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 � To tredjedele af de adspurgte foreninger 
opererer med en decentral organisation. 
Det er særligt organisationer med indivi-
der som medlemmer, der har en decentral 
organisation.

 � Over 40% af de adspurgte foreninger oplever, 
at samarbejdet mellem den centrale og 
decentrale organisation er mindre transparent 
eller slet ikke transparent. 

 � Over halvdelen af alle de foreninger som har 
angivet, at de ønsker mere frivillighed i deres 
organisation mangler en tydelig strategi for 
arbejdet med frivillighed. 

 � Foreninger med medlemsvækst har oftere 
en strategi for arbejdet med frivillighed end 
de foreninger som ikke oplever vækst i deres 
medlemstal. 

 �  Andelen af organisationer som oplever vækst 
i medlemstallet er på det laveste niveau siden 
2010. 

 � Andelen af fagforeninger som oplever vækst i 
medlemstallet er på det laveste niveau siden 
undersøgelsen startede i 2009.

 � Næsten en tredjedel af de adspurgte organi-
sationer kender ikke til deres organisations 
fastholdelsesprocent.

 � Blandt foreninger med vækst i medlems- 
tallet og individer som medlemmer er  
member-get-member og sociale medier de 
mest benyttede rekrutteringsmetoder.

 � Blandt foreninger med vækst i medlems- 
tallet og organisationer som medlemmer  
er netværk og member-get-member de  
mest benyttede rekrutteringsmetoder.

Fremhævede pointer
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Det er ottende gang at undersøgelsen gennem-
føres, og årets undersøgelse er den hidtil mest 
omfattende med i alt 139 unikke besvarelser af det 
udsendte hovedsageligt kvantitative spørgeskema.

Nogle temaer går igen fra de foregående år. 
Dette er fx temaet om medlemsvækst og fast-
holdelse samt temaet om arbejde med data og 
digitalisering. Disse tilbagevendende emner gør 
det muligt at se forandringer over tid og dermed 
give et længere perspektiv på udviklingen i 
foreningsarbejdet. 

I årets rapport er der desuden taget højde for for-
skellen mellem foreninger, der hovedsageligt har 
individer som medlemmer og dem der hovedsage-
ligt har organisationer som medlemmer, ligesom 

data også vil blive præsenteret efter specifik 
foreningstype, hvor det er relevant. 

Rapporten er bygget op omkring følgende afsnit:

 � Dataindsamling og deltagende organisationer

 � Udvikling i medlemstal, rekruttering og 
fastholdelse

 � Organisering, frivillighed og decentralt 
foreningsarbejde

I slutningen af de sidste to afsnit kigges der via 
infografik særskilt på foreninger med individuelle 
medlemmer og på foreninger med organisationer 
som medlemmer. 

Indledning
Foreningsundersøgelsen 2017 sætter særligt fokus på arbejdet med den decentrale medlems- 
organisation. I en tid karakteriseret ved urbanisering og centralisering er ønsket med undersøgelsen, 
at bidrage med viden om den rolle som det centrale, såvel som decentrale foreningsarbejde udgør for 
derigennem at give nye perspektiver på fællesskaber og samarbejdsformer i det nordiske foreningsliv. 
Rapporten belyser på den baggrund muligheder og udviklingspotentialer i foreningernes arbejde for 
bedre at understøtte beslutningsprocesser, udvikling og ledelse i nordiske foreninger.

Kort om dataindsamlingen
I analysen har vi ved sammenligning af respondentgrupper så vidt muligt brugt statistisk signifikans 
med et tillidsniveau på 95%. Undersøgelsen dækker hovedsageligt danske foreninger men indbefatter 
i år for første gang også svenske og norske foreninger.

Rapporten bør først og fremmest ses som en temperaturmåling på foreningslivet snarere end en 
akademisk forskningsrapport.
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 Baggrund: 
Dataindsamling og 
deltagende organisationer 
Undersøgelsens data blev indsamlet i andet 
kvartal 2017 gennem et digitalt spørgeskema, 
der blev distribueret via Groupcares nyhedsbrev, 
LinkedIn og via direkte mail til udvalgte medlems- 
organisationer. 

Figur 1.1: Fordeling af foreningstyper i undersøgelsen

Om undersøgelsens respondenter
Data viser at diversiteten blandt de 139 deltagende foreninger er stor. Besvarelserne af spørgeskemaet 
fordeler sig inden for medlemsorganisationer af følgende typer (deltagerprocent afrundet til heltal):
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Under 100 medlemmer

101-500 medlemmer
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Figur 1.2: organisationer med 2.001-10.000 medlemmer er bedst repræsenteret i undersøgelsen

32% 

68%

Organisationer 
primært med 
individer som 
medlemmer

Organisationer 
primært med 
virksomheder eller 
andre medlems-
organisationer 
som medlemmer

Figur 1.3: Flertallet af de deltagende organisa-
tioner har primært individer som medlemmer

Figur 1.4: Organisationer med 10 ansatte eller fær-
re er særligt godt repræsenteret i undersøgelsen
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Figur 1.5: Særligt medarbejdere inden for administrativ ledelse har deltaget i undersøgelsen
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Medlemstal, fastholdelse  
og rekruttering
Hvert år spørges der i undersøgelsen ind til udvik-
lingen i medlemstal, fastholdelse og medlems- 
rekruttering for på den måde at kunne belyse 
den historiske udvikling og udpege 
trends på medlemsområdet. 

