitet] positivt. 

H22: Højere grad af [Image] påvirker [Tilfredshed] positivt. 

H23: Højere grad af [Image] påvirker [Loyalitet] positivt. 

H24: Højere grad af [Tilfredshed] påvirker [Tillid] positivt. 

H25: Højere grad af [Tilfredshed] påvirker [Kærlighed] positivt. 

H26: Højere grad af [Tilfredshed] påvirker [Loyalitet] positivt. 

H27: Højere grad af [Klagehåndtering] påvirker [Tilfredshed] positivt. 

H28: Højere grad af [Klagehåndtering] påvirker [Tillid] positivt. 

H29: Højere grad af [Klagehåndtering] påvirker [Loyalitet] positivt. 
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Bilag 7: 
Oversigt over de forskellige spørgsmål fra spørgeskemaet som er koblet til deres tilhørende latente variable 

til senere anvendelse i den strukturelle EPSI-model. Se evt Bilag 3 for over over spørgsmål: 

 

Bilag 8: 
De fremkomne svarmuligheder (inkluderer dem, som ikke opfylder screeningskriterierne og som ikke svarer 

på det hele, dvs. i alt 451 personer. Postnummer er ekskluderet): 

Dit køn 

 

Din alder 
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Er du medlem af en frivillig forening? (dvs. dit arbejde er ulønnet for denne forening) 

 

Hvilken type forening er du medlem af? 

 

Spørgsmål relaterer sig til ens forhold til sin nuværende forening. 

 

Hvor lang tid har du været beskæftiget med frivilligt foreningsarbejde? 

 

Hvor aktiv er du i din forening (antal dage du bruger om ugen i foreningen)? 
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Deltager du i de fælles sociale aktiviteter i din forening (camping, fællesspisning, fester mm.)? 
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Samlet status 

 

Bilag 9: 
De givne svar fra datamaterialet (129 personer) vedrørende de demografiske aspekter. 
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Bilag 10: 
Oversigt over hypoteser, som enten er accepteret eller afvist (Egen tilvirkning, beregnet fra SmartPLS): 

Hypotese: Sammenhæng: T-værdi: Konklusion: 

H1: Involvering^  Tilfredshed^ 2.115 Accepteret 

H2: Involvering^  Kærlighed^ 3.657 Accepteret 

H3: Involvering^  Loyalitet^ 0.162 Afvist 

H4: Gøre noget for andre^  Tilfredshed^ 0.631 Afvist 

H5: Gøre noget for andre^  Loyalitet^  0.000 Afvist 

H6: Socialt Miljø^  Udstyr/faciliteter^ 2.872 Accepteret 

H7: Socialt Miljø^  Tilfredshed^ 1.302 Afvist 

H8: Socialt Miljø^  Tillid^ 1.126 Afvist 

H9: Socialt Miljø^  Kærlighed^ 1.560 Afvist 

H10: Socialt Miljø^  Loyalitet^ 0.713 Afvist 

H11: Udstyr/Faciliteter^  Tilfredshed^ 3.944 Accepteret 

H12: Udstyr/Faciliteter^  Tillid^ 0.578 Afvist 

H13: Udstyr/Faciliteter^  Loyalitet^ 2.336 Accepteret 

H13.1: Udstyr/Faciliteter2^  Tilfredshed^ 0.031 Afvist 

H13.2: Udstyr/Faciliteter2^  Tillid^ 3.135 Accepteret 

H13.3: Udstyr/Faciliteter2^  Loyalitet^ 0.218 Afvist 

H14: Overbevisning^  Tilfredshed^ 0.193 Afvist 

H15: Overbevisning^  Kærlighed^ 3.033 Accepteret 

H16: Anerkendelse^  Tilfredshed^ 1.664 Afvist 

H17: Anerkendelse^  Kærlighed^  1.284 Afvist 

H18: Anerkendelse^  Loyalitet^ 1.164 Afvist 

H19: Tillid^  Kærlighed^ 2.086 Accepteret 
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H20: Tillid^  Loyalitet^ 2.101 Accepteret 

