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Baggrund for undersøgelsen
Hvordan får man flere unge mellem 15-29 år til at engagere sig i frivillige
aktiviteter inden for idræt og bevægelse? DGI har ønsket at skabe større
viden om målgruppen, potentialet og barriererne, som de unge oplever.
Undersøgelsen bygger på ni hypoteser, som er oversat til spørgsmål og
adfærdseksperimenter i en spørgeskemaundersøgelse af /KL.7.
Resultaterne er opsummeret i denne rapport og er baseret på data fra hhv.
et repræsentativt udsnit af unge samt unge tilknyttet DGI. Der er indsamlet
789 besvarelser blandt 15-29-årige indhentet via Epinions Danmarks Panel,
og 981 besvarelser blandt idrætsvante unge med tilknytning til DGI.
Data er indsamlet i januar 2019.
Note: Der skal udvises påpasselighed med at generalisere resultaterne for potentielle frivillige tilknyttet
DGI til samtlige medlemmer, da unge, som er eller tidligere har været frivillige i DGI og/eller foreningerne,
er overrepræsenteret i undersøgelsen.

Formål med undersøgelsen
Sammenligner man med andre lande er der et højt frivilligt engagement blandt de danske unge. Ifølge
CFSA’s Frivilligrapport fra 2016-2018, er det faktisk 37 pct. af de 16-29 årige som udførte frivilligt arbejde
indenfor de sidste 12 måneder.
Men det er en stigende udfordring for de unge at finde tid i en travl hverdag, og DGI har ønsket at skabe
viden om de barrierer, som de unge oplever som frivillige indenfor idræt og bevægelse i bred forstand. På
den måde vil alle i DGI og alle øvrige organisationer, som arbejder med unge få kvalificeret de handlinger,
der skal gøres for at øge det frivillige engagement.
DGI har en hypotese om at, en stor del af dem, som ikke er frivillige, faktisk gerne vil være det, dvs. de er
’forbeholdne’ frivillige. Formålet med indsigtsstudiet er derfor, både:
1. At finde ud af, hvor mange ’forbeholdne’ frivillige, der er.
2. Og at undersøge de væsentligste barrierer til at blive frivillig.
Indsigtsstudiet er baseret på en række hypoteser, der be- eller afkræftes igennem en
spørgeskemaundersøgelse, der både er udsendt til DGI’s medlemmer samt unge, som ikke er
medlemmer i DGI. På den måde kan man sammenligne de ‘idrætsvante’ med den ‘repræsentative’
gruppe af unge danskere.

Fokus i indsigtsstudiet
Forud for undersøgelsen har /KL.7 sammen med DGI opstillet en række hypoteser,
som kan ses i metodebilaget. Hypoteserne blev lavet til undersøgelsesspørgsmål,
og i inddelt i 9 emner i spørgeskemaet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Potentielle frivillige
Mentale modeller om frivilligt engagement (forestillinger)
Foretrukket emne
Foretrukken målgruppe
Betydningen af incentives
Usikkerhed om egne evner (self-efficacy)
Foretrukne rammer
Viden om frivillige aktiviteter på uddannelsesstedet
Top-motiverede unge

De specifikke undersøgelsesspørgsmål kan ses i starten af hvert afsnit. Det er
ligeledes for hvert afsnit forklaret, hvordan fænomenet er blevet undersøgt
metodisk.

”

Definition af frivillighed i undersøgelsen
Man kan definere frivillighed på en lang række forskellige måder, og
begrebet udvikler sig hele tiden. I nærværende undersøgelse defineres
frivillighed som aktiviteter eller indsatser, som:
1 … er til gavn for andre end en selv, ens familie og nærmeste
venner/bekendte
2 … er ulønnede eller aflønnet ved en symbolsk løn

eller godtgørelse

3 … foregår over en kortere eller længere periode.
Af eksempler kan nævnes lektiecafé, socialt arbejde, hjælpe til ved
fester på skolen, mentorarbejde, indsamlinger, træner i
idrætsforening, medhjælper på festival, bestyrelsesarbejde, spejder, mv.

Forskellige typer af frivillige i undersøgelsen
Der skelnes i denne undersøgelse mellem fem forskellige grupper af
frivillige:
1.

Frivillige: Unge som i forvejen er frivillige. Nogle steder i rapporten bruges
’eksisterende potentielle frivillige’ om de unge, som er frivillige og gerne vil
engagere sig i andre opgaver.

2.

Tidligere frivillige: Unge som tidligere har været frivillige, men ikke på
tidspunktet for undersøgelsen er det.

3.

Potentielle frivillige: Unge som ikke på tidspunktet for undersøgelsen er
frivillige, men som overvejer at blive det. Dvs. denne gruppe består både af
unge, som tidligere har været frivillige, og unge som aldrig har været frivillige.

4.

Nægtere: Unge som ikke på nuværende tidspunkt er frivillige og heller ikke
ønsker at blive det.

5.

Tvivlere: Unge som ikke på nuværende tidspunkt er frivillige og ikke ved, om
de ønsker at være det.

Potentiale for nye målgrupper
Undersøgelsen viser, at der et stort potentiale for at
rekruttere unge både i og uden for DGI til
frivilligindsatser inden for idræt og bevægelse.
DGI vil med fordel kunne arbejde med nye målgrupper,
nye typer ungemiljøer igennem nye måder at være
frivillig både i og uden for foreningerne.
Der ligger bl.a. et potentiale i at udnytte
ungdomsuddannelserne som arena for rekruttering og
eksekvering af frivillige aktiviteter med bevægelse.

Frivilligheds-potentialet blandt 15-29-årige

Potentialet og potentielle udfordringer:

Undersøgelsen viser, at der er 39 pct. af unge, som ikke er
frivillige i dag, men gerne vil være det. 14 pct. som gerne vil i
gang inden for de næste 6 måneder. Leg og bevægelse får en 2.
plads blandt de mest populære emner ud af samlet 18 emner.
Desuden motiveres en stor andel af de unge af at arbejde med
mere sårbare målgrupper.

Ø De foretrækker at lave aktiviteter for andre unge og flere af dem også
for sårbare målgrupper.

I rekrutteringen af unge uden tilknytning til DGI ligger en række
opmærksomhedspunkter, som er uddybet til højre samt på de
efterfølgende sider.

Ø En tredjedel finder emnet ‘leg og bevægelse’ interessant, men de
finder også mange andre emner interessante, som fx bæredygtighed
og besøgsven.
Ø Der er stor efterspørgsel efter de unge frivillige. Det kan derfor være
en potentiel barriere, at de ikke har en relation til DGI, og ikke som
jeres egne medlemmer en præference for at være frivillig netop hos
jer.
Ø Der er mange konkurrerende tilbud– en hurtig søgning på
frivilligjob.dk viser over 3000 frivillige job, 200 under træning og idræt,
hvor ingen eller få af DGI’s aktiviteter er repræsenteret.
Ø Knap halvdelen har aldrig været frivillige før og har derfor få eller
ingen levede erfaringer. De styres derfor af deres forestillinger og
fordomme om frivilligt arbejde, som ikke er i DGI’s favør.
Ø I har få eksisterende direkte kontaktflader. Dog er uddannelserne en
mulig eksponeringsflade.

DGI har et stort potentiale inden
for egne rækker
DGI har desuden et kæmpe
potentiale for at rekruttere unge
ildsjæle inden for egne rækker.
Her vil tre ud af fem unge frivillige
gerne engagere sig i andre frivillige
aktiviteter. Og fire ud af fem tidligere
frivillige med tilknytning til DGI
overvejer at engagere sig igen.
Særligt vigtigt er det at
fremhæve, at de er
tiltrukket af nye måder
at være frivillige i
foreninger med andre
typer af målgrupper
og ungemiljøer.

Potentialet og potentielle udfordringer:
ü En stor andel vil gerne engagere sig i frivillige aktiviteter,
både eksisterende og tidligere frivillige.
ü De brænder for emnet, bevægelse, leg og idræt.
ü De brænder for at engagere sig med andre unge og sårbare
grupper.
ü De forbinder frivillighed med udelukkende positive
associationer.
ü De kender DGI og har en præference for DGI – hvorfor I har
færre ‘konkurrenter’.
ü De er interesserede i nye måder at være frivillig inden for
bevægelse: fx nye træningsformer i den lokale
idrætsforening eller som bevægelsesagenter på
uddannelserne.
ü Flere af dem er top-motiverede.
ü I har allerede multiple kontaktflader til målgruppen på mail,
foreninger, mv.
ü De kan både rekrutteres som frontløbere og til hvervning af
nye potentielle frivillige, som ikke er i DGI.

Note: I denne undersøgelse består de potentielle frivillige næsten udelukkende af unge, som er tidligere frivillige, derfor
indgår kun denne gruppe i ovenstående resultater.

TEMA 1: POTENTIELLE FRIVILLIGE

Undersøgelsesspørgsmål 1: Hvor mange frivillige,
og tidligere frivillige er der? Hvad er de frivillige
med? Og hvordan er de organiseret?
Undersøgelsesspørgsmål 2: Hvor mange
potentielle frivillige er der blandt unge?
Undersøgelsesspørgsmål 3: Kan man øge
intentionen om at blive frivillig blandt dem, som
tidligere har været frivillige ved at ”prime” dem
med gode minder, om deres oplevelse?
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1. Opsummering: Potentielle frivillige
Unge er blevet spurgt, hvorvidt de er frivillige, eller om de ønsker at
være det. For at kunne sammenligne forskellige grupper af unge har vi
spurgt både de idrætsvante unge tilknyttet DGI samt en repræsentativ
sample af unge igennem Epinions panel.
Eksisterende frivillige
• Data viser, at en stor andel af DGI-gruppen i forvejen er frivillige (73
pct.) eller tidligere har været det (25 pct.). Det er højere tal end DGI’s
egne tal for hvor mange medlemmer, som også er frivillige, og det
siger noget om, at dem, som har besvaret undersøgelsen, er meget
engagerede i emnet.
• Blandt de ‘repræsentative’ unge viser undersøgelsen, at 23 pct. på
tidspunktet for undersøgelsen (januar 2019) angiver, at de er
frivillige, mens 38 pct. svarer, at de tidligere har været det.
• For unge tilknyttet DGI, så er det, ikke overraskende, træning, leg og
bevægelse, der indtager 1. og 2. pladsen efterfulgt af events og
bestyrelsesarbejde. Blandt andre unge, så varierer det en del. Her
ligger både bestyrelsesarbejde, events og indsamlinger, bloddoner,
træning og idræt og praktisk arbejde blandt nogle af de mest
nævnte.
• Blandt unge tilknyttet DGI, svares der igen - ikke overraskende, at de
er frivillige i en idrætsforening eller klub (88 pct.). Blandt andre unge
ligger dette også som det højeste (23 pct.), men tæt efterfulgt af
anden forening (22 pct.) og skole og NGO’er (begge 20 pct.)

Potentielle frivillige
• DGI havde et ønske om at blive klogere på, hvor stort et potentiale,
der er for at finde unge, som ønsker at være frivillige. Derfor har vi i
undersøgelsen spurgt, om de har overvejet at engagere sig i (andre)
frivillige aktiviteter.
• Blandt unge tilknyttet DGI, er der et stort potentiale, da 67 pct.
ønsker at engagere sig i frivilligt arbejde*. Det samme gælder for 52
pct. af andre unge. Ser man kun på de unge, som på nuværende
tidspunkt ikke er engagerede som frivillige, så er der 22 pct. i DGI og
39 pct. af andre unge, som har overvejet at engagere sig i frivilligt
arbejde.
• For unge tilknyttet DGI, er intentionen lidt tættere på handling, da
60 pct. angiver, af de regner med at være i gang inden for de næste 6
måneder. Blandt andre unge er dette lidt over en tredjedel (36 pct.).
Påvirkning af intention om frivillighed
• I undersøgelsen har vi set på, om det, at minde unge om de gode
oplevelser med at være frivillig, kan øge deres intention om at være
frivillig. Undersøgelsen viser, at det ingen effekt har på unges
intention om frivilligt engagement at få dem til at tænke på de gode
ting og oplevelser ved frivillighed, da præcis lige så mange inden for
gruppen med og uden påvirkning ønsker at være frivillige. Dette er
kun undersøgt blandt tidligere frivillige.
*Det er vigtigt at have for øje, at data er indhentet igennem DGI’s maillister, hvor der er en
sandsynlighed for, at det er de 1000 unge ud af 22.000, der synes emnet ’frivillighed’ er mest
spændende, der har svaret. Derfor må man ikke blindt gange op og tænke, at 2/3 unge ønsker at være
frivillige.

