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Frivillighed 

Nærværende analyse er todelt. For det første er det hensigten at belyse, hvad der karakteriserer 

frivillige, når man ser på faktorer som alder, køn, uddannelse, indkomst, bopæl mv. Dernæst vil vi se 

på, hvad der kendetegner frivillige, der har kendskab til FrivilligVest. Analyserne beror på 

borgerpanelet: Frivillighed i Ringkøbing-Skjern Kommune, 2019. I alt har 1959 borgere, deltaget i 

dette borgerpanel omkring frivillighed. I de to analyser er respondenter dog frasorteret, hvis de ikke 

har svaret eller har angivet ’ved ikke’ svar til spørgsmål om frivilligt arbejde, kendskab til FrivilligVest 

samt alder, køn, beskæftigelse, bopæl, uddannelse, husstandsindkomst samt hvorvidt de har børn 

under 18 år. N og svarprocent til den enkelte analyse, i begge opgavedele, er angivet under den 

tilhørende figur. Til analyserne om karaktertræk ved frivillige varierer n mellem 946 og 1298, hvilket 

svarer til en svarprocent på mellem 48% og 66%. Tilsvarende varierer n, i anden delopgave om 

frivilliges kendskab til FrivilligVest, mellem 538 og 732, hvilket giver svarprocenter fra 27% til 37%. 

 

Del 1 – Hvordan adskiller frivillige sig fra personer, der ikke arbejder 

frivilligt? 

Dette afsnit beskæftiger sig med, hvad der kendetegner personer, der havde arbejdet frivilligt op til 

deltagelsen i borgerpanelsundersøgelse om frivillighed fra 2019. En frivillig er defineret som en 

person, der har arbejdet frivilligt inden for de seneste 12 måneder. Til denne analyse indgår 

respondenter, som har svaret ja eller nej til spørgsmålet om udførsel af frivilligt arbejde samt angivet 

svar til de førnævnte baggrundsvariable, herunder alder, køn, beskæftigelse, bopæl, uddannelse, 

husstandsindkomst og hvorvidt de har børn under 18 år. 

I alt har godt 60% af de undersøgte borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune arbejdet frivilligt i løbet af 

de seneste 12 måneder. Når vi kigger på frivilligt arbejde på tværs af grupper, så finder vi, at frivilligt 

arbejde er mest udbredt blandt 30-49 årige (66%), borgere der bor i henholdsvis landdistrikter (63%) 

og byer med 200-2000 indbyggere (68%) samt borgere hvis højeste gennemførte uddannelse er 

gymnasie, HF eller studenterkursus (74%) samt en lang videregående uddannelse (69%). Tilsvarende 

finder man den laveste tilbøjelighed til at arbejde frivilligt blandt aldersgruppen 24-29 år (51%), 

borgere med bopæl i hovedbyerne (57%), borgere, hvis højeste gennemførte uddannelse er 

grundskolen (46%) eller en bacheloruddannelse (47%) og borgere med en husstandsindkomst på 

200.000-299.999 kr. (53%). 
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Alder – 30-49 årige udviser stor tilbøjelighed til at arbejde frivilligt  

En faktor, der har betydning for borgernes tilbøjelighed til at arbejde frivilligt, er alder. I Ringkøbing-

Skjern Kommune forholder det sig nemlig sådan, at 66% af borgerne i aldersgruppen 30-49 år 

arbejder frivilligt. Denne andel er signifikant større, sammenlignet med borgere i aldersgruppen 24-29 

år (51%) samt borgere, der er 50-69 år gamle (59%). De 30-49 årige er dog ikke signifikant mere 

tilbøjelige til at arbejde frivilligt, sammenlignet med den yngste aldersgruppe, 18-23 år (56%), samt de 

ældste borgere i kommunen på 70+ år (61%).  

Figur 1: n= 1298, svarprocent= 66% 

En iøjnefaldende betragtning af ovenstående er, hvordan borgere øger deres engagement til at arbejde 

frivilligt, når de runder 30 år. Årsagen hertil kan vi ikke udlede, men måske det hænger sammen med 

øget viden om samt lyst til at beskæftige sig med frivilligt arbejde. 

