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1. FORMÅL OG LÆSEVEJLEDNING 

Dette tabelbilag viser frekvensfordelingerne for de spørgsmål, som har indgået i spørgeskemaet 

ved Frivillighedsundersøgelsen 2017. Formålet med bilaget er således at vise resultater af under-

søgelsen, som kan være af interesse, men som ikke nødvendigvis rapporteres i hovedrapporten.  

 

Boks 1.1: Udgivelser i forbindelse med Frivillighedsundersøgelsen 2017 

Rapport. Frivillighedsundersøgelsen 2017 – præsenterer undersøgelsens resultater og anbefalinger.  

 

Metodebilag. Dette bilag beskriver metode og datagrundlag for rapporten. 

 

Tabelbilag. Dette bilag viser resultaterne for øvrige svarmuligheder, som ikke er medtaget i rapporten.  

 

Tabelbilaget er bygget op med tematiske kapitler, der præsenterer fordelingen af svarene for de 

spørgsmål, som hører under temaet. I hvert kapitel er en kort indledning, som beskriver, hvilke 

dele af hovedrapporten, der behandler dette tema nærmere.  

 

Frivillighedsundersøgelsen 2017 har særligt fokus på at følge op på regeringens 10. sociale mobi-

litetsmål om, at flere borgere uden for arbejdsfællesskabet skal inkluderes i den frivillige indsats. 

Derfor præsenteres resultaterne i tabelbilaget også særskilt for denne gruppe af frivillige, hvor 

det er muligt.   

 

I nogle tabeller vil celler være markeret med ”–”, hvilket skyldes at der er for få besvarelser for 

de pågældende celler til at angive den præcise procentdel. Således er der typisk under 5 pct. 

besvarelser for disse celler, men præcisering heraf vil kunne være personhenførbart, og undgås 

således for at beskytte personfølsomt data. 
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2. UDVIKLINGEN I PRÆMÆRE INDKOMSTGRUPPER FRA 

2012 TIL 2017 

Figur 1: Antal og andele af frivillige indenfor primære indkomstgrupper i 2012, 2017 og udviklingen fra 
2012 til 2017.  

 2012  2017  Udvikling 

 
n % n % 

  
Selvstændige med mere end 1 ansat 12 48,0 17 53,1 5,1 

 
Selvstændige uden ansatte, inkl. Medarbejdende ægtefælde 37 52,1 76 49,4 -2,8 

 
Topleder i virksomheder, organisationer og den offentlige sektor 44 62,9 72 58,5 -4,3 

 
Lønmodtager i arbejde der forudsætter færdigheder på højeste niveau 168 58,7 286 47,7 -11,1 ** 

Lønmodtager i arbejde der forudsætter færdigheder på mellemniveau 191 48,2 324 45,2 -3,0 
 

Lønmodtager i arbejde der forudsætter færdigheder på grundniveau 235 41,2 354 36,5 -4,7 
 

Andre lønmodtagere 38 41,3 51 32,1 -9,2 
 

Lønmodtager, stillingsangivelse ikke oplyst 66 44,0 132 42,0 -2,0 
 

Arbejdsløs mindst halvdelen af året(nettoledighed) 23 52,3 30 45,5 -6,8 
 

Modtager af dagpenge  14 46,7 13 26,0 -20,7 
 

Elever min. 15 år, under uddannelse 117 41,6 245 42,0 0,3 
 

Førtidspensionister 31 24,8 53 29,9 5,1 
 

Folkepensionister 175 36,2 305 44,2 8,0 ** 

Efterlønsmodtager mv. 36 38,3 48 40,3 2,0 
 

Kontanthjælpsmodtager 14 29,2 42 29,6 0,4 
 

Andre 13 30,2 41 31,3 1,1 
 

Total 1.214 43,2 2.089 41,5 -1,7  

Øvrige, ekskl. personer med folkepension eller efterløn 958 46,5 1.641 42,1 -4,5 *** 

Socialt mål: Personer uden for arbejdsfællesskabet 45 26,0 95 29,8 3,8 
 

Anm: Der er benyttet z-test, * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001. Opdelingen er sket på baggrund af SOCIO13, hvor nyeste data 

foreligger for 2015. Det er dermed svar for personer, som i 2015 var førtidspensionister eller kontanthjælpsmodtagere.  

Kilde: Rambølls Frivillighedsundersøgelse 2017, SFI’s Frivillighedsundersøgelse 2012, samt registerdata, egne beregninger.  
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Figur 2: Antal og andele i besvarelser indenfor primære indkomstgrupper i 2012, 2017 og udviklingen fra 
2012 til 2017.  

 
2012  2017  Udvikling 

 n % n %   

Selvstændige med mere end 1 ansat 25 0,9 32 0,6 -0,3 
 

Selvstændige uden ansatte, inkl. Medarbejdende ægtefælde 71 2,5 154 3,1 0,5 
 

Topleder i virksomheder, organisationer og den offentlige sektor 70 2,5 123 2,4 0,0 
 

Lønmodtager i arbejde der forudsætter færdigheder på højeste niveau 286 10,2 600 11,9 1,7 * 

Lønmodtager i arbejde der forudsætter færdigheder på mellemniveau 396 14,1 717 14,3 0,2 
 

Lønmodtager i arbejde der forudsætter færdigheder på grundniveau 571 20,3 971 19,3 -1,0 
 

