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Indledning – Vi fejrer Stafet For Livet 2016 

Stafet For Livet fejrer, at vi i 2016 kunne holde 10 års jubilæum i Sønder-
borg, Syddjurs og Fredericia. Vi fejrer også, at 75.000 danskere i 2016 har 
været involveret i Stafet For Livet som Fightere, deltagere og frivillige på 58 
forskellige stafetter rundt omkring i Danmark.  

Projektet Stafet For Livet startede op i Danmark under Kræftens Bekæmpel-
se for 10 år siden og er i dag vokset til et projekt, som skaber håb, fejrer 
livet, oplyser om kræft og styrker meningsfulde fællesskaber blandt tusind-
vis af danskere, som på forskellig vis er ramt af kræft. Stafet For Livet ska-
ber mulighed for aktivt at gøre noget i en svær situation og for at gøre en 
forskel for hinanden.  

Årets stafetter skaber mange positive resultater, og et udvalg af disse præ-
senterer vi i denne pixibogs-udgave af evalueringen af Stafet For Livet 
2016.*  

Læs med og få indblik i, hvad Stafet For Livet i Danmark betyder. 

God læselyst ønsker 

Stafet For Livet, Kræftens Bekæmpelse 

 

   

_________________ 

* Alle deltagere og Fightere, der er oprettet med en e-mailadresse på www.stafetforlivet.dk, 

har efter deres deltagelse i en stafet modtaget et elektronisk spørgeskema om deres ople-

velse af Stafet For Livet. I år har vi udsendt spørgeskemaer til 39.936 deltagere og Fightere, 

hvoraf 39 % har besvaret skemaet. Derudover har alle de frivillige i Stafet For Livet, der er 

registreret i Kræftens Bekæmpelse, modtaget et elektronisk spørgeskema om deres oplevel-

se af at være frivillig i Stafet For Livet. Vi har i år udsendt spørgeskemaer til 1.711 frivillige, 
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Sammen er vi stærkere 

Stafet For Livet samler mange mennesker, og i 2016 slog projektet sine 
egne rekorder for involvering af danskere. 75.000 danskere har været in-
volveret i Stafet For Livet i 2016.  

Fighterne, som er nuværende eller tidligere kræftramte, og som er Stafet 
For Livets æresgæster, udgør i 2016 3.560 personer, hvilket i gennemsnit 
er 61 Fightere pr. stafet. 42 % af Fighterne deltog i 2016 for første gang i 
en stafet, hvilket betyder, at 58 % har deltaget tidligere. 8 % af Fighterne 
deltog endda i mere end én stafet i 2016. 

Deltagerne i Stafet For Livet udgør langt den største gruppe af de involve-
rede. 68.238 deltagere har været med på årets stafetter. Deltagerne har 
deltaget på i alt 1.816 hold, og det svarer til 31 hold pr. stafet.  

  

Stafet For Livet er et lokalt forankret projekt, som i hvert sit lokalsamfund 
styrker og inviterer til nærvær og fællesskab. 46 % af Stafet For Livets Figh-
tere og deltagere bor inden for 5 kilometers afstand fra stafetten, og 11 % 
bor mere end 30 km fra det sted, hvor stafetten afholdes.  

Flere kvinder end mænd deltager i Stafet For Livet. 72 % af deltagere og 
Fightere er kvinder, og 28 % er mænd. Ydermere kan man om gruppen af 
deltagere sige, at den rummer stor aldersmæssig spredning. 26 % af delta-
gerne er børn og unge under 20 år. 19 % er 20-40 år, 36 % er 41-60 år, og 
19% er over 60 år.* 

____________________ 

*Oversigten over deltagernes aldersspredning bygger på data fra deltagernes tilmelding på 
www.stafetforlivet.dk, hvor børn og unge under 18 år tilmeldes som børn, og alle over 18 
som voksne. Data herfra viser, at børn/unge udgør 26% af deltagerne i 2016.  
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I år har ca. 4.000 danskere engageret sig som frivillige i Stafet For Livet. 
Disse frivillige løfter utallige store og små opgaver i forbindelse med de 58 
stafetter. Mange er i gang i mange måneder forud for afholdelsen, og 
mange er aktive i timer på selve weekenden. Alle er de fuldstændig uund-
værlige. I gennemsnit er der ca. 70 frivillige pr. stafet. 7% af de frivillige er 
30 år eller yngre, 30 % er 31-50 år, og 63 % er over 50 år.  

