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Hovedpointer 
Repræsentativitet  
 Medlemsundersøgelsen er ikke repræsentativ for SF’s medlemmer  

o Deltagerne i medlemsundersøgelsen er dels i gennemsnit mere aktive end medlemsbasen – 
dog udgør inaktive medlemmer en større andel af besvarelserne end de har gjort ved de tre 
foregående medlemsundersøgelser. Dette kan hænge sammen med Covid-pandemien, der 
har ændret antallet af fysiske arrangementer.  

o Desuden er deltagerne ældre end det er tilfældet for SF’s medlemmer. Særligt gruppen af 
60-79-årige er overrepræsenteret i medlemsundersøgelsen. 

 2877 medlemmer har besvaret medlemsundersøgelsen. Det er næsten dobbelt så mange som i 
2019.  

 Da medlemsundersøgelsen ikke er repræsentativ, er deltagerne blevet inddelt i tre kategorier: 
aktive medlemmer, inaktive medlemmer og medlemmer med en tillidspost. Inddelingen er sket på 
baggrund af svar på, om de hhv. har en tillidspost og hvornår de senest har deltaget i et SF-
arrangement.  

o Gruppen af inaktive medlemmer udgør 51% af deltagerne 
o 29% af deltagerne kan betegnes som aktive 
o 17% af deltagerne har en tillidspost.  

Deltagernes karakteristika  

 Blandt deltagerne i medlemsundersøgelsen har næste 70% en lang eller en mellemlang 
videregående uddannelse  

 Lønmodtagere og kategorien pensionister, førtidspensionister, efterlønnere og lignende udgør de 
markant største grupper i undersøgelsen. Samlet udgør grupperne 85% af deltagerne i 
undersøgelsen. Studerende udgør under 5%.  

o Blandt lønmodtagerne arbejder en stor andel i den offentlige sektor. Næsten dobbelt så 
mange af de deltagende lønmodtagere arbejder i den offentlige sektor som i den private.  

 Der er få deltagere, der angiver, at de har en anden eller delvist anden etnisk herkomst end dansk. 
Gruppen udgøres blot af 166 personer.  

 I undersøgelsen spørges der også til seksualitet. 173 personer fortæller, at de er bi- eller 
homoseksuelle. Gruppens størrelse skaber en vist statistisk usikkerhed ift. senere beretninger.  

 Fordelingen af, hvornår deltagerne i medlemsundersøgelsen har meldt sig ind, danner en kile 
således, at der er en tendens til, at jo længere man går tilbage des færre har meldt sig ind. Det 
synes at være en naturlig udvikling, at der løbende er et frafald af medlemmer.  

 Deltagerne i medlemsundersøgelsen er blevet spurgt til, hvad der motiverer dem til at være 
medlem. Det var muligt at vælge mellem seks forskellige svar og muligt at vælgere mere end et 
svar. 80% af deltagerne svarer, at de er medlemmer af SF for at påvirke samfundet i den rigtige 
retning. Færrest – blot 6% - angiver, at en motivation for at være medlem er for selv at stille op.  

Tilfredshed med medlemskab  

 Overordnet set er deltagerne tilfredse med deres medlemskab af SF. På en skala fra 1 til 5, hvor 5 er 
Meget enig og 1 er Meget uenig i udsagnet ”Jeg er glad for mit medlemskab af SF” er 
gennemsnittet for alle deltagere 4,2. 

 På tværs af grupper (alder, etnicitet, seksualitet og uddannelse) er der generelt kun små 
variationer. Umiddelbart er der ikke nogen grupper, der stikker særligt positivt eller negativt ud.  
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Politiske interesser  

 Medlemsundersøgelsen er lavet før den russiske invasion af Ukraine, hvilke formentlig betyder, at 
billedet har ændret sig, siden undersøgelsen blev lavet.  

 Deltagerne i medlemsundersøgelsen har kunne vælge flere politiske områder, der optager dem 
 Klima, miljø, natur og fødevarer er det område, som flest udpeger som et område der interesserer 

dem. Næsten 70% siger, at klima, miljø, natur og fødevarer interesserer dem.  
 Udsatte, ligestilling og social-området er det næst flest peger på som et område der interesserer 

dem. Dernæst følger børn og uddannelse og sundhed og omsorg.  
 I forhold til, hvilke politiske niveauer, der optager deltagerne, så siger flest, at de interesserer sig 

for national politik. Næstflest for kommunalpolitik. 