Andre lønmodtagere 92 3,3 159 3,2 -0,1 
 

Lønmodtager, stillingsangivelse ikke oplyst 150 5,3 314 6,2 0,9 
 

Arbejdsløs mindst halvdelen af året(nettoledighed) 44 1,6 66 1,3 -0,3 
 

Modtager af dagpenge (aktivering og lign.,sygdom, barsel og orlov) 30 1,1 50 1,0 -0,1 
 

Elever min. 15 år, under uddannelse 281 10,0 584 11,6 1,6 * 

Førtidspensionister 125 4,4 177 3,5 -0,9 * 

Folkepensionister 483 17,2 690 13,7 -3,5 *** 

Efterlønsmodtager mv. 94 3,3 119 2,4 -1,0 * 

Kontanthjælpsmodtager 48 1,7 142 2,8 1,1 ** 

Andre 43 1,5 131 2,6 1,1 ** 

Total 2.809 100,0 5.029 100,0 
  

Øvrige, ekskl. personer med folkepension eller efterløn 2.059 73,3 3.901 77,6 4,3 *** 

Socialt mål: Personer uden for arbejdsfællesskabet 173 6,2 319 6,3 0,2 
 

Anm: Der er benyttet z-test, * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001. Opdelingen er sket på baggrund af SOCIO13, hvor nyeste data 

foreligger for 2015. Det er dermed svar for personer, som i 2015 var førtidspensionister eller kontanthjælpsmodtagere. Medtaget er 

dem, hvor informationen foreligger. 

Kilde: Rambølls Frivillighedsundersøgelse 2017, SFI’s Frivillighedsundersøgelse 2012, samt registerdata, egne beregninger.  
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Figur 3: Andele i befolkningen indenfor primære indkomstgrupper i 2012, 2017 og udviklingen fra 2012 
til 2017.  

 
2012 

 
2017 

 
Udvikling 

 n % n %   

Selvstændige med mere end 1 ansat 34.393 0,8 34.058 0,7 0,0 ** 

Selvstændige uden ansatte og uden medarbejdende ægtefælde 123.251 2,7 130.661 2,8 0,1 *** 

Topleder  97.534 2,1 99.613 2,2 0,0 
 

Lønmodtager, færdigheder på højeste niveau 381.139 8,4 412.885 8,9 0,6 *** 

Lønmodtager, færdigheder på mellemniveau 474.959 10,4 469.583 10,1 -0,3 *** 

Lønmodtager, færdigheder på grundniveau 840.127 18,4 833.741 18,0 -0,4 *** 

Andre lønmodtagere 184.648 4,0 171.438 3,7 -0,3 *** 

Lønmodtager, stillingsangivelse ikke oplyst 232.071 5,1 263.960 5,7 0,6 *** 

Arbejdsløs mindst halvdelen af året(nettoledighed) 77.989 1,7 59.468 1,3 -0,4 *** 

Modtager af dagpenge  55.218 1,2 45.746 1,0 -0,2 *** 

Elever min. 15 år, under uddannelse 556.156 12,2 459.794 9,9 -2,3 *** 

Førtidspensionister 235.427 5,2 217.374 4,7 -0,5 *** 

Folkepensionister 888.121 19,5 1.003.058 21,7 2,2 *** 

Efterlønsmodtager mv. 126.548 2,8 85.804 1,9 -0,9 *** 

Kontanthjælpsmodtager 133.144 2,9 181.369 3,9 1,0 *** 

Andre 119.586 2,6 158.463 3,4 0,8 *** 

Total 4.560.311 100 4.627.015 100 
  

Øvrige, ekskl. personer med folkepension eller efterløn 3.177.071 69,7 3.139.410 67,8 -1,8 *** 

Socialt mål: Personer uden for arbejdsfællesskabet 368.571 8,1 398.743 8,6 0,5 *** 

Anm: Der er benyttet z-test, * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001. Opdelingen er sket på baggrund af variablen SOCIO13, hvor 

nyeste data foreligger for 2015. Det er dermed svar med fra personer, som i 2015 var førtidspensionister eller kontanthjælpsmodtage-

re.   

Kilde: Registerdata, egne beregninger.  
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3. OMRÅDER DE FRIVILLIGE ER ENGAGERET I 

I dette afsnit fremgår resultaterne, der viser hvilke områder de frivillige er frivillige indenfor og 

hvordan dette ser ud i 2017 sammenlignet med tidligere undersøgelser. Dette tema udfoldes 

nærmere i hovedrapportens kapitel 3; Befolkningens frivillige engagement og kapitel 4; Frivillig-

hed blandt borgere uden for arbejdsfællesskabet.  

 

3.1 Antal og andelen af befolkningen, som er frivillige inden for de forskellige områder i 

2017 

Tabel 1: Andelen af befolkningen, som er frivillige inden for de forskellige områder I 2017 

Område Antal Procent af alle 

Kultur (Fx museer, lokalhistoriske arkiver, sangkor, teater) 269 5 

Idræt (Fx sportsklubber, danseforeninger, svømmehaller) 712 14 

Fritid i øvrigt (Fx Hobbyforeninger, slægtsforskning, spejder) 310 6 

Uddannelse, undervisning og forskning (fx Skolebestyrelse, vok-

sen- og fritidsundervisning, husholdningsforening, studenterfor-

ening) 

