Partnerundersøgelse
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Tilfredshedsundersøgelse af partnere i
Nationalpark Vadehavets
partnerprogram.

Af Jannik Lorenzen
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Forord
Én af Nationalpark Vadehavets 12 målsætninger lyder på, at nationalparken skal bidrage til udviklingen af partnerskaber med
lokale institutioner, virksomheder og aktører. Dette mål skal sikre en lokal forankring og bred formidling af natur- og
kulturværdierne i nationalparken. Dags dato har Nationalpark Vadehavet 150 partnere i forskellige sektorer, der alle er medlem
af partnerprogrammet, som nationalparken kalder det. Disse sektorer partnerne kan sættes i er: formidling, friluftsliv, non-food,
overnatning, events, fødevarer, uddannelse og andre.
Dette partnerprogram er i øjeblikket under revision. Der skal bl.a. tages stilling til, om der skal nye kriterier til før man kan blive
optaget som partner og der skal laves en evaluering af partnerprogrammet indtil nu. På den måde kan sekretariatet og
partnerudvalget finde ud af hvordan partnerprogrammet skal håndteres i fremtiden og hvilken retning det skal bevæge sig i.
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Metode
Der er i tæt samarbejde med nationalparksekretariatet blevet udarbejdet et spørgeskema med relevante spørgsmål, der blev
sendt via mail til samtlige partnere. Spørgeskemaet bestod af 20 spørgsmål. Første udkast af spørgeskemaet, blev af
sekretariatsleder Peter S. Simonsen sendt videre til partnerudvalget og andre relevante personer fra bestyrelse og råd, for at
høre om der var nogle forslag til forbedringer, hvilke vi senere implementerede.

Spørgeskemaet blev sendt ud første gang den 04. august 2016 og den 17. august 2016 udsendtes en reminder til alle
partnerne, for at få samlet nogle flere svar sammen.
Spørgeskemaet blev lukket for besvarelser den 04. september 2016.

Ud af de 150 adspurgte svarede 63, svarerende til 42% hvilket er en tilfredsstillende svarrate.
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Opbygning
Spørgeskemaet består af 20 spørgsmål. De fleste er ”multiple choice” spørgsmål hvor der i visse tilfælde kun måtte sættes ét
enkelt kryds og i andre tilfælde måtte man sætte flere. Mange af spørgsmålene kunne suppleres med eventuelle kommentarer.
Enkelte spørgsmål kunne kun besvares med kommentarer.

Det første spørgsmål lyder på hvilken partnersektor den respektive partner hører til. På denne måde kan man i de efterfølgende
spørgsmål se nærmere på hvordan de enkelte partnersektorer har svaret hver især.

Besvarelsen af spørgeskemaet er anonymt.
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63
Besvarelser i alt

Oprettelsesdato: 29. juni 2016
Første udsendelse: 04. august 2016
Anden udsendelse: 17. august 2016
Lukket: 04. september 2016
Fuldførte besvarelser: 63
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Q1: Hvilken partnersektor hører du/I til?
Besvaret: 62

Sprunget over: 1

Formidlingspartner
20 ud 49 formidlingspartnere har svaret, svarende til 41%

Friluftslivspartner

1 ud af 6 friluftslivspartnere har svaret, svarende til 17%

Fødevarerpartner

7 ud af 33 fødevarepartnere har svaret, svarende til 21%

Eventpartner

4 ud af 8 eventpartnere har svaret, svarende til 50%

Non-Food partner

1 ud af 2 non-food partnere har svaret, svarende til 50%

Overnatningspartner

21 ud af 39 overnatningspartnere har svaret, svarende til 54%

Uddannelsespartner

3 ud af 6 uddannelsespartnere har svaret, svarende til 50%
4 ud af 7 andre partnere har svaret, svarende til 57%
Samlet svarprocent 42%
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Andre
Ønsker ikke at svare
Ved ikke