Foreningsundersøgelsen 2017 viser 
(figur 2.1), at andelen af organi-
sationer der oplever vækst i med-
lemstallet er den laveste i de otte år 
undersøgelsen er blevet gennemført. 
Til gengæld er andelen af organisationer 
med stabilitet i medlemstallet den højeste i 
undersøgelsens historie. Kun 29% oplever vækst i 
medlemstallet, 45% oplever stabilitet og 26% af de 
adspurgte oplever nedgang i medlemstallet. 

Den store øgning i procentdelen af foreninger 
som oplever stabilitet forklarer delvis den lavere 

procentdel af foreninger med vækst i med-
lemstallet. Men samlet set er tallene 

foruroligende, da også andelen af for-
eninger der oplever nedgang i deres 
medlemstal ligger historisk højt.

For at sige noget nærmere om bag-
grunden for denne udvikling, er det 

interessant at kigge på om enkelte 
foreningstyper er særligt udsatte. Vi 

har derfor set nærmere på den historiske 
udvikling for de to største foreningstype-grupper 
der deltager i undersøgelsen; hhv. fagforeninger 
og branche- og arbejdsgiverorganisationer.

Figur 2.1: Andel af foreninger med vækst i medlemstallet laveste i undersøgelsens historie 
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Stort fald i andelen af fagforeninger  
med medlemsvækst
I den historiske sammenligning over fagforenin-
ger og branche- og arbejdsgiverorganisationers 
medlemsvækst viser det sig, at særligt fagforenin-
gerne i 2017 har haft svært ved at rekruttere nye 
medlemmer, som man kan se i figur 2.2, mens 
det af figur 2.3 fremgår at heller ikke mange 
branche- og arbejdsgiverorganisationer har 
oplevet medlemsvækst i år. 

Godt nok viser der sig over de sidste år 
en stigning i andelen af fagforeninger 
med stabilitet i deres medlemstal, 
men overordnet er tallene dyster 
læsning, da også andelen af fag-
foreninger med decideret nedgang 
i medlemstallet er det højeste, 
siden målingen blev foretaget første 
gang. Her er tallene noget mere positive 
for branche- og arbejdsgiverorganisationerne, 
da andelen af foreninger med stabilitet er steget 
markant fra 2014 til 2017, samtidig med at 

andelen af foreninger med nedgang i medlems- 
tallet er faldet stødt.

Flertallet af de deltagende foreninger 
har styr på fastholdelsen
Set på den historiske udvikling for samtlige 
adspurgte foreninger ser vi, at fastholdelses- 
evnen i år er mere eller mindre uforandret (se  
figur 2.4 næste side). Andelen af foreninger, hvor 
flere end to tredjedele af medlemmerne stadig var 

medlemmer et år efter deres indmeldelse 
ligger flot på 62%, mens det kun er 

2% af de adspurgte foreninger, der 
har oplevet, at under en tredjedel 
stadig var medlemmer et år efter 
deres indmeldelse. Sammenholdt 

med data på side 8 som viste, at 
andelen af foreninger med stabilitet i 

medlemstallet i år er meget høj, er det 
en smule bemærkelsesværdigt, at andelen 

af foreninger med høj fastholdelsesevne ikke er i 
stigning. 

Figur 2.2: Fagforeninger oplever historisk  
lav medlemsvækst

Figur 2.3: Rekord mange arbejdsgiver- eller  
brancheorganisationer har stabilitet i medlemstallet 
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Baggrunden for denne diskrepans kan dog 
skyldes, at opgørelsen af fastholdelsesevnen fore-
tages et år bagudrettet, hvorfor tallene til næste 
år bør vise en klar stigning i andelen af foreninger 
med høj fastholdelsesevne. 

Værd at bemærke ved figur 2.4 er også, at andelen 
af foreninger som ikke kender deres fastholdelses- 
procent igen i år ligger meget højt. Dette tyder 
på, at fastholdelse ikke har den højeste prioritet i 
mange organisationer, hvilket er bemærkelsesvær-
digt i forhold til at en voksende andel oplever fald 
i medlemstallet som vist i figur 2.1. Denne andel 
af foreningerne står samtidig tilbage med et ikke 
indfriet udviklingspotentiale, da fastholdelse af 
medlemmer over tid er en af de mest effektive, og 
billigste, måder at opnå vækst i medlemstallet på.