H21: Kærlighed^  Loyalitet^ 4.478 Accepteret 

H22: Image^  Tilfredshed^ 2.642 Accepteret 

H23: Image^  Loyalitet^  0.924 Afvist 

H23.1: Image2^  Tilfredshed^ 0.428 Afvist 

H23.2: Image2^  Loyalitet^  0.655 Afvist 

H23.3: Image3^  Tilfredshed^ 0.563 Afvist 

H23.4: Image3^  Loyalitet^  0.554 Afvist 

H24: Tilfredshed^  Tillid^ 4.882 Accepteret 

H25: Tilfredshed^  Kærlighed^ 1.165 Afvist 

H26: Tilfredshed^  Loyalitet^ 1.976 Accepteret 

H27: Klagehåndtering^  Tilfredshed^ 2.908 Accepteret 

H28: Klagehåndtering^  Tillid^ 3.887 Accepteret 

H29: Klagehåndtering^  Loyalitet^ 1.659 Afvist 

 

Bilag 11: 
De givne svar fra datamaterialet (129 personer) vedrørende de adfærdsmæssige aspekter. 
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Bilag 12: 
Krydstabel, Chi-square-test samt. Cramer’s V for spørgsmål 5 og spørgsmål 8. 

Overvejer du at være mere aktiv i din nuværende forening? * Hvilke type forening er du medlem af? 

Crosstabulation 

 

Hvilke type forening er du 

medlem af? 

Total 

Religiøse 

foreninger 

Humanitære 

foreninger 

Overvejer du 

at være mere 

aktiv i din 

nuværende 

forening? 

Ja Count 37 36 73 

% within Overvejer du at være mere aktiv i 

din nuværende forening? 50.7% 49.3% 100.0% 

% within Hvilke type forening er du medlem 

af? 
72.5% 46.2% 56.6% 

% of Total 28.7% 27.9% 56.6% 

Nej Count 14 42 56 

% within Overvejer du at være mere aktiv i 

din nuværende forening? 25.0% 75.0% 100.0% 

% within Hvilke type forening er du medlem 

af? 
27.5% 53.8% 43.4% 

% of Total 10.9% 32.6% 43.4% 

Total Count 51 78 129 

% within Overvejer du at være mere aktiv i 

din nuværende forening? 39.5% 60.5% 100.0% 

% within Hvilke type forening er du medlem 

af? 
100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 39.5% 60.5% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 
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Pearson Chi-Square 8.746a 1 .003   

Continuity Correctionb 7.704 1 .006   

Likelihood Ratio 8.971 1 .003   

Fisher's Exact Test    .004 .003 

Linear-by-Linear Association 8.678 1 .003   

N of Valid Cases 129     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22.14. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Symmetric Measures 

 Value 

Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi .260   .003 

Cramer's V .260   .003 

Interval by Interval Pearson's R .260 .083 3.039 .003c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation .260 .083 3.039 .003c 

N of Valid Cases 129    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

Bilag 13: 
Krydstabel, Chi-square-test samt. Cramer’s V for spørgsmål 1 og spørgsmål 8. 

 

Dit køn * Overvejer du at være mere aktiv i din nuværende forening? Crosstabulation 

 

Overvejer du at være mere aktiv i 

din nuværende forening? 

Total Ja Nej 

Dit køn Mand Count 24 8 32 

% within Dit køn 75.0% 25.0% 100.0% 

% within Overvejer du at 

være mere aktiv i din 

nuværende forening? 

32.9% 14.3% 24.8% 

% of Total 18.6% 6.2% 24.8% 

Kvinde Count 49 48 97 

% within Dit køn 50.5% 49.5% 100.0% 

% within Overvejer du at 

være mere aktiv i din 

nuværende forening? 

67.1% 85.7% 75.2% 
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% of Total 38.0% 37.2% 75.2% 

Total Count 73 56 129 

% within Dit køn 56.6% 43.4% 100.0% 

% within Overvejer du at 

være mere aktiv i din 

nuværende forening? 

