
Bilag 1 Materiale 

Udtrækning af  stikprøvepersoner 

Ud fra "Teologisk Stat 2000" blev det fundet, at målgruppen, dvs. sognepræster uden særfunktioner 
som f.eks. sygehuspræst,  år 2000 omfattede 1846 præster. 
Til en målgruppe på 1900 personer anses en stikprøve på 320 for repræsentativ ifølge 
forskningsafdelingen i The National Education Association. (Kruuse 2000: 60) Stikprøven i PPA 
blev sat til 351.  
 
For at sikre en fordelingsnøgle, der både afspejlede de ti stifters forskellige størrelse samt den uens 
fordeling af mandlige og kvindelige præster i de ti stifter, blev det dernæst optalt, hvor stor 
målgruppen var i de enkelte stifter, samt hvordan kønsfordelingen var i de enkelte stifter. På dette 
grundlag blev det afgjort, hvor mange mandlige og kvindelige præster, der skulle udtrækkes i de 
enkelte stifter. 
 
For at sikre repræsentation fra alle provstier foregik den endelige udtrækning ved, at hver X. præst i 
listen over de embeder, der tilhørte målgruppen i "Teologisk stat 2000", blev udtrukket, idet et  
enkelt terningkast for hvert stift afgjorde fra hvilket embede i listen, udtrækningen skulle 
påbegyndes. 
Når de enkelte stifter var blevet udtrukket, blev det dernæst kontrolleret, om de udtrukne afspejlede 
den kønsfordeling, der i 2000 var for stiftet som helhed, og med to terningekast blev derefter 
udtrukket det antal mænd eller kvinder, der manglede, idet de nu udtrukne kun blev medtaget, hvis 
de tilhørte det køn, der manglede repræsentation. 
I de enkelte tilfælde, hvor et køn i den første udtrækning var overrepræsenteret, blev denne gruppe 
decimeret, ved at det ved hjælp af to terningekast blev afgjort, hvem der skulle fjernes fra listen. 
For at sikre at de udtrukne embeder ikke siden udgivelsen af "Teologisk Stat 2000" var overgået til 
en præst af et andet køn, blev de udtruknes køn løbende konfereret med "Sogneportalen", der som 
Kirkeministeriets internetadgang til oplysning om danske sogne skulle indeholde de nyeste 
informationer om embedsindehavere. 
 
Skema over stikprøven bag PPA 
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København 204 125 78 38,71 39 23,84 24 14,87 15 
Helsingør 230 138 92 43,64 44 26,18 26 17,46 18 
Roskilde 231 124 108 43,83 44 23,43 24 20,40 20 
Lolland-
Falster 

62 37 25 11,76 12 7,02 7 4,74 5 

Fyn 175 116 59 33,21 33 22,01 22 11,20 11 
Ålborg 212 154 57 40,23 40 29,36 29 10,87 11 
Viborg 170 119 51 32,26 32 22,58 22 9,68 10 
Århus 247 140 108 46,87 47 26,46 27 20,41 20 
Ribe 159 111 48 30,17 30 21,06 21 9,11 9 
Haderslev 156 109 46 29,60 30 20,82 21 8,78 9 
I alt/Total 1846 1173 672 350,28  222,76 223 127,52 128 
          



 
 
Der blev udsendt 351 spørgeskemaer; men da en enkelt respondent fik tilsendt to breve med 
spørgeskemaer, blev de udtrukne respondenters antal reelt 350. Årsagen var, at vedkommende både 
blev udtrukket under den første udtrækning i sit stift, og ved en fejl under den anden udtrækning, 
der skulle sikre repræsentationen efter køn. 

 

Indkomne og ikke indkomne besvarelser 

Spørgeskemaerne blev udsendt først i februar måned 2002. I marts måned blev de respondenter, der 
ikke havde returneret skemaet, kontaktet telefonisk. I april blev de respondenter, der i marts havde 
givet tilsagn om at ville udfylde og returnere skemaet, kontaktet pr. brev. Den 24/5 kom sidste 
bevarelse retur. 
 
I alt indkom 275 besvarelser svarende til en besvarelsesprocent på 78,2  %, hvilke på såvel nationalt 
som internationalt plan er en god besvarelsesprocent. 
I udenlandske spørgeskemaundersøgelser blandt præster foretaget af private eller 
undervisningsinstitutioner ligger besvarelsesfrekvensen normalt mellem 30 % og 60 %. 
Resultaterne for nordiske undersøgelser blandt præster foretaget af arbejdsgivere og/eller faglige 
organisationer ligger normalt højere. I PAF foretaget af Kirkeministeriet 2002 lå svarfrekvensen for 
præster på 82 %. I ”Menighetspresters levekår” foretaget af den norske præsteforening i 1999 lå 
svarfrekvensen på 66 % I Den norske Præsteforenings undersøgelse af arbejdsmiljø og udbrændthed 
i 2002, lå svarfrekvensen på 60 %. 
 