Netværk hitter til rekruttering  
af nye medlemmer
I lyset af forrige er det interessant at se på, 
hvordan foreningerne rekrutterer nye medlemmer, 

for at udlede noget om baggrunden for de vigende 
medlemstal. Tabel 2.1 viser, hvilke metoder de 
adspurgte foreninger benytter til at rekruttere 
medlemmer.

Blandt de 139 deltagende foreninger ligger brugen 
af netværk med 40% tydeligt i toppen, efterfulgt af 
brug af hjemmeside (32%) og opsøgende initiativer 
(32%). Her er brug af hjemmesiden den mindst 
overraskende metode i toppen, da samtlige orga-
nisationer i dag har en hjemmeside, som de henvi-
ser til i deres forskellige hverveinitiativer for at 
rekruttere medlemmer. I bunden af tabellen finder 
man brug af rundringning, med kun 13% der i 
meget høj grad/høj grad benytter denne metode. 
Dette skyldes overvejende at rundringning er res-
sourcetungt sammenlignet med andre metoder.

Fælles for samtlige rekrutteringsmetoder er, at 
de ofte ikke står alene, men fungerer i samspil 
mellem en eller flere metoder. Således spiller 
metoder som opsøgende aktiviteter, member- 
get-member og målrettede kampagner ofte 

Tabel 2.1: Hvordan rekrutteres nye medlemmer? 
(flere valg muligt)

I meget høj grad/ 
i høj grad

I nogen 
grad

Gennem netværk 40% 27%

Via hjemmesiden 32% 32%

Opsøgende initiativer (fx studie- 
steder og virksomheder) 32% 14%

Målrettede kampagner 27% 21%

Member-get-member 26% 20%

Sociale medier 26% 26%

Tillidsrepræsentanter el.  
kontaktpersoner 26% 18%

Rundringning 13% 10%

Figur 2.4: Flertallet formår at fastholde over 66% 
af deres medlemmer et år efter indmeldelse
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sammen i en samlet indsats, hvor hjemmesiden i 
mange organisationer er endestationen hvor hver-
veindsatsen fuldendes med en online indmeldelse 
i foreningen. Vigtigt at pointere er derfor også, at 
de adspurgte i spørgeskemaet havde mulighed for 
at angive flere svarvalg. 

Foreninger med vækst i medlemstallet 
benytter i højere grad sociale medier og 
member-get-member
For at få en ide om hvilke rekrutteringsmetoder 
der er de mest succesfulde, har vi kigget på hvilke 
foreninger der angav, at de har vækst i deres 
medlemstal (figur 2.1). Denne sammenligning 
ses i figur 2.5, som viser en tydelig udvikling i de 
mest succesfulde rekrutteringsmetoder fra 2014 
til 2017. I 2014 var opsøgende initiativer og målret-
tede kampagner de mest succesfulde, mens det i 
2017 er skiftet til member-get-member og sociale 
medier. 

Det overrasker ikke, at brug af sociale medier 
over tid er blevet blandt de mest succesfulde 
metoder, men interessant er det, at det på blot 
fire år er gået fra at være den mindst benyttede 
metode blandt foreninger med vækst, til i dag at 
være i toppen over de mest benyttede metoder. En 
spændende udvikling som samtidig stiller nye krav 
til foreningerne, omkring måden de er organiseret 
og anvender deres ressourcer på, da kontakten til 
medlemmer og potentielle medlemmer i stigende 
grad kommer til at foregå digitalt. 

Blandt foreningerne i vækst som vist i figur 2.5, er 
det først og fremmest foreningerne med individer 
som medlemmer, der benytter sociale medier. 
Stigningen for member-get-member går på den 
anden side på tværs af medlem- og organisations- 
type – såvel organisationer med hhv. individer og 
organisationer som medlemmer og vækst i med-
lemstallet benytter member-get-member mere 
end tidligere. 

På de følgende sider vises udviklingen i medlems-
tal, fastholdelsen og rekrutteringsmetoderne via 
infografik segmenteret efter organisationer med 
hhv. individer og organisationer som medlemmer.  

Figur 2.5: Historisk udvikling i rekrutterings-
metoder for foreninger med medlemsvækst 
(2014-2017)
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Medtaget i grafen er kun de metoder, hvor der over tid er 
sket en væsentlig ændring i brugen.

For os er de sociale medier en effektiv måde at komme i kontakt med langt 
flere nuværende og potentielle medlemmer på, men det kræver også 
mange ressourcer af de frivillige, særligt fordi det også samtidig bliver en 
ny politisk kampplads at holde styr på.

– Ansat i politisk parti”
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Figur 2.6: Foreninger i medlemsvækst benytter i 
højere grad sociale medier

Figur 2.7: Foreninger i medlemsvækst benytter 
i højere grad member-get-member

Kigger man kun på foreninger i medlemsvækst..
.. mens brugen af opsøgende initiativer 
og målrettede kampagner omvendt er 
mindre.
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.. ser man, at brugen af sociale medier 
og member-get-member er markant 
højere end for hele populationen. 

Hele 27%  
af de adspurgte  

kender ikke til foreningens  
fastholdelsesevne.