100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 56.6% 43.4% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5.872a 1 .015   

Continuity Correctionb 4.918 1 .027   

Likelihood Ratio 6.135 1 .013   

Fisher's Exact Test    .023 .012 

Linear-by-Linear Association 5.826 1 .016   

N of Valid Cases 129     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.89. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Symmetric Measures 

 Value 

Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi .213   .015 

Cramer's V .213   .015 

Interval by Interval Pearson's R .213 .081 2.461 .015c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation .213 .081 2.461 .015c 

N of Valid Cases 129    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Bilag 14: 
Paired-sample test for spørgsmål 6 og spørgsmål 8. 

 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Overvejer du at være mere 

aktiv i din nuværende 

forening? - Har du skiftet 

forening før? 

Negative Ranks 48a 38.50 1848.00 

Positive Ranks 28b 38.50 1078.00 

Ties 53c   

Total 129   

a. Overvejer du at være mere aktiv i din nuværende forening? < Har du skiftet forening før? 

b. Overvejer du at være mere aktiv i din nuværende forening? > Har du skiftet forening før? 

c. Overvejer du at være mere aktiv i din nuværende forening? = Har du skiftet forening før? 

 

 

Test Statisticsa 

 

Overvejer du at 

være mere aktiv 

i din nuværende 

forening? - Har 

du skiftet 

forening før? 

Z -2.294b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .022 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 
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Bilag 15: 
Krydstabel, Chi-square-test for spørgsmål 5 og Faktorer ”Overbevisning” hvor 1 er ”Meget enig” 

og 5 er ”Meget uenig” 

 

Overbevisning * Hvilke type forening er du medlem af? 

Crosstabulation 

Count   

 

Hvilke type forening er du medlem 

af? 

Total 

Religiøse 

foreninger 

Humanitære 

foreninger 

Overbevisning 1.00 19 0 19 

1.33 6 1 7 

1.67 6 0 6 

2.00 9 4 13 

2.33 5 4 9 

2.67 1 3 4 

3.00 1 7 8 

3.33 1 3 4 

3.67 1 15 16 

4.00 1 7 8 

4.33 0 12 12 

4.67 0 4 4 

5.00 1 18 19 

Total 51 78 129 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 83.053a 12 .000 

Likelihood Ratio 102.613 12 .000 

Linear-by-Linear Association 72.438 1 .000 

N of Valid Cases 129   

a. 16 cells (61.5%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1.58. 

 

Bilag 16:  
Reliabilitetsanalyse for de latent variable (Spørgsmål 13-48): 
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 Cronbach’s 

Alpha: 

N of 

Items: 

Corrected Item-

Total 

Correlation. 

Cronbach’s 

Alpha if Item 

Deleted. 

Image: 0.338 3   

13. Forening har godt omdømme   0.259 0.133 

14. Omdømme er vigtigt   0.231 0.167 

15. Forening har bedste omdømme.   0.101 0.443 

Socialt Miljø: 0.721 3   

16. Sociale miljø som forventet   0.557 0.625 

17. Sociale miljø er vigtigt   0.531 0.653 

18. Forening har bedste Sociale miljø.   0.549 0.623 

Involvering: 0.766 3   

19. Jeg er involveret.   0.587 0.777 

20. Involvering er vigtigt   0.727 0.561 

21. Forening involvere sig meget.   0.581 0.732 

Gøre noget for andre: 0.618 3   

22. Jeg kan gøre noget for andre   0.462 0.480 

23. Gøre noget for andre er vigtigt   0.568 0.438 

24. Bedste sted at gøre noget for andre   0.381 0.711 

Udstyr/Faciliteter: 0.476 3   

25. Forening har det rette udstyr.   0.332 0.313 

26. Udstyr er vigtigt.   0.102 0.679 

27. Forening har bedste udstyr.   0.515 0.021 

Tilfredshed: 0.750 3   

28. Forening er tilfredsstillende   0.656 0.586 

29. Tilfredshed er vigtigt.   0.520 0.739 

30. Foreningen er den ideale.   0.616 0.657 

Tillid: 0.733 3   

31. Har tillid til foreningen.   0.607 0.585 
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32. Tillid er noget der er vigtigt.   0.481 0.731 