272 5 

Sundhed- og sygdom (Fx bloddonor, patientforening, krisehjælp) 306 6 

Det sociale område (Fx pensionistforeninger, væresteder, flygtnin-

gevenner, daginstitutionsbestyrelser) 
344 7 

Miljø (Fx naturfredning, dyreværn, selvejende haver) 56 1 

Bolig og lokalsamfund (Fx beboerforeninger, antenneforeninger, 

andelsforening grundejerforeninger) 
345 7 

Fagligt arbejde og erhvervs- og brancheorganisationer (fx fagfor-

bund, handelsstandsforening, turistforening) 
99 2 

Rådgivning og juridisk bistand (Fx forbrugerorganisationer, men-

neskerettigheder, retshjælp) 
27 1 

Politik og partiforeninger (Fx vælgerforeninger, græsrodsorganisa-
tioner, kvindebevægelse) 

77 2 

Internationale aktiviteter (Fx humanitære, freds- og solidaritetsor-

ganisationer) 
149 3 

Religion og kirke (Fx menighedsarbejde, søndagsskole) 133 3 

Andre områder end ovenstående 116 2 

Pct.-grundlag 5.055 
 

Note: Det har været muligt at vælge mere end én svarmulighed 
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3.2 Andel af befolkningen, som er frivillige inden for de forskellige områder i 2004, 2012 

og 2017 

Tabel 2: Andelen af befolkningen, som er frivillige inden for de forskellige områder i 2004, 2012 og 2017 

Område 2004 2012 2017 

Kultur (Fx museer, lokalhistoriske arkiver, sangkor, teater) 3 5 5 

Idræt (Fx sportsklubber, danseforeninger, svømmehaller) 11 11 14 

Fritid i øvrigt (Fx Hobbyforeninger, slægtsforskning, spejder) 5 3 6 

Uddannelse, undervisning og forskning (fx Skolebestyrelse, voksen- 

og fritidsundervisning, husholdningsforening, studenterforening) 
3 4 5 

Sundhed- og sygdom (Fx bloddonor, patientforening, krisehjælp) 3 4 6 

Det sociale område (Fx pensionistforeninger, væresteder, flygtnin-

gevenner, daginstitutionsbestyrelser) 
3 3 7 

Miljø (Fx naturfredning, dyreværn, selvejende haver) 1 1 1 

Bolig og lokalsamfund (Fx beboerforeninger, antenneforeninger, 

andelsforening grundejerforeninger) 
6 5 7 

Fagligt arbejde og erhvervs- og brancheorganisationer (fx fagfor-

bund, handelsstandsforening, turistforening) 
3 2 2 

Rådgivning og juridisk bistand (Fx forbrugerorganisationer, menne-

skerettigheder, retshjælp) 
0 1 1 

Politik og partiforeninger (Fx vælgerforeninger, græsrodsorganisati-

oner, kvindebevægelse) 
1 1 2 

Internationale aktiviteter (Fx humanitære, freds- og solidaritetsor-

ganisationer) 
2 2 3 

Religion og kirke (Fx menighedsarbejde, søndagsskole) 2 2 3 

Andre områder end ovenstående 3 4 2 

Pct.-grundlag 2.809 3.134 5.055 

Kilde: 2004-2012-tal fra SFI’s Frivillighedsundersøgelse, tabel 3.3 
Note: Det har været muligt at vælge mere end én svarmulighed 

 

 

 

3.3 Andel af befolkningen, som er frivillige inden for de forskellige områder i 2017 blandt 

frivillige uden for arbejdsfællesskabet sammenlignet med øvrige  

Tabel 3: Andel af befolkningen, som er frivillige inden for de forskellige områder i 2017 blandt frivillige 
uden for arbejdsfællesskabet sammenlignet med øvrige 

Område 

Uden for  

arbejdsfæl-

lesskabet 

Øvrige Alle 

Kultur (Fx museer, lokalhistoriske arkiver, sangkor, teater) 2 5 5 

Idræt (Fx sportsklubber, danseforeninger, svømmehaller) 7 16 14 

Fritid i øvrigt (Fx Hobbyforeninger, slægtsforskning, spejder) 3 7 6 

Uddannelse, undervisning og forskning (fx Skolebestyrelse, voksen- 

og fritidsundervisning, husholdningsforening, studenterforening) 
3 6 5 

Sundhed- og sygdom (Fx bloddonor, patientforening, krisehjælp) 4 7 6 

Det sociale område (Fx pensionistforeninger, væresteder, flygtnin-

gevenner, daginstitutionsbestyrelser) 
8 5 7 

Miljø (Fx naturfredning, dyreværn, selvejende haver) - 1 1 

Bolig og lokalsamfund (Fx beboerforeninger, antenneforeninger, 

andelsforening grundejerforeninger) 
4 7 7 

Fagligt arbejde og erhvervs- og brancheorganisationer (fx fagfor-

bund, handelsstandsforening, turistforening) 
- 2 2 

Rådgivning og juridisk bistand (Fx forbrugerorganisationer, menne-

skerettigheder, retshjælp) 
- 1 1 

Politik og partiforeninger (Fx vælgerforeninger, græsrodsorganisati-

oner, kvindebevægelse) 
- 2 2 

Internationale aktiviteter (Fx humanitære, freds- og solidaritetsor-

ganisationer) 
2 3 3 

Religion og kirke (Fx menighedsarbejde, søndagsskole) 3 2 3 

Andre områder end ovenstående 4 2 2 

Nej, jeg har ikke arbejdet frivilligt inden for det sidste år 52 61 59 

Pct.-grundlag 319 3.927 5.055 
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4. TYPER AF OPGAVER 

I dette afsnit præsenterer vi resultaterne, der viser, hvilke typer af arbejdsopgaver de frivillige 

udfører. Dette tema udfoldes nærmere i hovedrapportens kapitel 3; Befolkningens frivillige enga-

gement og kapitel 4; Frivillighed blandt borgere uden for arbejdsfællesskabet. 