Foreninger med individer som medlemmer
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Figur 2.8: Foreninger i medlemsvækst benytter 
i langt højere grad opsøgende initiativer

Figur 2.9: Foreninger i medlemsvækst benytter 
i langt højere grad member-get-member 
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Den decentrale (og frivillige) 
medlemsorganisation 
Undersøgelsen sætter i forbindelse med konfe-
rencen ”Fællesskaber og den decentrale med-
lemsorganisation” fokus på samarbejdet og 
arbejdet med den decentrale organisation.  
I undersøgelsen defineres en decentral organisa-
tion som: en lokal forening/afdeling/enhed/ 
personer der er adskilt den centrale orga-
nisation (hovedkontoret) på grund af 
geografisk beliggenhed, funktion/
og eller lignende. Eksempler på 
den decentrale organisation er fx 
et lokalkontor, en kredsbestyrelse, 
en faglig eller social gruppering, 
en tillidsrepræsentant, selvstændige 
projektgrupper og meget andet. 

Decentrale medlemsorganisationer er et for-
holdsvist komplekst tema af flere grunde. 
Foreningstypen spiller en afgørende rolle for, 
hvordan de decentrale enheder organiseres, 
hvilket hænger tæt sammen med opgaven den 
decentrale organisation er tænkt at løse. I fx en 
arbejdsgiverorganisation er et muligt scenario, at 
dialogen med kommunerne varetages af de lokale 

afdelinger, mens forhandlinger med fagforenin-
ger omkring kollektive overenskomster foregår 
centralt. 

Et andet eksempel ville være en humanitær orga-
nisation med medlemmer, der frivilligt arbejder 
med indsamlinger af forskellig art, hvor man i 

lokalforeningen arbejder meget med at 
skabe engagement. Det bringer helt 

andre udfordringer ift. organisering, 
det daglige foreningsarbejde og det 
gennemgående strategiske arbejde 
i et centralt/decentralt perspektiv. 

Altså kan arbejdet i den decentrale 
organisation adskille sig meget ud fra 

foreningstype. 

Alligevel er der også områder, hvor forenings- 
typerne kan have en del tilfælles, som fx i arbejdet 
med at engagere medlemmer samt nogle gange 
også ift. interne strukturer. Af netop den grund er 
det interessant som genstandsfelt, at undersøge 
decentrale udviklingspotentialer for at bidrage 
med indsigt og perspektiv til foreningslivet som 
helhed. 

Organisationer 
med individu-

elle medlemmer 
er i højere grad 

decentrale.
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Tabel 3.1: Hvor decentrale er de forskellige organisationstyper?

Figur 3.1: To tredjedele af de adspurgte  
foreninger har en decentral organisation

Politiske partier 100%

Patientforeninger 87%

Fagforeninger 83%

Natur-, idræt- eller fritidsforeninger 66%

Interesseorganisationer 64%

Arbejdsgiver el. brancheorganisationer 55%

Paraplyorganisationer 50%

Humanitære organisationer 50%

Netværksforeninger 42%

To tredjedele af de adspurgte foreninger 
har en decentral organisation
Figur 3.1 viser, at et flertal på 67% af de delta-
gende organisationer har en decentral organi-
sation. Spørgeskemaet til undersøgelsen blev 
segmenteret, så kun de organisationer, der her 
svarede, at de havde en decentral organisation fik 
de spørgsmål der danner grundlaget for resten af 
dette afsnit.

Kigger man nærmere på karakteristika for disse 
organisationer, viser det sig, at det særligt er for-
eninger med individuelle medlemmer, der har en 
decentral organisation. Hele 77% af foreningerne 
med individuelle medlemmer svarer ja, mens 
tallet for foreninger med organisationer som 
medlemmer er væsentligt mindre, med kun 44% 
af disse der har en decentral organisation. 

Dykker man videre ned i data som vist i tabel 3.1, 
ser vi, at det særligt er politiske partier, patient-
foreninger og fagforeninger, der har decentrale 
organisationer, mens over halvdelen af de delta-
gende arbejdsgiver- el. brancheorganisationer  
har en decentral organisation.

33% 

67%

Har ikke en 
decentral 
organisation

Har en decentral 
organisation
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Flertallet mener, at det lokale forenings-
arbejde styrker foreningsdemokratiet
Blandt de deltagende foreninger i undersøgel-
sen råder der overvejende enighed, omkring den 
decentrale organisations betydning for forenings-
demokratiet. Men kigger man derimod på, hvilken 
rolle den decentrale organisations skal have ift. 

organisationens helhed og strategiske arbejde, 
viser der sig en anden historie, da kun 26% af de 
adspurgte synes, at beslutninger af strategisk 
karakter for den decentrale organisation bør tages 
lokalt (data fremgår ikke i figur). 

