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Den typiske frivillig er en kvinde over 64 år

Note: Frivillige i Røde Kors 2022 dækker over nuværende frivillige i Røde Kors, Ungdommens Røde Kors og Røde Kors Parat.. Personer med ukendt etnicitet er frasorteret.
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KønAldersfordeling

• 3 ud af 4 frivillige i Røde Kors er kvinder.

• Over halvdelen (55%) af de frivillige er 
over 64 år. Til sammenligning udgør 
denne aldersgruppe kun 25% i 
befolkningen af danskere over 15 år. 

• Fra 2017 til 2022 er der sket en stigning 
i andelen af mandlige frivillige fra 21% 
til 24%. 

• Siden 2017 ses en stigning i andelen af 
frivillige med ikke-vestlig baggrund fra 
2% til 4%.

• Fra 2017 til 2022 er der samtidig sket en 
stigning i andelen af de 31-49 årige og 
50-64 årige fra 30% til 37%.
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Røde Kors i 2022 (n=6.678)

21%
24%

49% 79%
75%

51%
-

1%
-

Etnicitet

Vestlig baggrund Ikke-vestlig 
baggrund

98%96% 93% 2%4% 7%

Analysen af etnicitet tager afsæt i Danmarks Statistiks
definition af indvandrere og efterkommere fra et ikke-
vestligt land: Såfremt man selv eller mindst en 
forældre er født i et ikke-vestligt land, er man fra et 
ikke-vestligt land eller efterkommer herfra 
(www.dst.dk).



Tre ud af fire frivillige har en videregående uddannelse

Note: Frivillige i Røde Kors 2022 dækker over nuværende frivillige i Røde Kors, Ungdommens Røde Kors og Røde Kors Parat. Besvarelserne “Ved ikke” er ikke medtaget på tværs af 
spørgsmål, hvorfor nogle fordelinger ikke summerer til 100. ”Andet”-svar på uddannelsesspørgsmålet er frasorteret i opgørelsen.
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BeskæftigelseUddannelse
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Uden for
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• Næsten 3 ud af 4 (71%) af de frivillige 
har en videregående uddannelse, mens 
det kun er tilfældet for 36% af 
befolkningen.

• 29% af frivillige er i beskæftigelse, mens 
det gælder 50% af befolkningen.

• Siden 2017 er der sket en stigning i 
andelen af frivillige, som er i 
beskæftigelse fra 19% til 29%.

DK: Befolkningen i Danmark +15 år 2022

Røde Kors i 2017 (n=4.725)

Røde Kors i 2022 (n=6.678)



Forskelle på tværs af frivilliggrupper

Note: Fordelingerne viser nuværende frivillige i hhv. Røde Kors, Ungdommens Røde Kors og Røde Kors Parat. Hertil er besvarelserne “Ved ikke” og “Ønsker ikke at svare”  på tværs af 
spørgsmål ikke medtaget, hvorfor nogle fordelinger ikke summerer til 100. Da spørgeskemaet har været på dansk er der desuden risiko for, at vi underestimerer andelen af personer 
med anden oprindelse end dansk. Andelen på hhv. 6%, 8%, og 4% skal således ses som et konservativt bud.
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Børn

KønAldersfordeling

Ingen børnIkke  hjemmeboendeHjemmeboende
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• Andelen af mænd er større i Røde Kors 
Parat og i Ungdommens Røde Kors.

• 74% af parathjælperne er under 65 år, 
mens det for de øvrige frivillige i Røde 
Kors er 35%. 

• Parathjælpere adskiller sig desuden 
ved, at en større andel end andre 
frivillige har hjemmeboende børn 
(26%).

• Der er flest med ikke-vestlig baggrund i 
Ungdommens Røde Kors (8%).

Etnicitet

Vestlig baggrund Ikke-vestlig baggrund

92%96% 94% 8%4% 6%

Note: Personer med ukendt etnicitet er frasorteret i opgørelsen
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• Parathjælpere skiller sig ud ved oftere at 
være i beskæftigelse (57%) end andre 
frivillige i Røde Kors (21%) og 
Ungdommens Røde Kors (43%). 

• 34% af parathjælperne har en lang 
videregående uddannelse. Det er højere 
end både Røde Kors (15%) og 
Ungdommens Røde Kors (26%). Til 
sammenligning har 12% af den danske 
befolkning over 15 år en lang 
videregående uddannelse. 