 

Geografi/bopæl –En stor andel af borgere fra landdistrikter og de mindre byer arbejder 

frivilligt  

Retter man fokus mod bopæls betydning for frivillighed, er det interessant at notere sig, hvordan 

kommunens borgere er mere tilbøjelige til at udføre frivilligt arbejde, hvis de bor uden for de fem 

hovedbyer. 57% af borgerne i de fem hovedbyer, Ringkøbing, Skjern, Videbæk, Tarm og Hvide Sande, 

har arbejdet frivilligt inden for det seneste år. Denne andel af frivillige er signifikant mindre, end 

andelen af frivillige i landdistrikter (63%) samt andelen af frivillige med bopæl i byer med 200-2000 

indbyggere (68%). 
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Figur 1
Udført frivilligt arbejde i løbet af de seneste 12 mdr. - Alder
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Figur 2: n= 1298, svarprocent= 66% 

Ovenstående fund kunne tyde på, at frivillighed er mest værdsat i og mest essentielt for de små byer og 

landdistrikter i Ringkøbing-Skjern Kommune. Dette vil i så fald være en forklaring på, hvorfor borgere 

i disse områder beskæftiger sig mere med frivilligt arbejde.   

 

Uddannelse – Lav grad af frivillighed blandt borgere med grundskole eller bachelor som 

uddannelsesniveau 

Uddannelsesniveauet, blandt borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, er ligeledes væsentligt for 

tendensen til at arbejde frivilligt. Personer med grundskole eller en bachelor, som højeste gennemførte 

uddannelse, skiller sig ud ved at være mindre tilbøjelige til at udføre frivilligt arbejde. Blandt gruppen 

af borgere med grundskole, som den højeste gennemførte uddannelse, har 46% arbejdet frivilligt i 

løbet af det seneste år. Denne andel er signifikant mindre, sammenlignet med andelen blandt borgere 

med en erhvervsfaglig uddannelse (63%), andelen blandt borgere, der har gymnasie, HF eller 

studenterkurs som højeste gennemførte uddannelse (74%) samt andelen blandt borgere med 

henholdsvis en kort videregående uddannelse (59%), mellemlang videregående uddannelse (62%) og 

lang videregående uddannelse (69%). Endvidere er der 47% af borgerne, med en bacheloruddannelse, 

som arbejder frivillig. Denne andel er signifikant mindre, sammenlignet med borgere, hvis 

uddannelsesniveau er en lang videregående uddannelse samt gymnasie, HF eller studenterkursus. 
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Figur 2
Udført frivilligt arbejde i løbet af de seneste 12 mdr. -

Geografi/Bopæl
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Figur 3: n= 1298, svarprocent= 66% 

Borgere, hvis højeste gennemførte uddannelse er grundskolen eller en bacheloruddannelse, skiller sig 

således negativt ud i forhold til frivillighed. Omvendt er der mindre variation på tværs af borgere med 

de øvrige uddannelser. 

 

Husstandsindkomst – Husstandsindkomster har en beskeden betydning for frivilligt 

arbejde 

Omfanget af husstandsindkomsters betydning for frivilligt arbejde er forholdsvist begrænset. Af figur 

4, kan man godt nok notere sig, at personer med en husstandsindkomst på 99.999 kr. eller mindre ser 

ud til at være mindre tilbøjelige til at arbejde frivilligt. Men da der blot er seks respondenter i denne 

gruppe, er der ikke signifikante forskelle, sammenholdt med de andre husstandsindkomstgrupper. Der 

er dog et signifikant fund, som viser, at borgere med en husstandsindkomst på 700.000 kr. eller 

derover (64%) er mere tilbøjelige til at være frivillige, sammenlignet med borgere, som har en 

husstandsindkomst på 200.000-299.999 kr. (53%).  
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Figur 3
Udført frivilligt arbejde i løbet af de seneste 12 mdr. - Uddannelse
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Figur 4: n= 946, svarprocent= 48% 

Konkluderende ser alder, bopæl og uddannelsesniveau ud til at have betydning for, hvorvidt borgere, i 

Ringkøbing-Skjern Kommune, arbejder frivilligt. Borgere i alderen 30-49 år, borgere med bopæl i 

landdistrikter eller mindre byer samt borgere med andet uddannelsesniveau end grundskolen og en 

bacheloruddannelse er i særdeleshed tilbøjelige til at engagere sig i frivilligt arbejde. Analysen har, på 

trods af et enkelt signifikant fund, vist, at tilbøjeligheden til frivilligt arbejde ikke varierer væsentligt, 

på tværs af forskellige niveauer af husstandsindkomster. Der er desuden testet for, hvorvidt 

frivillighed påvirkes af køn, beskæftigelse samt det at have børn under 18 år. Ingen af disse tre forhold 

influerer tilbøjeligheden til at udføre frivilligt arbejde. 