 

4.1 Type af opgaver i 2017 

Tabel 4: Antal og andel af befolkningen, som arbejder med forskellige typer af frivilligt arbejde i 2017 

Type af arbejde Antal Procent 

Praktisk arbejde (fx rengøring, indkøb, køkken- eller caféarbejde, 

vedligeholdelse, kørsel o.l.) 
750 15 

At skaffe midler (fx pengeindsamlinger, salg i genbrugsbutikker, 

salg i foreningsregi, ansøgninger o.l. 
359 7 

Bestyrelsesarbejde, udvalg eller rådsarbejde (fx skolebestyrelse, 

foreningers HR-udvalg o.l.) 
876 17 

At være kontaktperson (fx yde personlig omsorg, samvær, deltage i 

besøgstjeneste, være mentor e.l.) 
316 6 

Sekretariatsarbejde eller administrativt arbejde? (fx telefonpasning, 

vedligeholde hjemmeside, referatskrivning, bogføring, registrering 

af nye medlemmer eller frivillige o.l.)  

269 5 

Arbejde over internettet (fx teknisk udvikling af blogs, hjemmesider 

el., administrere facebookgruppe (bredere end gruppe for venner 

og familie), programmering af open source, adm. af hot-

line/debatforum).   

193 4 

Politisk arbejde eller kampagneaktivitet (fx aktiviteter i politiske 

ungdomsorganisationer, uddeling af informationsmateriale o.l.) 
94 2 

Uddannelse, undervisning, holdlederskab eller instruktion (fx lektie-

hjælper, afholdelse af førstehjælpskurser, videreformidling af egne 

kompetencer o.l.) 

367 7 

Rådgivning eller retshjælp (fx bisidder, økonomisk eller juridisk 

rådgivning e.l.)  
74 1 

Vagttjeneste (fx brandslukning, redningsarbejde, nødhjælpsarbejde, 

frivilligt arbejde i hjemmeværnet o.l.) 
57 1 

Andre typer end de allerede nævnte 541 11 

Pct.-grundlag 5.055 100 

Note: Det har været muligt at vælge mere end én svarmulighed 

 

4.2 Type af opgaver over tid 

Tabel 5: Andel af befolkningen, som arbejder med forskellige typer af frivilligt arbejde over tid 

Type af arbejde 2004 2012 2017 

Praktisk arbejde (fx rengøring, indkøb, køkken- eller caféarbejde, 
vedligeholdelse, kørsel o.l.) 

17 15 15 

At skaffe midler (fx pengeindsamlinger, salg i genbrugsbutikker, 

salg i foreningsregi, ansøgninger o.l. 
8 9 7 

Bestyrelsesarbejde, udvalg eller rådsarbejde (fx skolebestyrelse, 

foreningers HR-udvalg o.l.) 
18 18 17 

At være kontaktperson (fx yde personlig omsorg, samvær, deltage i 

besøgstjeneste, være mentor e.l.) 
5 6 6 

Sekretariatsarbejde eller administrativt arbejde? (fx telefonpasning, 

vedligeholde hjemmeside, referatskrivning, bogføring, registrering 

af nye medlemmer eller frivillige o.l.)  

13 12 5 

Arbejde over internettet (fx teknisk udvikling af blogs, hjemmesider 

el., administrere facebookgruppe (bredere end gruppe for venner 

og familie), programmering af open source, adm. af hot-

line/debatforum).   

- 2 4 

Politisk arbejde eller kampagneaktivitet (fx aktiviteter i politiske 

ungdomsorganisationer, uddeling af informationsmateriale o.l.) 
4 4 2 

Uddannelse, undervisning, holdlederskab eller instruktion (fx lektie-

hjælper, afholdelse af førstehjælpskurser, videreformidling af egne 

kompetencer o.l.) 

10 12 7 

Rådgivning eller retshjælp (fx bisidder, økonomisk eller juridisk 

rådgivning e.l.)  
11 10 1 

Vagttjeneste (fx brandslukning, redningsarbejde, nødhjælpsarbejde, 

frivilligt arbejde i hjemmeværnet o.l.) 
2 2 1 

Andre typer end de allerede nævnte 5 7 11 

Pct.-grundlag 2.809 3.134 5055 

Kilde: 2004-2012-tal fra SFI’s Frivillighedsundersøgelse, tabel 3.4 

Note: Det har været muligt at vælge mere end én svarmulighed 
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4.3 Type af frivilligt arbejde blandt frivillige uden for arbejdsmarkedet sammenlignet med 

øvrige frivillige i 2017  

Tabel 6: Andel af befolkningen som deltager i forskellige typer af arbejde blandt frivillige uden for ar-
bejdsmarkedet sammenlignet med øvrige i 2017 

Type af arbejde 
Uden for  

arbejdsfællesskabet 
Øvrige 

Praktisk arbejde (fx rengøring, indkøb, køkken- eller caféarbejde, 

vedligeholdelse, kørsel o.l.) 
8 16 

At skaffe midler (fx pengeindsamlinger, salg i genbrugsbutikker, 

salg i foreningsregi, ansøgninger o.l. 
3 8 

Bestyrelsesarbejde, udvalg eller rådsarbejde (fx skolebestyrelse, 

foreningers HR-udvalg o.l.) 
9 18 

At være kontaktperson (fx yde personlig omsorg, samvær, deltage i 

besøgstjeneste, være mentor e.l.) 
5 6 

Sekretariatsarbejde eller administrativt arbejde? (fx telefonpasning, 

vedligeholde hjemmeside, referatskrivning, bogføring, registrering 
af nye medlemmer eller frivillige o.l.)  