Oplevelse af indflydelse 

 I medlemsundersøgelsen spørges de deltagende, hvor enige de er i udsagnet ”Jeg har mulighed for 
at få indflydelse på SF’s politik”. Her er 1 meget uenig og 5 er meget enig. I gennemsnit vurderer de 
deltagende deres indflydelse til at være 3,8, hvilket er lidt mindre end overvejende enig (svarende 
til scoren 4).  

 Mænd og kvinder vurderer deres indflydelse næsten identisk. Der er heller ikke nævneværdig 
forskel på en række andre grupper – det gælder bl.a. seksualitet, etnicitet og om man er medlem af 
SF’s medlemsforum.  

 Dog er der også et par tydelige tendenser: der er en systematisk tendens til, at jo længere man har 
været medlem des mere indflydelse vurderer man, at man har. Det giver mening på den måde, at 
jo længere man har været medlems desto bedre kender man SF og ved, hvordan man får 
indflydelse.  

 Der er også en klar tendens til, at jo mere engageret man er i partiet desto større vurderer man, at 
ens indflydelse er. Deltagere, der besidder en tillidspost, vurderer således deres indflydelse som 
større end aktive og inaktive. Aktive medlemmer vurderer deres indflydelse større end inaktive.  

Kommunikation og SF’s medlemsforum 

 Deltagerne i medlemsundersøgelsen er blevet spurgt, hvilke kilder der er deres foretrukne, når de 
skal søge information om SF. Deltagerne har kunne vælge flere kilder. Flest peger i 2022 på, at 
nyhedsbrevet er blandt de vigtigste kilder (77%). Det er et lille fald fra 2019, hvor 81% angav 
nyhedsbrevet som værende blandt vigtigste kilder  

 Samtidig synes flere end i 2019, at sociale medier og SF’s medlemsforum på Facebook er 
væsentlige kilder. I 2019 pegede 19% på Facebook som en foretrukken kilde mod at 27% i 2022 
peger på sociale medier som en foretrukken kilde. 22% pegede i 2019 på medlemsforum som 
foretrukken kilde mod 27% i 2022.  

 De deltagere i medlemsundersøgelsen, som ikke er en del af SF’s medlemsforum er blevet spurgt 
om, hvorfor de ikke er det. Flest (38%) angiver, at de ikke vidste, at det var en mulighed. 29% 
angiver, at de ikke er på Facebook og 24% angiver, at de ikke ønsker at gøre aktivt brug af deres 
medlemskab. De resterende 9% angiver, at de gerne vil være en del af gruppen, men ikke har fået 
det gjort.  

Udvikling over tid 

 Da SF’s medlemsundersøgelse er lavet over en årrække, er det muligt at sammenligne resultater 
over tid. Når man gør dette, er det dog vigtigt at huske, at ingen af medlemsundersøgelserne er 
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repræsentative for SF’s medlemsbase – man kan dermed ikke med sikkerhed sige, at de er specielt 
sammenlignelige. Som det fremgår af bilag 1, er sammensætningen faktisk potentielt ret forskellig.  

 Vurderingen af velkomsten i SF, for deltagere af medlemsundersøgelsen, der nyligt har meldt sig 
ind, er faldet en anelse, men det kan meget vel skyldes statistisk usikkerhed. I 2019 var vurderingen 
4,3 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er en positiv vurdering. Vurderingen i 2022 var 4,1.  

 Deltagernes vurdering af egen indflydelse har ikke ændret sig mellem 2019 og 2022. I begge år var 
vurderingen 3,8 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 angiver, at deltagerne er meget enige i, at de har 
mulighed for at få indflydelse  

 Der er et mindre fald i deltagernes tilfredshed. Det kan dog også skyldes statistisk usikkerhed, da 
ændringen er lille. På en skala fra 1 til 5, hvor 5 angiver mest tilfredshed. Scoren var i 2019 4,3 
mens den i 2022 er 4,2 

 

 

 

 

  



5 

DEL 1: Repræsentativitet 
Helt overordnet bør det bemærkes, at undersøgelsen ikke er repræsentativ. Dette fremgår af bilag 1.  

