
     

”Vi har det sjovt sammen om sagen” 

Ny undersøgelse af danskernes frivillige engagement* 

 

Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) er landsdækkende  

udviklings-, kompetence– og videnscenter om frivilligheden på 

velfærdsområdet. Vores formål er at styrke og udvikle frivillig-

heden, det aktive medborgerskab og civilsamfundet i Danmark. 

Læs mere om os på frivillighed.dk  

CFSA • Albanigade 54, 1. sal • 5000 Odense C • +45 66 14 60 61 • info@frivillighed.dk • www.frivillighed.dk 

 

Nordjyder er mest frivillige  

Sjovt sammen om sagen  

At være med til at gør en forskel motiverer 

85 % af de frivillige. Næsten tre ud af fire 

fremhæver, at det motiverer dem, at det fri-

villige arbejde er sjovt, og at de er en del af 

et socialt fællesskab.  

Det er primært de unge mellem 20 og 24 år, 

der er optaget af, at deres frivillige engage-

ment også gerne må styrke deres CV. 

Ligestilling blandt frivillige 

51 % 49 % 

40 % 

af befolkningen har deltaget 

i frivilligt arbejde inden for 

de seneste 12 måneder 

*Tallene stammer fra  den befolkningsundersøgelse om danskernes frivillige engagement, vi gennemførte i foråret 2017.  I alt 6.331 danskere 

deltog i undersøgelsen. 



     

”Vi har det sjovt sammen om sagen” 

3 nye tendenser i danskernes frivillige engagement* 

 
Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) er landsdækkende  

udviklings-, kompetence– og videnscenter om frivilligheden på 

velfærdsområdet. Vores formål er at styrke og udvikle frivillig-

heden, det aktive medborgerskab og civilsamfundet i Danmark. 

CFSA • Albanigade 54, 1. sal • 5000 Odense C • +45 66 14 60 61 • info@frivillighed.dk • www.frivillighed.dk 

1. Guldmedalje til teenagerne og seniorerne 
Tallene efterlader ingen tvivl: Det er blandt teenagere og seniorer over 70, at vi finder de fleste frivillige. 
Undersøgelsen viser desuden, at det særligt er de seniorer, der også har været frivillige tidligere, som 
skruer op for deres frivillige engagement i den tredje alder. 

Til gengæld er det primært blandt den yngre del af befolkningen, som ikke har været frivillige inden for 
de seneste 12 måneder, vi finder det største potentiale for at øge det frivillige engagement. Her svarer 
flest nemlig, at de ville sige ja, hvis de blev spurgt direkte. 

Få meget mere at vide om de nyeste tal og tendenser om frivillighed 

Efter sommerferien offentliggør vi to tendensanalyser om unge og frivillighed og om beskæftigelse og frivil-
lighed.  Analyserne er udarbejdet på baggrund af den befolkningsundersøgelse om danskernes frivillige 
engagement, som vi netop har gennemført. 6.339 danskere deltog i undersøgelsen. I efteråret 2017 gennem-
fører vi yderligere to frivillighedsundersøgelser; en om kommuner og frivillighed, og en om det frivillige soci-
ale foreningsliv i Danmark.  
 
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så lander tal og analyser direkte i din indbakke: frivillighed.dk/nyhedsbrev  

2. Frivillighedens jonglører  
Hver tredje frivillig er frivillig mere end et sted. Det vil sige, at de er engageret i flere sager / 
foreninger på samme tid. De frivillige ekvilibrister bruger flere timer end gennemsnittet på 
deres frivillige engagement. 

3. Fuld gang i Foreningsdanmark 
75 % af de frivillige er medlem der, hvor de lægger deres frivillige engage-
ment. Godt halvdelen af de frivillige i Danmark engagerer sig i foreninger 
eller mærkesager inden for idræts- eller velfærdsområdet. 

 

*Tallene stammer fra  den befolkningsundersøgelse om danskernes frivillige engagement,  

vi gennemførte i foråret 2017.  I alt 6.331 danskere deltog i undersøgelsen.  

Pressekontakt: Få analyser og flere tal om frivilligheden kontakt kommunikationskonsulent  

Suzette Frovin, sfr@frivillighed.dk eller på 6166 8187 