Parathjælpere har længere uddannelse og højere beskæftigelse

Note: Fordelingerne viser nuværende frivillige i hhv. Røde Kors, Ungdommens Røde Kors og Røde Kors Parat. Hertil er besvarelserne “Ved ikke” og “Ønsker ikke at svare”  på tværs af 
spørgsmål ikke medtaget, hvorfor nogle fordelinger ikke summerer til 100. ”Andet”-svar på uddannelsesspørgsmålet er frasorteret i opgørelsen.
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De frivillige afspejler befolkningens fordeling på regioner
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*Tallene baserer sig på registerdata på de frivillige i hele Røde Kors (inkl. parathjælpere og URK). I registerdata mangler adresseoplysninger på ca. 3% af de frivillige.
**Center for Frivillig Socialt Arbejde 2019: “Videnstema: Frivilligheden topper i kommuner på landet”

Region Nordjylland
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Region Sjælland
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• Kortet illustrerer, hvordan Røde Kors’ samlede 
frivilligbase fordeler sig på regioner. Den grå cirkel 
viser, hvor stor en andel af danskere, der bor i hver 
region*. Graferne viser, hvordan den pågældende 
andel af frivilligbasen fordeler sig aldersmæssigt.

• Tallene viser, at fordelingen af frivillige i Røde Kors 
følger befolkningsfordelingen i de forskellige 
regioner.

• Ifølge CFSA (2019)** udførte 40% af danskere
frivilligt arbejde i 2019.
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Røde Kors står særligt stærkt i de mellemstore byer
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Note: Kategoriseringen af bystørrelse bygger på en kodning af størrelsen på den by, hvor den pågældende frivilliges lokalafdeling er. Oplysningerne stammer fra registerdata fra Røde
Kors og indbefatter ikke data om Ungdommens Røde Kors og Røde Kors Parat. 
*Center for Frivillig Socialt Arbejde 2019: “Videnstema: Frivilligheden topper i kommuner på landet”

Fordeling af de frivillige efter bystørrelse (ekskl. parathjælpere og URK) (n=4.113)
• Knap hver femte frivillig i Røde Kors (18%) er tilknyttet en 

lokalafdeling i en storby i Danmark med mere end 100.000 
indbyggere.

• 4 ud af 10 frivillige (42%) er tilknyttet en lokalafdeling i en 
mellemstor by på mellem 25-100.000 indbyggere, og en 
ligeså stor andel (40%) er tilknyttet en afdeling i en mindre 
by eller landsby.

• Røde Kors står særligt stærkt i de mellemstore byer, hvor 
der er særligt mange frivillige sammenlignet med antallet af 
danskere bosat i området. 

• Den større andel af frivillige i Røde Kors tilknyttet mindre og 
mellemstore byer følger den generelle tendens i frivillighed i 
Danmark, hvor byboere i mindre grad udfører frivilligt 
arbejde end personer, der er bosat i landkommuner (CFSA, 
2019)*. 40% 42%

18%

47%

20%

33%

Mindre by og landsby
(<25.000)

Mellemstor by (25.000-
100.000)

Storby (>100.000)

Røde Kors DK: Befolkningen i Danmark +15 år 2022



Frivillige tilknyttet mindre byer bruger flest timer og har højest anciennitet
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Note: Kategoriseringen af bystørrelse bygger på en kodning af størrelsen på den by, hvor den pågældende frivilliges lokalafdeling er. Oplysningerne stammer fra registerdata fra Røde 
Kors og indbefatter ikke data om Ungdommens Røde Kors og Røde Kors Parat (n=4.113). Episodisk er uddybet ved ”fx en enkeltstående eller lejlighedsvis tilbagevendende indsats af 
kortere varighed fx parathjælper, frivillig på ferielejr, beredskabsfrivillig). *Tallet dækker over median antallet af timer brugt på frivilligt arbejde om måneden.

Frivillige tilknyttet storbyen Frivillige tilknyttet mellemstore byer Frivillige tilknyttet mindre byer/landsbyer
+100.000 indbyggere 25.000-100.000 indbyggere <25.000 indbyggere

Flere yngre: 28% er under 50 år, hvoraf 8% er 
under 30 år.

Flere i beskæftigelse: 32% er i beskæftigelse. 

