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Fondenes Videnscenter
Stiftet den 17. december 2017

Født med to formål:
• at øge informationsniveauet hos 

medlemmerne om aktuelle, relevante
emner og at styrke vidensdeling og
samarbejde mellem medlemmerne

• at øge kendskabet til de danske fonde og
filantropiske foreninger, deres
rammevilkår og aktiviteter og deres
betydning for samfundet for derigennem
at medvirke til at fremme grundlaget for 
deres virke i Danmark. 



En        -måling af kendskabet 
til fondene

Gennemført af Kantar/Gallup, maj-juni 2019



43 % af befolkningen kan 
ikke nævne én fond ved navn

?



Blandt interessenterne 
er det dog kun 1 %

?



Hjælp, Hjælpe andre, 
Socialt arbejde, Ansvar …

”Hvad er det første, du kommer til at tænke på, når 
du hører ordene ”almennyttigt uddelende fond”?

1. association



Hjælp, Hjælpe andre, 
Socialt arbejde, Ansvar …

”Hvad er det første, du kommer til at tænke på, når 
du hører ordene ”almennyttigt uddelende fond”?

1. association 2. og 3. association

Gammeldags, Bureaukratisk, Skattetænkning, 
Pengetank, Besværligt at søge … 



”De danske fonde gør en positiv 
forskel i det danske samfund”

X % kender Villum Fonden

33 %

38 %

11 %

15 %

1 % 1 %

Helt enig

Enig

Ved ikke

Hverken eller

Uenig

Helt uenig
61 %

38 %

4 % 1 %

Helt enig

Enig

Ved ikke

Hverken eller

Uenig

Helt uenig

72 % af 
befolkningen 
er enig

95 % af 
interessenterne 
er enig



Positiv holdningsændring efter 
kontakt med fonde 
X % kender Villum Fonden

34 %

23 %

37 %
35 %

30 %

Total Politikere Embedsværk Bevillingsmodtagere Interesseorgasationer,
medier, rådgivere

Vi har spurgt interessenter, 
der har været i kontakt med 
fonde inden for det seneste 
år, om de har ændret 
holdning til fondene. 

34 % af alle interessenterne 
svarer, at de har haft en 
positiv holdningsændring.



”Fondene støtter aktiviteter, 
som det offentlige ikke støtter”

Af interessenterne Af befolkningen

77 % 59 %



-måling af kendskabet 
til fondene



Tak for ordet!

Ny Carlsberg Vej 80
1799 København
c/o Spaces Denmark

info@fondenesvidenscenter.dk
www.fondenesvidenscenter.dk
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