I forhold til alder er der en tendens til, at medlemmer under 50 er underrepræsenteret i 
medlemsundersøgelsen. Til gengæld er medlemmer mellem 60-79 overrepræsenteret. Kvinder er også en 
lille smule underrepræsenteret i medlemsundersøgelsen i forhold til deres andel af medlemsbasen. 
Desuden er der en tendens til, at aktive medlemmer i højere grad har besvaret undersøgelsen end ikke 
aktive medlemmer. Det kan man konkludere ud fra to fund. Først og fremmest er der en klart større andel 
af dem der har besvaret medlemsundersøgelsen, der er en del af SF medlemsforum på Facebook end 
gennemsnittet for SF’s medlemmer. Ligeledes bør man bemærke, at aktive medlemmer og medlemmer 
med en tillidspost udgør en relativt stor andel i forhold til, hvad man kan forvente er tilfældet. Dog er 
andelen af inaktive medlemmer, der har besvaret medlemsundersøgelsen øget markant ift. tidligere år.  

Respondenterne i undersøgelsen er altså formentlig mere aktive end det gennemsnitlige SF-medlem.  

Det er svært at vægte sig ud af disse skævheder i undersøgelsen. Derfor arbejdes der med tre grupper 
(inaktive, aktive og tillidsvalgte), så man gennem gruppernes forskellige svar se, hvad aktivitetsniveau 
betyder for spørgsmålet. Se bilag 1, hvor grupperne er nærmere beskrevet. Grupperne er konstrueret vha. 
spørgsmålene om, hvorvidt man har en tillidspost, og hvornår man sidst har deltaget i en SF-aktivitet. 
Grupperne er gensidigt udelukkende (se bilag 1).  

Gruppen af inaktive er klart den største med 51% mens gruppen af aktive udgør 29%. Gruppen med 
tillidsvalgte udgør 17%.  
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DEL 2: Deltagernes karakteristika 
Uddannelse 
Over 70% af de deltagende i SF’s medlemsundersøgelse har en mellemlang eller lang videregående 
uddannelse. Gruppen af mennesker med en lang eller mellemlang videregående uddannelse udgør således 
en langt større andel i undersøgelsen end det er tilfældet i samfundet.  
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Årsindkomst 
Over 40% af deltagerne i undersøgelsen har en årsindkomst på 250.000-500.000 kr. En større andel 
omkring 30% tjener mellem 100.000-250.000 kr om året. Få tjener under 100.000 kr og over 750.000 kr, 
mens lidt mere end 15% tjener mellem 500.000-750.000 kr.  
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Jobsituation 
Langt størstedelen af deltagende i SF’s medlemsundersøgelse tilhører en af de to grupper hhv. 
lønmodtagere eller pensionister, førtidspensionister, efterlønnere eller lignende. Studerende, selvstændige, 
andet og uden for arbejdsmarkedet udgør hver især under 5% af de adspurgte.  
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Sektor  
Blandt de ca. 45% lønmodtagere arbejder knap 25%-point i den offentlige sektor, mens omkring 13%-point 
arbejder i det private. Næsten dobbelt så mange af lønmodtagerne i undersøgelsen arbejder altså i det 
offentlige som i det private.  
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Etnicitet  
Generelt udgøre etniske danskere en meget begrænset andel af deltagerne i SF’s medlemsundersøgelse. 
Blot 166 deltagere angiver, at de har en anden eller delvist anden etnisk oprindelse end dansk. Det betyder 
også, at gruppen er meget lille, og at usikkerheden vokser betragteligt for gruppen med anden eller delvist 
anden etnicitet end dansk.  
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Seksualitet 
Af hensyn til at sikre mangfoldighed blandt SF’s medlemmer spørges der i medlemsundersøgelsen til 
deltagernes seksualitet. Et overvejende flertal af deltagerne angiver, at de er heteroseksuelle. Det medfører 
også, at gruppen af homo- og biseksuelle er relativt begrænset. Gruppen udgøres af 173 personer. Da dette 
er en relativt lille gruppe, bør man passe på med at drage for skarpe konklusioner. Små grupper øger 
usikkerheden på estimater.  
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Indmeldelsestidspunkt 
Nedenstående figur viser, hvornår de deltagende i SF’s medlemsundersøgelse har meldt sig ind i partiet. 
Figuren viser, at der er en generel tendens til, at for hvert årti man går tilbage des mindre andel har meldt 
sig ind. Det er formentlig en naturlig udvikling, at medlemmer løbende melder sig ud.  
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Aktivitetsgrupper og indmeldelse 
Nedenstående figurer viser, hvornår deltagerne i hver gruppe har meldt sig ind. Grupperne ligner 
grundlæggende hinanden. Dog udgør medlemmer, der har meldt sig ind mellem 2000-2019 en større andel 
af deltagerne med tillidsposter, end de udgør i de øvrige grupper.  
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Politisk motivation 
SF’s medlemmer er motiverede af forskellige ting. I medlemsundersøgelsen spørges de til, hvad der 
motiverer dem til at være medlemmer af SF. Deltagerne har kunne vælge flere svar. Den ubetinget vigtigste 
faktor for deltagerne som helhed for at være medlem af SF er ønsket om at påvirke samfundet i den rigtige 
retning. 80% svarer, at det er en af deres motivationer for at være medlem af SF. Over 30% svarer desuden, 
at de er motiverede af at støtte SF økonomisk. Færres angiver at de er medlem for selv at blive valgt.  