4 5 

Arbejde over internettet (fx teknisk udvikling af blogs, hjemmesider 

el., administrere facebookgruppe (bredere end gruppe for venner 

og familie), programmering af open source, adm. af hot-

line/debatforum).   

3 4 

Politisk arbejde eller kampagneaktivitet (fx aktiviteter i politiske 

ungdomsorganisationer, uddeling af informationsmateriale o.l.) 
- 2 

Uddannelse, undervisning, holdlederskab eller instruktion (fx lektie-

hjælper, afholdelse af førstehjælpskurser, videreformidling af egne 
kompetencer o.l.) 

4 8 

Rådgivning eller retshjælp (fx bisidder, økonomisk eller juridisk 

rådgivning e.l.)  
- 2 

Vagttjeneste (fx brandslukning, redningsarbejde, nødhjælpsarbejde, 

frivilligt arbejde i hjemmeværnet o.l.) 
1 1 

Andre typer end de allerede nævnte 7 12 

Pct.-grundlag 319 3.927 

Note: Det har været muligt at vælge mere end én svarmulighed 
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5. ORGANISERINGSFORM FOR DET FRIVILLIGE ARBEJDE 

I dette afsnit præsenterer vi resultaterne for, hvilke organiseringsformer den frivillige indsats 

foregår i. Dette tema udfoldes nærmere i hovedrapportens kapitel 3; Befolkningens frivillige en-

gagement og kapitel 4; Frivillighed blandt borgere uden for arbejdsfællesskabet. 

 

5.1 Organiseringsformer i 2017 

Tabel 7: Antal og andel af befolkningen, som arbejder frivilligt under forskellige organisationsformer 

Organiseringsform Antal Procent 

Frivillig forening/organisation 1.263 25 

Selvejende organisation 220 4 

Offentlig organisation 353 7 

Folkekirken eller andre religiøse samfund 125 2 

Erhvervsvirksomhed 60 1 

Uorganiseret frivillighed 152 3 

Ved ikke 160 3 

Pct.-grundlag 5.055 
 

Note: Det har været muligt at vælge mere end én svarmulighed 

 

5.2 Organiseringsformer over tid 

Tabel 8: Andel af befolkningen, som arbejder under forskellige typer af organisering over tid 

Organiseringsform 2004 2012 2017 

Frivillig forening/organisation 68 65 60 

Selvejende organisation 18 18 11 

Offentlig organisation 17 18 17 

Folkekirken eller andre religiøse samfund 2 4 6 

Erhvervsvirksomhed 5 3 3 

Uorganiseret frivillighed - - 7 

Ved ikke 4 7 8 

Pct.-grundlag 114 115 111 

Kilde: 2004-2012-tal fra SFI’s Frivillighedsundersøgelse, tabel 5.7 

Note: Det har været muligt at vælge mere end én svarmulighed 

 

5.3 Organiseringsformer blandt frivillige uden for arbejdsfællesskabet sammenlignet med 

øvrige frivillige i 2017 

Tabel 9: Andel af befolkningen som deltager i forskellige organisationsformer blandt frivillige uden for 
arbejdsmarkedet sammenlignet med øvrige i 2017 

Organiseringsform 
Uden for  

arbejdsfællesskabet 
Øvrige 

Frivillig forening/organisation 12 26 

Selvejende organisation 3 5 

Offentlig organisation 4 8 

Folkekirken eller andre religiøse samfund 3 2 

Erhvervsvirksomhed 1 1 

Uorganiseret frivillighed 3 3 

Ved ikke 2 3 

Pct.-grundlag 319 3.927 

Note: Det har været muligt at vælge mere end én svarmulighed 
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6. TIDSFORBRUG 

I dette afsnit præsenterer vi resultater om omfanget og tidsforbruget i den frivillige indsats. Det-

te tema udfoldes nærmere i hovedrapportens kapitel 3; Befolkningens frivillige engagement og 

kapitel 4; Frivillighed blandt borgere uden for arbejdsfællesskabet..  

 

6.1 Gennemsnitligt antal timer, som de frivillige har brugt inden for hvert område i 2017  

Tabel 10: gennemsnitligt antal timer, som de frivillige har brugt inden for hvert område i 2017 fordelt på 
type af frivillig 

Område 

Uden for 

arbejds-

fælles-

skabet 

Øvrige 
Pensioni-

ster 
Alle 

Kultur (Fx museer, lokalhistoriske arkiver, sangkor, teater) 6 13 14 14 

Idræt (Fx sportsklubber, danseforeninger, svømmehaller) 10 11 17 12 

Fritid i øvrigt (Fx Hobbyforeninger, slægtsforskning, spejder) 24 11 14 12 

Uddannelse, undervisning og forskning (fx Skolebestyrelse, voksen- 
og fritidsundervisning, husholdningsforening, studenterforening) 