Udbredt decentral selvbestemmelse  
og beslutningskompetence
For bedre at forstå arbejdet med, og i, den decen-
trale organisation blev der også spurgt ind til, i 
hvor høj grad den decentrale organisation har 
selvbestemmelse og beslutningskompetence. 
Figur 3.2 viser, at et stort flertal af foreningernes 
decentrale organisationer (71%) har høj grad af 
selvbestemmelse og beslutningskompetence. Det 
decentrale foreningsarbejde har altså gode selv-
stændige vilkår i de fleste organisationer.

Figur 3.2: I hvor høj grad har jeres decentrale organisation selvbestemmelse og beslutningskompetence?

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

I meget høj grad 34% 

39% 

23% 

2% 

2% 

58% 
af de adspurgte synes at 

de lokale afdelinger spiller 
en ”stor” eller ”meget stor” 

rolle i forhold til et  
stærkt forenings- 

demokrati.
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Men autonome kan man ikke kalde de 
lokale afdelinger, hvilket understøttes 
af, at det kun er et mindretal på 
26% der mener, at beslutninger 
af strategisk karakter bør træffes 
decentralt. 

Figur 3.3 viser på hvilke 
områder, de decentrale organi-
sationer har selvbestemmelse og 
beslutningskompetence. 

Her er det værd at lægge mærke til, at 
de decentrale enheder udover at have 

høj selvbestemmelse ift. afholdelse 
af kurser, seminarer og konferen-
cer, også har stor selvbestem-
melse og beslutningskompetence 
inden for hverve- og fastholdel-

sesaktiviteter. Dette er væsentligt, 
da det er aktiviteter der har direkte 

indflydelse på bundlinjen og fremtids-
sikringen af foreningen.

Figur 3.3: På hvilke områder har jeres decentrale organisation selvbestemmelse og 
beslutningskompetence? (flere valg muligt) 

Egne vedtægter

Indgåelse af faglige aftaler

Afholdelse af kurser, 
seminarer og konferencer

Infrastruktur (IT, 
lokaler, transport, etc.)

Rekruttering af personale

Politisk interessevaretagelse

Aktiviteter inden for hvervning og
fastholdelse af medlemmer

Budgetstyring

33% 

82% 

35% 

43% 

35% 

46% 

78% 

74% 

Over 

40% 
oplever samarbejdet 

mellem den centrale og 
decentrale organisation 
som mindre transparent 

eller som slet ikke 
transparent.
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Vanskeligheden ved at understøtte det decentrale arbejde 
digitalt ligger for os i at engagere og uddanne personer 
internt – da det i dag kræver et fysisk møde.

– Ansat i patientforening”Hvilke digitale værktøjer og aktiviteter 
har den decentrale organisation til 
rådighed?
En ting er råderum og beslutningskompetence til 
at understøtte det decentrale foreningsarbejde, 
en anden ting er konkrete værktøjer, tiltag og 
aktiviteter til hjælp i det lokale medlemsrettede 
arbejde. Tabel 3.2 viser, at det særligt 
er mulighed for at udsende e-mails 
samt afholde events, arrangemen-
ter eller kurser der er til rådighed 
i det lokale medlemsrettede 
arbejde. Interessant er det her, 
at kun 22% af de adspurgte har 
mulighed for lokalt at udsende 
masse-SMS til medlemmerne, da 
dette ellers er en effektiv måde til at 

mobilisere og engagere medlemmerne. Erfaringer 
fra Norge, hvor man har en udpræget decentral 
dagsorden, viser, at SMS er et redskab i det med-
lemsrettede arbejde, der med stor succes skaber 
engagement. Samtidig er det en simpel og billig 
måde at kommunikere effektivt til mange.

Hvad også er interessant er, at selv om 68% 
af de adspurgte har adgang til med-

lemsdata og information i deres 
medlemsregister, så er det under 

halvdelen der har mulighed for 
selv at oprette og vedligeholde 
data i medlemssystemet. Nok at 
se ikke røre er altså devisen i de 

fleste foreninger, når det kommer 
til det decentrale arbejde i centrale 

systemer.

Tabel 3.2: Hvilke værktøjer, tiltag og aktiviteter har jeres decentrale organisation 
til rådighed i det medlemsrettede arbejde? (flere valg muligt)

Events, arrangementer og kurser 88%

E-mails (fx nyhedsbrev, daglig kommunikation) 85%

Sociale medier (lokale Facebook-sider, Twitterkonto, etc.) 68%

Adgang til medlemsdata/info fra central medlemsregister 68%

Lokal hjemmeside 57%

Interne IT-systemer (intranet, online community, CRM-system, etc.) 26%

Mulighed for udsendelse af masse-SMS til medlemmer 22%

55% 
af alle decentrale enheder 

kan ikke selv oprette og 
vedligeholde data i  
centrale databaser.
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Figur 3.4: Hvilke lønnede jobfunktioner har I decentralt? (flere valg muligt)

Lokale forskelle på tværs  
af foreningstyper 
De lønnede jobfunktioner der er lokalt, fortæl-
ler noget om graden af professionalisering i den 
decentrale organisation. Ansatte i lokal- 
foreningerne, der tager forenings- 
arbejdet som hovederhverv, bidrager 
til en øget professionalisering selv 
om den decentrale organisation i 
øvrigt er stærkt karakteriseret af 
frivillighed. 