17

1. POTENTIELLE FRIVILLIGE

Størstedelen af unge tilknyttet DGI er eller har været engageret som frivillig.
Blandt den repræsentative gruppe er tallet 3 ud af 5.
Figur 1.1. Er du på nuværende tidspunkt engageret i frivillige aktiviteter?
(DGI, n=981)
2%

Figur 1.2. Er du på nuværende tidspunkt engageret i frivillige aktiviteter?
(Epinion, n=789)

0%

4%

23%
25%
35%

73%
38%

Copyright /KL.7
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Top 5 emner som de unge har været eller er engagerede i:
Frivillige (Epinion):

Frivillige (DGI):

Tidligere frivillige (DGI):

Tidligere frivillige (Epinion):

1.

Bloddonor (18 %)

1.

Træning og idræt (83 %)

1.

Træning og idræt (80 %)

1.

2.

Bestyrelse, udvikling og
strategi (16 %)

2.

Leg og bevægelse (42 %)

2.

Leg og bevægelse (53 %)

Events og indsamlinger (25
%)

3.

Bestyrelse, udvikling og
strategi (28 %)

3.

Events og indsamlinger (25
%)

2.

Træning og idræt (21 %)

3.

Bloddonor (15 %)

4.

Bloddonor (18 %)

4.

4.

Leg og bevægelse (14 %)

5.

Events og indsamlinger (17
%)

5.

Praktisk arbejde (13 %)

3.

Events og indsamlinger
(15 %)

4.

Træning og idræt (14 %)

5.

Besøgsven og plejecentre
(13 %)

5.

Copyright /KL.7

Bestyrelse, udvikling og
strategi (17 %)
Praktisk arbejde (16 %)
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Blandt unge idrætsvante frivillige svarer 9 ud af 10, at de er frivillige i en forening eller klub.
Blandt den repræsentative gruppe svarer 1 ud af 4, at de er frivillige i en forening eller klub.
Figur 1.3. Hvor er du frivillig henne? Sæt gerne flere krydser. (Blandt unge, som i forvejen er frivillige)
100%

88%

80%
60%

20%
5%

12%

8% 10%

2% 5%

3% 4%

I en hal

I en offentlig institution
(kommune, helhedsplan,
mv)

På skole eller
uddannelsesinstitution

Anden forening

En idrætsforening eller klub

En NGO eller organisation

0%

Allerede frivillige, DGI (n=712)

1%

6%

5% 5%

0% 2%
Ved ikke

7%

13%

Andet

9%

22%

Jeg gør det selv og ikke i en
bestemt ramme

23%

I en virksomhed

20%

20%

I folkekirke eller anden
religiøs samfund

40%

Allerede frivillige, Epinion (n=181)

Copyright /KL.7
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DEFINITION AF POTENTIELLE FRIVILLIGE

Potentielle frivillige defineres i denne undersøgelse, som
unge, som på tidspunktet for undersøgelsen ikke er
engageret i frivilligt arbejde, men har overvejet at engagere
sig i frivillige aktiviteter.
Derudover omtaler vi i undersøgelsen også de ’potentielle
eksisterende frivillige’. Det er unge, som i forvejen er
frivillige, men gerne vil engagere sig i andet frivilligt
arbejde.
Fordelingerne på de næste sider er beregnet ud fra
fordelingerne på følgende spørgsmål:
1.

’Er du på nuværende tidspunkt engageret i frivillige
aktiviteter?’

2.

‘Har du overvejet at engagere dig i (andre) frivillige
aktiviteter?

På næste side kan fordelingerne af potentielle frivillige ses.
Se også side 6 for at læse om: Hvordan er ’frivillighed’ defineret i denne
undersøgelse
Copyright /KL.7
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Blandt unge idrætsvante har 73 pct. af de unge overvejet at engagere sig i frivilligt arbejde.
Blandt den repræsentative gruppe er dette tal 52 pct.
Figur 1.4. Fordeling af potentielle frivillige (DGI, n=991)

Figur 1.5. Fordeling af potentielle frivillige (Epinion, n=788)

2%
3%
Næsten alle
potentielle frivillige
har tidligere været
frivillig.

13%

10%

29%

22%

13%
25%

39%
43%

Af de 39 pct.
potentielle frivillige
udgør knap
halvdelen (44 pct.)
unge, som aldrig har
været frivillige.

Eksisterende frivillige

Potentielle eksisterende frivillige

Eksisterende frivillige

Potentielle eksisterende frivillige

Potentielle frivillige

Nægtere

Potentielle frivillige

Nægtere

Ved ikke

Ved ikke

Copyright /KL.7
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Blandt idrætsvante potentielle frivillige vil 60 pct. engagere sig inden for det næste halve år.
Blandt den repræsentative gruppe af potentielle frivillige forventer 36 pct. dette.
Figur 1.6. Er det sandsynligt, at du inden for de næste 6 måneder,
engagerer dig som frivillig i en kortere eller længere periode? (DGI,
potentielle frivillige, n=209)

Figur 1.7. Er det sandsynligt, at du inden for de næste 6 måneder,
engagerer dig som frivillig i en kortere eller længere periode? (Epinion,
potentielle frivillige, n=308)

22%

26%
36%

18%

60%

38%

Ja

Nej

Ved ikke

Ja

Copyright /KL.7

Nej

Ved ikke
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Sådan har vi undersøgt, om påmindelse om gode oplevelser påvirker de unges intention om
frivillighed.
Vi har undersøgt, om påmindelse om gode oplevelser med tidligere frivillige aktiviteter kan øge intentionen om at ville være frivillige, blandt unge som
tidligere har været frivillige. Den ene gruppe har fået spørgsmål om, hvor længe siden det er, at de har været frivillige, mens den anden gruppe blev spurgt
om, hvad det bedste var ved at være frivillig. Spørgsmålene er blevet tildelt tilfældigt.

Spørgsmål 1a (uden påvirkning/priming)

Spørgsmål 1b (med påvirkning/priming)

Copyright /KL.7
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Påmindelse om tidligere gode oplevelser påvirker ikke den overordnede intention om at
engagere sig i frivillige aktiviteter.
Figur 1.8. Har du overvejet at engagere dig i andre
frivillige aktiviteter? DGI (Blandt de unge, som tidligere
har været frivillige, men ikke er det på tidspunktet for
undersøgelsen).
100%

100%
80%

Figur 1.9. Har du overvejet at engagere dig i andre
frivillige aktiviteter? Epinion (Blandt de unge, som
tidligere har været frivillige, men ikke er det på
tidspunktet for undersøgelsen).

79% 80%

80%

60%

60%

40%

40%

59% 59%

25% 24%

20%

10%

7%

11%

12%

17% 17%

20%
0%

0%
Ja
Ingen priming (n=116)

Nej

Ja

Ved ikke

Ingen priming (n=162)

Priming gode minder (n=121)

*Der er heller ingen forskel på, hvor mange der svarer, at de påtænker at starte
som frivillig inden for de næste 6 måneder (henholdsvis 63 % og 62 %).

Nej

Ved ikke

Priming gode minder (n=125)

*Der er heller ingen signifikant forskel på, hvor mange der svarer, at de
påtænker at starte som frivillig inden for de næste 6 måneder (45 % vs. 50 %).
Copyright /KL.7
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TEMA 2: MENTALE MODELLER

Undersøgelsesspørgsmål 4: Hvilke mentale
modeller har de unge ift. frivillighed?
Undersøgelsesspørgsmål 5: Hvilke forskelle er
der mellem unge, der er frivillige og potentielle
frivillige? Unge som er frivillige i DGI og uden for
DGI?
Undersøgelsesspørgsmål 6: Har det en
betydning, og i så fald hvilken, når man erstatter
”arbejde” med ”engagement”?
Undersøgelsesspørgsmål 7: Ser unges
forestillinger om frivillighed ud til at udgøre en
adfærdsbarriere? Ses på ift. temaerne:
1) Passion, 2) viden på området, 3) personlighed,
4) Self-efficacy (behandles som selvstændigt
emne)
26
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2. Opsummering: Mentale modeller (I/II)
Vi har i undersøgelsen set nærmere på unges mentale modeller ift.
begrebet ’frivillighed’. Mentale modeller kan forstås som de forestillinger,
man har om et specifikt emne eller fænomen. Forestillingerne er baseret på
egne erfaringer, påvirkning fra omgangskreds, medier, mv.
De mentale modeller kan udgøre potentielle barrierer, hvis de eksempelvis
er meget negative eller ikke eksisterende.
I undersøgelsen har vi undersøgt både forskellen på mentale modeller for
’frivilligt arbejde’ og ’frivilligt engagement’, samt forskellene på de mentale
modeller på tværs af forskellige målgrupper – frivillige, potentielle frivillige,
nægtere og tvivlere.
Mentale modeller
• ’Fællesskab’, ’glæde’, ’sammenhold’, ’gymnastik’ og ’engagement’ er ord,
som unge tilknyttet DGI tænker på, når de hører frivilligt arbejde eller
frivilligt engagement (figur 2.1 og figur 2.2).
• Det er nogle meget forskellige ord, som andre unge forbinder med
frivilligt engagement/arbejde. De nævner ord som ’arbejde’,
’velgørenhed’, ’at hjælpe’, ’gratis’, ’overskud’ og ’ingen penge’.
• Dette er nogle interessante forskelle. For mens kerneværdierne i DGI,
som fællesskab, sammenhold og glæde gennemsyrer unges mentale
modeller af frivillighed, så er det noget helt andet, nemlig det, at det er

et arbejde uden betaling, der gennemsyrer andre unges mentale billede.
Jo, længere man bevæger sig væk fra at have en adfærd som frivillig
blandt de andre unge, des mere handler det om mangel på den
monetære belønning (figur 2.11-2.15).
• Derudover er der også en tydelig forskel på, at unge tilknyttet DGI har
fokus på selve oplevelsen som frivillig, hvor andre unge frivillige i højere
grad forbinder frivillighed fokuserer på endemålet, som er at hjælpe
andre, velgørenhed, mv.
Forskel på frivilligt engagement og frivilligt arbejde
• Der ses næsten ingen forskelle på ordene frivilligt engagement og
frivilligt arbejde, når man ser på unge tilknyttet DGI. Dette giver god
mening, når frivilligt engagement er den term, der bruges i DGI. Dvs. at
DGI med i egne rækker ser ud til at både at kunne anvende ’frivilligt
arbejde’ og ’frivillige engagement’ og med begge ord vække positive
forestillinger.
• Blandt andre unge ser vi derimod et lidt andet billede. Når man bruger
frivilligt engagement, ser det ud til, at man faktisk blot lægger en ekstra
mellemregning ind: frivilligt engagement = frivilligt arbejde = at være
hjælpsom uden betaling (figur 2.3, figur 2.4, tabel 2.15).
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2. MENTALE MODELLER

2. Opsummering: Mentale modeller (II/II)
Forskel på frivilligt engagement og frivilligt arbejde (fortsat)
• Særligt hvis man ser på tvivlerne og nægterne, er det en foretrukket
strategi at kalde en skovl for en skovl. Frivilligt engagement trækker
nærmest tættere mod “gratis arbejde” end frivilligt arbejde. Tesen
kunne være at frivilligt arbejde bærer nogle positive konnotationer med
sig omkring samfundsansvar, mens frivilligt engagement føles som
enten:
1) Et forsøg på at dække over “arbejde” eller
2)

• Unge, som ikke er tilknyttet DGI, oplever også, at en typisk frivillig er
karakteriseret ved at brænde for en sag og have en udadvendt
personlighed. Der er lidt mere delte meninger, om en typisk frivillig har
et stort netværk og ved en masse om emnet. Zoomer man ind på
resultaterne for de forskellige grupper af frivillige ses små forskelle, hvor
de unge, som er ’potentielle frivillige’ generelt scorer højere på alle fire
parametre end andre unge – dvs. har større forventninger til, hvad det
vil sige at være frivillig (figur 2.17).

Kræver at man både har engagement OG gider arbejde gratis.