50 9 26 11 

Sundhed- og sygdom (Fx bloddonor, patientforening, krisehjælp) 7 6 15 7 

Det sociale område (Fx pensionistforeninger, væresteder, flygtnin-

gevenner, daginstitutionsbestyrelser) 
19 9 15 12 

Miljø (Fx naturfredning, dyreværn, selvejende haver) - 7 16 9 

Bolig og lokalsamfund (Fx beboerforeninger, antenneforeninger, 

andelsforening grundejerforeninger) 
34 7 7 8 

Fagligt arbejde og erhvervs- og brancheorganisationer (fx fagfor-

bund, handelsstandsforening, turistforening) 
- 9 13 11 

Rådgivning og juridisk bistand (Fx forbrugerorganisationer, menne-

skerettigheder, retshjælp) 
- 15 - 13 

Politik og partiforeninger (Fx vælgerforeninger, græsrodsorganisati-
oner, kvindebevægelse) 

- 10 9 10 

Internationale aktiviteter (Fx humanitære, freds- og solidaritetsor-

ganisationer) 
- 14 13 15 

Religion og kirke (Fx menighedsarbejde, søndagsskole) 4 10 10 10 

Gennemsnitligt antal timer 13 10 14 11 

 

6.2 Gennemsnitligt antal timer, som de frivillige har brugt inden for hvert område over tid 

Tabel 11: Gennemsnitligt antal timer, som de frivillige har brugt inden for hvert område over tid 

  2004 2012 2017 

Fritid (kultur, idræt, fritid) 17 16 12 

Socialt (sundhed, social, rådgivning) 15 12 10 

Politisk (fagligt, politisk, internationalt) 15 13 12 

Uddannelse 8 8 11 

Bolig og lokalsamfund 7 8 8 

Andre områder (miljø, religion) 18 13 9 

Kilde: 2004-2012-tal fra SFI’s Frivillighedsundersøgelse, tabel 3.7 
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7. MOTIVATION FOR AT VÆRE FRIVILLIG 

I dette afsnit præsenterer vi resultaterne, der knytter sig til frivilliges motivation for at starte 

som frivillig - og hvad der opleves som vigtigt for de frivillige. Dette tema udfoldes nærmere i 

hovedrapportens kapitel 5; Drivkræfter og barrierer for den frivillige indsats. 

 

7.1 Antal og andel af populationen, som angiver forskellige årsager til, hvorfor de kom i 

gang med at arbejde frivilligt i 2017 

Tabel 12: Antal og andel af populationen, som angiver forskellige årsager til, hvorfor de kom i gang med 
at arbejde frivilligt, i 2017 

Hvorfor arbejder du frivilligt? Antal Procent 

Opfordret eller valgt 1.059 21 

Annonce efter ulønnet arbejdskraft 98 2 

Inspireret af TV, avis e.l. om frivilligt arbejde 60 1 

Nødvendighed - nogen måtte gøre noget 379 7 

Børns aktiviteter 480 9 

Egen interesse 1.091 22 

Pårørendes situation 87 2 

Job eller uddannelse 266 5 

Medlemskab 335 7 

Tid til overs 150 3 

Tilfælde 111 2 

Andet 117 2 

Pct.-grundlag 5.055  

 

7.2 Andel af alle frivillige, som angiver forskellige årsager til, hvorfor de arbejder frivilligt 

over tid 

Tabel 13: Andel af alle frivillige, som angiver forskellige årsager til, hvorfor de arbejder frivilligt over tid 

Hvorfor arbejder du frivilligt? 2012 2017 

Opfordret eller valgt 52 51 

Annonce efter ulønnet arbejdskraft 3 5 

Inspireret af TV, avis e.l. om frivilligt arbejde 2 3 

Nødvendighed - nogen måtte gøre noget 13 18 

Børns aktiviteter 20 23 

Egen interesse 46 52 

Pårørendes situation 4 4 

Job eller uddannelse 8 13 

Medlemskab 14 16 

Tid til overs 6 7 

Tilfælde 2 5 

Andet 5 6 

Pct.-grundlag (alle frivillige) 971 2.094 

Kilde: 2012-tal fra SFI’s Frivillighedsundersøgelse, tabel 8.8 
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7.3 Antal og andel af befolkningen og alle frivillige, som angiver, at følgende har stor eller 

meget stor betydning for at arbejde frivilligt i 2017 

Tabel 14: Antal og andel af befolkningen og alle frivillige, som angiver, at følgende har stor eller meget 
stor betydning for at arbejde frivilligt i 2017 

Årsag Antal 
Procent af 

befolkningen 
Procent af alle 

frivillige 

At du har venner, som arbejder frivilligt? 656 13 31 

At du som frivillig bliver gladere for dig selv? 1.066 21 51 

At du som frivillig viser medfølelse for dem, 

som har det værre end dig? 
937 19 45 

At du kan lære mere om det, du arbejder med? 1.137 22 54 

At du kan få kontakter, som kan hjælpe dig i 

arbejdslivet senere? 
541 11 26 

At du oplever et socialt pres for at deltage? 137 3 7 

At du som frivillig kan gøre noget på områder, 

som interesserer dig? 
1.600 32 76 

At du føler dig betydningsfuld, når du arbejder 

som frivillig? 
813 16 39 

At du som frivillig lærer noget gennem prakti-

ske erfaring? 
1.070 21 51 

At det er godt at have papir på, at man har 

arbejdet som frivillig? 
321 6 15 

At du som frivillig deltager i et socialt fælles-

skab, som du kan lide? 
1.545 31 74 

At du som frivillig kan gøre noget, som er vig-

tigt for lokalsamfundet? 
1.451 29 69 

Pct.-grundlag 
 

5055 2.094 

 

