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MARKANT FLERE
UNGE ER FRIVILLIGE
– og mange engagerer sig politik og interesevaretagelse

Flere frivillige er
event-frivillige

43%

Den episodiske frivillighed – hvor man engagerer sig i en (tids)afgrænset aktivitet – bliver
stadigt mere populær.

35%

40%

36%

41% 42%

Selvom ﬂest danskere
stadig er kontinuerligt
frivillige, ser vi efterhånden, at de to typer
af frivilligt engagement
nærmer sig hinanden.
Kontinuerlig frivillig
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Flest frivillige blandt unge
Unge mellem 16 og 29 år er nu den aldersgruppe, hvor der er ﬂest frivillige. Skarpt
forfulgt af ældre, særligt dem over 70 år. Der er færrest frivillige blandt danskere i
30’erne og 50’erne.

Politik og
interessevaretagelse
i vækst
Unge og voksne i 40’erne engagerer sig mere interesseret i politik
og interessevaretagelse. Selvom idrætten og det sociale område
stadig tiltrækker ﬂest frivillige, ser vi fra 2017 til 2019 en stigning i
andelen af frivillige på dette område.
Danskernes store engagement i klimadebatten kan være en forklaring på stigningen.
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40%
af danskerne
er frivillige
Vi engagerer os, når vi bliver:
• Berørte (fx børns skole/fritidsinteresser,
sygdom/handicap)
• Indigneret (fx ﬂygtninge- eller klimakriser,
hjemløshed)
• Interesseret (fx teater, fodbold, spejder)
Vi bliver motiveret af:
• At gøre en forskel
• At frivilligt arbejde er sjovt
• Sociale fællesskaber

Frivillige bruger lidt
færre timer end tidligere
Antallet af frivillige er stabilt, men timetallet falder. Undersøgelser fra 2004, 2012, 2017 og 2019 viser, at det gennemsnitlige
antal timer en frivillig bruger om måneden på frivilligt arbejde er
faldet fra 17 timer i 2004 til 14 timer i 2019.
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Frivillige vælger foreninger
nger
sammenslutnitidig
– og uformelle orga
vokser andelen af
nisationer og foreninger. Sam
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Seks ud af 10 danskere er frivillige
uformelle sammenslutninger.
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Fra 2017 til 2019 er antallet af frivi

FRIVILLIGRAPPORTEN

Frivilligrapporten – monitorering af
frivilligheden i Danmark siden 2010
Siden 2010 har Frivilligrapporten løbende monitoreret frivilligheden i Danmark,
særligt på velfærdsområdet (social- og sundhedsområdet samt det humanitære,
almennyttige arbejde). Frivilligrapporten består af en befolkningsundersøgelse, en
kommuneundersøgelse og en foreningsundersøgelse.
Rapporten udgives af Center for Frivilligt Socialt Arbejde, der er det landsdækkende
videns- og udviklingscenter for frivilligheden på velfærdsområdet. Vores formål er at
styrke og udvikle frivilligt socialt arbejde i Danmark og indsamle og formidle viden
om civilsamfundet. Frivilligrapporten er ﬁnansieret af Børne- og Socialministeriet.
Læs mere om Frivilligrapporten på frivillighed.dk // Kontakt os på info@frivillighed.dk
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