33. Foreningen ønsker det bedste for os.   0.599 0.599 

Anerkendelse: 0.672 3   

34. Jeg bliver anerkendt   0.306 0.775 

35. Anerkendelse er vigtigt   0.616 0.391 

36. Anerkendelse er det bedste i foreningen   0.562 0.465 

Klagehåndtering: 0.739 3   

37. Foreningen er god til at løse problem.   0.655 0.538 

38. Løse problemer er vigtigt.   0.360 0.855 

39. Foreningen problemløsning er det bedste.   0.717 0.450 

Overbevisning: 0.882 3   

40. Religiøs overbevisning spiller en rolle   0.881 0.727 

41. Religiøs overbevisning er vigtigt for mig   0.829 0.778 

42. Forening er et sted for at opfylde min 

overbevisning. 
  0.626 0.949 

Kærlighed: 0.811 3   

43. Jeg vil savne foreningen.   0.571 0.832 

44. Følelses-mæssig binding til foreningen er 

vigtig. 
  0.755 0.638 

45. Foreningens værdier er identisk med min 

identitet. 
  0.689 0.712 

Loyalitet: 0.809 3   

46. Lyst til at fortælle andre.   0.635 0.762 

47. Vil have andre ser det jeg ser.   0.687 0.718 

48. Overbevist at dette er det rette forening.   0.663 0.736 
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Bilag 17: 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) & Signifikansniveau for spørgsmål 13, 14, 15 og 26.  

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .522 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 12.401 

Df 6 

Sig. .054 

 

Bilag 18: 
Composite Reliability og Average Variance Extracted (AVE) for de latent variable (Udarbejdet fra SmartPLS). 

  
Composite 
Reliability 

Average Variance Extracted 
(AVE) 

Anerkendelse: 1 1 

Gøre_noget_for_andre: 0.826 0.612 

Image: 1 1 

Image 2: 1 1 

Image 3: 1 1 

Involvering: 0.88 0.71 

Klagehåndtering: 0.932 0.873 

Kærlighed: 0.889 0.728 

Loyalitet: 0.889 0.727 

Overbevisning: 0.913 0.778 

Socialt_Miljø: 0.845 0.646 

Tilfredshed: 0.863 0.678 

Tillid: 0.849 0.653 

Udstyr/Faciliteter: 0.864 0.76 

Udstyr/Faciliteter 2 1 1 

 

Bilag 19: 
Discriminant validity for de latent variable (Udarbejdet fra SmartPLS).  
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Bilag 20: 
Re estimation af Composite Reliability, Average Variance Extracted (AVE), R Square og R Adjusted for de 

latente variable efter udelukkelsen af de insignifikante hypoteser (Udarbejdet fra SmartPLS). 

  
Composite 
Reliability AVE R Square R Adjusted 

Image 1 1 - - 

Involvering 0.88 0.71 - - 

Klagehåndtering 0.932 0.873 - - 

Kærlighed 0.889 0.728 0.359 0.343 

Loyalitet 0.889 0.727 0.577 0.563 

Overbevisning 0.919 0.79 - - 

Socialt_Miljø 0.835 0.631 - - 

Tilfredshed 0.863 0.678 0.547 0.532 

Tillid 0.848 0.652 0.54 0.529 

Udstyr/Faciliteter 0.865 0.762 0.073 0.065 

Udstyr/Faciliteter 
2 1 1 - - 

 

Bilag 21: 
Total Effekt (Beta Koefficient, Påvirkning) og LV Index Values (Performance) for både de uafhængige 

variable og de delvis afhængige variable (Markeret med orange farve).  