7.4 Årsager, som har betydning eller stor betydning for, at man er frivillig, fordelt på 

idrætsområdet og det sociale område i 2017 

Tabel 15: Årsager, som har betydning eller stor betydning for, at man er frivillig, fordelt på idrætsområ-
det og det sociale område i 2017 

 
Idræt Social 

At du som frivillig deltager i et socialt fællesskab, som du kan lide? 82 73 

At du som frivillig kan gøre noget på områder, som interesserer dig? 79 79 

At du som frivillig kan gøre noget, som er vigtigt for lokalsamfundet? 75 72 

At du kan lære mere om det, du arbejder med? 53 57 

At du som frivillig bliver gladere for dig selv? 51 60 

At du som frivillig lærer noget gennem praktiske erfaring? 50 59 

At du som frivillig viser medfølelse for dem, som har det værre end dig? 38 64 

At du føler dig betydningsfuld, når du arbejder som frivillig? 38 43 

At du har venner, som arbejder frivilligt? 36 29 

At du kan få kontakter, som kan hjælpe dig i arbejdslivet senere? 26 15 

At det er godt at have papir på, at man har arbejdet som frivillig? 15 13 
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8. BARRIERER FOR AT VÆRE FRIVILLIG 

I dette afsnit præsenterer vi resultaterne, der knytter sig til barrierer for den frivillige indsats i 

form af respondenternes årsager til ikke at være frivillige - og frivilliges årsager til at overveje at 

stoppe med at være frivillige. Dette tema udfoldes nærmere i hovedrapportens kapitel 5; Driv-

kræfter og barrierer for den frivillige indsats. 

 

8.1 Antal og andel af befolkningen og alle ikke-frivillige, som angiver, at følgende har 

betydning for, hvorfor de ikke arbejder frivilligt i 2017 

Tabel 16: Antal og andel af befolkningen og alle ikke-frivillige, som angiver, at følgende har betydning 
for, hvorfor de ikke arbejder frivilligt i 2017 

Årsag Antal 
Procent af 

befolkningen 

Procent af alle 

ikke-frivillige 

Fordi det ikke interesserer dig 441 9 15 

Fordi du aldrig er blevet spurgt 423 8 14 

Fordi du ikke har råd til at arbejde som frivillig 225 4 8 

Fordi du ikke har tid eller hellere vil bruge tiden 

til noget andet 
1.667 33 56 

Fordi du har en sygdom eller et handicap 323 6 11 

Fordi du tidligere har haft dårlige erfaringer 

med frivilligt arbejde 
50 1 2 

På grund af regler for modtagelse af offentlige 

ydelser, f.eks. dagpenge, efterløn, kontanthjælp 
eller lignende 

119 2 4 

På grund af strenge krav 22 0 1 

Fordi du ikke ved, hvordan du skal komme i 

gang 
233 5 8 

Fordi børn ikke længere er tilknyttet organisati-

onen 
15 0 1 

Grundet sygdom eller anden hændelse i nær-

meste familie 
20 0 1 

Grundet flytning eller geografi 14 0 0 

Grundet aldring 31 1 1 

Skyldes andre grunde end de allerede nævnte 133 3 4 

Pct.-grundlag 
 

5.055 2.961 

 

8.2 Andel af befolkningen, som angiver, at følgende har betydning for, hvorfor de ikke 

arbejder frivilligt, over tid 

Tabel 17: Andel af befolkningen, som angiver, at følgende har betydning for, hvorfor de ikke arbejder 
frivilligt over tid 

Årsag 2004 2012 2017 

Fordi det ikke interesserer dig 17 12 15 

Fordi du aldrig er blevet spurgt 12 12 14 

Fordi du ikke har råd til at arbejde som frivillig 1 1 8 

Fordi du ikke har tid eller hellere vil bruge tiden 

til noget andet 
65 63 56 

Fordi du har en sygdom eller et handicap 9 10 11 

Fordi du tidligere har haft dårlige erfaringer 

med frivilligt arbejde 
1 1 2 

På grund af regler for modtagelse af offentlige 
ydelser, f.eks. dagpenge, efterløn, kontanthjælp 

eller lignende 

0 1 4 

På grund af strenge krav 0 0 1 

Fordi du ikke ved, hvordan du skal komme i 

gang 
- 1 8 

Skyldes andre grunde end de allerede nævnte 8 11 4 

Pct.-grundlag 1.900 1.518 2.961 

Kilde: 2004-2012-tal fra SFI’s Frivillighedsundersøgelse, tabel 4.7 
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8.3 Antal og andel af alle frivillige og alle frivillige, som overvejer at stoppe som frivillig, 

som angiver følgende årsager til, hvorfor de overvejer at stoppe som frivillig i 2017 

Tabel 18: Antal og andel af alle frivillige og alle frivillige, som overvejer at stoppe som frivillig, som angi-
ver følgende årsager til, hvorfor de overvejer at stoppe som frivillig, i 2017 

Årsag Antal 
Procent af alle 

frivillige 

Procent af alle 
frivillige, som 

overvejer at stoppe 

Det interesserer dig ikke længere 59 3 11 

Du savner anerkendelse 41 2 8 

Du har ikke råd 19 1 4 

Du har ikke tid eller vil hellere bruge din tid på 

noget andet 
314 15 59 

Du har en sygdom eller et handicap 56 3 11 

Du har haft dårlige oplevelser som frivillig 60 3 11 

Du bliver ramt af regler for modtagelse af 

offentlige ydelser (fx kontanthjælp, dagpenge, 

efterløn e.l.) 

