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UNDERSØGELSENS DATAGRUNDLAG

• To spørgeskemaundersøgelser:

• Foreningsformænd i samtlige 

folkeoplysende foreninger 291 

(ud af 930 foreninger)

• 2.082 foreningsmedlemmer i 49 

udvalgte foreninger

• Interviews med udvalgte 

foreningsformænd

Foto: colourbox



ET STÆRKT FORENINGSLIV

• Mange foreninger sammenlignet med andre 

kommuner– og mange forskellige typer af 

foreninger.

• Foreningerne afholder mange aktiviteter –

idrætsforeningerne ofte flere gange om ugen.

• Mange mindre foreninger har slet ikke fokus på 

børn- og ungemedlemmer – og 39 pct. af 

foreningerne har slet ingen medlemmer under 18 

år.

• De fleste foreninger oplever medlemsfremgang.

• Medlemmerne er loyale.
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MØNSTRE I FORENINGSLANDSKABET

! PERSPEKTIVER

• Det er ikke foreningernes aktiviteter – men 

foreningernes størrelser, der ser ud til at have 

størst betydning.

• Geografien er afgørende for både målgrupper 

og samfundsengagement
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TILFREDSHED MED FORENINGSLIVET

Foreningerne er tilfredse…
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Foreningens kontakt med forvaltningen

Foreningens økonomi

! PERSPEKTIVER

• God dialog med forvaltningen giver 

tilfredse foreninger.

• Foreningerne ser generelt positivt på 

fremtiden.

Foto: Aarhus Kommune



TILFREDSHED MED FORENINGSLIVET

… men de ser også udfordringer
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Konkurrere med øvrige fritidstilbud
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Finde medlemmer til bestyrelsen

‘Oplever I de følgende elementer i foreningens daglige virke 
som let eller svært? (‘svært’ eller ‘meget svært’)

Foto: Vildmedfoto.dk



FORENINGERNES FACILITETER

• Generel tilfredshed med 

faciliteterne.

• Men størst utilfredshed 

med adgangen og 

faciliteternes stand.

• 41 pct. af foreningerne har 

ikke et fast sted at mødes 

efter aktiviteterne – særligt 

små og mellemstore 

foreninger.

• Medlemmerne benytter 

faciliteterne udenfor de faste 

aktiviteter – når det er 

muligt.

73

69

59

58

45

11

15

19

12

13

16

13

20

23

19

0

3

3

7

23

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Faciliteter til foreningens aktiviteter

Lokalernes egnethed til formålet

Faciliteternes stand

Mængden af lokaler til rådighed

Adgang til samlingssted for
medlemmerne

Tilfreds Hverken eller Utilfreds Ved ikke/ikke relevant

Figuren viser fordelingen af svar på spørgsmålet: ’I hvor høj grad er foreningen 

tilfreds med følgende forhold vedrørende faciliteter?’ (n=291). 



FORENINGERNES FACILITETER

• Generel tilfredshed med 

faciliteterne.

• Men størst utilfredshed med 

adgangen og faciliteternes 

stand.

• 41 pct. af foreningerne har 

ikke et fast sted at mødes 

efter aktiviteterne –

særligt små og 

mellemstore foreninger.

• Medlemmerne benytter 

faciliteterne udenfor de faste 

aktiviteter – når det er 

muligt.
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Figuren viser formændenes svar på spørgsmålet ’Hvilke fysiske rammer har foreningen for det sociale samvær 

mellem medlemmerne?’ (n=291)



FORENINGERNES FACILITETER

• Generel tilfredshed med 

faciliteterne.

• Men størst utilfredshed med 

adgangen og faciliteternes 

stand.

• 41 pct. af foreningerne har 

ikke et fast sted at mødes 

efter aktiviteterne – særligt 

små og mellemstore 

foreninger.

• Medlemmerne benytter 

faciliteterne udenfor de 

faste aktiviteter – når det er 

muligt.
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Figuren viser svarfordelingen til spørgsmålet ”Hvor ofte benytter du dig af denne mulighed?” blandt 

medlemmerne´, der har svaret ’Ja’ til at de kan benytte foreningens faciliteter uden for de planlagte 

aktiviteter (n=945)



FORENINGERNES FACILITETER

! PERSPEKTIVER

• De store (idræts)foreninger mangler faciliteter.

• Fokus på fleksibel brug af faciliteterne.

• Lokale faciliteter er vigtige – især for børnene.

Foto: Aarhus Kommune



FORENINGERNES 

FÆLLESSKABER

• Foreninger og medlemmer oplever 

godt socialt miljø.

• Medlemmerne har stort udbytte af 

foreningslivets fællesskaber.

• Det sociale miljø er vigtigt - særligt 

børn og unge. Men de mødes 

sjældent udenfor aktiviteterne.

Foto: Aarhus Kommune



• Både foreninger og medlemmer 

bidrager til det sociale miljø.

• Der arrangeres mange sociale 

arrangementer – særligt i 

midtbyen.

