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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.

”

Definition af frivillighed
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.

Der skelnes i undersøgelsen mellem forskellige grupper af frivillige:
Ø Unge som allerede er frivillige i foreninger, DGI eller andre steder.
Ø Potentielle frivillige unge, som ikke på tidspunktet for undersøgelsen
er frivillige, men gerne vil 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.
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