• Ift. de potentielle frivillige blandt den repræsentative grupper af unge,
så er konklusionen den samme – brug termen ’frivilligt arbejde’. Så man
undgår den ekstra mellemregning.
Forestillinger om ’en typisk frivillig’
• Både eksisterende og potentielle frivillige tilknyttet DGI oplever en
typisk frivillig som en, der brænder for en sag, har en udadvendt
personlighed, ved en masse om emnet og typisk har et stort netværk.
Rækkefølgen afspejler, hvilke karakteristika, som flest unge er enige
om, at en frivillig er karakteriseret af (figur 2.16).
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2. MENTALE MODELLER – DGI OVERORDNET

Blandt idrætsvante unge, så handler frivillighed om ‘fællesskab’, ’glæde’, ’sammenhold’, ’gymnastik’ og ’engagement’.
Der er små eller ingen forskelle på mentale modeller for ’arbejde’ og ’engagement’.
Figur 2.1.DGI overordnet: Skriv de første 3-5 ord, du kommer til
at tænke på, når du hører ‘Frivilligt arbejde’

Antal respondenter: 489
Antal unikke ord: 598
Antal ord (samlet): 2369

Figur 2.2.DGI overordnet: Skriv de første 3-5 ord, du kommer til
at tænke på, når du hører ‘Frivilligt engagement’

Antal respondenter: 489
Antal unikke ord: 614
Antal ord (samlet): 2231
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2. MENTALE MODELLER – EPINION OVERORDNET

Den repræsentative gruppe af unge forbinder frivillighed med ’arbejde’, ’velgørenhed’, ’at hjælpe’,
’gratis’, ’overskud’,. ‘Frivilligt engagement’ ser blot ud til at være en ekstra mellemregning mellem
frivilligt arbejde og ovenstående ord.
Figur 2.3.Epinion overordnet: Skriv de første 3-5 ord, du
kommer til at tænke på, når du hører ‘Frivilligt arbejde’

Antal respondenter: 411
Antal unikke ord: 569
Antal ord (samlet): 1552

Figur 2.4.Epinion overordnet: Skriv de første 3-5 ord, du
kommer til at tænke på, når du hører ‘Frivilligt engagement’

Antal respondenter: 375
Antal unikke ord: 515
Antal ord (samet): 1243
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2. MENTALE MODELLER – DGI FRIVILLIGE

Blandt de idrætsvante frivillige, så er frivilligt arbejde/engagement primært knyttet til
positivt ladede ord. Der lægges vægt på handlingen/midlet frem for målet.
Figur 2.5.DGI, frivillige: Skriv de første 3-5 ord, du kommer til at
tænke på, når du hører ‘Frivilligt arbejde’

Figur 2.6.DGI, frivillige: Skriv de første 3-5 ord, du kommer til at
tænke på, når du hører ‘Frivilligt engagement’

Antal respondenter: 355
Antal unikke ord: 479
Antal ord (samlet): 1695

Antal respondenter: 357
Antal unikke ord: 503
Antal ord (samlet): 1611
Copyright /KL.7
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2. MENTALE MODELLER – EPINION FRIVILLIGE

Frivillige i den repræsentative gruppe adskiller sig fra DGI-frivillige ved at lægge vægt på målet
‘godt’, ’hjælpe andre’, ’velgørenhed’. Selve den frivillige handling oversættes til ‘gratis arbejde’.
Figur 2.8.Epinion, frivillige: Skriv de første 3-5 ord, du kommer
til at tænke på, når du hører ‘Frivilligt engagement’

Figur 2.7.Epinion, frivillige: Skriv de første 3-5 ord, du kommer
til at tænke på, når du hører ‘Frivilligt arbejde’

Antal respondenter: 87
Antal unikke ord: 232
Antal ord (samlet): 352

Antal respondenter: 94
Antal unikke ord: 204
Antal ord (samlet): 332
Copyright /KL.7
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2. MENTALE MODELLER (DGI)

Potentielle frivillige tilknyttet DGI lægger ligesom frivillige tilknyttet DGI vægt på selve oplevelsen med at
være frivillig. Det handler om ’fællesskab’, ’glæde’, ’hjælpsomhed’, ’samarbejde’, mm.
Figur 2.10.DGI, potentielle frivillige: Skriv de første 3-5 ord, du
kommer til at tænke på, når du hører ‘Frivilligt engagement’

Figur 2.9.DGI, potentielle frivillige: Skriv de første 3-5 ord, du
kommer til at tænke på, når du hører ‘Frivilligt arbejde’

Antal respondenter: 70
Antal unikke ord: 176
Antal ord (samlet): 336

Antal respondenter: 67
Antal unikke ord: 172
Antal ord (samlet): 324
Copyright /KL.7
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2. MENTALE MODELLER (EPINION)

Blandt andre potentielle frivillige i den repræsentative gruppe ser ’frivilligt engagement’ ud til at
udgøre en ekstra mellemregning. Frivilligt engagement à frivilligt arbejde à ’hjælpe og
hjælpsomhed’, ’god og godt’, ’røde kors’, ’gratis’, ’velgørenhed’, mv.
Figur 2.12.Epinion, frivillige: Skriv de første 3-5 ord, du kommer
til at tænke på, når du hører ‘Frivilligt engagement’

Figur 2.11.Epinion, frivillige: Skriv de første 3-5 ord, du kommer
til at tænke på, når du hører ‘Frivilligt arbejde’

Antal respondenter: 119
Antal unikke ord: 249
Antal ord (samlet): 500

Antal respondenter: 98
Antal unikke ord: 202
Antal ord (samlet): 350
Copyright /KL.7
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2. MENTALE MODELLER (EPINION)

Blandt nægtere og tvivlere, ikke tilknyttet DGI, ser frivilligt engagement også ud til at være en
ekstra mellemregning til frivilligt arbejde. Dog er der flere negative eller neutrale ord blandt denne
gruppe: ’ingen’, ’ulønnet’, ’gratis’, ’hjælpe andre’, ’penge’.
Figur 2.14.Epinion, nægtere eller tvivlere: Skriv de første 3-5
ord, du kommer til at tænke på, når du hører ‘Frivilligt
engagement’

Figur 2.13.Epinion, nægtere eller tvivlere: Skriv de første 3-5
ord, du kommer til at tænke på, når du hører ‘Frivilligt arbejde’

Antal respondenter: 99
Antal unikke ord: 176
Antal ord (samlet): 375
Copyright /KL.7

Antal respondenter: 91
Antal unikke ord: 161
Antal ord (samlet): 288
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2. MENTALE MODELLER

Stor forskel på de top 5 mest skrevne ord blandt unge tilknyttet DGI og andre unge
– ’glæde’ vs. ’arbejde’.
Tabel 2.15: Top 5 mest skrevne ord (blandt alle unge i målgruppen)
DGI (frivilligt arbejde)

DGI (frivilligt
engagement)

Epinion (frivilligt
arbejde)

Epinion (frivilligt
engagement)

1

”Glæde” (101)

”Glæde” (105)

”Godt” (50)

”Arbejde” (69)

2

”Fællesskab” (100)

”Fællesskab” (103)

”Arbejde” (44)

”Frivilligt” (46)

3

”Engagement” (74)

”Andre” (47)

”Hjælpe” (39)

”Hjælpe” (29)

4

”Andre” (61)

”Sammenhold” (43)

”Gratis” (35)

”Frivillig” (21)

5

”Sammenhold” (52)

”Gymnastik” (41)

”Ingen” (34)

”Hjælp” (21)

Copyright /KL.7
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FORESTILLINGER OM EN TYPISK FRIVILLIG
I undersøgelsen har vi spurgt unge hvilke forestillinger de unge har om en
‘typisk’ frivillig. Vi har spurgt til fire parametre:
1.
De brænder meget for et emne
2. De har stor viden om et emne
3.
De er meget udadvendte som personer
4. De har et stort netværk
På de næste to sider kan man se de unges forestillinger om, hvad en ’typisk
frivillig’ er.

Copyright /KL.7
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2. MENTALE MODELLER (DGI)

De idrætsaktive unge oplever en typisk frivillig som en, der brænder for en sag, har en
udadvendt personlighed, ved en masse om emnet og typisk har et stort netværk.
Figur 2.16. Angiv på en skala fra 1-5, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn: De fleste frivillige...
(Grafen er vist fra værdi 2,5 til 5, for bedre at kunne se forskelle på grupperne)
1. plads …er meget passionerede omkring emnet, som de er frivillige
indenfor
5,0
4,5
4,0
3,5
4. plads
...har typisk et stort netværk

3,0

3. plads
...ved en masse om det emne eller område, som de er frivillige
indenfor

2,5

DGI, Frivillig (n=712)
DGI, Potentiel frivillig (n=207)
2. plads ...har en udadvendt personlighed
Copyright /KL.7

*Meget få svarer ’ved ikke’ og disse er ikke medtaget i figuren.
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2. MENTALE MODELLER (DGI)

‘Potentielle frivillige’ i den repræsentative gruppe scorer generelt højere på alle fire
parametre – dvs. har større forventninger til, hvad det vil sige at være frivillig.
Figur 2.17 Angiv på en skala fra 1-5, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn: De fleste frivillige...
(Grafen er vist fra værdi 2,5 til 5, for bedre at kunne se forskelle på grupperne)
1. plads …er meget passionerede omkring emnet, som de er frivillige
indenfor
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
4. plads
...har typisk et stort netværk

3. plads
...ved en masse om det emne eller område, som de er frivillige

2,5

indenfor
Epinion, Frivillig (n=181)
Epinion, Potentiel frivillig (n=308)
Epinion, nægter (n=195)
Epinion, tvivlere (n=104)

2. plads

...har en udadvendt personlighed
*Mellem 7-15 % af den samlede gruppe svarer ’ved ikke’ til
udsagnet, de er ikke medregnet i scoren
Copyright /KL.7
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TEMA 3: FORETRUKNE EMNER

Undersøgelsesspørgsmål 8: Hvilke temaer er de
unge allerede engagerede i som frivillige, eller har
de været?
Undersøgelsesspørgsmål 9: Hvilke temaer er de
unge interesserede i at arbejde med som frivillige?
Varierer det på tværs af karakteristika (DGImedlem, ikke medlem, køn, alder, top-motiveret,
mv.)?
Undersøgelsesspørgsmål 10: Er de interesserede i
at være frivillige inden for bevægelse?
Undersøgelsesspørgsmål 11: Hvilke annoncer
vælger de unge inden for bevægelse og idræt?
Hvad karakteriserer dem?
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3. FORETRUKNE EMNER

3. Opsummering: Foretrukne emner (I/II)
I afsnit 1 har vi afdækket, at der er en stor andel af unge, som har overvejet
at engagere sig med frivillige aktiviteter. Både blandt unge, som allerede er
frivillige, og unge som tidligere eller aldrig har været frivillig – de
potentielle frivillige.
I dette afsnit ser vi nærmere på, om de unge ønsker at være frivillige med
emner, som omhandler træning, motion og bevægelse.

en fjerdedel vælger ’træning og idræt’ (figur 3.2). Så det er også emner,
som unge generelt synes er spændende at være frivillig indenfor.

Fortsættes næste side.

Foretrukne emner
• I undersøgelsen er unge blevet præsenteret for 18 forskellige emner.
Emnerne har været vist med ikoner og i alfabetisk rækkefølge og
afspejler emner og opbygning på siden frivilligjob.dk med undtagelse af
enkelte kategorier, bl.a. kategorien ’Leg og bevægelse’, som er tilføjet.
Formålet med at fremstille det på denne måde har været at give de
unge en så ’virkelighedstro’ oplevelse af at vælge emner, som muligt –
og dermed også så valide svar som muligt.
• Undersøgelsen viser, at blandt unge tilknyttet DGI, er ’træning og idræt’
og ’leg og bevægelse’ de to emner, som ligger klart højest. Eksempelvis
vælger 74 pct. af de potentielle frivillige ’træning og idræt (figur 3.1).
• Billedet ser en del anderledes ud blandt gruppen af de repræsentative
unge. Her er der langt større spredning på hvilke emner, som scorer
højest. Positivt er det, at 3 ud af 10 unge vælger ’leg og bevægelse’, og
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3. FORETRUKNE EMNER

3. Opsummering: Foretrukne emner (II/II)
Annoncer valgt
Vi har i undersøgelsen desuden præsenteret de unge for otte annoncer
indeholdende idræt og bevægelse i mange forskellige afskygninger. Annoncerne
er udformet, så de indholdsmæssigt ligner annoncer, som dem på frivilligjob.dk.
Annoncerne har været vist i randomiseret rækkefølge.
Der er store forskelle på resultaterne for unge tilknyttet DGI og den
repræsentative gruppe af unge, hvorfor vi nedenfor præsenterer dem separat.

Andre unge (billede 3.4)
•

Blandt andre unge er de mere generelle annoncer de mest populære. 38 pct.
vælger annoncen om psykisk sårbare unge, mens 30 pct. vælger annoncen om
unge og stress.