Flere højtuddannede og singler: 24% har en 
lang videregående uddannelse, og 57% er 
samboende med en ægtefælle/partner - 27% er 
single.

Flere episodiske frivillige: 16% beskriver 
deres engagement som episodisk.

Flere ældre: 91% er over 50 år, hvoraf 75% er 
65 år eller derover.

Flere uden for arbejdsmarkedet: 15% er i 
beskæftigelse.

Færre højtuddannede og singler: 11% har en 
lang videregående uddannelse, og 66% er 
samboende med en ægtefælle/partner - 14% er 
single.

Færre episodiske frivillige: 9% beskriver 
deres engagement som episodisk.

Flere ældre: 86% er over 50 år, hvoraf 67% er 
65 år eller derover.

Flere uden for arbejdsmarkedet: 19% er i 
beskæftigelse.

Færre højtuddannede og singler: 13% har 
en lang videregående uddannelse, og 63% er 
samboende med en ægtefælle/partner - 20% er 
single.

Færre episodiske frivillige: 13% beskriver 
deres engagement som episodisk.

51%

har været frivillige 
i Røde Kors i 

minimum 3 år

20

timer brugt på 
frivilligt arbejde i 
gnm/måneden

69%

har været frivillige 
i Røde Kors i 

minimum 3 år

22

timer brugt på 
frivilligt arbejde i 
gnm/måneden

76%

har været frivillige 
i Røde Kors i 

minimum 3 år

24

timer brugt på 
frivilligt arbejde i 
gnm/måneden



Knap 40.000 er frivillige engageret i Røde Kors - Genbrug er den største aktivitet
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Note: Tallene ovenfor er fra register over alle aktive frivillige i Røde Kors (inkl. Røde Kors Parat). URK er indsat som en aktivitet i sig selv, da aktiviteter ikke er opgjort i stamdata for 
URK. I opgørelsen af parathjælpere indgår også personer, som endnu ikke har haft en opgave endnu.

0,29%
0,43%
0,70%
0,76%
0,78%
0,84%
0,96%
0,99%
1,08%
1,10%
1,18%
1,21%
1,80%
2%
3%

4%
4%

6%
7%

12%
13%

22%
24%

Julehjælp

Hjemløseaktiviteter (f.eks. Hjem til dig, omsorgscentre, kvindeherberg)

Førstehjælp

Anden aktivitet

Sundhedsklinik

Fællesskabsaktiviteter for psykisk syge og sårbare (f.eks. samværdighed)

Aktivitet på et asylcenter (f.eks. repræsentant, café, værksteder, sport)

Aktiviteter med voldsudsatte kvinder og børn (f.eks. Qnet, 1:1 aktiviteter)

Foredrag/undervisning/kommunikation (f.eks. MIP, AIA, supervision, administration)

Beredskab

Røde Kors indsamling

Fængselsaktivitet (f.eks. fængselsbesøgstjeneste, Primus Motor, Kick Start)

Samaritter

Patientstøtter

Familieaktivitet (f.eks. familienetværk, frivillig familieven, job- og uddannelsesmentorer)

Bestyrelsesarbejde

Vågetjeneste og palliative indsats

URK

Integrationsaktivitet i en Røde Kors afdeling (f.eks. netværksfamilie, lektiehjælp, MFI)

Ensomhedsaktivitet (f.eks. besøgstjeneste, tryghedsopkald, café, Værket, Snaksammen)

Nørkler

Parathjælper

Genbrug

Aktiviteter i Røde Kors (n=39.872)

• Pr. juni 2022 var der i alt 39.872 frivillige 
i Røde Kors. Det er en stigning på 22% 
siden 2017, hvor antallet var 32.567.

• 1 ud af 4 frivillige (24%) er engageret i 
en Røde Kors butik (genbrug). Som i 
2017 er genbrug også i 2022 den 
aktivitet med flest frivillige.

• Godt hver femte frivillig (22%) i Røde 
Kors er engageret som parathjælper.

• Andre aktiviteter med mange frivillige er 
nørklere (13%) og ensomhedsaktiviteter 
(12%).

• De fleste frivillige er kun tilknyttet én 
aktivitet (94%). 6% er tilknyttet to 
aktiviteter, og under 1% er tilknyttet tre 
eller flere aktiviteter.

• 6% af frivillige i Røde Kors (ekskl. Parat) 
og URK angiver, at de også er tilknyttet 
som parathjælpere.