Fordelingen er i øvrigt nogenlunde den samme som i tidligere medlemsundersøgelser.  
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DEL 3: Tilfredshed med medlemskabet 
En del af medlemsundersøgelsen handler også om tilfredshed med medlemsskabet af SF. Medlemmernes 
tilfredshed er målt på en skala fra 1: Meget uenig til 5: Meget enig, ud fra deres besvarelse til spørgsmålet: 
Hvor enig er du i udsagnet: ”Jeg er glad for mit medlemskab af SF”. 

I gennemsnit svarer deltagerne 4,2 i undersøgelsen, hvilket svarer til lidt bedre end at være overvejende 
enig.  

I de følgende grafer ser vi nærmere på tilfredsheden for specifikke grupper 

Hvis man først og fremmest kigger på tilfredsheden for forskellige uddannelsesgrupper, ser man, at 
forskellen er meget lille. Tilfredsheden varierer mellem 4,0 (3-årig ungdomsuddannelse) og 4,2 (Lang 
videregående uddannelse og grundskole). Alle uddannelsesgrupper står med andre ord ud som værende 
relativt tilfredse.  
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Der er heller ikke nogen større forskel på tilfredsheden med medlemskabet af SF på tværs af aldersgrupper.  

Grupperne varierer mellem 4,3 og 4,1. Med tanke på den statistiske usikkerhed er det dog svært at 
konkludere, at nogle aldersgrupper blandt SF’s medlemmer skulle være mere utilfredse med deres 
medlemskab.  

 

Røde prikker indikerer gennemsnit, der er afbilledet ovenpå et boksplot.  
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Der er heller ikke nogen grund til at tro, at homo- eller biseksuelle er mindre tilfredse med deres 
medlemskab af SF. Der er små variationer mellem grupperne, men forskellene er ikke store nok til, at det 
ikke blot kan være statistisk tilfældighed. Deltagere, der identificerer dem selv som homoseksuelle er 
generelt de mest tilfredse med 4,3, mens biseksuelle er mindst tilfredse med 4,1.  

 

Røde prikker indikerer gennemsnit, der er afbilledet ovenpå et boksplot.  
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Figuren nedenfor viser tilfredsheden for deltagere fordelt efter, om de har en anden etnisk oprindelse end 
dansk – eller en delvis anden etnisk oprindelse. Der er en tendens til, at medlemmer med anden eller 
delvist anden etnisk oprindelse end dansk er lidt mindre tilfredse med deres medlemskab af SF.  

Da gruppen med etnisk eller delvis etnisk oprindelse er relativt lille, er det svært at konkludere, at dette 
ikke blot skyldes statistisk usikkerhed.   

 

Røde prikker indikerer gennemsnit, der er afbilledet ovenpå et boksplot.  
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DEL 4: Medlemmernes politiske interesser 
Figuren nedenfor viser, hvilke områder deltagerne angiver interesserer dem mest. Deltagerne har kunne 
vælge mere end et område.  

Klima, miljø, natur og fødevarer er det område der interesserer flest. Næsten 70% af de deltagende 
angiver, at de interesserer sig for dette område. De næste områder er hhv. udsatte, ligestilling og social 
efterfulgt af børn og uddannelse.  

Det bør bemærkes, at empirien til undersøgelsen er indsamlet inden Ruslands invasion af Ukraine, fandt 
sted. Det er meget sandsynligt, at denne begivenhed har haft betydning for de deltagendes politiske 
interesser.  
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Deltagerne i undersøgelsen er også blevet spurgt om, hvilke politiske niveauer, der interesserer dem. Det 
har været muligt at vælge mere end et. Flest interesserer sig for national politik – mere end 75%. 
Kommunalpolitik interesserer over 60% sig for, mens der er lige under 40%, der interesserer sig for politik 
på EU og internationalt niveau. Færrest interesserer sig for regional politik.  