•

Annoncer som specifikt handler om idræt og bevægelse, vælges af markant
færre i denne gruppe. Ser man på tværs af de fire annoncer om bevægelse,
som helt tydeligt handler om bevægelse (se billede 3.4), så vælger fire ud af ti
unge minimum én af de fire annoncer. Så alligevel en relativ stor andel.

•

En fjerdel angiver, at ingen af annoncerne er interessante for dem. I disse
resultater har vi også de unge med, som har angivet, at de ikke er
interesserede i at være frivillige og tvivlerne.

•

Der ses nærmere på valg af annoncer blandt forskellige målgrupper i afsnit 5.
incentives.

Blandt unge tilknyttet DGI (billede 3.3)
•

•

For unge tilknyttet DGI er der to annoncer som vælges særligt ofte. De
handler om at være frivillig, når man har tid og lyst, højt (47 pct.) og om nye
træningsformer i foreningen (45 pct.).
På tredje- og fjerdepladsen kommer annoncer, der er mere generelle og
handler om aktiviteter med sårbare grupper, som unge med stress eller
psykisk sårbarhed (hhv. 39 pct. og 36 pct. vælger disse) . Meget tæt efterfulgt
af disse kommer to annoncer, som er mere rettet mod bevægelse og idræt,
den ene ift. bevægelse ude i byrummet (bevægelsesagent, 33 pct.) og den
anden ift. bevægelse på uddannelserne (29 pct.).

•

Færrest vælger annoncen om fodboldskole (hvilket muligvis kan forklares af,
at kun ¼ af dem, der har besvaret undersøgelsen, er mænd), og til slut ligger
annoncen om kulturiværksætteri.

•

Kun 8 pct. af unge fra DGI angiver, at ingen af annoncerne er interessante for
dem.

En kommentar ift. konteksten efterfølgende interventioner skal leve i:
•

I undersøgelsen har vi præsenteret respondenterne for otte annoncer. I den
virkelige verden, fx på frivilligjob.dk findes hundredevis af annoncer. Så
selvom begge målgrupper umiddelbart er positivt indstillet, er det ikke det
samme som, at de i en virkelig kontekst vil klikke på dem og vælge dem, da I
er i konkurrence med mange andre frivillige jobs. Se anbefalinger i starten af
rapporten.
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3. FORETRUKNE EMNER (DGI)

Unge tilknyttet DGI vil gerne være frivillige med ‘træning og idræt’ samt ‘leg og bevægelse’.
Figur 3.1. Her ser du et overblik over forskellige frivillige aktiviteter, som man kan engagere sig i. Markér alle dem, som du
synes lyder interessante (og som ikke allerede er en del af).
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Allerede frivillige og vil mere DGI (n=531)

Potentielt nye frivillige DGI (n=205)

*(Respondenter er blevet vist en oversigt over mulige emner, hvis de har svaret ’ja’ eller ’ved ikke’ til, om de gerne vil være frivillige fremadrettet. Hvordan nedenstående segmenter er defineret, er forklaret
tidligere).
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3. FORETRUKNE EMNER (EPINION)

Blandt den repræsentative gruppe af unge vælger 3 ud af 10 ‘leg og bevægelse’.
Figur 3.2. Her ser du et overblik over forskellige frivillige aktiviteter, som man kan engagere sig i. Markér alle dem, som du
synes lyder interessante (og som ikke allerede er en del af).
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*(Respondenter er blevet vist en oversigt over mulige emner, hvis de har svaret ’ja’ eller ’ved ikke’ til, om de gerne vil være frivillige fremadrettet. Hvordan nedenstående segmenter er defineret, er forklaret
tidligere).
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3. FORETRUKNE EMNER (DGI)

Idrætsaktive unge er generelt positivt stemte overfor de forskellige annoncer.
Billede 3.3. Forestil dig, at dette var nogle af mulighederne for frivillige aktiviteter på din uddannelse eller i dit lokalområde. Markér dem, som du synes, lyder interessante.

47 %

44 %

39 %

36 %

33 %

29 %

14 %

13 %

8%
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3. FORETRUKNE EMNER (EPINION)

Blandt den repræsentative gruppe foretrækkes de annoncer, som er mere generiske.
Billede 3.4. Forestil dig, at dette var nogle af mulighederne for frivillige aktiviteter på din uddannelse eller i dit lokalområde. Markér dem, som du synes, lyder interessante.
(Vist til alle, hvorfor også nægtere og ’tvivlere’ indgår i denne figur)
Annoncer, hvor det er
helt tydeligt, at
bevægelse er en del af
den frivillige aktivitet, er
markeret med en grøn
stjerne.

21 %

12 %

30 %

38 %

10 %

19 %

14 %

12 %

40 pct. af målgruppen
vælger en eller flere
annoncer, hvor
bevægelse er en tydelig
del af det.

24 %
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TEMA 4: FORETRUKNE MÅLGRUPPER

Undersøgelsesspørgsmål 12: Hvilke målgrupper
ønsker de unge at lave aktiviteter med? Er de
interesserede i at arbejde med andre unge som
en målgruppe? Sårbare unge (ensomme, socialt
udsatte)? Flygtninge?
Undersøgelsesspørgsmål 13: Er der forskel på,
hvilke målgrupper forskellige segmenter (ex
DGI-medlemmer vs. andre unge, mv.), ønsker at
lave aktiviteter med?
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4. FORETRUKNE MÅLGRUPPER

4. Opsummering: Foretrukne målgrupper
DGI ønsker at identificere unge, som både vil engagere sig i aktiviteter, der
handler om bevægelse og idræt, og som ønsker at lave aktiviteter for andre
unge. I dette afsnit kigger vi derfor nærmere på, hvilke målgrupper, som
unge angiver, at det er interessant at lave frivillige aktiviteter for.
Foretrukne målgrupper
• Undersøgelsen viser, at unges foretrukne målgruppe at lave aktiviteter
for er andre unge.
• Blandt de idrætsaktive unge, som gerne vil engagere sig i (andre)
frivillige aktiviteter, vælger ni ud af ti en eller flere af de unge
målgrupper eller svarer ’alle målgrupper’ (figur 4.5). Blandt unge fra den
repræsentative gruppe vil syv ud af ti gerne arbejde med andre unge
(figur 4.6).
• Data viser en klar tendens til, at unge ønsker at lave aktiviteter blandt
unge på deres egen alder, eller som er yngre end dem selv (figur 4.3 og
4.4). Børn (3-12 år) er også en populær målgruppe.
• Omkring hver tiende vælger ’bekendte’, som en målgruppe de gerne vil
lave aktiviteter for (figur 4.1 og figur 4.2). Det ser derfor ikke ud til, at
være vigtigt for de unge, at de kender dem, som de skal være frivillige
for.

Copyright /KL.7
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4. FORETRUKNE MÅLGRUPPER (DGI)

Blandt idrætsaktive unge er aktiviteter med børn og unge de mest populære målgrupper.
Figur 4.1. Hvilke målgrupper vil du foretrække at lave frivillige aktiviteter med eller for? Det er muligt at vælge flere svar.
100%
80%

40%

27%
21%

22%24%

20%

17%14%

17%16%

21%
14%

14%

9%

13%13%

13%

8%

2% 2%

1% 1%

0% 0%
Andet

57%55%

Ved ikke

58%
53%

Ønsker primært funktion, hvor
jeg ikke er i kontakt med
mennesker (fx administrativt
arbejde)

60%

Allerede frivillige og vil mere, DGI (n=538)

Bekendte (fx personer på din
uddannelse, arbejde, o.lign)

Flygtninge/nydanskere

Voksne

Ældre

Socialt udsatte målgrupper

Ensomme og psykisk sårbare

Alle målgrupper ville være
interessante for mig at arbejde
med

Unge (20-29 år)

Unge (13-19 år)

Børn (3-12 år)

0%

Potentielt nye frivillige DGI (n=209)

*(Respondenter er blevet vist oversigt over mulige emner, hvis de har svaret ’ja’ eller ’ved ikke’ til, om de gerne vil være frivillige fremadrettet. Hvordan nedenstående segmenter er defineret, er forklaret tidligere).
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4. FORETRUKNE MÅLGRUPPER (EPINION)

Blandt den repræsentative gruppe er andre unge samt børn de mest populære målgrupper.
Figur 4.2. Hvilke målgrupper vil du foretrække at lave frivillige aktiviteter med eller for? Det er muligt at vælge flere svar.
100%
80%

32%
26%

34%
27%

23%21%

22%25%

20%

19%23%

17%14%

14%12%

20%
13%

6%

12%

4% 7%

3% 4%

0% 2%
Andet

41%38%

Ved ikke

40%

Ønsker primært funktion,
hvor jeg ikke er i kontakt
med mennesker (fx
administrativt arbejde)

60%

Allerede frivillige og vil mere, Epinion (n=129)

Bekendte (fx personer på din
uddannelse, arbejde, o.lign)

Ældre

Voksne

Flygtninge/nydanskere

Socialt udsatte målgrupper

Ensomme og psykisk sårbare

Alle målgrupper ville være
interessante for mig at arbejde
med

Børn (3-12 år)

Unge (20-29 år)

Unge (13-19 år)

0%

Potentielt nye frivillige, Epinion (n=305)

*(Respondenter er blevet vist oversigt over mulige emner, hvis de har svaret ’ja’ eller ’ved ikke’ til, om de gerne vil være frivillige fremadrettet. Hvordan nedenstående segmenter er defineret, er forklaret tidligere).
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4. FORETRUKNE MÅLGRUPPER (DGI)

Unge, tilknyttet DGI, ønsker at lave frivillige aktiviteter for målgrupper, som er en smule
yngre end dem selv, eller på samme alder som dem selv.
Figur 4.3. Hvilke målgrupper vil du foretrække at lave frivillige aktiviteter med eller for? Det er muligt at vælge flere svar.
100%

60%
56%
55%

40%

29%
24%
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20%

43%
31%
19%
14% 17%
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19%
13%
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14%
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18%
11% 9%

27%
15%
5%

2%2%5%

15-19 år (DGI) (n=443)

20-24 år DGI (n=305)
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Ønsker primært funktion, hvor
jeg ikke er i kontakt med
mennesker (fx administrativt
arbejde)

Voksne

Flygtninge/nydanskere

Bekendte (fx personer på din
uddannelse, arbejde, o.lign)

Ensomme og psykisk sårbare

Socialt udsatte målgrupper

Unge (20-29 år)

Ældre

Alle målgrupper ville være
interessante for mig at arbejde
med

Unge (13-19 år)

Børn (3-12 år)

0%

1%0%1%

0%1%0%
Andet

60%

65%
54%
41%

Ved ikke

80%

25-29 år DGI (n=228)
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4. FORETRUKNE MÅLGRUPPER (EPINION)

Mange unge i den repræsentative gruppe ønsker også at lave frivillige aktiviteter for nogen
yngre eller på samme alder som dem selv.
Figur 4.4. Hvilke målgrupper vil du foretrække at lave frivillige aktiviteter med eller for? Det er muligt at vælge flere svar.
100%
80%
60%
40%

44%
35%
34%

35%
31%
30%

20%

28%
28%
19%

27%
23%
17%

24%
21%
16%

23%
23%
17%

19%
14% 16%

15%
9% 13%

14%
11%
5%

14% 10%
8%

5%5%9%

2%2%2%

15-19 år (Epinion) (n=207)

20-24 år, (Epinion) (n=293)
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Andet

Ønsker primært funktion, hvor
jeg ikke er i kontakt med
mennesker (fx administrativt
arbejde)

Bekendte (fx personer på din
uddannelse, arbejde, o.lign)

Voksne

Flygtninge/nydanskere

Ældre

Socialt udsatte målgrupper

Alle målgrupper ville være
interessante for mig at arbejde
med

Ensomme og psykisk sårbare

Unge (20-29 år)

Børn (3-12 år)

Unge (13-19 år)

0%

25-29 år, Epinion (n=289)
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4. FORETRUKNE MÅLGRUPPER

Blandt idrætsaktive unge foretrækker 8 ud 10 at lave aktiviteter for andre unge.
Blandt den repræsentative gruppe foretrækker 7 ud af 10 at lave aktiviteter for andre unge.
Figur 4.5 Hvilke målgrupper vil du foretrække at lave frivillige aktiviteter
med eller for? Det er muligt at vælge flere svar. Blandt potentielle
eksisterende frivillige og potentielle frivillige.
(DGI, n=772)

Figur 4.6 Hvilke målgrupper vil du foretrække at lave frivillige aktiviteter
med eller for? Det er muligt at vælge flere svar. Blandt potentielle
eksisterende frivillige og potentielle frivillige.
(Epinion, n=531)