Da der har været telefonisk kontakt til en væsentlig del af de udtrukne, der valgte ikke at besvare 
spørgeskemaet, kan der også gøres rede for en del af ikke-respondenternes holdning til 
arbejdsmiljøet. 
2 % (7 ikke-respondenter) følte ikke, deres "præsteliv" kunne presses ind i et spørgeskema, af disse 
7 valgte de 3 derfor i stedet for skemaet at fremsende beskrivelser. 
2 % (7 ikke-respondenter) var enten principielt imod spørgeskemaer eller troede ikke, at skemaet 
kunne bruges til noget. 
0,9 % (3 ikke-respondenter) mente undersøgelsen var udtryk for et klynkeri, de ikke ønskede at 
bidrage til. 
0,3 % (1 ikke-respondent) mente spørgeskemaet omhandlede forhold, der burde holdes inden for 
sognets grænser, og derfor ikke vedkom mig. 
 
Direkte adspurgt gav langt størsteparten af disse udtryk for, at de havde det godt med at være præst 
og med deres sogne. 
 
2 % (7 ikke-respondenter) havde så travlt som præster, at de ikke kunne afse tid til at udfylde 
skemaet. 
1,1 % (4 ikke-respondenter) var enten blevet provst, stod omgivet af flyttekasser eller lå på 
fødegangen. 
2,3 % (8 ikke-respondenter) lykkedes det af forskellige grunde ikke at få kontakt med. 
 
10,9 % (38 ikke-respondenter) stillede mundtligt i udsigt, at de ”ville udfylde og returnere skemaet” 
eller "måske" ville få det udfyldt og returneret, men fik det aldrig gjort. 
 



De indkomne besvarelsers repræsentativitet. 

Ikke-respondenterne gav ikke udtryk for særskilte teologiske eller fagforeningspolitiske holdninger, 
da de blev kontaktet telefonisk. De repræsenterede heller ikke præster med særligt store eller små 
arbejdsbyrder eller præster fra bestemte geografiske områder eller sognetyper. Ikke-respondenterne 
repræsenterer således ikke en særlig gruppe. Deres holdninger, og de lokaliteter de er præster i, er 
repræsenteret i respondentgruppen. 
  
Inden adresselisterne blev brændt, blev det visuelt konstateret, at der ikke var større 
sammenhængende grupper af adressater, der ikke havde returneret spørgeskemaet. Respondenterne 
er således jævnt fordelt på Folkekirkens ti stifter, og alle provstier er repræsenteret. Der er således 
ikke grundlag for at anfægte respondenternes repræsentativitet, hvad angår landsdele. 
 
Kønsfordelingen i stikprøven var 36,6 % kvinder og 63,4 % mænd. Kønsfordelingen blandt 
respondenterne er 39,1 % kvinder og 60,9 % mænd. Der er således ikke grundlag for at anfægte 
respondenternes repræsentativitet, hvad angår køn. 
 
De yngste respondenter er 30 år og de ældste 69 år, gennemsnitsalderen  er 47,84 år (PAF 48,9 år), 
og alle årgange mellem de to aldre er repræsenteret. 
Da det ikke vides, hvad gennemsnitsalderen er for hele sognepræstegruppen, siger disse tal ikke 
umiddelbart noget om PPAs repræsentativitet, hvad angår alder; men de gør det muligt at 
sammenligne forskellige årgange af præster. 

Sikring af udtruknes anonymitet 
For at sikre de udtruknes anonymitet blev de kodecifre, der blev tildelt de enkelte udtrukne, tildelt 
på tværs af stifter, så det ikke ud fra kodecifrene kan fastlægges, om de udtrukne tilhører samme 
stift eller nabostifter. 
 
Da de skriftlige rykkere var afsendt i april, blev alt adressemateriale tilintetgjort, brændt. Indtil da 
blev datamateriale opbevaret på en CD-RW i aflåst boks sammen med de udskrifter, der blev brugt 
til fotokopiering af adresselabels 
 
Datamaterialet om de udtrukne, dvs. adresselabels, indeholdt ingen navne eller angivelser af køn, 
men alene titlen Sognepræsten samt adresse. 
 
Datamaterialet består nu af en anonymiseret indtastningsfil til SPSS, en anonymiseret Microsoft 
Exelfil og de anonymiserede skemaer, der opbevares  i aflåst skab. 
 
Undersøgelsen er godkendt af Datatilsynet 