Data i figur 3.4 viser store forskelle 
blandt foreningerne ift. lokalt lønnede 

medarbejdere. En forklaring på dette er, at for-
skellige foreningstyper kræver forskellige job-
funktioner; en fagforening og patientforening har 
behov for forskellige kompetencer – også i den 

decentrale organisation. Samtidig er diversi- 
teten blandt svarene stor, da den svarmu-

lighed med højest procentandel kun er 
17%. Altså er de decentrale organi-
sationsstrukturer meget heterogene 
også på tværs af foreningstyper. 

I undersøgelsen af det decentrale 
samarbejde er det også interessant 

at se på, hvordan information udveks-
les i organisationen som helhed. 

Kasserer/
bogholder

Kommu-
nikations-

medarbejder

JuristMedlems-
admini-
strator

Kampagne-
medarbejder

Sekre-
taritats-

chef

IT-
medarbejder

Faglig 
sekretær 

(sags-
behandler)

Admini-
strativ 

personale

Rådgivere Politisk 
valgt

17% 

7% 

11% 
12% 

7% 

13% 

3% 

5% 
6% 

5% 

14% 

Foreninger 
i vækst kombi-

nerer i højere grad 
digitale værktøjer og 

personlige møder 
til udveksling af 

information. 
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Figur 3.5 viser, at brugen af e-mail ikke overra-
skende er den klart mest benyttede metode, mens 
også de personlige møder og telefonen benyttes 
meget. På den anden side viser data, at nyere digi-
tale værktøjer som communities, videokonference 
og intranet kun benyttes blandt få. Interessant 
er det alligevel, at der er mere end dobbelt så 
mange der benytter sig af sociale medier end 
communities til kommunikationen, da man ud fra 
et privatlivsperspektiv som forening ikke ejer sin 

data på de sociale medier – og derfor heller ikke 
har kontrol over, hvad den bliver brugt til. Dette er 
specielt vigtigt, hvis foreningen håndterer person-
følsomme data. 

Når man segmenterer svarene, og kun ser på de 
foreninger som oplever vækst i medlemstallet, 
fremgår det meget interessant, at væsentligt flere 
her anvender digitale kommunikationsmidler i 
kombination med personlige møder til udvekslin-
gen af information.

Figur 3.5: Hvordan udveksles information mellem sekretariat og de decentrale 
afdelinger/enheder i din organisation? (flere svar muligt)

Via email

Via digitale 
communities 

Via intranet

Via sociale medier

Via telefon

Via video konference 
(fx skype

31% 

20% 

14% 

99% 

Via personlige møder 91% 

32% 

81% 
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Figur 3.6: Hvor udbredt er frivilligt 
arbejde i jeres organisation?

Stort udviklingspotentiale for arbejdet 
med frivillighed i mange foreninger
I følgende underafsnit er fokus på arbejdet med 
frivillighed centralt såvel som decentralt (altså 
har både foreninger med og uden en decentral 
organisation svaret de følgende spørgsmål). 

I figur 3.6 ses hvor udbredt frivilligt arbejde er i 
de adspurgte foreninger. Mere end 50% af for-
eningerne som har en decentral organisation 
har i ”høj” eller ”meget høj grad” frivilligt 
arbejde, mens procentdelen for for-
eninger uden en decentral organisa-
tion er væsentligt lavere – kun 29%. 

Dette er ikke så overraskende i lyset 
af, at blot 24% af foreningerne uden 
en decentral organisation har angivet, 

at de ønsker mere frivillighed generelt, mens hele 
55% af foreningerne som har en decentral organi-
sation ønsker mere frivillighed (data fra undersø-
gelse som ikke fremgår i figur). 

I forlængelse af dette er det interessant at se 
besvarelserne i figur 3.7, hvor det fremgår, at 
mange foreninger mangler en strategi for arbej-
det med frivillighed. Figuren viser data for både 
foreninger med decentrale organisationer og dem 

uden, der samtidig har angivet, at de ønsker 
mere frivillighed. Det man ser er, at selv 

om disse foreninger altså ønsker mere 
frivillighed, så er det alligevel kun 
25% af foreningerne med en decentral 
organisation og 31% af foreningerne 

uden en decentral organisation, der har 
en strategi på området.

Figur 3.7: Foreninger uden en decentral organisa-
tion har i højere grad en frivillighedsstrategi

53% 
I meget høj grad

 + høj grad

Slet ikke 
+ i mindre grad

Slet ikke 
+ i mindre grad

I meget høj grad
 + høj grad

20% 

51% 

29% 

Foreninger med en 
decentral organisation

Foreninger uden en 
decentral organisation

Besvarelsen ”Ved ikke” er ikke vist i figuren.