 

 

  



21 

DEL 5: Politisk indflydelse 
En vigtig del af SF’s medlemsundersøgelse er også at undersøge om SF’s medlemmer oplever, at de har 
indflydelse. Deltagernes vurdering af egen politiske indflydelse er målt på en skala fra 1-5 ligesom 
tilfredshed. 

I gennemsnit vurderer medlemmerne deres egen indflydelse til at være 3,8 hvilket svarende til lidt mindre 
end overvejende enig i udsagnet ”Jeg har mulighed for at få indflydelse på SF’s politik”. Nedenfor er 
fremhævet nogle interessante subplot om deltagernes vurdering af egen indflydelse. 

 

Hvis man kigger på opfattelsen af indflydelse fordelt efter jobsituation, ser man, at studerende er dem, som 
i mindst grad oplever at have indflydelse, men en score på 3,2, mens pensionister, førtidspensionister, 
efterlønnere og lignende er dem, der oplever at have mest indflydelse med en score på 3,9. 

Man bør bemærke, at alle gruppers gennemsnit ligger over 3, hvilket indikerer, at alle grupper er mere 
enige end uenige i udsagnet ”Jeg har mulighed for at få indflydelse på SF’s politik”. 

 

 

Røde prikker indikerer gennemsnit, der er afbilledet ovenpå et boksplot.  
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For køn1 gælder det, at mænd og kvinder oplever at kunne få stort set lige meget indflydelse. 
Gennemsnittet for både mænd og kvinder er 3,8. Som man kan se af grafen nedenfor er fordelingen af svar 
for mænd og kvinder næsten identisk.  

 

  

 
1 Da Gruppen af personer, der ikke identificerer sig som mand eller kvinde er meget lille (6 personer) vises denne ikke.  
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Nedenfor vises, hvordan personer med dansk, etnisk eller delvist etnisk identitet oplever at kunne få 
indflydelse på SF’s politik. Der er den tendens til, at gruppen af personer med etnisk eller delvist etnisk 
oprindelse oplever at have lidt mindre indflydelse (hhv. 4,1 og 4,1) end gruppen med dansk etnicitet (4,2). 

Man bør dog huske at både gruppen med anden etnicitet end dansk og gruppen med delvist anden 
etnicitet end dansk er relativt små grupper. Derfor kan den statiske usikkerhed også være stor for disse. Det 
gør også bemærkes, at alle grupper har en score større end 3,5. 
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Deltagerne er også blevet spurgt om de er medlemmer af SF’s medlemsforum. De deltagere, der er en del  
af gruppen SF medlemsforum på Facebook har umiddelbart lidt større oplevelse af indflydelse (3,8) end 
gruppen, der ikke er medlemmer af forummet (3,7).  

Dette kan indikerer, at muligheden for at diskutere politik og interagere med MF’ere og MEP’ere har en 
betydning for deltagernes oplevelse af indflydelse på SF’s politik. Omvendt er forskellen lille og kan skyldes 
statistisk usikkerhed.  

 

 

  

https://www.facebook.com/groups/748330618636968
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Hvis man kigger på, hvordan de forskellige aktivitetsgrupper (inaktiv, aktiv og tillidspost) oplever 
muligheden for at få indflydelse, ser man, at gruppen med tillidsposter oplever det er klart nemmere end 
de øvrige grupper at få indflydelse. Deltagere med en tillidspost scorer 4,1, mens aktive scorer 3,8 og 
inaktive scorer 3,7. 
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Der er lille forskel på, hvordan hhv. bi-, homo- og heteroseksuelle opfatter muligheden for at få indflydelse. 
Homoseksuelle scorer i gennemsnit 3,9, mens det for biseksuelle er 3,6 og for heteroseksuelle er 3,8. Med 
tanke på, at gruppen af hetero- og biseksueller er relativt lille kan man ikke konkludere, at der er en faktisk 
forskel.  
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Nedenfor ser man, at der er en ret klar tendens til, at jo længere man har været medlem desto bedre 
mulighed vurderer man, at man har for at få indflydelse. Medlemmernes vurdering af egen indflydelse 
falder relativt systematisk efter hvilket årti man har meldt sig ind. Det giver mening i den forstand, at man 
efter mange års medlemskab har et bedre netværk i SF og bedre forstår organisationen. Det er oplagt, at 
dette kan udnyttes til at øve indflydelse.  
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DEL 6: Medlemskommunikation og medlemsforum 
I medlemsundersøgelsen spørges SF’s medlemmer også ind til, hvad deres foretrukne kilder til information 
fra SF er (deltagerne har kunne vælge flere svar). I medlemsundersøgelsen for 2022 er det fortsat 
nyhedsbrevet pr mail, der er den vigtigste kilde til information, det siger 77% af deltagerne. Dernæst 
kommer SF’s medlemsforum på Facebook og sociale medier. Begge har 27% af deltagerne angivet er en 
foretrukken kilde.  