Q1: Hvilken partnersektor hører du/I til?
Besvaret: 62
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Sprunget over: 1

Q2: Hvor længe har du/I været partnere?
Besvaret: 62

Sprunget over: 1

77% af partnerne har været medlem i over 2 år.
19% har været partner i 1-2 år
Kun 3% har været partner under 1 år.
I den periode partnerprogrammet har været under
revision, har det ikke været muligt at blive optaget
som ny partner.
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Q3: Hvad var dit/jeres motiv for at blive partner? Sæt gerne flere krydser.
Besvaret: 62

Sprunget over: 1

74% ville gerne repræsentere
Vadehavet via
partnerprogrammet.
69% ville gerne være en del af
partnerfællesskabet.
58% ville gerne hjælpe
nationalparken samt blive mere
synlige.

For at få økonomisk gevinst
For at få flere kunder
For at blive mere synlige
For at hjælpe nationalparken
For at blive en del af partnerfællesskabet
For at finde nye samarbejdspartnere
For at repræsentere Vadehavet

Kun 16 % har haft intentioner om
at tjene penge på
partnerprogrammet. Det er altså
andre værdier, der vægter klart
højere her i stedet. Det primære
er ikke at tjene penge, men at
være en del af nationalparken.
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For at lære mere om Vadehavet
For at værne om Vadehavet
Ved ikke
Andet

Q3: Hvad var dit/jeres motiv for at blive partner? Sæt gerne flere krydser.
Besvaret: 62

Sprunget over: 1

”For mig er det mest interessen
for Vadehavet, naturen og
fuglene. Naturligvis giver det en
større opmærksomhed, som så
kan give flere kunder og dermed
indtægt. Jeg føler mig stolt over
at repræsentere Vadehavet.”
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Q4: Hvor tilfreds har du/I været med partnerprogrammet indtil nu, på en
skala fra 1-5, hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget lidt tilfreds?
Besvaret: 62

Sprunget over: 1

58% er tilfredse eller meget tilfredse med
partnerprogrammet.
Dernæst er 27% neutrale og 14% er generelt
set mindre tilfredse.
Der er ingen nævneværdig ændring hvis
man krydser tilfredsheden med de
forskellige partnersektorer.
Samlet set indikerer dette en overordnet
tilfredshed, men også plads til forbedring.
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Q5: Har du/I haft gavn af at være partner?
Besvaret: 62

Sprunget over: 1

56% svarer at de har haft gavn af at
være med i partnerprogrammet, 26%
ved ikke mens 17% vurderer, at de
ikke har haft gavn af
partnerprogrammet.
Det er nogenlunde det samme antal,
som har svaret, at de ingen gavn har
haft af partnerprogrammet, som har
svaret ikke tilfreds i forrige spørgsmål.
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Q5: Har du/I haft gavn af at være partner? – Udvalgte kommentarer
Besvaret: 62

Sprunget over: 1

”Mangler opbakning og
initiativer af positiv art fra N.P.
til aktivt at løfte hele det
maritime område som ellers er
beskrevet i N.P. planen (…) ”

”Ser det som et
‘kvalitetsstempel’ i fht. det
faglige niveau i min
formidling - mine gæster giver
også udtryk for dette(…)”
”Det er givtigt med mødet med
de andre partnere og det er
værdifuldt at vi på
partnerdagen får udbygget
vores viden om Vadehavet og
NPV.”
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Går man ned i besvarelserne,
viser det sig, at det primært er
fødevarerpartnerne, der vurderer
at de har haft mindre gavn af
partnerprogrammet end de
øvrige partnere.
For de øvrige partnersektorer er
tendensen meget lig den samlede
besvarelse.