 

Del 2 - Hvad kendetegner frivillige, der kender til FrivilligVest? 

Følgende afsnit omhandler de frivilliges kendskab til FrivilligVest, når vi ser på tværs af forskellige 

karakteristika. I analysen tager vi kun udgangspunkt i respondenter, som har arbejdet frivilligt arbejde 

inden for de seneste 12 måneder og derudover har besvaret spørgsmålene om kendskab til 

FrivilligVest samt deres alder, køn, beskæftigelse, bopæl, uddannelse, husstandsindkomst og hvorvidt 

de har børn under 18 år. 

I alt har lige knap 56% af de frivillige i Ringkøbing-Skjern Kommune kendskab til FrivilligVest. Når vi 

kigger på kendskabet på tværs af førnævnte baggrundsvariable, så finder vi, at kendskabet til 

FrivilligVest blandt de frivillige er mest udbredt blandt frivillige med mellemlange og lange 

uddannelser (65%), frivillige i aldersgrupperne 50-69 år (62%) og 70+ (72%), frivillige kvinder 
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Figur 4
Udført frivilligt arbejde i løbet af de seneste 12 mdr. -

Husstandsindkomst
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(63%), frivillige pensionister, efterlønsmodtagere og førtidspensionister (71%), frivillige med bopæl i 

en hovedby (65%), frivillige uden børn under 18 år (61%) samt frivillige med en husstandsindkomst 

på 200.000-299.999 kr. (75%). Omvendt finder vi det laveste kendskab til FrivilligVest blandt frivillige 

med gymnasie, HF eller studenterkursus (41%) som uddannelsesniveau, frivillige i aldersgrupperne 

18-23 år (32%) og 24-29 år (36%), frivillige mænd (48%), frivillige under uddannelse (29%), frivillige 

ufaglærte arbejdere (35%), frivillige med bopæl i landdistrikter eller byer med 200-2000 indbyggere 

(48%) og frivillige med børn under 18 år (44%). 

 

Uddannelsesniveau: Størst kendskab blandt frivillige med mellemlange og lange 

uddannelser 

Af figur 5 fremgår det, at frivilliges kendskab til FrivilligVest er afhængigt af uddannelse. Figuren viser, 

på tværs af uddannelsesniveauer, andelen af frivillige, som kender FrivilligVest, og der er foretaget 

signifikanstest med henblik på at identificere statistiske forskelle.  

En generel betragtning er, at frivillige med en mellemlang eller lang videregående uddannelse er 

tilbøjelige til at kende FrivilligVest i højere grad, sammenlignet med en række af de øvrige 

uddannelsesniveauer. Blandt frivillige med mellemlange og lange videregående uddannelse kender 

65% FrivilligVest. Denne andel er signifikant højere, sammenlignet med andelen hos frivillige med 

grundskole som højeste gennemførte uddannelse (50%), andelen blandt frivillige med en 

erhvervsfaglig uddannelse (52%), andelen hos frivillige med gymnasie, HF eller studenterkursus 

(41%) samt andelen blandt frivillige med en bacheloruddannelse (31%). 
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Figur 5: n= 732, svarprocent= 37% 

Med andre ord er det mest sandsynligt, at en frivillig i Ringkøbing-Skjern Kommune kender 

FrivilligVest, hvis vedkommende har en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Der er en stor 

andel (63%) af frivillige med HHX eller HTX som højeste gennemførte uddannelse, der kender 

FrivilligVest. Denne andel er lige akkurat ikke signifikant højere, sammenlignet med andelen hos 

henholdsvis frivillige med en bacheloruddannelse samt frivillige med gymnasie, HF eller 

studenterkursus som uddannelsesniveau. Dette hænger formentligt sammen et relativt lille n (27). 