I 2019 sagde 19% at Facebook var en foretrukken kilde og 22% at medlemsforum var blandt deres 
foretrukne kilder. 81% af deltagerne i medlemsundersøgelsen i 2019 sagde, at nyhedsbrevet pr mail var en 
foretrukken kilde til information.  
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Fravalg af medlemsforum på Facebook 
Hvis en deltager i medlemsundersøgelsen har angivet, at de ikke er medlemmer af SF’s medlemsforum, 
spørges de om, hvorfor de ikke er medlemmer. Flest – over 35% – angiver, at de ikke er medlemmer fordi 
de ikke vidste, at medlemsforum fandtes. 29% angiver, at de ikke er på Facebook og 24% angiver, at de ikke 
ønsker at bruge deres medlemskab aktivt.  
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DEL 7: Udviklinger over tid 
På baggrund af tidligere medlemsundersøgelser er det muligt at sammenligne variable over tid. Det er dog 
vigtigt at bemærke, at hverken medlemsundersøgelsen i 2019 eller 2022 er repræsentativ for SF’s 
medlemsbase. Som det fremgår af bilag 1, er der også forskel på sammensætningen af de to stikprøver, og 
derfor kan de ikke nødvendigvis sammenlignes. Hvis man alligevel gør et forsøg på at sammenligne (som 
nedenfor) bør man ikke lægge for meget i mindre ændringer.  

Hvis man kigger på tilfredsheden med den velkomst nye medlemmer oplever i 2019 i forhold til 2022, ser 
man et lille fald fra 4,3 til 4,1. Hvor 5 er bedst og 1 er dårligst. Ændringen er dog meget lille og det er derfor 
svært at afgøre, om det blot skyldes statistisk usikkerhed – eller at ændringen opstår fordi grupperne i de to 
undersøgelser er forskelligt sammensat. 
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Deltagernes vurdering af egent indflydelse ændre sig stort set ikke mellem 2019 til 2022 – begge år er 
scoren 3,8. Tidligere medlemsundersøgelser har indikeret, at tidspunktet, hvor stikprøven laves på er 
afgørende. Hvis den f.eks. laves efter større politikudviklingsforløb har der tidligere været indikation af 
deltagerne har større oplevelse af indflydelse.  

 

 

 

 

  



32 

Der er et mindre fald i deltagernes vurdering af tilfredshed med deres medlemskab af SF. Man bør dog 
bemærke, at det kun er et mindre fald, der meget vel kan skyldes stastistisk usikkerhed. Desuden ligger 
tilfredsheden både i 2019 og 2022 relativt højt (over 4 hvor 5 er højest score). Man bør her også bemærke, 
at stikprøven i 2022 består af flere inaktive medlemmer. Dette kan også have indflydelse på vurderingen.  

I 2019 var scoren 4,3, mens den i undersøgelsen for 2022 er 4,2. 
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BILAG 1: Repræsentativitet  
I medlemsundersøgelsen anvendes der en gruppering mellem inaktive, aktive og tillidsvalgte medlemmer. 
Denne distinktion er anvendt for bedre at kunne identificere f.eks. indsatser, som kunne få inaktive til at 
deltage i arrangementer eller blive mere aktive.  

Gruppe Definition  Årstal Antal i gruppen 

Inaktiv Har ikke deltager i en aktivitet det 
seneste år. Har ej tillidspost. 

2015 471 (39%) 
2017 399 (30%) 
2019 616 (41%) 
2022 1455 (51%) 

Aktiv Har deltaget i aktivitet det seneste år 
fratrukket alle med en tillidspost.  

2015 456 (38%) 
2017 589 (44%) 
2019 572 (38%) 
2022 824 (29%) 

Tillidsvalgt Har tillidspost.  

2015 267 (22%) 
2017 352 (26%) 
2019 299 (20%) 
2022 499 (17%) 

 

Besvarelser fordelt på år  

Indsamling Antal respondenter 
2015 1194 
2017 1340 
2019 1487 
2022 2877 
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