17%
31%

69%
83%

Vælger mindst én unge målgruppe melllem 13-29 år, 'alle målgrupper'
eller 'bekendte'

Vælger mindst én unge målgruppe melllem 13-29 år, 'alle målgrupper'
eller 'bekendte'

Vælger ingen unge-målgruppe

Vælger ingen unge-målgruppe
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TEMA 5: INCITAMENTER, GODER OG LØN

Undersøgelsesspørgsmål 14: Unge drives
af gevinster, men hvor stor betydning har
det for deres valg, at dette gøres eksplicit?
(At det at være frivillig gøres til et middel
for at opnå et mål, mere end et mål i sig
selv).
Undersøgelsesspørgsmål 15: Er der nogle
unge, der drives mere af incitamenter end
andre?
Undersøgelsesspørgsmål 16: Hvad
fremhæver unge tidligere frivillige var det
bedste ved at være frivillig?
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5. INCITAMENTER, GODER OG LØN

5. Opsummering: Incitamenter, goder og løn
Vi ved fra adfærdspsykologien, at unge drives af gevinster frem for ’tab’ og
’trussel om tab’ (som voksne i højere grad drives af). Derfor har DGI været
interesseret i at undersøge, hvor stor en betydning incitamenter, goder og
gevinster har for de unges valg.
Dette har vi testet ved at vise en gruppe annoncer uden antydning af
belønning og løn og den anden gruppe præcis de samme annoncer, men
hvor belønningen er nævnt i overskriften (se detaljeret beskrivelse af setup’et på de næste 3 sider).
Virker incentives i denne sammenhæng?
• Imod vores forventning viser undersøgelsen, at der ingen eller kun en
meget svag forskel er på valget af annoncer med og uden incentives.
• Dvs. at vi ikke ser nogen betydelige forskelle for gruppen af idrætsaktive
frivillige og potentielle frivillige, når vi ser på:
1. Hvilke annoncer, de vælger,
2. Hvor lang tid de bruger på at læse dem,
3. Hvor mange annoncer de vælger (figur 5.1 og 5.2) .

• Undersøgelsen viser heller ingen forskelle, når vi kontrollerer før køn,
alder eller region. Dog er der forskel for én annonce, som vælges næsten
dobbelt så meget blandt frivillige, når incitamentet kommer på. Dette er
for annoncen om kulturiværksætteri, hvor de unge tilbydes 10.000 kr. i
startbeløb. (ISe andre interessante resultater i afsnit 9 om topmotiverede unge).

• Blandt andre unge, ikke tilknyttet DGI, ser vi for de eksisterende frivillige
heller ingen effekt af incitamenter og endda næsten en negativ effekt,
hvor færre annoncer vælges, når incentives kommer på (figur 5.3). Blandt
de potentielt frivillige unge uden for DGI, ses en svag tendens til at de i
lidt højere grad vælger en eller flere annoncer, hvis der er incentives (figur
5.4).
• For unge, som ikke ønsker at være frivillige, eller som er i tvivl om det, ser
vi igen kun små forskelle. Blandt tvivlerne ser det ud til, at de i lidt højere
grad kan blive motiveret og ’overbevist’ af incentives (figur 5.5 eller figur
5.6).
• Årsagen til at unge umiddelbart ikke primært drives af incitamenter, kan
være flere. Man kunne eksempelvis forestille sig, at de drives af intrinsisk
motivation, hvor det betyder noget, at gøre en forskel for andre. Hvor det
at engagere sig frivilligt er målet sig selv og ikke midlet for at få en
økonomisk værdi. I så fald unge ønsker at opnå betaling for deres
arbejde, så vælger de et reelt arbejde i stedet for.
• Konklusionen for denne del af undersøgelsen er, at emnet og målgruppen
i langt højere grad end de økonomiske incentives ser ud til at styre de
unges valg. Undersøgelsen siger ikke noget om, hvordan en annonce med
incentives klarer sig overfor en uden, heller ikke om incentives kan holde
på de unge på sigt.
• I så fald, at der er mulighed for en høj startkapital til at igangsætte
initiativer, er det hensigtsmæssigt at gøre opmærksom på det, men det
behøver ikke at være det første man ser i overskriften.
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5. INCITAMENTER, GODER OG LØN

BAGGRUND FOR TESTEN

For at undersøge hvorvidt unge drives af
incitamenter, som aflønning, gavekort, mv. har vi
testet, om der er forskel på, det de unge vælger, hvis
de bliver eksponeret for annoncer, hvor aflønningen
ikke er nævnt vs. annoncer, hvor forskellige slags
incitamenter er nævnt.
Den eneste forskel på annoncerne er således
overskrift og sidste del af teksten. Ellers er alt
identisk.
De unge er tilfældigt blevet tildelt en af de to
eksponeringer (med eller uden incitament), men har
fået præcis det samme spørgsmål.
Annoncerne vises på de to næste sider.
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5. INCITAMENTER, GODER OG LØN

Gruppe A: Annoncer uden incitamenter
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5. INCITAMENTER, GODER OG LØN

Gruppe B:Annoncer med incitamenter
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5. INCITAMENTER, GODER OG LØN (DGI)

Blandt idrætsaktive unge påvirker incitamenter ikke deres præferencer.
Figur 5.2 Potentielt nye frivillig: Forestil dig, at dette var nogle
af mulighederne for frivillige aktiviteter på din uddannelse eller i
dit lokalområde. Markér dem, som du synes, lyder interessante.

Figur 5.1. Allerede frivillige: Forestil dig, at dette var nogle
af mulighederne for frivillige aktiviteter på din uddannelse
eller i dit lokalområde. Markér dem, som du synes, lyder
interessante.
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5. INCITAMENTER, GODER OG LØN (EPINION)

Blandt frivillige i den repræsentative målgruppe påvirkes deres præferencer ikke af incentives.
Blandt potentielle frivillige ses en svag tendens til, at flere opslag vælges, når der er et beløb/gode nævnt.
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Figur 5.4. Potentielt nye frivillige: Forestil dig, at dette var
nogle af mulighederne for frivillige aktiviteter på din uddannelse
eller i dit lokalområde. Markér dem, som du synes, lyder
interessante.

Figur 5.3. Allerede frivillige: Forestil dig, at dette var nogle
af mulighederne for frivillige aktiviteter på din uddannelse
eller i dit lokalområde. Markér dem, som du synes, lyder
interessante.

- incitament, Potentielle frivillige, Epinion (n=150)
- incitament, Allerede frivillige, Epinion (n=88)

+ incitament, Potentielle frivillige, Epinion (n=158)

+ incitament, Allerede frivillige, Epinion (n=91)
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5. INCITAMENTER, GODER OG LØN (EPINION)

Blandt unge, som ikke vil være frivillige, påvirker goder og løn ikke deres valg.
Blandt tvivlere ses en svag til, at flere opslag vælges, når der er et beløb/gode nævnt.
Figur 5.5: Nægtere: Forestil dig, at dette var nogle af
mulighederne for frivillige aktiviteter på din uddannelse eller
i dit lokalområde. Markér dem, som du synes, lyder
interessante.

Figur 5.6. Tvivlere: Forestil dig, at dette var nogle af
mulighederne for frivillige aktiviteter på din uddannelse eller i
dit lokalområde. Markér dem, som du synes, lyder interessante.
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REGRESSIONSANALYSER

• Regressionsanalyserne underbygger resultaterne på de
forrige sider. Der ses ingen forskel på valg af annoncer
med og uden incentives, når der kontrolleres for køn,
alder, region, type (allerede frivillig, potentielt frivillig eller
ikke), tid brugt på at kigge på annonce.
• Se afsnit 9, for interessante fund om de top-motiverede
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TEMA 6: USIKKERHED OM
EGNE EVNER SOM BARRIERE

Undersøgelsesspørgsmål 17: Unges
forventninger til, hvad en frivillig ’er’, og
hvordan de tænker om sig selv på disse
parametre (brænde for noget, have viden,
udadvendt person og stort netværk), kan være
en mulig barriere.
Undersøgelsesspørgsmål 18: Hvor mange
unge er i tvivl, om de ville kunne bidrage med
viden som frivillig?
Undersøgelsesspørgsmål 19: Påvirker vi de
unges tro på, at de har kompetencerne til at
udføre en handling, når vi både italesætter
mulighed for oplæring og introduktion?

63

6. USIKKERHED PÅ EGNE EVNER SOM BARRIERE

6. Opsummering: Usikkerhed på egne evner som barriere
Vi ved fra andre undersøgelser af målgruppen 15-29 år at usikkerhed på egne
evner kan være en betydelig barriere for at komme i gang med at dyrke motion
(Undersøgelse om forbeholdne unge og motion, /KL.7 2018).

tidligere har været frivillige (figur 6.2).
•

Den gruppe, som klart skiller sig mest ud, er gruppen af potentielle frivillige
blandt den repræsentative gruppe. Denne gruppe scorer sig markant lavere
på både passion, udadvendthed og stort socialt netværk, ift. de forestillinger
de har om ‘en typisk frivillig’. Kun ift. viden og kompetencer overstiger denne
gruppes selvbillede deres forventninger til en typisk frivillig.

•

Uoverensstemmelsen mellem forestillingen om hvad en typisk frivillig er og
kan, og ens eget selvbillede, kan muligvis udgøre en mental barriere for at
engagere sig for denne gruppe af potentielle frivillige. Dette kan tackles ved
fx at ’aflive’ myter igennem kommunikation eller igennem de første møder.

I forlængelse heraf ønskede DGI i denne undersøgelse at afdække, om det også
var en barriere for at engagere sig i frivillige aktiviteter.
Match mellem forestillingen om ’en typisk frivillig’ og selvvurdering
I undersøgelsen har vi både afdækket de forestillinger, som unge har af en ’typisk
frivillig person’ ift. at være passioneret, vide en masse om emnet, være
udadvendt og have et stort socialt netværk (se afsnit 2 mentale modeller). Vi har
ligeledes undersøgt, hvilket selvbillede de unge har ift. disse emner.
Disse resultater præsenterer vi i denne del af undersøgelsen, hvor vi
sammenholder de unges forestillinger om frivillige med deres eget selvbillede. På
denne baggrund vurderes det, om de unges forestillinger evt. kan være en
barriere for frivilligt engagement.
•

•

Blandt unge frivillige, både tilknyttet DGI og uden for DGI, ser vi en stor
overensstemmelse mellem deres forestillinger om det at være frivillig og
deres eget selvbillede. Faktisk overstiger begge gruppers selvbillede af, hvad
de kan bidrage med af viden og kompetencer, forventningen til hvad en
typisk frivillig kan bidrage med (figur 6.1 og figur 6.3).

Hvordan øger vi de unges tro på egne evner?
I undersøgelsen har vi også afsøgt, hvordan vi kan øge de unges ’self-efficacy’, så
dette ikke bliver en barriere for at engagere sig i frivillighed. Her har vi igen
splittet de unge op i to tilfældige grupper og givet dem samme tekst med
undtagelse af, at den ene gruppe fik to linjers tekst om, at de inden de startede
ville få en introduktion med oplæring og møde med de andre frivillige.
•

De potentielle frivillige tilknyttet DGI ligner meget de to ovenstående
grupper, hvilket bl.a. kan hænge sammen med, at næsten alle i denne gruppe
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Resultaterne er over al forventning. For flere af grupperne, øges troen på
egne evner med over 30 pct. point! Dette er en meget, meget stor stigning.
Dvs. at DGI ved at tilføje to sætninger om oplæring og introduktion, kan øge
de unges tro på, at de har relevante kompetencer markant (figur 6.5 og figur
6.6).
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6. USIKKERHED PÅ EGNE EVNER SOM BARRIERE – FRIVILLIGE, DGI

Blandt idrætsaktive frivillige er der stor overensstemmelse mellem forventninger og
oplevet egen kompetence på de fire parametre.
Figur 6.1. Nuværende frivillige, DGI: Angiv på en skala fra 1-5, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn: De fleste
frivillige... (Grafen er vist fra værdi 2,5 til 5, for bedre at kunne se forskelle på grupperne)
Passioneret
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
Stort netværk

2,5

Stor viden

Frivillige generelt, DGI, Eksisterende Frivillig
(n=513)

Udadvendt

Mig som frivillig, DGI, Eksisterende Frivillig
(n=513)
*Meget få svarer ’ved ikke’ og disse er ikke medtaget i figuren.
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6. USIKKERHED PÅ EGNE EVNER SOM BARRIERE – POTENTIELLE FRIVILLIGE, DGI