25% 
Har en strategi

Mangler en strategi

Mangler en strategi

Har en strategi43% 

19% 

31% 

Har en decentral 
organisation

Har ikke en decentral 
organisation

Besvarelsen ”Ved ikke” er ikke vist i figuren.

Foreninger i vækst 
har oftere en strategi 

for arbejdet med  
frivillighed.

af foreningerne der har en decentral organisation 
og samtidig ønsker mere frivillighed mangler en 
strategi for arbejdet med frivillighed.43%
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Vi har nogle mål for arbejdet med frivillighed, men den politiske 
del af foreningen følger ikke rigtig op på det.

– Ansat i interesseorganisation”Tilgangen til frivillighed varierer  
mellem organisationerne
Hvordan foreninger skaber gode forudsætninger  
for frivilligt arbejde varierer. Ser man på den 
samlede population er intet tiltag benyttet 
væsentligt mere end de andre, med undtagelse 
af økonomiske incitamenter der ligger tydeligt i 
bunden, hvilket tabel 3.3 viser. Lidt over halvdelen 
af alle organisationer involverer medlemmer i 
beslutningsprocesser og faciliterer møder mellem 
medlemmerne.

Hvis man kun ser på foreninger i vækst, er det 
betydeligt flere som afholder kurser eller arran-
gementer for at klæde de frivillige på. Foreninger i 
vækst har desuden afkrydset flere tiltag generelt, 

hvilket peger på, at man arbejder mere aktivt ift. 
at styrke frivilligheden i organisationen.

Tabel 3.3 viser videre, at foreninger uden decen-
trale enheder har sat færre kryds ift. arbejdet 
med frivillighed. Det beror højst sandsynligvis på, 
at over halvdelen af alle centrale organisationer 
har intet, eller meget lidt, frivilligt arbejde i deres 
organisationer og derfor benytter sig af færre 
tiltag. 

Som afslutning på afsnittet omkring den decen-
trale medlemsorganisation og frivilligt arbejde 
zoomer vi på næste side ind på segmenterede tal 
for foreninger med individer som medlemmer og 
foreninger med organisationer som medlemmer. 

Hele 
populationen

Foreninger med 
en decentral 
organisation

Foreninger uden 
en decentral 
organisation

Foreninger 
i vækst 

Vi involverer medlemmer i beslutningsprocesser 54% 60% 39% 59%

Vi faciliterer møder mellem medlemmer, så de  
kan udveksle viden og erfaringer 52% 56% 42% 56%

Vi afholder kurser og/eller arrangementer for at  
klæde frivillige på 46% 55% 24% 65%

Vi afholder forskellige sociale aktiviteter for at 
styrke sammenhold 38% 48% 15% 47%

Vi rådgiver medlemmer der ønsker at være frivillige 33% 38% 21% 35%

Vi giver økonomiske incitamenter (fx rabatter, 
materielle ting) 17% 20% 9% 21%

Tabel 3.3: Hvad gør I for at skabe de bedste vilkår for frivillige og  
frivilligt arbejde i din organisation? (flere svar muligt)
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Figur 3.8: Over tre fjerdedele har en 
decentral organisation

Figur 3.9: Udbredelsen af frivilligt arbejde  
blandt foreninger der har en decentral 
organisation

Så udbredt er følgende værktøjer, tiltag 
og aktiviteter for de lokale afdelinger i det 
medlemsrettede arbejde:

89% har events, arrangementer og kurser  
til rådighed 

86% har e-mails (fx nyhedsbrev, daglig  
kommunikation) til rådighed 

73% har adgang til medlemsdata/info fra  
centralt medlemsregister til rådighed 

64% har sociale medier (lokale Facebook- 
sider, Twitterkonto, etc.) til rådighed

64% har lokal hjemmeside til rådighed

27% har interne IT-systemer (intranet, online 
community, CRM-system etc.) til rådighed

23% har mulighed for udsendelse af  
masse-SMS til medlemmer

Foreninger med individer som medlemmer

34% 
af de adspurgte mener, 

at beslutninger af 
strategisk karakter 
for den decentrale 
organisation bør 

tages lokalt. 

20%
mener det 
modsatte.

 77%

23%
NEJ

JA

I meget
høj grad

I høj 
grad

I nogen 
grad

I mindre
grad

Slet ikke

32% 

21% 

25% 

9% 11% 



25

Figur 3.10: Under halvdelen har en 
decentral organisation

Figur 3.11: Udbredelsen af frivilligt arbejde  
blandt foreninger der har en decentral  
organisation

Så udbredt er følgende værktøjer, tiltag 
og aktiviteter for de lokale afdelinger i 
det medlemsrettede arbejde:

89% har events, arrangementer og kurser  
til rådighed 

89% har e-mails (fx nyhedsbrev, daglig  
kommunikation) til rådighed 

58% har adgang til medlemsdata/info fra  
centralt medlemsregister til rådighed 

53% har sociale medier (lokale Facebook- 
sider, Twitterkonto, etc.) til rådighed

42% har lokal hjemmeside til rådighed

26% har interne IT-systemer (intranet, online 
community, CRM-system etc.) til rådighed

11% har mulighed for udsendelse af  
masse-SMS til medlemmer

Foreninger med organisationer som medlemmer

           11% 
af de adspurgte mener, 

at beslutninger af 
strategisk karakter 
for den decentrale 

organisation bør 
tages lokalt.