 

Alder: De ældste frivillige har det største kendskab til FrivilligVest 

Vender man blikket mod alders betydning for frivilliges kendskab til FrivilligVest, tegner der sig et 

klart billede af, at de ældste borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune i højere grad kender FrivilligVest. 

Nærmere bestemt er aldersgrupperne 50-69 år og 70+ mest tilbøjelige til at kende FrivilligVest. 62% 

af frivillige i aldersgruppen 50-69 år kender FrivilligVest. Andelen er signifikant højere end andelen 

hos frivillige i aldersgrupperne 18-23 år (32%), 24-29 år (36%) samt 30-49 år (44%). Samme billede 

gør sig gældende for frivillige over 70 år. I denne aldersgruppe kender 72% af de frivillige FrivilligVest 

og denne andel er ligeledes signifikant større, sammenlignet med frivillige i aldersgrupperne 18-23 år, 

24-29 år og 30-49 år. 
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Figur 5
Frivilliges kendskab til FrivilligVest - Uddannelsesniveau
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Figur 6: n= 732, svarprocent= 37% 

Dermed kan vi konkludere, at de mange yngre borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune ikke kender 

FrivilligVest. Omvendt er der et klart flertal, blandt de ældste borgere, der er bevidste om eksistensen 

af FrivilligVest.  

 

Køn: Frivillige kvinder kender i højere grad FrivilligVest, sammenlignet med frivillige 

mænd 

Ser man på kønsforskelle ift. frivilliges kendskab til FrivilligVest, er det interessant, at frivillige 

kvinder, i Ringkøbing-Skjern Kommune, i højere grad kender FrivilligVest, sammenlignet med frivillige 

mænd. Som det fremgår af figur 7 kender 63% af frivillige kvinder i kommunen FrivilligVest, hvorimod 

dette kun er tilfældet for 48% af mændene. Denne forskel er desuden statistisk signifikant. 

 

32%
36%

44%

62%

72%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Figur 6
Frivilliges kendskab til FrivilligVest - Alder
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Figur 7: n= 732, svarprocent= 37% 

En forskel på 15 procentpoint, mellem frivillige kvinders og mænds kendskab til FrivilligVest, tyder på, 

at der er potentiale i et forsøg på at øge kendskabet blandt frivillige mænd, med henblik på at 

bevidstgøre dem om FrivilligVests understøttelse af frivilligt arbejde. 

 

Beskæftigelse: Størst kendskab blandt frivillige pensionister, efterlønsmodtagere og 

førtidspensionister 

Blandt de frivillige er der forskelle i kendskabet til FrivilligVest, når man skelner mellem de frivilliges 

beskæftigelse. Særligt gruppen af frivillige pensionister, efterlønsmodtagere og førtidspensionister 

skiller sig ud ved at have større kendskab til FrivilligVest, sammenlignet med en stor del af de øvrige 

beskæftigelseskategorier. 71% af frivillige pensionister, efterlønsmodtagere og førtidspensionister 

kender FrivilligVest. Denne andel er signifikant større end andelen blandt frivillige, der henholdsvis er 

under uddannelse (29%), arbejdsløse (42%), ufaglærte arbejdere (35%), faglærte arbejdere (50%), 

lavere funktionær (50%), højere funktionær (55%) samt selvstændige/medhjælpende ægtefælle 

(48%). Tendensen hænger sammen med billedet fra tidligere, der viste, at det i højere grad er de ældre 

borgere i Ringkøbing-Skjern Kommuner, der kender til FrivilligVest. Endvidere er det værd at nævne, 

at andelen af frivillige faglærte arbejdere, der kender FrivilligVest, er signifikant større, end andelen 

blandt frivillige under uddannelse. Ligeledes er andelen med kendskab til FrivilligVest, blandt 

frivillige, der er højere funktionær, signifikant større, sammenlignet med frivillige borgere under 

uddannelse samt frivillige ufaglærte arbejdere. 

63%

48%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Kvinder (n= 363) Mænd (n= 369)

Figur 7
Frivilliges kendskab til FrivilligVest - Køn
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Opsummerende har pensionister, efterlønsmodtagere og førtidspensionister dermed det klart største 

kendskab til FrivilligVest. Blandt de øvrige beskæftigelsesgrupper er kendskabet noget mindre. Særligt 

blandt frivillige under uddannelse og frivillige ufaglærte arbejdere.  