Powered by

Q6: Bruger du/I Nationalparkens logo eller lignende til markedsføring af
din/jeres virksomhed?
Besvaret: 61

Sprunget over: 2

Næsten 9 ud af 10 partnere benytter
sig af nationalpark logoet. 13 %
benytter sig ikke af logoet. Det tal
svarer nogenlunde til det antal, der
tidligere gav udtryk for at de ikke var
tilfreds med partnerprogrammet.
Igen krydset med fødevarepartnerne
kan man se, at disse benytter sig
væsentlig mindre af logoet end
gennemsnittet.
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Q7: Er partnerne synlige nok på Nationalpark Vadehavets hjemmeside,
udgivelser, nyhedsbreve osv.?
Besvaret: 52

Sprunget over: 11

58% synes at partnerne er synlige nok på nationalparkens
hjemmeside, udgivelser, nyhedsbreve osv, mens 42% ikke
mener at partnerne er synlige nok. Her synes at være en
opgave at arbejde med.
Ser man på de enkelte sektorer, mener både fødevare- og
overnatningspartnerne, at de ikke er synlige nok.
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Q7: Er partnerne synlige nok på Nationalpark Vadehavets hjemmeside,
udgivelser, nyhedsbreve osv.?
Besvaret: 52

Sprunget over: 11

”Partnerne nævnes ikke ofte på
hjemmesiden eller i nyhedsbrevene.
Spændende nyheder hos en partner,
nye samarbejdsrelationer, kommende
begivenheder. Måske en blog eller
debatforum, hvor partnerne kunne
udveksle nyheder og meninger”
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Q8: Hvad skal Nationalpark Vadehavet bidrage med i partnerprogrammet?
Besvaret: 34

Sprunget over: 29

Udvalgte kommentarer:
”Synliggørelse af
partnerne og partnernes
projekter må være det
primære (…)”

”Det er vigtigt, at vi som
partnere har stor viden om
Vadehavets natur og kultur. NPV
skal sørge for at vi hele tiden
holdes ajour med den nyeste
viden. Det er også vigtigt at NPV
hele tiden styrker netværket
mellem partnerne, så vi kan
henvise og reklamere for
hinandens tilbud og varer.”

Samler man de forskellige kommenterer, så er de især følgende 3 ord, der går igen:

Information, synlighed, samarbejde
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”Relevante projekter vedr.
forskning og formidling. Øget
uddannelse af formidlere.
Økonomiske bidrag til
fællesprojekter”
”Uddanne os til: 1) mere
viden om nationalparken og
2) give os bedre værktøjer til
at kunne udfylde
ambassadørrollen”

Q9: Hvad skal du/I og de andre partnere bidrage med til partnerprogrammet og
Nationalpark Vadehavet?
Besvaret: 36

Sprunget over: 27

Udvalgte kommentarer:
”Partnerne skal være aktive
formidlere, deltage aktivt i hvad
Nationalparken tilbyder, ellers
bør de slettes som partner. Her
bør løftes i flok.”

”Vi kan som partnere bidrage med vores viden om
det felt vi arbejder med indenfor Vadehavets natur
og kultur. Vi kan tilbyde NPV at byde ind med at
fortælle om vores nyeste tiltag. VI kan selv styrke
netværket mellem partnerne, ved at henvise og
reklamere for hinandens tilbud og varer.”

”Udbrede NPV,
markedsføre Vadehavet
som en helhed - sammen
står vi stærkere”

Samlet set bliver der sat fokus på at dette er et fælles projekt, og der skal samarbejdes.
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”Være til
rådighed, med
viden og tid.”

”Synliggøre Nationalparken via
andre kanaler end sekretariatet
Skabe opmærksomhed omkring
unikke eller særegne kvaliteter i
produkter, kultur, natur osv. i
Nationalparken”

Q10: Føler du/I, at det at være partner giver et ejerskab af Nationalpark
Vadehavet?
Besvaret: 61

Sprunget over: 2

59% af partnerne føler et ejerskab af Nationalpark Vadehavet via
det at være partner.
20% føler ikke et større ejerskab af den grund, og 21% ved det
ikke.
Ser man nærmere på de enkelte sektorer, er der især
overnatningspartnerne, der føler større ejerskab end
gennemsnittet.