  Total Effekt: LV Performances: 

Image 0.1350 85.2710 

Involvering 0.2810 76.1620 

Klagehåndtering 0.2930 63.8060 

Kærlighed 0.3790 74.0700 

Loyalitet - 79.4900 

Overbevisning 0.0910 50.5490 

Socialt_Miljø -0.0060 72.3900 

Tilfredshed 0.5290 71.9800 

Tillid 0.4040 84.1360 

Udstyr/Faciliteter -0.0230 54.5930 

Udstyr/Faciliteter 2 0.0700 61.2400 

Gennemsnit: 0.2153 70.3352 
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Bilag 22: 
Composite Reliability, Average Variance Extracted (AVE), R Square, R Adjusted, Total Effekt (Beta 

Koefficient, Påvirkning) og LV Index Values (Performance) for både de uafhængige variable og de delvis 

afhængige variable (Markeret med orange farve) hos de humanitære foreninger: 

 

Den strukturelle model (EPSI-model) for de humanitære foreninger: 
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Composite Reliability, Average Variance Extracted (AVE), R Square, R Adjusted, Total Effekt (Beta 

Koefficient, Påvirkning) og LV Index Values (Performance) for både de uafhængige variable og de delvis 

afhængige variable (Markeret med orange farve) hos de religiøse foreninger: 

  
 
Den strukturelle model (EPSI-model) for de religiøse foreninger: 
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Bilag 23: 
Ward Linkage, Agglomeration schedule for klyngedannelse (129 respondenter) udarbejdet fra SPSS: 

 

Agglomeration Schedule 

Stage 

Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster First Appears 

Next Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

1 1259 1344 .000 0 0 7 

2 1296 1310 .000 0 0 3 

3 73 1296 .000 0 2 16 

4 1285 1294 .000 0 0 5 

5 110 1285 .000 0 4 19 

… … … … … … … 

121 31 569 33.892 106 64 127 

122 110 150 41.577 93 120 126 

123 45 86 49.948 115 117 124 

124 45 73 61.689 123 110 127 

125 18 1157 74.733 118 0 126 

126 18 110 93.379 125 122 128 

127 31 45 130.404 121 124 128 

128 18 31 236.961 126 127 0 
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Bilag 24: 
Dendrogram for klyngedannelse (129 respondenter) udarbejdet fra SPSS: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3 klynger 

4 klynger 

5 klynger 
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Bilag 25: 
Frekvensanalyse for de 3 klynger:  

Klynge med 3 grupper: 

 

Klynge med 4 grupper: 

 

Klynge med 5 grupper:  

 

Bilag 26: 
Forskellen på middelværdier for løsning med 3 klynger: 
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Forskellen på middelværdier for løsning med 4 klynger: 

 

Bilag 27: 
ANOVA tabel og Measure of Association for 4-klyngeløsningen udarbejdet på SPSS: 
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Bilag 28: 
Diskriminantanalyse for 4-klyngeløsningen udarbejdet fra SPSS: 

 

 

Bilag 29: 
Udarbejdet fra SPSS: 

Klynge inddeling i forhold til køn: 
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Klynge inddeling i forhold til alder: 

 

Klynge inddeling i forhold til bopæl: 

 

Klynge inddeling i forhold til type af forening:  