 

Geografi/bopæl – I hovedbyerne kender de frivillige til FrivilligVest 

Endnu en faktor, der har betydning for frivilliges kendskab til FrivilligVest, er deres bopæl i 

Ringkøbing-Skjern Kommune. Blandt frivillige der bor i en hovedby kender 65% til FrivilligVest. 

Denne andel er signifikant højere en andelen blandt frivillige, der bor i byer med 200-2000 indbyggere 

(48%), samt andelen blandt frivillige, der bor i landdistrikter (48%).  
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Figur 8
Frivilliges kendskab til FrivilligVest - Beskæftigelse

Figur 8: n= 731, svarprocent= 37% 
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Figur 9: n= 732, svarprocent= 37% 

Der er således en klar tendens til, at bopæl hænger sammen med, hvorvidt frivillige kender 

FrivilligVest. Nærmere bestemt er der tegn på en skævhed, hvor frivillige i de største byer i 

kommunen, har bedre forudsætninger for at trække på FrivilligVests kompetencer. 

 

Frivillige med/uden børn under 18 år – Frivillige uden børn under 18 år har størst 

kendskab til FrivilligVest 

Endnu et forhold, der påvirker frivilliges kendskab til FrivilligVest, er hvorvidt den frivillige har børn 

under 18 år eller ej. Blandt de frivillige, som ikke har børn under 18 år, kender 61% til FrivilligVest. 

Denne andel er signifikant større, end andelen blandt frivillige med børn under 18 år (44%).  
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Figur 9
Frivilliges kendskab til FrivilligVest - Geografi/bopæl
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Figur 10: n= 732, svarprocent= 37% 

Ansvaret for børn under 18 år tyder således på at udgøre en begrænsende faktor for de frivilliges 

muligheder for at tilegne sig viden om FrivilligVest.  

 

Husstandsindkomst – Frivillige med en husstandsindkomst på 200.000-299.999 kr. har 

det største kendskab til FrivilligVest 

Endelig udgør husstandsindkomst en betydning for, hvorvidt de frivillige, i Ringkøbing-Skjern 

Kommune, kender FrivilligVest. Ser man på figur 11, tegner der sig et billede af, at frivillige med en 

husstandsindkomst på 200.000-299.999 kr. er mest tilbøjelige til at have viden om FrivilligVest. 75% 

af de frivillige i denne husstandsindkomstgruppe kender FrivilligVest, og denne andel er signifikant 

højere end hvad tilfældet er for en række af de andre grupperinger for husstandsindkomster. Der er 

nemlig en signifikant større andel af frivillige med en husstandsindkomst på 200.000-299.999, der 

kender FrivilligVest, sammenlignet med frivillige med husstandsindkomster på 400.000-499.999 kr. 

(49%), 500.000-599.999 kr. (50%), 600.000-699.999 kr. (52%) samt 700.000 kr. eller derover (58%). 

Desuden skiller gruppen af frivillige med en husstandsindkomst på 300.000-399.999 kr. sig ud fra 

gruppen af frivillige med en husstandsindkomst på 400.000-499.999 kr. 66% af frivillige med en 

husstandsindkomst på 300.000-399.999 kr. kender FrivilligVest, og denne andel er signifikant højere, 

end hvad tilfældet er for gruppen af frivillige med en husstandsindkomst på 400.000-499.999 kr. 
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Figur 10
Frivilliges kendskab til FrivilligVest - Borgere med/uden børn under 

18 år 
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Figur 11: n= 538, svarprocent= 27% 

Opsummerende spiller faktorer som uddannelse, alder, køn, beskæftigelse, bopæl i kommunen, børn 

under 18 år samt husstandsindkomst alle en rolle ift., hvorvidt en frivillig, i Ringkøbing-Skjern 

Kommune, kender FrivilligVest. Nærmere bestemt er frivilliges kendskab til FrivilligVest særligt udtalt 

blandt kvinderne, de ældre, borgere mellemlange og lange uddannelser, borgere med bopæl i en af 

hovedbyerne, borgere uden ansvar for børn under 18 år samt borgere med en hustandsindkomst på 

200.000-299.999 kr.  
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Figur 11
Frivilliges kendskab til FrivilligVest - Husstandsindkomst