Powered by

Q10: Føler du/I, at det at være partner giver et ejerskab af Nationalpark
Vadehavet?
Besvaret: 61

Sprunget over: 2

Udvalgt kommentar:

”Vi HAR ejerskab af Vadehavet - vi har levet
og arbejdet her det meste af vores liv.
Nationalparken er principielt en god ting den har dog hidtil ikke opnået en autoritet,
så jeg føler - eller ønsker ejerskab.
Nationalparkens hidtidige virke har været
etablering og forekommer i øvrigt lidt
akademisk og ufrivilligt distancerende.”
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Q11: Hvor ofte samarbejder du/I med andre partnere?
Besvaret: 57

Sprunget over: 6

Som det fremgår, er det meget forskelligt hvor ofte
partnerne arbejder sammen. Ser man på de enkelte
sektorer er det ligeledes meget spredt hvor ofte der
samarbejdes, og der tegnes ikke et klart billede over om
nogle sektorer arbejder mere sammen end andre.
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Q11: Hvor ofte samarbejder du/I med andre partnere?
Besvaret: 57

Sprunget over: 6

Udvalgt kommentar:

”Samarbejde på tværs af
kategorier giver en dynamisk
virksomhed”
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Q12: Hvor ofte deltager du/I i Nationalpark Vadehavets arrangementer
(f.eks. Partnerdagen, Temadage, Nationalparkdagen)?
Besvaret: 61

Sprunget over: 2

56% af partnerne deltager hver gang eller næsten hver gang
der afholdes arrangementer.
50% af fødevarepartnerne deltager kun sjældent.
75% af formidlingspartnerne deltager hver gang eller næsten
hver gang
Et af kriterierne for at være partner er, at man skal deltage i
disse med minimum en person/en dag/en gang om året
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Q13: Får du/I information nok omkring hvad, der forgår i Nationalpark
Vadehavet?
Besvaret: 61

Sprunget over: 2

85% af partnerne får nok information om hvad der forgår i
Nationalpark Vadehavet. Krydset med formidlerpartnerne kan
man se at 20% af disse ikke mener at der er information nok.

Tilsyneladende er informations opgaven løst tilfredsstillende.
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Q13: Får du/I information nok omkring hvad, der forgår i Nationalpark
Vadehavet?
Besvaret: 61

Sprunget over: 2

Udvalgt kommentar:
”Nyhedsbreve spændende og aktuelle.
Men hjemmesiden har manglet
opdatering på flere områder.”
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Q14: Hvad synes du/I om de forventninger og krav, som Nationalpark
Vadehavet stiller til partnerne?
Besvaret: 59

Sprunget over: 4

68% af partnerne er enige om at forventningerne og kravene er
passende.
Anderledes ser det dog ud, når man ser på henholdsvis
fødevarepartnerne og formidlingspartnerne.
42% af formidlingspartnerne mener at der er for få krav, hvor
43% af fødevarepartnerne mener at der er for mange.
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Der er for mange krav og
forventninger

De er passende

Der er for få krav og
forventninger

Jeg/vi kender ikke
forventningerne

Q15: Hvordan opfatter du/I Nationalpark Vadehavets sekretariat? Sæt
gerne flere krydser.
Besvaret: 62

Sprunget over: 1

Overordnet set er klart den
største del af partnerne godt
tilfredse med sekretariatet.
Tendensen er ens uanset
partnersektor.
27% mener at sekretariatet
er handlekraftige.
Få procent har markeret at
der enten sker for lidt, at
sekretariatet er tillukkede
eller at de er svære at få i
tale.
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Q15: Hvordan opfatter du/I Nationalpark Vadehavets sekretariat? Sæt
gerne flere krydser.
Besvaret: 62