Mand Kvinde

Count 5 9 14

% within 4-Klyngeløsning 35.7% 64.3% 100.0%

Count 10 28 38

% within 4-Klyngeløsning 26.3% 73.7% 100.0%

Count 11 39 50

% within 4-Klyngeløsning 22.0% 78.0% 100.0%

Count 6 21 27

% within 4-Klyngeløsning 22.2% 77.8% 100.0%

Count 32 97 129

% within 4-Klyngeløsning 24.8% 75.2% 100.0%

Total

4-Klyngeløsning  * Dit køn Crosstabulation

Dit køn

Total

4-

Klyngeløs

ning

De indadvendte

De ærkeloyale

De nikkende

De udadvendte

16-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år

Count 11 1 1 0 0 1 14

% within 4-Klyngeløsning 78.6% 7.1% 7.1% 0.0% 0.0% 7.1% 100.0%

Count 21 6 4 5 2 0 38

% within 4-Klyngeløsning 55.3% 15.8% 10.5% 13.2% 5.3% 0.0% 100.0%

Count 31 6 7 4 1 1 50

% within 4-Klyngeløsning 62.0% 12.0% 14.0% 8.0% 2.0% 2.0% 100.0%

Count 16 5 3 1 1 1 27

% within 4-Klyngeløsning 59.3% 18.5% 11.1% 3.7% 3.7% 3.7% 100.0%

Count 79 18 15 10 4 3 129

% within 4-Klyngeløsning 61.2% 14.0% 11.6% 7.8% 3.1% 2.3% 100.0%

Total

4-Klyngeløsning  * Din alder Crosstabulation

Din alder

Total

4-

Klyngeløs

ning

De indadvendte

De ærkeloyale

De nikkende

De udadvendte

Københav

n og 

omegn

Nordsjæll

and

Øst, Midt, 

Vest & 

Sydsjælla

nd + 

Lolland 

Falster

Fyn og 

Øerne

Sønderjyll

and + dele 

af Syd & 

Vestjylland

Nord & 

Vestjylland 

+ dele af 

Midt, Syd & 

Østjylland Østjylland

Nordjyllan

d

Count 7 0 4 0 0 0 3 0 14

% within 4-Klyngeløsning 50.0% 0.0% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 21.4% 0.0% 100.0%

Count 22 1 5 1 0 2 5 2 38

% within 4-Klyngeløsning 57.9% 2.6% 13.2% 2.6% 0.0% 5.3% 13.2% 5.3% 100.0%

Count 30 0 4 3 1 5 5 2 50

% within 4-Klyngeløsning 60.0% 0.0% 8.0% 6.0% 2.0% 10.0% 10.0% 4.0% 100.0%

Count 15 0 5 2 0 2 3 0 27

% within 4-Klyngeløsning 55.6% 0.0% 18.5% 7.4% 0.0% 7.4% 11.1% 0.0% 100.0%

Count 74 1 18 6 1 9 16 4 129

% within 4-Klyngeløsning 57.4% 0.8% 14.0% 4.7% 0.8% 7.0% 12.4% 3.1% 100.0%

Total

4-Klyngeløsning  * Postnummer som er færdigsorteret efter værdi Crosstabulation

Postnummer som er færdigsorteret efter værdi

Total

4-

Klyngeløs

ning

De indadvendte

De ærkeloyale

De nikkende

De udadvendte

16-29 år 30-39 år

50-59 år 60-69 år
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Klynge inddeling i forhold til om man har skiftet forening før: 

 

Klynge inddeling i forhold til om man har overvejet at skifte forening: 

Religiøse 

foreninger

Humanitæ

re 

foreninger

Count 9 5 14

% within 4-Klyngeløsning 64.3% 35.7% 100.0%

Count 14 24 38

% within 4-Klyngeløsning 36.8% 63.2% 100.0%

Count 24 26 50

% within 4-Klyngeløsning 48.0% 52.0% 100.0%

Count 4 23 27

% within 4-Klyngeløsning 14.8% 85.2% 100.0%

Count 51 78 129

% within 4-Klyngeløsning 39.5% 60.5% 100.0%

Total

4-Klyngeløsning  * Hvilke type forening er du medlem af? 

Hvilke type forening er 

du medlem af?

Total

4-

Klyngeløs

ning

De indadvendte

De ærkeloyale

De nikkende

De udadvendte

Ja Nej

Count 6 8 14

% within 4-Klyngeløsning 42.9% 57.1% 100.0%

Count 15 23 38

% within 4-Klyngeløsning 39.5% 60.5% 100.0%

Count 21 29 50

% within 4-Klyngeløsning 42.0% 58.0% 100.0%

Count 11 16 27

% within 4-Klyngeløsning 40.7% 59.3% 100.0%

Count 53 76 129

% within 4-Klyngeløsning 41.1% 58.9% 100.0%

Total

4-Klyngeløsning  * Har du skiftet forening før? CrosstabulationHar du skiftet forening 

før?