Blandt idrætsvante potentielle frivillige er der ligeledes overensstemmelse mellem
forventninger og oplevet egen kompetence på de fire parametre.
Figur 6.2. Potentielle frivillige, DGI: Angiv på en skala fra 1-5, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn: De fleste
frivillige... (Grafen er vist fra værdi 2,5 til 5, for bedre at kunne se forskelle på grupperne)
Passioneret
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
Stort netværk

2,5

Stor viden

Andre frivillige, DGI, Potentielle frivillige,
(n=205)

Udadvendt

Mig som frivillig, DGI, Potentielle Frivillig
(n=207)
*Meget få svarer ’ved ikke’ og disse er ikke medtaget i figuren.
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6. USIKKERHED PÅ EGNE EVNER SOM BARRIERE – FRIVILLIGE, EPINION

Blandt frivillige i den repræsentative gruppe er der også god overensstemmelse
mellem forventninger og selvvurdering.
Figur 6.3. Eksisterende frivillige, Epinion: Angiv på en skala fra 1-5, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn: De
fleste frivillige... (Grafen er vist fra værdi 2,5 til 5, for bedre at kunne se forskelle på grupperne)
Passioneret
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
Stort netværk

2,5

Stor viden

Frivillige generelt, Epinion Eksisterende
Frivillig (n=181)

Udadvendt

Mig som frivillig, Epinion, Eksisterende
Frivillig (n=123)
*Meget få svarer ’ved ikke’ og disse er ikke medtaget i figuren.
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6. USIKKERHED PÅ EGNE EVNER SOM BARRIERE – POTENTIELLE FRIVILLIGE, EPINION

Blandt potentielle frivillige i den repræsentative gruppe er der større afvigelser
mellem forestillinger om en frivillig og selvvurdering på tre parametre.
Figur 6.4. Potentielle frivillige, Epinion: Angiv på en skala fra 1-5, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn: De
fleste frivillige... (Grafen er vist fra værdi 2,5 til 5, for bedre at kunne se forskelle på grupperne)
Passioneret
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
Stort netværk

2,5

Stor viden

Frivillige generelt, Epinion, potentielle
frivillige (n=308)

Når vi kigger på faktorer som køn og
alder ses ingen forskelle. Det er primært
ens tidligere erfaring, der ser ud til at
spille ind og forklare forskellene.

Udadvendt

Mig som frivillig, Epinion, Potentiel Frivillig
(n=308)
*Meget få svarer ’ved ikke’ og disse er ikke medtaget i figuren.
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6. USIKKERHED PÅ EGNE EVNER SOM BARRIERE (DGI)

Blandt idrætsvante frivillige kan vi med en kort passage om introduktion, oplæring
og møde med andre frivillige øge deres tro på egne evner markant.
Figur 6.5. Forestil dig, at du om en uge skal engagere dig i en af de frivillige aktiviteter, som du lige har valgt.
(+/- self-efficacy passage tilføjet for halvdelen af respondenterne): Inden du starter som frivillig, så vil du få en kort introduktion og oplæring i
relevante opgaver. Du vil også komme til at møde de andre frivillige, og som vil kunne hjælpe dig undervejs, hvis du er i tvivl om noget.
Forventer du, at når du herefter starter som frivillig, vil have den nødvendige viden og kompetencer?
100%
80%

7%

29%

31%

60%
40%

5%

6%

6%

1
+3

t
oin
p
t.
pc

74%
53%

53%

3
+2

t
oin
p
t.
pc

65%

20%
0%

18%

8%

- self-efficacy: Allerede frivillige + self-efficacy: Allerede frivillige
og vil mere, DGI (n=259)
og vil mere, DGI (n=269)
Ja, i høj grad

22%

11%

Ja, i nogen grad

- self-efficacy Potentielt nye
frivillige DGI (n=100)
Ja, men i mindre grad

Nej, slet ikke

+ self-efficacy Potentielt nye
frivillige DGI (n=107)

Ved ikke

*(Respondenter er blevet vist oversigt over mulige emner, hvis de har svaret ’ja’ eller ’ved ikke’ til, om de gerne vil være frivillige fremadrettet. Hvordan nedenstående segmenter er defineret, er forklaret tidligere).
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6. USIKKERHED PÅ EGNE EVNER SOM BARRIERE (EPINION)

Blandt unge i den repræsentative gruppe kan vi med en kort passage om introduktion, oplæring og
møde med andre frivillige øge deres tro på egne evner markant. Særligt blandt de potentielle
frivillige.
Figur 6.6. Forestil dig, at du om en uge skal engagere dig i en af de frivillige aktiviteter, som du lige har valgt.
(+/- self-efficacy passage tilføjet for halvdelen af respondenterne): Inden du starter som frivillig, så vil du få en kort introduktion og oplæring i
relevante opgaver. Du vil også komme til at møde de andre frivillige, og som vil kunne hjælpe dig undervejs, hvis du er i tvivl om noget.
Forventer du, at når du herefter starter som frivillig, vil have den nødvendige viden og kompetencer?
100%
80%

6%

11%

60%
40%

1
+1

40%

t.
pc

int
po

12%

12%

19%

30%

44%

1
+3

t.
pc

int
o
p

62%

44%
20%

40%

33%

19%
6%

0%
- self-efficacy: Allerede frivillige + self-efficacy: Allerede frivillige
og vil mere, Epinion (n=52)
og vil mere, Epinion (n=72)
Ja, i høj grad

Ja, i nogen grad

- self-efficacy Potentielt nye
frivillige, Epinion (n=145)
Ja, men i mindre grad

Nej, slet ikke

+ self-efficacy Potentielt nye
frivillige, Epinion (n=151)

Ved ikke

*(Respondenter er blevet vist oversigt over mulige emner, hvis de har svaret ’ja’ eller ’ved ikke’ til, om de gerne vil være frivillige fremadrettet. Hvordan nedenstående segmenter er defineret, er forklaret tidligere).
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TEMA 7: FASTE VS. FRIE RAMMER

Undersøgelsesspørgsmål 20: Hvilke
rammer foretrækker unge, når de skal
være frivillige? Faste eller frie?
Undersøgelsesspørgsmål 21: Og hvem er
det der foretrækker hvad? (se også
tabelrapporter)
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7. FASTE VS. FRIE RAMMER

7. Opsummering: Faste vs. frie rammer
I undersøgelsen har vi afsøgt, hvorvidt unge foretrækker, at deres
arbejdsopgaver er defineret på forhånd (faste rammer), eller om de
foretrækker at være med til selv at definere dem (frie rammer).
Rammer kan være mere end selve opgaverne, fx fleksibilitet og dette er
ikke afdækket i denne undersøgelse.
Faste vs. frie rammer
• Over halvdelen af de unge trives bedst med faste rammer, hvor deres
opgaver på forhånd er defineret (figur 7.1 og figur 7.2).
• Undersøgelsen viser, at unge som allerede er frivillige i højere grad
foretrækker frie rammer end unge, som er potentielle frivillige, hvor kun
16 pct. foretrækker frie rammer blandt både unge tilknyttet DGI og
uden for DGI (figur 7.1 og figur 7.2).
Self-efficacy og frie rammer
• Undersøgelsen peger også på, at de unge, som foretrækker friere
rammer, er unge, som har en højere grad af self-efficacy og er lidt ældre.
Dette kan bl.a. forklares af, at der er en større andel af frivillige, hvorfor
det er forventeligt, at deres tro på, at de vil kunne udføre en lignende
opgave er større end unge, som aldrig har prøvet at være frivillige.
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7. FASTE VS. FRIE RAMMER

Blandt frivillige tilknyttet DGI foretrækker 54 pct. faste rammer, mens 26 pct. foretrækker frie.
Blandt frivillige i den repræsentative gruppe foretrækker 61 pct. faste rammer, mens 37 pct. foretrækker frie.
Figur 7.1. Angiv på en skala fra 1-5, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn :
Faste rammer:…...foretrække, at mine opgaver på forhånd er defineret, så jeg ved hvad jeg skal lave
Frie rammer:... foretrækker jeg, at mine opgaver ikke er defineret, og
100%

1%
3%
10%

80%

2%
7%
28%

31%

3%
6%
7%

4%
8%

22%

25%

60%

40%

30%

37%

26%

34%
21%

20%

17%
20%

0%
Faste rammer, frivillige, DGI
(n=707)

31%
16%

9%
Frie rammer, frivillige, DGI
(n=707)
5 - meget enig

Kolonne1
4

3

2

1 - slet ikke enig
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Faste rammer, frivillige, Epinion
(n=179)

Frie ammer, frivillige, Epinion
(n=179)

(ved ikke)
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7. FASTE VS. FRIE RAMMER

Blandt potentielle frivillige tilknyttet DGI foretrækker 61 pct. faste rammer, mens kun 16 pct. foretrækker frie.
Blandt potentielle frivillige i den repræsentative gruppe foretrækker 54 pct. faste rammer, mens 16 pct. foretrækker
frie.
Figur 7.2. Angiv på en skala fra 1-5, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn :
Faste rammer:…...foretrække, at mine opgaver på forhånd er defineret, så jeg ved hvad jeg skal lave
Frie rammer:... foretrækker jeg, at mine opgaver ikke er defineret, og
100%

80%

0%
1%
3%

1%
11%

6%
1%
6%

18%

35%
23%

33%

31%

60%

40%

6%

33%

34%
39%

30%

20%
28%
0%
Faste rammer, potentielle
frivillige, DGI (n=205)

20%

11%
5%

Faste rammer, potentielle
frivillige, Epinion (n=305)

Frie ammer, potentielle frivillige,
Epinion (n=305)

13%
3%
Frie rammer, potentielle frivillige,
DGI (n=205)
5 - meget enig

Kolonne1
4

3

2

1 - slet ikke enig
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(ved ikke)

74

7. FASTE VS. FRIE RAMMER

Karakteristik af unge, som godt kan lide en grad af frie rammer
(se separat tabelrapport for yderligere information)

De unge som gode kan lide en grad af frie rammer, DGI:
•
•

Samme andel mænd og kvinder.
Tendens til, at jo ældre man er, des bedre kan man lide fri rammer.

•

De er i højere grad frivillige på nuværende tidspunkt (81 pct. vs. 73 pct.).

•
•

Ingen forskel på motionsaktivitet og medlemskab i idrætsklub.
Ingen forskel på andelen, der vælger ’træning og idræt’ og ’leg og
bevægelse’.

•

De har større tro på egne evner, uden påvirkning. 70 pct. svarer, at de i
høj eller nogen grad vil have den forventede viden og kompetencer, når
de starter sammenlignet med 60 pct. af unge, der foretrækker faste
rammer. For unge, der foretrækker faste rammer, kan man flytte deres
tro på egne evner markant med en kort tekst om introduktion og
oplæring.

•

I forlængelse af ovenstående, viser undersøgelsen, at unge der godt kan
lide frie rammer, i lidt højere grad:
•

Oplever at kunne bidrage med relevant viden (92 pct. vs. 80 pct.)

•

Ser sig selv som en igangsætter-type (top-motiveret) (62 pct. vs. 37 pct.)

•

Angiver at have et stort netværk (69 pct. vs. 55 pct.)

De unge som godt kan lide en grad af frie rammer, Epinion:
• Overvægt af mænd (54 pct. vs. 39 pct.).
• Lille tendens til, at både ældre og den helt unge målgruppe, foretrækker
mere frie rammer end midtergruppen (20-24 år).
• De er i højere grad frivillige på nuværende tidspunkt (49 pct. vs 12 pct.).
• De er i lidt højere grad aktive med motion (62 pct. vs.56 pct.), og flere er
medlemmer i en idrætsforening/klub (42 pct. vs.26 pct.).
• Der er dog ingen forskel på andelen, der vælger ’træning og idræt’ og
’leg og bevægelse’.
•

•

De har større tro på egne evner, uden påvirkning. 67 pct. svarer, at de i
høj eller nogen grad vil have den forventede viden og kompetencer, når
de starter sammenlignet med 50 pct. af unge, der foretrækker faste
rammer. For unge, der foretrækker faste rammer, kan man flytte deres
tro på egne evner markant med en kort tekst om introduktion og
oplæring.
I forlængelse af ovenstående viser undersøgelsen, at unge der godt kan
lide frie rammer, i lidt højere grad:
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•
•

Er passionerede omkring et emne (66 pct. vs 42 pct.)
Ser sig selv som en igangsætter-type (top-motiveret) (62 pct. vs. 23 pct.)