Sprunget over: 1

Udvalgte Kommentarer

”Jeg har ikke meget indtryk af
sekretariatet, bortset fra
nyhedsbrevene, som glædeligvis har
fået en længere frekvens. Jeg har ikke
oplevet, at sekretariatet har gjort
noget for at synliggøre sig overfor os.”
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”Meget kompetent”
”Absolut positivt”

Q16: Har du/I hørt om Nationalpark Vadehavets 12 målsætninger?
Besvaret: 58

Sprunget over: 5

64% kender til nationalparkens 12 målsætninger,
hvor 28% af partnerne ikke kender til disse.
Det er især overnatningspartnerne, der ikke
kender til målsætningerne, hvilket 50% af dem
ikke gør.
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Q17: Hvilke af målsætningerne synes du/I er vigtigst for nationalparken?
Sæt gerne flere kryds.
Besvaret: 57

Sprunget over: 6

Beskyttelse af naturens frie dynamikker

Beskyttelse af kultur- og menneskeskabte naturlige områder
Beskyttelse af karakteristiske landskaber og geologiske formationer

Bevaring af kultur og historiske steder
Udvikle friluftslivs-, natur- og kultur oplevelser.
Bæredygtig turisme og friluftslivsudvikling
Beskyttelse af meget sårbar natur gennem zoner, formidling og vejledning,
skiltning og kommunikation
Styrkelse af naturformidling og kommunikation
Styrke forskning og undervisning relateret til Vadehavet
Udvikling af partnerskaber med de omgivende samfund og udvikling af
bosætning
Verdensarven og det Trilaterale Vadehavssamarbejde skal udvikles af
Nationalparken
Evaluering og monitering
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Q17: Hvilke af målsætningerne synes du/I er vigtigst for nationalparken?
Sæt gerne flere kryds.
Besvaret: 57

Sprunget over: 6

Med 81% er ”Bæredygtig turisme og friluftsudvikling” den
målsætning partnerne vægter højst, hvilket er 10% mere end den
næst vigtigste, nemlig ” Udvikle friluftslivs-, natur- og kultur
oplevelser. ”Bevaring af kultur og historiske steder” samt
”Styrkelse af naturformidling og kommunikation” har mere en 60%
sat som vigtig.
”Beskyttelse af kultur- og menneskeskabte naturlige områder”,
”Beskyttelse af karakteristiske landskaber og geologiske
formationer” og ”Beskyttelse af meget sårbar natur gennem zoner,
formidling og vejledning, skiltning og kommunikation” synes
mange også er vigtigt.
Med 7% er ”Evaluering og monitering” den målsætning partnerne
vægter mindst.
Samlet set er det altså beskyttelse of bevaring af natur og kultur,
der er langt det vigtigste for partnerne. Hvorimod erhvervs og
turismefremme ikke får den samme vægt.
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Q17: Hvilke af målsætningerne synes du/I er vigtigst for nationalparken?
Sæt gerne flere kryds.
Besvaret: 57

Sprunget over: 6

Udvalgt kommentar:

”De 12 målsætninger er jo tydeligvis
skabt af mange interesser, og derfor
vigtige. Efter en årrække kan det godt
være at nogle af punkterne bliver
vigtigere end andre.”
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Q18:Hvad kunne du/I tænke jer, der skulle ske med partnerprogrammet i
fremtiden?
”At der bliver ryddet lidt op og
der kommer klare retningslinjer
for hvem der kan være partner
og hvem ikke. Kvalitetsteste
partnerne f.eks. i forhold til
formidling og
fødevareproduktion.”

