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October 8, 2018 

Metodebeskrivelse 

 

Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: 

Undersøgelsen er gennemført i perioden 21-23 september 2018 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. 

 

Målgruppe: 

Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i alderen 18+ år. 

 

"Der er udsendt invitationer via e-mail til personer, der opfylder disse krav i YouGov Panelet. Data er indsamlet så det udgør et repræsentativt udsnit af den danske 

befolkning med udgangspunkt i målgruppen. " 

 

Vejning af data og materialets sammensætning: 

Data er vejet på dimensionerne køn, alder og geografi på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i 

relation til ovenstående målgruppe. 

 

Offentliggørelse – af resultater: 

Ved enhver offentliggørelse af undersøgelsens resultater skal YouGov angives tydeligt som kilde. 

 

Tolkning af tabeller på baggrund af Chi2-test og T-test 

Talmaterialet i tabellerne er testet for signifikans. Der er foretaget to forskellige statistiske tests, Chi2-test og T-test.  

 

Den anvendte Chi2-test 

Denne testform er repræsenteret i de vedlagte tabeller ved henholdsvis farven grøn eller rød. Hvis grøn er vist i tabellerne, er resultatet signifikant højere end totalen. 

Hvis rød er vist i tabellerne, er resultatet signifikant lavere end totalen. Der er valgt et konfidensinterval på 95 %. 

 

Den anvendte T-test 

Denne test er repræsenteret i tabellerne ved blokbogstaver. Hvis et blokbogstav er vist i tabellerne, er resultatet signifikant forskelligt fra den kolonne, som 

blokbogstavet henviser til. Der er ligeledes i denne test valgt et konfidensinterval på 95 %. 
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Organdonation 

Er du grundlæggende for eller imod organdonation? 

Base: Alle (1007) 

11% 

6% 

83% 

Ved ikke

Imod

For
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Organdonation 

Har du nogensinde talt med din familie om organdonation? 

Base: Alle (1007) 

3% 

30% 

67% 

Ved ikke

Nej

Ja
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Organdonation 

Hvad er årsagen til, at du ikke har talt med din familie om organdonation? 

Base: Har ikke talt med sin familie om organdonation (298) 

9% 

2% 

3% 

10% 

16% 

22% 

38% 

Ved ikke

Andet

Jeg har ingen familie

Det er ubehageligt at tale om døden

Jeg ville gerne tale om det, men har ikke fået taget mig sammen

Det er en personlig beslutning

Der har ikke været en anledning til at tale om det
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Organdonation 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg vil gerne donere mine organer til andre, når jeg er død 

Base: Alle (1007) 

10% 

44% 

18% 

16% 

5% 

7% 

Ved ikke

Helt enig [5]

Enig [4]

Hverken uenig eller enig [3]

Uenig [2]

Helt uenig [1]
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Organdonation 

Har du tilkendegivet din holdning til organdonation? Du kan markere flere svar 

Base: Alle (1007) 

35% 

32% 

29% 

44% 

Nej

Ja, jeg har tilmeldt mig donorregistret via Internettet eller via brev/donorfolder

Ja, jeg har udfyldt et donorkort

Ja, jeg har talt med min familie
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Organdonation 

Hvad er den primære årsag til at du ikke har tilkendgivet din holdning til organdonation? 

Base: Har ikke tilkendegivet holdning til organdonation (352) 

20% 

7% 

2% 

5% 

33% 

34% 

Ved ikke

Andre årsager – uddyb venligst: 

At jeg er imod organdonation

At jeg ikke ønsker at tilkendegive min holdning til organdonation

At jeg ikke har fået taget mig sammen til at tilkendegive min holdning

At jeg er i tvivl om, hvorvidt jeg vil være organdonor