54 3 10 

Der stilles større og større krav til os frivillige 68 3 13 

Fordi børn ikke længere er tilknyttet organisati-

onen 
13 1 2 

Grundet sygdom eller anden hændelse i nær-

meste familie 
9 0 2 

Grundet flytning eller geografi 9 0 2 

Grundet aldring 34 2 6 

Andre grunde 0 0 0 

Pct.-grundlag 
 

2.094 531 
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9. OPKVALIFICERENDE AKTIVITETER OG BETYDNING AF 

KOMPETENCER  

I dette afsnit viser vi undersøgelsens resultater i forhold til, hvilke opkvalificerende aktiviteter de 

frivillige indgår i og hvilke kompetencer de oplever, har betydning for deres frivillige indsats. Det-

te tema udfoldes ikke nærmere i hovedrapporten.  

 

9.1 Aktiviteter, som de frivillige har deltaget i inden for det sidste år, i forbindelse med deres frivillige 

arbejde i 2017 

Tabel 19: Aktiviteter, som de frivillige har deltaget i inden for det sidste år, i forbindelse med deres 
frivillige arbejde i 2017 

Aktiviteter Antal Procent 

Kursus af højest en dags varighed 383 18 

Kursus, som strækker sig over to eller flere 

dage? 
237 11 

Kursusforløb eller uddannelse over et længere 

forløb, fx en hel uge eller gentagne kursusdage? 
89 4 

Kurser eller uddannelser, som har givet dig et 

bevis eller lignende efter at have bestået kur-

set? 

124 6 

Interne møder med henblik på, hvordan I kan 

gøre det bedre, det sted du arbejder frivilligt. 
625 30 

Faglige netværk, for at kunne gøre det frivillige 

arbejde bedre? 
230 11 

Forløb med vejleder, mentor eller supervisor i 

foreningen eller organisationen, som du har 

kunnet få hjælp af? 

133 6 

Seminarer eller konferencer, som har med dit 

frivillige arbejde at gøre?  
201 10 

Andre aktiviteter, som har haft til formål at 

gøre dig dygtigere til det frivillige arbejde, som 

du laver? 

80 4 

Jeg har ikke deltaget i nogle kurser eller fået 

vejledning eller opkvalificering 
1.064 51 

Pct.-grundlag 2.094 
 

 

9.2 Betydning af forskellige kompetencer for udførelsen af det frivillige arbejde i 2017 

Tabel 20: Antal og andel af frivillige som vurderer følgende kompetencers betydning for udførelsen af 
deres frivillige arbejde i 2017 

  
Meget lille og lille 

betydning 

Hverken lille eller 

stor betydning 

Stor og meget 

stor betydning 
Ikke relevant 

  Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Erfaringer eller kvalifikationer, 

fra nuværende eller tidligere 

erhvervsarbejde 

525 25 407 19 901 43 297 14 

Kvalifikationer, fra din eventuelle 

uddannelse 
553 26 432 21 877 42 328 16 

Det du har lært på kurser og 

uddannelser i tilknytning til dit 

frivillige arbejde 

533 25 425 20 998 48 572 27 

Det du har lært af andre frivillige 410 20 450 21 1.013 48 281 13 

Det du har lært og erfaret ved at 

arbejde frivilligt 
300 14 393 19 1.060 51 217 10 

Pct.-grundlag (alle frivillige) 2.094 
 

2.094 
 

2.094 
 

2.094 
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10. HOLDNING TIL DET OFFENTLIGE OG FRIVILLIGE ORGA-

NISATIONER 

Denne tabel viser de frivilliges holdning til det offentlige i forhold til frivillige organisationer. Te-

maet udfoldes ikke nærmere i hovedrapporten.  

 

10.1 De frivilliges holdninger til udsagn om forholdet mellem det offentlige og frivillige 

organisationer i 2017 

Tabel 21: De frivilliges holdninger til udsagn om forholdet mellem det offentlige (fx kommunen) og frivil-
lige organisationer i 2017 

  
Helt eller del-

vist uenig 
Hverken enig 

eller uenig 
Helt eller del-

vist enig 
Ved ikke 

  Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Frivillige foreninger og organisationer bør 

kunne klare sig selv – uden hjælp fra det 

offentlige.  

1.111 53 383 18 474 23 116 6 

Det offentlige skal finansiere de frivillige 

foreninger og organisationer uden at stille 

krav til dem.  

1.230 59 382 18 363 17 109 5 

Hvis det offentlige opfyldte alle sine forpligtel-

ser, ville der ikke være brug for en frivillig 

indsats.  

1.291 62 329 16 326 16 138 7 

Frivilligt arbejde kan lige så godt foregå inden 
for det offentliges rammer som i frivillige 

foreninger og organisationer.  

1.010 48 390 19 517 25 167 8 

Alle har en moralsk forpligtelse til at arbejde 

frivilligt på et tidspunkt i sit liv.  
653 31 496 24 806 39 129 6 

Frivilligt arbejde anvendes for at det offentlige 
(kommunerne) kan spare penge.    

826 40 165 8 940 45 153 7 

Pct.-grundlag 2.084 
 

2.084 
 

2.084 
 

2.084 
 

 

 

 

 

 

 