”Der skal gøres noget for at
Nationalparken som institution
Udvalgte kommentarer: bliver oplevet som en nyttig
partner for de øvrige partnere.
Det kræves for at der kan
”Arrangement hvor
etableres et troværdigt nyt
partnere i hver sektor
program.”
mødes 1-2 gange om
året.”
”At partnerne præsenteres
for hinanden og finder ud
af, hvad de kan bruge
Skal man opsummere på kommentarerne, så er det svært at gøre det
hinanden til og hjælpe
fuldstændig entydigt, men der er tendens til at partnerne gerne vil
have et skarpere og mere relevant partnerprogram. På den ene side er hinanden med...
mange åbne for flere krav til partnerne og hinanden, herunder er man
Speeddating”

Besvaret: 23

Sprunget over: 40

også klar til at mødes mere, og lave mere sammen, så længe der er
fokus på, at der skal komme noget brugbart ud af det.
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”Udbredes til
endnu flere
brancher - fx
forfattere, skoler,
børnehaver mv.”

Q19: Hvor sandsynligt ville det være at du/I ville anbefale
partnerprogrammet til eventuelle nye partnere, på en skala fra 1 til 5, hvor
5 er meget sandsynligt og 1 er ikke sandsynligt?
Besvaret: 62

Sprunget over: 1

70% ville sandsynligt eller meget sandsynligt anbefale partnerprogrammet til andre,
mens næsten 20% er neutrale og 10% ikke vil anbefale partnerprogrammet.
Dette stemmer godt overens med at 58% havde markeret sig på ”4” eller ”5” da de
skulle svare på hvor tilfredse de havde været med programmet.
Med 67% er det overnatningspartnerne, der helst vil anbefale partnerprogrammet.
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Q20: Øvrige kommentarer
Besvaret: 11

Sprunget over: 52

Udvalgte kommentarer:
De udvalgte kommentarer fordeler sig i mange forskellige retninger, og der er ikke en klar tendens. Derfor er der givet nogle eksempler på
markante kommentarer nedenfor.

”Vi er glade for at være
med i fællesskabet og
finder sekretariatet
kompetent og dejligt
synligt.”
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”Der bør luges ud i de
eksisterende partnere, alt for
mange kører på ”friløb” uden
at deltage i at formidle,
bruges af mange til egen
ego.”

”(…) Jeg oplever meget sjældent at nogen
fra NPV sekretariatet henvender sig for at
gøre opmærksom på at der er fx
udkommet noget på skrift som kan bruges
på mitvadehv.dk eller at nogen er i gang
med et initiativ, som kan bruges i
samarbejde med Mit Vadehav. Det ville
være herligt, hvis det skete”

Konklusion
Nationalpark Vadehavets partnerprogram er på mange punkter godt kørende, men der er stadig visse steder, hvor der er klart
plads til forbedring. 58% af partnerne er generelt set tilfredse med partnerprogrammet, hvilket vil sige, at der er 42% der er
neutrale eller under. Dette stemmer overens med, at 56% af partnerne har haft gavn af at være partner. På trods af disse tal, vil
70% af partnerne sandsynligt eller meget sandsynligt anbefale partnerprogrammet til eventuelle nye partnere.
Næsten 9 ud af 10 partnere bruger nationalparkens logo i forbindelse med markedsføring af deres virksomhed. 42% af partnerne
mener dog ikke, at de er synlige nok på nationalparkens hjemmeside, udgivelser osv.
Der er stor fokus på, at nationalparken er et fælles projekt, hvor der skal løftes i flok samt at alle og en enhver ikke skal have lov
til at være partner. Nationalparken skal ligeledes være med til at synliggøre, bringe information til og skabe samarbejde mellem
partnerne.
Partnerne er her villige til at mødes oftere i fremtiden, for at skabe nye samarbejder og vedligeholde relationer.
Ser man på både partnernes motiv for at blive partner samt hvilke af nationalparkens 12 målsætninger de finder vigtigst, og flere
af de supplerende kommentarer, danner der sig et klart billede af, at det er naturen og bevaringen af denne de fleste partnere har
fokus på.
Partnerne synes at sekretariatet er kompetente og imødekommende, men mangler mere handlekraft fra dem. Informationen om
hvad der sker i nationalparken, der kommer fra sekretariatet, er også tilfredsstillende, da 85% af partnerne mener de får
information nok.
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