• Adgang til sociale rammer er vigtige 

for fællesskaberne.
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FORENINGERNES 

FÆLLESSKABER



• Både foreninger og medlemmer 

bidrager til det sociale miljø.

• Der arrangeres mange sociale 

arrangementer – særligt i midtbyen.

• Adgang til sociale rammer er 

vigtige for fællesskaber.
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FORENINGERNES 
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Figuren viser svarfordelingen til spørgsmålet ”Hvor ofte mødes I efter aktiviteterne til hygge, snak og andet 

socialt samvær?” fordelt på hvor medlemmerne kan mødes efter aktiviteterne. (n=1.169)



• Næsten 3 ud af 4 foreninger har 

haft et eller flere samarbejder med 

andre aktører i de seneste 5 år.

• De største foreninger engagerer 

sig mest i samskabelse med 

omverden.

• Foreninger i oplandsområderne 

tillægger relationen til 

lokalområdet størst betydning.

• Stor variation i foreningslivet.

FORENINGERNE OG DET STORE 

FÆLLESSKAB
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Figuren viser svarfordelingen til spørgsmålet ’Hvor stor betydning har de følgende forhold for foreningens 

arbejde og relationer til lokalsamfundet?’ blandt foreningerne (n = 291).



! PERSPEKTIVER

• Børn og voksne har forskellige behov omkring 

fællesskaber.

• Adgang til et fast sted at mødes betyder noget 
for fællesskaberne for de voksne

• Foreninger og kommunen har fælles 

værdier.

FORENINGERNES 

FÆLLESSKABER

Foto: Aarhus Kommune



FRIVILLIGHED OG MOTIVATION

• Frivillighed er en af foreningernes primære udfordringer i 

fremtiden.

• Men meget få foreninger har fået færre frivillige.

• Stærkt frivilligt engagement i de øvrige typer af foreninger –

47 pct. af medlemmerne har frivillige opgaver (23 pct. blandt 

idrætsforeningernes medlemmer).

• Stærk frivilligkultur blandt de øvrige typer af foreninger.
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FRIVILLIGHED OG MOTIVATION

Hvad motiverer til frivillighed?
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Hvis det lyder sjovt

Hvis det giver mulighed for socialt
netværk og fællesskab

Hvis jeg blev spurgt

Hvis jeg får mulighed for at gøre
brug af mine kompetencer

Hvis jeg lærer noget nyt og får nye
færdigheder

Hvis jeg kan få faglige kompetencer

Hvis det styrker mit CV og
jobmuligheder

Hvis jeg får inspiration til mit
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Hvis jeg kan komme på kursus

Andet

Ved ikke

Jeg ønsker ikke at deltage i frivilligt
arbejde

• De frivillige motiveres af fællesskab og netværk

• De ikke-frivillige adskiller sig ikke markant – og 

meget få afviser at deltage i frivilligt arbejde 



FRIVILLIGHED OG MOTIVATION

Potentiale for frivillighed

! PERSPEKTIVER

• Strategi for frivillighed

Foreninger med en strategi har lettere ved at finde frivillige.

• Kultur for frivillighed

Opgaverne i foreningen er fælles opgaver frem for bestyrelsens 

opgaver.

• Tilrettelæggelsen af frivillige opgaver

Tilrettelægge fleksible og specifikke opgaver frem for faste poster og 

udvalg

Foto: Aarhus Kommune



PERSPEKTIVER TIL EN NY SPORT OG 

FRITIDSPOLITIK 2022-2025

• Husk alle aktører

• Rigdom i variationen – småt er også godt

• Hverdagsaktiviteter og specialisterne 

• Faciliteterne er vigtige – de bliver allerede 

brugt fleksibelt, men kan det element styrkes?

• Naturen er stadig danskernes fortrukne 

motionsfacilitet

• Fællesskaber er ikke kun vigtige for de unge 

• Lederne og trænerne er især vigtige for de 

unges fællesskaber

• Samarbejde – stort er godt 

• Frivillighed – der er gode odds for flere

Foto: Aarhus Kommune
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UNDERSØGELSENS DATAGRUNDLAG
Foreningstype Antal foreninger Svar Svarproce

nt

Idrætsforeninger 601 200 33

Øvrige foreningstyper 329 91 28

Uniformerede korps 63 17 27

Pensionistforeninger 19 10 53

Politiske foreninger 15 3 20

Religiøse foreninger 22 8 36

Øvrige foreninger 210 53 25

Total 930 291 31

Besvarelser

Alder < 16 år 615

16 – 24 år 111

25 – 39 år 157

40 – 59 år 351

60 år + 450

Foreningstype Idrætsforeninger 1.701

Øvrige foreningstyper 382

Uniformerede korps 295

Øvrige foreninger 87

Foreningstørrelse Mindre foreninger 53

Mellemstore foreninger 223

Store foreninger 1.746

Foreningens geografiske område Aarhus Midtby 540

Bynære lokalområder 994

Oplandsområder 544

Total 2.082