Total

4-

Klyngeløs

ning

De indadvendte

De ærkeloyale

De nikkende

De udadvendte
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Klynge inddeling i forhold til om man overvejer at være mere aktiv i sin nuværende forening: 

 

Klynge inddeling i forhold til om ens beliggenhed eller transport er et problem ift. ens forening: 

 

Ja Nej

Count 3 11 14

% within 4-Klyngeløsning 21.4% 78.6% 100.0%

Count 2 36 38

% within 4-Klyngeløsning 5.3% 94.7% 100.0%

Count 7 43 50

% within 4-Klyngeløsning 14.0% 86.0% 100.0%

Count 5 22 27

% within 4-Klyngeløsning 18.5% 81.5% 100.0%

Count 17 112 129

% within 4-Klyngeløsning 13.2% 86.8% 100.0%

Total

4-Klyngeløsning  * Overvejer du at skifte forening? CrosstabulationOvervejer du at skifte 

forening?

Total

4-

Klyngeløs

ning

De indadvendte

De ærkeloyale

De nikkende

De udadvendte

Ja Nej

Count 8 6 14

% within 4-Klyngeløsning 57.1% 42.9% 100.0%

Count 26 12 38

% within 4-Klyngeløsning 68.4% 31.6% 100.0%

Count 29 21 50

% within 4-Klyngeløsning 58.0% 42.0% 100.0%

Count 10 17 27

% within 4-Klyngeløsning 37.0% 63.0% 100.0%

Count 73 56 129

% within 4-Klyngeløsning 56.6% 43.4% 100.0%

Total

4-Klyngeløsning  * Overvejer du at være mere aktiv i din nuværende Overvejer du at være 

mere aktiv i din 

Total

4-

Klyngeløs

ning

De indadvendte

De ærkeloyale

De nikkende

De udadvendte

Ja Nej

Count 6 8 14

% within 4-Klyngeløsning 42.9% 57.1% 100.0%

Count 4 34 38

% within 4-Klyngeløsning 10.5% 89.5% 100.0%

Count 7 43 50

% within 4-Klyngeløsning 14.0% 86.0% 100.0%

Count 3 24 27

% within 4-Klyngeløsning 11.1% 88.9% 100.0%

Count 20 109 129

% within 4-Klyngeløsning 15.5% 84.5% 100.0%

Total

4-Klyngeløsning  * Er beliggenhed eller transport et problem ift. dit Er beliggenhed eller 

transport et problem 

Total

4-

Klyngeløs

ning

De indadvendte

De ærkeloyale

De nikkende

De udadvendte
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Klynge inddeling i forhold, til hvor lang tid man har beskæftiget sig med frivilligt foreningsarbejde: 

 

Klynge inddeling i forhold til antal dage man bruger om ugen i foreningen: 

 

Klynge inddeling i forhold til om man deltager til de fælles sociale aktiviteter i ens forening: 

 

 

 
 

Mindre 

end 1 år Over 1 år Over 2 år Over 3 år Over 5 år Over 7 år Over 10 år

Count 2 1 3 1 2 2 3 14

% within 4-Klyngeløsning 14.3% 7.1% 21.4% 7.1% 14.3% 14.3% 21.4% 100.0%

Count 4 1 4 9 2 6 12 38

% within 4-Klyngeløsning 10.5% 2.6% 10.5% 23.7% 5.3% 15.8% 31.6% 100.0%

Count 6 4 8 9 6 3 14 50

% within 4-Klyngeløsning 12.0% 8.0% 16.0% 18.0% 12.0% 6.0% 28.0% 100.0%

Count 1 6 4 4 1 3 8 27

% within 4-Klyngeløsning 3.7% 22.2% 14.8% 14.8% 3.7% 11.1% 29.6% 100.0%

Count 13 12 19 23 11 14 37 129

% within 4-Klyngeløsning 10.1% 9.3% 14.7% 17.8% 8.5% 10.9% 28.7% 100.0%

Total

4-Klyngeløsning  * Hvor lang tid har du været beskæftiget med frivillig foreningsarbejde? Crosstabulation

Hvor lang tid har du været beskæftiget med frivillig foreningsarbejde?

