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Frivillighed blandt personer uden for arbejdsfælles-
skabet 

En helt ny undersøgelse, Børne- og Socialministeriet har fået foretaget, ser nærme-

re på, hvor stor en del af personer uden for arbejdsfællesskabet, som er en del af 

den frivillige indsats. Resultaterne viser, at flere personer uden for arbejdsfælles-

skabet i 2017 er engageret i frivilligt arbejde end for fem år siden.  

 

Et af regeringens 10 mål for social mobilitet tager sigte på, at flere personer, som står 

uden for arbejdsmarkedet, og som ikke er under uddannelse, skal være en del af den 

frivillige indsats.  

 

Tanken med frivillighedsmålet er, at i civilsamfundet og som frivillige er alle medborgere 

på lige fod. Personer, som er uden for arbejdsfællesskabet, men som er engageret i den 

frivillige indsats som aktive medborgere, er en ressource, der bidrager til samfundet. Der-

udover giver frivilligt engagement mulighed for netværk og fællesskab.  

 

En helt ny undersøgelse, som Børne- og Socialministeriet har fået foretaget i 2017, viser,  

at 30 pct. af de personer, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse, er en del af 

den frivillige indsats. I 2012, hvor den seneste forrige undersøgelse blev foretaget, var 26 

pct. af personer uden for arbejdsfællesskabet engageret i den frivillige indsats, jf. figur 1.  

 

Blandt den øvrige befolkning var hhv. 47 pct. og 42 pct. frivilligt engageret i 2012 og 

2017. Set under ét er 41 pct. af befolkningen engageret i den frivillige indsats i 2017. I 

2012 var det 43 pct. af befolkningen.  
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Figur 1 

Personer, der er en del af den frivillige indsats 

 

Anm.: 16-85-årige. Frivilligt engagement omfatter ulønnet arbejde, der er frivilligt, udføres i organisatorisk 

sammenhæng, er til gavn for andre en én selv og den nærmeste familie. Både i 2012 og 2017 spørges 

der til frivillighed indenfor flere områder. I 2017-undersøgelsen bliver der spurgt lidt anderledes til 

hhv. tidsafgrænset frivillighed samt internetbaseret frivillighed. Det betyder, at forskelle i resultater 

mellem 2012- og 2017-undersøgelsen skal ses som solide indikationer og eventuelle bevægelser, men 

ikke som fuldstændige en-til-en bevægelser. Personer uden for arbejdsfællesskabet er afgrænset til 

personer på førtidspension og kontanthjælp som primær indkomst. Personer med folkepension eller 

efterløn som primær indkomst indgår hverken i personer uden for arbejdsmarkedet eller i øvrige. 

Kilde: Egne beregninger på registerdata, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Udviklingen i 

Frivilligt Arbejde i 2004-2012 og Rambølls Frivillighedsundersøgelse 2017. 

 

De tre mest dominerende områder for frivillige indsatser er hhv. det sociale område, 

idrætsområdet og området for bolig og lokalsamfund. Især inden for det sociale område, 

er der potentiale for frivilligt engagement blandt personer uden for arbejdsfællesskabet. 

25 pct. af personer uden for arbejdsfællesskabet er frivilligt engageret i det sociale områ-

de. Blandt resten af befolkningen er det 13 pct. På idrætsområdet er der 23 pct. af perso-

ner uden for arbejdsfællesskabet, som er frivillige og 38 pct. blandt øvrige. Endelig er der 

området for bolig og lokalsamfund, hvor 14 pct. uden for arbejdsfællesskabet er frivillige 

og 16 pct. blandt øvrige, jf. figur 2.  

 

Figur 2 

Område for frivillige indsatser, 2017 

 

Anm.: Frivilligt engagement omfatter ulønnet arbejde, der er frivilligt, udføres i organisatorisk sammen-

hæng, er til gavn for andre en én selv og den nærmeste familie. Se i øvrigt anmærkning til figur 1. 

Kilde: Egne beregninger på registerdata, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Udviklingen i 

Frivilligt Arbejde i 2004-2012 og Rambølls Frivillighedsundersøgelse 2017. 
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Den endelige rapport på baggrund af Frivillighedsundersøgelsen 2017 udkommer i efter-

året 2017 og bliver fuldt af et inspirationskatalog med henblik på anbefalinger og inspira-

tion til inklusion og fastholdelse af personer uden for arbejdsfællesskabet i den frivillige 

indsats.  

 

Undersøgelsen tegner et billede af det frivillige engagement i Danmark og viser, hvilke 

karakteristika der er kendetegnende for frivillige personer uden for arbejdsfælleskabet og 

øvrige frivillige, jf. boks 1.  

 

Boks 1 

Karakteristika ved de frivillige personer uden for arbejdsfællesskabet og øvrige frivillige 

Frivillige uden for arbejdsfællesskabet 

 64 pct. af de frivillige uden for arbejdsfællesskabet er kvinder 

 Gennemsnitsalderen for frivillige uden for arbejdsfællesskabet er 49 år 

 40 pct. af de frivillige uden for arbejdsfællesskabet har en grundskole som højest færdiggjorte uddan-

nelse 

 20 pct. af de frivillige ude for arbejdsfællesskabet har en videregående uddannelse (kort, mellemlang 

eller lang videregående uddannelse).  

 

Øvrige frivillige 

 51 pct. af de øvrige frivillige er kvinder 

 Gennemsnitsalderen for øvrige frivillige er 43 år 

 15 pct. af de øvrige frivillige har en grundskole som højest færdiggjorte uddannelse 

 44 pct. af de øvrige frivillige har en videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang videregåen-

de uddannelse).  

 

 
 

Yderligere oplysninger 

Kontorchef Andreas Klein Eriksen, aer@sm.dk, tlf.: 23 95 11 30 
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