•
•

Ser sig selv som en udadvendt person (63 pct. vs. 37 pct.)
Angiver at have et stort netværk (53 pct. vs. 25 pct.)
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TEMA 8: VIDEN OM MULIGHEDER FOR
FRIVILLIGHED PÅ UDDANNELSESSTEDER

Undersøgelsesspørgsmål 22: Mangler
unge viden om, hvad der er af muligheder
for at engagere sig via deres uddannelse?
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8. VIDEN OM MULIGHEDER FOR FRIVILLIGHED PÅ UDDANNELSESSTEDER

8. Opsummering: Viden om muligheder for frivillighed på uddannelsessteder
DGI ønsker at få flere inaktive unge i gang med at være aktive bl.a.
igennem frivilligt engagement ude på ungdomsuddannelserne. Derfor har
et af undersøgelsesspørgsmålene i undersøgelsen omhandlet de unges
viden om dette.
Unges viden om mulighed for frivilligt engagement
Undersøgelsen viser, at 61 pct. af unge tilknyttet DGI oplever at have viden
om hvilke muligheder, der er for at engagere sig i frivillige aktiviteter (figur
8.1).
Dette svarer 62 pct. af unge, tilknyttet DGI, som går på en gymnasial
uddannelse og 20 pct. af unge, der går på en erhvervsuddannelse (figur
8.1).
Når man ser på data fra unge, som ikke er tilknyttet DGI, så viser billedet
sig dog at være et noget andet. Her er det kun hver femte af de unge, som
ved hvorvidt, det er muligt at engagere sig i frivillige aktiviteter på deres
uddannelse eller i deres lokalområde.

Viden om idræt, bevægelse og træning som frivillige aktiviteter på
ungdomsuddannelserne
Selvom mange unge tilknyttet DGI angiver, at det er muligt at være frivillig
på deres uddannelse, så er det kun et fåtal af de unge (7 pct.), som nævner
frivillige aktiviteter, som idræt og bevægelse, når de uddyber deres svar
(citater 8.2).
Dette kunne således tyde på, at bevidstheden om muligheden for at
engagere sig med bevægelse på sin uddannelse er meget lav, også blandt
dem, som til dagligt er meget involveret i netop bevægelse og frivillighed
uden for uddannelsen.
Ser vi igen på andre unge, så har de meget lille viden om mulighed for
engagement via ungdomsuddannelserne. Blandt dem der svarer ja, så er
der 1 pct., der nævner noget om sport (citater 8.5). Det ser ud til slet ikke at
være på deres radar, at forbinde sit uddannelsessted med frivilligt
engagement, og slet ikke inden for bevægelse.

Her svarer 75 pct. af unge i undersøgelsen, nej eller ’ved ikke’ til, om det er
muligt at engagere sig som frivillig på deres gymnasium, og hele 88 pct. af
elever på erhvervsuddannelserne svarer dette.
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8. VIDEN OM MULIGHEDER FOR FRIVILLIGHED PÅ UDDANNELSESSTEDER

61 pct. af unge, tilknyttet DGI, kender til muligheder for at engagere sig i aktiviteter på
uddannelsen eller i lokalområdet.
Figur 8.1.
Er der nogle muligheder for at engagere sig i
frivillige aktiviteter i dit lokalområde?

Er der nogle muligheder for at engagere sig i frivillige
aktiviteter på dit uddannelsessted?
100%
80%

26%

28%
50%

44%

22%

33%

3%

47%
9%

10%

24%
39%
6%

2%

60%

29%
9%

6%
30%

40%
33%

62%

33%

65%

75%

65%

70%
56%

61%

20%
17%

26%

20%

0%
10. Klasse (n=12) Efterskole (n=23)

Gymnasial
uddannelse
(n=282)

Erhvervsfaglig
udd. (n=55)

Videregående
udd. (n=243)

Ja, notér venligst hvad:

Arbejder fuldtid Holder sabbatår
(n=178)
(n=88)
Nej

Jobsøgende Andet, primært Total (n=981)
o.lign. (n=18) 8.-9 klasse (n=81)

Ved ikke
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8. VIDEN OM MULIGHEDER FOR FRIVILLIGHED PÅ UDDANNELSESSTEDER (DGI)

Blandt idrætsaktive unge tilknyttet en uddannelse, kan 7 pct. nævne et frivillighedstiltag på
uddannelsen, som har med idræt og bevægelse at gøre.
Citater 8.2
”Der er mange udvalg på gymnasiet, som man
kan engagere sig i, såsom indsamling og
lektiehjælp.”

”Der er over 70 forskellige organisationer på CBS hvor
man kan engagere sig på den ene eller anden måde. Jeg
selv underviser i gratis dansetimer under ’CBS Dance’"

Kvinde, 15-19 år, læser på en gymnasial uddannelse

Kvinde, 20-24 år, læser på en videregående uddannelse

”Der er massere af mulighed for frivilligt
arbejde bl.a. indenfor bæredygtighed og i
forhold til skolefester.”

”Træner i sportsforeninger på uddannelsesstedet.”

Kvinde, 25-29 år, læser på en gymnasial uddannelse

Mand, 20-24 år, læser på en videregående uddannelse

”Jeg er ude til uddannelsesmesse og snakke
om min skole.”

”Frivillighedsarrangementer, som stafet for livet.”

Kvinde, 25-29 år, læser på en gymnasial uddannelse

Kvinde, 15-19 år, læser på en gymnasial uddannelse

23 personer ud af 351 nævner idræt, bevægelse eller træning. Kun unge, der siger, at det er muligt at være frivillig på ungdomsuddannelsen, har fået dette spørgsmål.
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8. VIDEN OM MULIGHEDER FOR FRIVILLIGHED PÅ UDDANNELSESSTEDER (DGI)

3 ud af 5 unge nævner idræt, bevægelse eller træning, når vi vi spørger om muligheden for
at engagere sig i frivillige aktiviteter i lokalområdet.
Citater 8.3
”Der er et bofællesskab jeg arbejder hos, hvor
man frivilligt kan tage de handicappede med
på tur for at give dem oplevelser ud over hvad
kommunen har råd til at give Kvinde,
dem.”15-19 år, sabbatår

”I lokalforeningen; i de sportsgrene vi tilbyder
eller selv starter noget nyt op.”
Kvinde, 15-19 år, sabbatår

”Der er utrolig mange organisationer inden for
forskellige områder – fx social hjælp.”

”Hjælpetræner på gymnastikhold.”

Kvinde, 15-19 år, arbejder fuldtid
Kvinde, 15-19 år, andet

”Der er tit aktiviteter i min forening der
kræver nogle frivillige.”

”Foreningslivet, indsamlinger, bloddonor m.fl.”
Mand, 15-19 år, sabbatår

Mand, 25-29 år, andet

145 personer ud af 249 nævner idræt, bevægelse eller træning. Kun unge, der siger, at det er muligt at være frivillig i deres lokalområde, har fået dette spørgsmål.
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8. VIDEN OM MULIGHEDER FOR FRIVILLIGHED PÅ UDDANNELSESSTEDER (EPINION)

Kun 21 pct. af den repræsentative gruppe af unge svarer ja til, at de kan engagere sig som frivillig på
deres uddannelsessted eller i deres lokalområde, mens langt størstedelen (46 pct.) svarer ’ved ikke’.
Figur 8.4. Er der nogle muligheder for at engagere sig i frivillige
aktiviteter på dit uddannelsessted?

Er der nogle muligheder for at engagere sig i
frivillige aktiviteter i dit lokalområde?

100%
80%

36%

37%

32%

33%
52%

49%

46%

52%

58%

39%

22%

28%

20%

15%

21%

Jobsøgende
o.lign. (n=55)

Andet (n=54)

Total (n=981)

57%

60%
40%

54%

42%

43%
55%

24%

24%

33%

20%
0%

10%

21%

10. Klasse (n=50) Efterskole (n=19)

25%
Gymnasial
uddannelse
(n=136)

12%
Erhvervsfaglig
udd. (n=58)

24%

27%
9%

Videregående
udd. (n=191)

Ja, notér venligst hvad:

Arbejder fuldtid Holder sabbatår
(n=190)
(n=23)
Nej

Ved ikke
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8. VIDEN OM MULIGHEDER FOR FRIVILLIGHED PÅ UDDANNELSESSTEDER (EPINION)

Kun 1 pct. af de unge i den repræsentative gruppe kan nævne et frivillighedstiltag på
uddannelsen, der handler om bevægelse og idræt.
Citater 8.5
”Der er rigtig mange udvalg; mentor, miljø,
radio, fest, fredagscafe og studiecafe”

”Sport”

Kvinde, 17 år, læser på en gymnasial uddannelse
Mand, 16 år, læser på en gymnasial uddannelse

”Der er forskellige foreninger, man kan
deltage i/tilmelde sig .”

I stedet nævner 21 pct. af respondenterne (n=20) ord,
der relateres til ’fest’, såsom fredagsbar, festudvalg og
fester.

Kvinde, 25 år, læser på en videregående uddannelse

Lidt mere end hver tiende nævner lektiehjælp (n=12)
og diverse foreninger (n=13).

”Forskellige arrangementer. Fx være med til
at stå for den årlige indsamling eller stå for
festerne på skolen”
Kvinde, 17 år, læser på en videregående uddannelse

1 personer ud af 95 nævner idræt, bevægelse eller træning. Kun unge, der siger, at det er muligt at være frivillig på ungdomsuddannelsen, har fået dette spørgsmål.
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8. VIDEN OM MULIGHEDER FOR FRIVILLIGHED PÅ UDDANNELSESSTEDER (EPINION)

1 ud af 4 unge, som ikke er tilknyttet DGI, nævner bevægelse eller træning, når vi vi
spørger om muligheden for at engagere sig i frivillige aktiviteter i lokalområdet.
Citater 8.6
”Der er en ’klub’, hvor man kan være med til at
sætte events op omkring i byen/kommunen.”

”Frivillig sportstræner i fodboldklub eller
lignende.”

Mand, 29 år, andet

Mand, 26 år, arbejder fuldtid

” Lektiehjælp, børneklubber, samarit,
genbrugsbutikker, besøgsven, mentor,
børneven, rådgiver til selvhjælp.”

”Hjælpe til i den lokale idrætsforening.”
Mand, 24 år, arbejder fuldtid

Kvinde, 27 år, arbejder fuldtid

”Massere af idrætsforeninger.”
” Gymnastikforening, FOF, bestyrelser og
frivillige foreninger.”

Mand, 22 år, arbejder fuldtid

Kvinde, 29 år, sabbatår

19 personer ud af 73 nævner idræt, bevægelse eller træning. Kun unge, der siger, at det er muligt at være frivillig i deres lokalområde, har fået dette spørgsmål.
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TEMA 9: DE TOPMOTIVEREDE UNGE
Undersøgelsesspørgsmål 23: Hvor mange
af de unge kan gå under kategorien ”topmotiverede” unge?
Undersøgelsesspørgsmål 24: Hvad
karakteriserer de top-motiverede unge? (se
også tabelrapporter)
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9. DE TOP-MOTIVEREDE UNGE

9. Opsummering: De top-motiverede unge
DGI beskriver selv de top-motiverede således:

Hvor mange igangsætter-typer er der?

De top-motiverede frivillige er dem, som har et stærkt drive for iværksætteri.
De elsker at sætte ting i gang, lede dem, og får naturligt andre folk med sig.

• En relativ stor andel af unge ser sig selv som ’igangsætter-typer’, heraf
42 pct. tilknyttet DGI og 31 pct. af andre unge (figur 9.1).

De top-motiverede falder i forskellige grupper, hvoraf nogle kan kaldes
”kulturiværksættere” ved at arrangere urban ungdomskultur i bred forstand,
musik, koncerter, mad måske bevægelse mv. En anden gruppe er
idrætsprofilerne, som fx har været på idrætshøjskole, - efterskole, DGI’s
Verdenshold, læser idræt på universitetet el.lign., og som har et stærkt drive
for at skabe bevægelseskulturer og aktiviteter, hvor de bor, færdes, deres
byrum, idrætshallen mv. Man finder også top-motiverede frivilligt engagerede
i lokalsamfundene, landsbyerne mv., hvor de ønsker at sætte liv i
lokalsamfundet.

Hvem er de?

Det har ikke været et primært formål med undersøgelsen at afdække,
hvem de topmotiverede er, men DGI har alligevel været nysgerrige på
gruppen, hvorfor et enkelt spørgsmål er medtaget for at forsøge at
identificere, hvor mange af de unge, som vil kunne kaldes en eller anden
grad af top-motiveret ud fra dimensionen: ”Jeg ser mig selv, som en
’igangsætter type’, der elsker at starte og igangsætte nye ting”.