Total

4-

Klyngeløs

ning

De indadvendte

De ærkeloyale

De nikkende

De udadvendte

1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage 6 dage 7 dage

Count 10 1 0 3 0 0 0 14

% within 4-Klyngeløsning 71.4% 7.1% 0.0% 21.4% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Count 14 8 5 5 4 0 2 38

% within 4-Klyngeløsning 36.8% 21.1% 13.2% 13.2% 10.5% 0.0% 5.3% 100.0%

Count 32 10 1 4 2 1 0 50

% within 4-Klyngeløsning 64.0% 20.0% 2.0% 8.0% 4.0% 2.0% 0.0% 100.0%

Count 20 4 1 1 1 0 0 27

% within 4-Klyngeløsning 74.1% 14.8% 3.7% 3.7% 3.7% 0.0% 0.0% 100.0%

Count 76 23 7 13 7 1 2 129

% within 4-Klyngeløsning 58.9% 17.8% 5.4% 10.1% 5.4% 0.8% 1.6% 100.0%

Total

4-Klyngeløsning  * Antal dage du bruger om ugen i foreningen. Crosstabulation

Antal dage du bruger om ugen i foreningen.

Total

4-

Klyngeløs

ning

De indadvendte

De ærkeloyale

De nikkende

De udadvendte

Ja hele 

tiden

Nogen 

gange Sjældent Aldrig

Count 1 10 2 1 14

% within 4-Klyngeløsning 7.1% 71.4% 14.3% 7.1% 100.0%

Count 17 16 4 1 38

% within 4-Klyngeløsning 44.7% 42.1% 10.5% 2.6% 100.0%

Count 14 22 12 2 50

% within 4-Klyngeløsning 28.0% 44.0% 24.0% 4.0% 100.0%

Count 6 11 4 6 27

% within 4-Klyngeløsning 22.2% 40.7% 14.8% 22.2% 100.0%

Count 38 59 22 10 129

% within 4-Klyngeløsning 29.5% 45.7% 17.1% 7.8% 100.0%

Total

4-Klyngeløsning  * Deltager du til de fælles sociale aktiviteter i din foreningen (fester, Deltager du til de fælles sociale aktiviteter i 

din foreningen (fester, spisning)?

Total

4-

Klyngeløs

ning

De indadvendte

De ærkeloyale

De nikkende

De udadvendte
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Bilag 30: 
Middelværdier for de latente variable inddelt efter de udvalgte klynger, udarbejdet fra SPSS: 

 

Note: Middelværdi på 1 = Meget enig, Middelværdi fra 1-2 = Meget enig – Enig, Middelværdi fra 2-3 = Enig 

– Hverken/Eller, Middelværdi fra 3-4 = Hverken/Eller – Uenig. 

Bilag 31: 
Analyse for variablenes multikollinaritetsproblemer: 
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Bilag 32: 
En illustreret metodetilgang til afhandlingens problemformulering, dataindsamling og løsningsforslag:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besvarelse af  

underspørgsmål nr.: 

 

Problemformulering 

Dybdeinterview 
- EPSI-modellen 

 

Opsamling af det 

nye strukturelle 

model 

Opstilling af 

hypoteserne 

Endelige model 

Vigtigste variable 

Segmentering 

Strategiske tiltag 

Konklusion 

Ekskluder, Inkluder 

og beholde variable 

Indsamlede data 

1 

2 

3 

1 2 3 

1. Klyngeanalyse 

2. beslutningsproces 

1. Partial least square 

 

Kvantitative data 

 

Kvalitative data 

 

Spørgeskema 

- Tidligere studier 

- Frivillige rapporter 

 