14%
mener det 
modsatte.

49%

56%

JA

NEJ

I meget
høj grad

I høj 
grad

I nogen 
grad

I mindre
grad

Slet ikke

21% 

16% 

21% 

11% 

32% 
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Arbejdet med den decentrale organisation og 
måden man som forening vælger at organisere 
sig på varierer meget fra forening til forening. 
Nogle foreninger er udpræget decentrale, mens 
andre er overvejende centrale – hvilket i høj grad 
afspejler foreningens medlemstype og det inte-
ressefelt man arbejder inden for. Således fremgår 
det af undersøgelsen, at det særligt er foreninger 
med individer som medlemmer der arbejder 
decentralt, mens foreninger overvejende med 
organisationer med medlemmer er mere centrali-
serede i deres tilgang til foreningsarbejdet. Dette 
er ikke overraskende – men sammenhængende 
på tværs af foreningstyper og deres forskellige 

tilgange til blandt andet arbejdet med frivillighed 
og hvervning giver interessante perspektiver på 
den centrale/decentrale udvikling i det nordiske 
foreningsliv.

Samtidig viser sammenligningen med data fra 
de forgangne år, at der på væsentlige områder 
i foreningsarbejdet er sket et skred de senere 
år. Inden for rekruttering af medlemmer er de 
metoder der for år tilbage var de mindst benyt-
tede nu de mest benyttede – og endda samtidig 
de metoder som benyttes mest af foreninger der 
oplever vækst i deres medlemstal. Mens frivillig- 
indsatsen og strategi på området lader til at styrke 
rekrutteringspotentialet i foreningen.

Afrunding

 �  To tredjedele af de adspurgte foreninger ope- 
rerer med en decentral organisation. Det er 
særligt organisationer med individer som med-
lemmer, der har en decentral organisation.

 �  Over 40% af de adspurgte foreninger oplever, at 
samarbejdet mellem den centrale og decentrale 
organisation er mindre transparent eller slet  
ikke transparent. 

 �  Over halvdelen af alle de foreninger som har 
angivet, at de ønsker mere frivillighed i deres 
organisation mangler en tydelig strategi for  
arbejdet med frivillighed. 

 �  Foreninger med medlemsvækst har oftere 
en strategi for arbejdet med frivillighed end 
de foreninger som ikke oplever vækst i deres 
medlemstal. 

 �  Andelen af organisationer som oplever vækst i  
medlemstallet er på det laveste niveau siden 2010. 

 � Andelen af fagforeninger som oplever vækst i 
medlemstallet er på det laveste niveau siden 
undersøgelsen startede i 2009.

 �  Næsten en tredjedel af de adspurgte organisa- 
tioner kender ikke til deres organisations 
fastholdelsesprocent.

 � Blandt foreninger med vækst i medlemstallet  
og individer som medlemmer er member-get- 
member og sociale medier de mest benyttede 
rekrutteringsmetoder.

 � Blandt foreninger med vækst i medlemstallet 
og organisationer som medlemmer er netværk 
og member-get-member de mest benyttede 
rekrutteringsmetoder.

Blandt de centrale findings i rapporten er:
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Groupcare er facilitator, rådgiver og it-løsningspartner for nordiske foreninger, 
organisationer og politiske partier. Vi har en faglig tilgang til foreninger, som vi 
hjælper med at integrere og anvende viden- og datastrømme i trekanten mellem 
medlemmerne, de valgte politiske ledelser samt sekretariaterne.

Vores mission er at få foreninger til at leve smartere ved at understøtte forenings-
arbejdet på samtlige niveauer. Derfor har vi udviklet en integreret medlemsløsning 
bestående af Membercare til intelligent medlemsadministration, Community til 
netværk og videndeling blandt foreningens medlemmer samt Membersite til selv-
betjening af medlemmer og frivillige. Tilsammen udgør de den sammenhængende 
medlemsadministration.

Foreningernes hus
Vi stræber efter at blive et Foreningernes hus; et samlingspunkt for forenings- 
udvikling, foreningskompetencer og rådgivning. Som samlingspunkt vil vi være  
det naturlige sted for vidensdeling, sparring og netværksdannelse mellem  
Nordens foreninger. Som Foreningernes hus vil vi i endnu højere grad understøtte 
foreningsarbejdet og derfor løbende udvikle nye services og produkter, der giver  
jer tid til det der tæller – at skabe værdi for jeres medlemmer.

Groupcare – Foreningernes hus

Groupcare A/S
Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N
Telefon +45 4698 4000, e-mail: groupcare@groupcare.com

- Foreningernes Hus