• Der er ikke forskel på alder. Der ses en lille tendens til, at der er flere
mænd og unge tilknyttet en idrætsforening, som er top-motiverede
blandt den repræsentative gruppe. Generelt er flere af de topmotiverede engagerede i frivillige aktiviteter.
• De kan bedre lide frie rammer, er mere udadvendte, brænder for et
emne og har et større netværk end unge, som ikke er top-motiverede.
Motiveres de af incentives?
• Overordnet ses ingen forskelle på valget af annoncer (jf. afsnit 5.
Incentives). Men når vi ser separat på den top-motiverede, så ses et
interessant fund. Unge tilknyttet DGI vælger i højere grad nogle af de
emner, hvor der er et stort startbeløb italesat – eksempelvis at sætte sin
uddannelse i gang med 5000 kr. eller blive kulturiværksætter med
10.000 kr. i startbeløb.
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9. DE TOP-MOTIVEREDE UNGE

En relativ stor andel af unge ser sig selv som ’igangsætter-typer’, heraf 42 pct.
tilknyttet DGI og 31 pct. af andre unge.
Figur 9.1. Angiv på en skala fra 1-5, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn :
Jeg ser mig selv som en 'igangsætter-type', der elsker at starte og igangsætte nye ting
100%

1%
4%

8%

17%

10%

80%
24%
60%

35%
28%

40%
27%
20%

20%
15%

11%

Andel topmotiverede, DGI (n=976)

Andel topmotiverede, Epinion (n=789)

0%
5 - meget enig

4

3

2

1 - slet ikke enig
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9. DE TOP-MOTIVEREDE UNGE

Karakteristik af de top-motiverede unge
(se separat tabelrapport for yderligere information)

Forskelle på top-motiverede og ikke top-motiverede, DGI:

Forskelle på top-motiverede og ikke top-motiverede, Epinion:

•
•

Samme andel mænd og kvinder.
Ingen aldersforskelle.

•
•

Lille overvægt af mænd (54 pct. vs. 42 pct.).
Ingen aldersforskelle.

•

Der er ikke forskel på, hvor mange der er aktive med motion eller medlem
af en idrætsforening.
De er i højere grad frivillige på nuværende tidspunkt (79 pct. vs. 69 pct.).

•

Der er ikke forskel på, hvor mange der er aktive med motion, men lidt
flere top-motiverede angiver at være medlem af en idrætsklub (35 pct.
vs. 23 pct.).

•
•

De er i højere grad frivillige på nuværende tidspunkt (35 pct. vs 18 pct.).
Ingen forskel på andel med overvejelser om at engagere sig i frivillighed,
men forskel på det tidsmæssigt perspektiv. Hvor flere top-motiverede
potentielle frivillige forventer at være i gang inden for de næste 6
måneder (43 pct. vs. 33 pct.).

•

De top-motiverede kan godt lide, at deres rammer er definerede på
forhånd, ligesom dem der ikke er top-motiverede, men en større andel
af de top-motiverede end ikke-topmotiverede (45 pct. vs. 13 pct.) har det
også fint med selv at finde på deres opgaver løbende.
De angiver i større grad, at der er emner, som de brænder for (71 pct. vs.
42 pct.).
Flere af de top-motiverede oplever sig selv som en udadvendt person (65
pct. vs. 30 pct.).
Flere af de topmotiverede oplever at at have et stort netværk (5 pct. vs.
17. pct.).

•
•

•

•

Ingen forskel på andel med overvejelser om at engagere sig i frivillighed,
men forskel på det tidsmæssige perspektiv. Hvor flere top-motiverede
potentielle frivillige forventer at være i gang inden for de næste 6 måneder
(71 pct. vs. 54 pct.).
De top-motiverede kan i mindre grad end de ikke top-motiverede lide, at
deres rammer er definerede på forhånd (52 pct. vs. 62 pct.). Og 32 pct. af de
topmotiverede foretrækker frie rammer, hvor de selv skal finde på dem
løbende, sammenlignet med 13 pct. af de ikke top-motiverede.
De brænder i høj grad for et eller flere emner (91 pct.) (sammenlignet med
75 pct. af ikke top-motiverede).

•

•

86 pct. oplever sig selv som udadvendte personer (sammenlignet med 63
pct. af de ikke top-motiverede).

•

•

74 pct. vurderer, at de har et stort netværk sammenlignet med 47 pct. af de
ikke top-motiverede.

•
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9. DE TOP-MOTIVEREDE UNGE (DGI)

Top-motiverede tilknyttet DGI motiveres af et højt startbeløb.
Figur 9.2 Topmotiverede: Forestil dig, at dette var nogle af
mulighederne for frivillige aktiviteter på din uddannelse eller i
dit lokalområde. Markér dem, som du synes, lyder interessante
(blandt top-motiverede)
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Nye træningsformer (+ 300 kr. pr. måned)

37%
37%

Psykisk sårbare unge (+ 2000 kr. pr. halvår)

36%
41%

Bevægelsesagent (+300 kr. pr. måned)

36%

Stress blandt unge (+2000 kr. pr. halvår)

31%

Uddannelse i bevægelse (opstart 5000 kr.)
19%

Kultur-iværksætter (opstart 10.000 kr.)

49%
45%

32%

16%
14%

Lokal fodboldklub (+300 kr. pr. måned)
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9%
11%

Lokal fodboldklub (+300 kr. pr. måned)

12%
9%

Ingen af de viste

80%

47%
45%

Når du har tid/fede gavekort
De topmotiverede
har en signifikant
højere tendens til
at vælge de tre
udpegede
aktiviteter, når de
øvrige
baggrundsvariabl
e (køn, alder,
region, tid brugt
på at kigge på
annoncerne)
holdes konstant.

60%

39%
36%

Nye træningsformer (+ 300 kr. pr. måned)
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Når du har tid/fede gavekort

Ingen af de viste

80%

Figur 9.3 ’Almindeligt’ motiveret: Forestil dig, at dette var
nogle af mulighederne for frivillige aktiviteter på din
uddannelse eller i dit lokalområde. Markér dem, som du
synes, lyder interessante (blandt-topmotiverede)

9%
10%

- incitament, topmotiverede DGI (n=216)

- incitament, 'almindeligt' movtiverede DGI (n=292)

+ incitament, topmotiverede, DGI (n=196)

+ incitament, 'almindeligt' movtiverede, DGI (n=276)
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9. DE TOP-MOTIVEREDE UNGE (EPINION)

Top-motiverede unge, som ikke er tilknyttet DGI, er ikke motiveret at et højt startbeløb – når vi
kigger på idræt og bevægelse. Gavekort ser ud til, at kunne motivere målgruppen yderligere.
Figur 9.4. Topmotiveret motiveret: Forestil dig, at dette var
nogle af mulighederne for frivillige aktiviteter på din
uddannelse eller i dit lokalområde. Markér dem, som du synes,
lyder interessante (blandt top-motiverede)
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Psykisk sårbare unge (+ 2000 kr. pr. halvår)
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Stress blandt unge (+2000 kr. pr. halvår)
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Når du har tid/fede gavekort
Lokal fodboldklub (+300 kr. pr. måned)

60%

19%
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Figur 9.5. ’Almindeligt’ motiveret: Forestil dig, at dette var
nogle af mulighederne for frivillige aktiviteter på din
uddannelse eller i dit lokalområde. Markér dem, som du
synes, lyder interessante (blandt-topmotiverede)
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10. METODE-BILAG
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DATAINDSAMLING

Dataindsamling
Med udgangspunkt i de opstillede hypoteser og undersøgelsesspørgsmål er
der udformet et spørgeskema til at afdække dem. (Se oprindelige
hypoteser til højre). Der er blevet brugt forskellige teknikker til at få svar.
Spørgeskemaet er sendt ud via DGI’s egne kanaler til alle unge mellem 1529 år, som har skrevet sig op til at modtage information fra DGI. Mange af
dem er aktive medlemmer i DGI, nogen har været det tidligere, men fælles
for dem er, at de er i netværket, og derfor omtaler vi gruppen som ‘de
idrætsvante’ i undersøgelsen.
Ligeledes er undersøgelsen blevet udsendt via en af /KL.7’s
underleverandører, nemlig Epinion og Cint, hvor der er indhentet et
repræsentativt udsnit af unge danskere mellem 15-29 år. Denne gruppe
kaldes ‘de repræsentative unge’ i undersøgelsen, vel vidende at denne
betegnelse ikke er dækkende, men valgt således, at rapporten er lettere at
læse.
Dataindsamlingen stod på i to uger fra d. 9. januar til d. 23. januar 2019, og i
alt kom 979 brugbare besvarelser igennem DGI’s egne kanaler og 789
igennem Epinion.

Emner og hypoteser
HYPOTESE 7.4: Sager der arbejder for at gøre inaktive unge mere aktive er attraktiv for visse
forbeholdne frivillige, dvs. det at involvere de inaktive, sårbare, måske overvægtige i
bevægelse (gennem fællesskab).
HYPOTESE 1.5: Prioritering af aktiviteter og fritidsarbejde, hvor der er et økonomisk
incitament (løn) eller anden gode (fx adgang til festival, gratis..). Er dette vigtigt for alle typer
af unge eller hvem er det særligt vigtigt for?
f

HYPOTESE 1.3: Usikkerhed om egne evner er en barriere for de forbeholdne frivillige. Af egne
evner kan det være forskellige ting: Er jeg passioneret nok i forhold til sagen, ved jeg nok om
emnet, har jeg status nok (eller vil folk synes det er fjollet at jeg melder mig, bliver jeg stillet
til skue)?
HYPOTESE 1.8: Mentale modeller af hvad frivillighed er, er markant forskellig fra forbeholdne
frivillige og frivillige, og røber nogle af de eksisterende barrierer og forestillinger
HYPOTESE 3.2: Det er vigtigt, at der er klare rammer, så de ved hvad de siger ja og nej til.
Uklare rammer om hvad man siger ja til kan være en barriere for at blive frivillig. Det er vigtigt
at finde ud af, hvad en uklar ramme betyder. ELLER:
HYPOTESE 3.3 (Modsat 3.2): Det er vigtigt, at de selv kan være med til at skabe rammerne og
selv byde ind. Hvad betyder det selv at byde ind? Kan man byde ind på budget, altså frie midler,
mv.
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FORDELINGER

Fordelinger på køn, alder og region
Fordelinger i besvarelser, Epinion*
Variable

Fordelinger i besvarelser, DGI*

31%
35%
35%

Sample antal
207
293
289

Sample %
26%
37%
37%

Kvinder
Mænd

49%
51%

428
361

54%
46%

Region Hovedstaden

34%

240

Region Sjælland

12%

Region Syddanmark

Kategori

Sample - antal

Sample - %

Alder

15-19 år
20-24 år
25-29 år

448
305
228

46%
31%
23%

Køn

Kvinder
Mænd

751
230

77%
24%

30%

Region Hovedstaden

140

14%

104

13%

Region Sjælland

112

11%

20%

151

19%

Region Syddanmark

304

31%

Region Midtjylland

24%

208

26%

Region Midtjylland

322

33%

Region Nordjylland

10%

86

11%

Region Nordjylland

100

10%

100%

789

100%

978

100%

Kategori

POP

Alder

15-19 år
20-24 år
25-29 år

Køn

Region

TOTAL

*) Der var flere udfordringer med datakvaliteten på Epinions panel, med mange
unge ’straight liners’ – unge der svarer samme kategori til alle spørgsmål igennem
hele undersøgelsen - og speeders – der færdiggør undersøgelsen på uhørt kort tid. Vi
har derfor været konservative med datarensningen og diskvalificeret 177
respondenter fra de endelige resultater, som enten gennemførte undersøgelsen på
under 2 minutter eller svarede ’ved ikke’ til alle spørgsmål.

Variable

Region

TOTAL

*) Det er ikke en repræsentativ stikprøve fra DGI’s medlemmer, der har svaret
undersøgelsen. Endvidere så er det primært unge, som allerede er frivillige eller som
tidligere har været frivillige, som har svaret undersøgelsen.
Der skal derfor udvises påpasselighed med at generalisere til samtlige unge
tilknyttet DGI ud fra undersøgelsens resultater.
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YDERLIGERE INFORMATION
Tabelrapporter:
Foruden denne rapport foreligger et antal
tabelrapporter, hvis man ønsker at dykke
ned i specifikke emner eller data.
Kontaktperson fra DGI:
Frederik Sperling
Frederik.Sperling@dgi.dk
Kontaktperson fra /KL.7:
Lilie Darsø
Lilie@kl7.dk
Copyright /KL.7

93