Alle de 75.000 danskere, som i år er involveret i Stafet For Livet, har sam-
men bidraget til at samle over 20 millioner kr. ind i 2016.  

 

Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 

Fighterne er æresgæster til Stafet For Livet. De har alle hørt beskeden ”Du 
har kræft”, og for dem betyder fællesskabet med andre Fightere til Stafet 
For Livet utrolig meget. I evalueringen bliver ord som sammenhold, fælles-
skab, den fælles oplevelse og stemningen nævnt igen og igen i deres be-
skrivelser af det bedste ved at deltage som Fighter til Stafet For Livet. En af 
dem fortæller her om sin oplevelse af at være Fighter ved den ”gule fest”: 

”Det var meget højtideligt og yderst rørende at gå Fighterrunden - det gav 
tårer i øjnene. Også at være ’midtpunkt’ i en kun gul fest var en helt speciel 
oplevelse. Jeg vil aldrig glemme timerne i den gule trøje”. 
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Generelt er der rigtig stor tilfredshed blandt Fighterne både i forhold til 
deltagelsen i Fighterrunden og det efterfølgende Fighterprogram, og 90 % 
af Fighterne vil gerne deltage som Fighter igen. De vigtigste årsager for 
Fighterne til at deltage i Stafet For Livet er at give håb til andre berørt af 
kræft (90 %), at fejre livet (87 %) og at være med til at samle penge ind til 
forskning, forebyggelse og patientstøtte (84 %). Ved at deltage i Stafet For 
Livet har 85 % af Fighterne haft oplevelsen af at være æresgæst, 80 % har 
oplevet meningsfulde samtaler til stafetten, og 53 % har fået et netværk 
med andre kræftramte.  

Fighternes tilbagemeldinger i årets evaluering vidner om, at Stafet For 
Livet er et meget meningsfuldt arrangement for Fighterne. Til Stafet For 
Livet oplever de et naturligt frirum og fællesskab med andre i samme situ-
ation, hvor der er plads til deres tanker og følelser, og hvor de også kan 
grine sammen, fejre livet og være med til at gøre en forskel. En af Fighter-
ne beskriver det på denne måde: 

”At alle var så venlige og smilede til en, selvom de ikke kender mig. Kon-
takten til andre var naturlig, selvom mit hår var så kort, som det var. For 
en gangs skyld følte jeg mig "normal" blandt andre mennesker”. 

 

   

 

Hvad betyder Stafet For Livet for deltagerne? 

Der er mange forskellige grunde til at deltage på hold til Stafet For Livet. 
Uanset om man deltager som pårørende, som efterladt, som et del af et 
firmaarrangement eller på anden vis, så handler Stafet For Livet om mere 
end indsamling for deltagerne. 
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I evalueringen skal deltagerne svare på, hvad det bedste er ved at deltage 
på hold til Stafet For Livet, og her bliver ordet sammenhold nævnt tusind-
vis af gange: 

              

Der er mange forskellige typer af hold repræsenteret til Stafet For Livet, 
og når holdkaptajnerne i evalueringen skal beskrive deres hold, er de vig-
tigste fem grupper af deltagertyper familie (72 %), venner (70 %), kolleger 
(43 %), Fighter(e) (36 %) og medlemmer af deres fritidsklub, forening mv. 
(32 %).  

   

Selvom holdene og deres bevæggrunde for at deltage kan være meget 
forskellige, så er der særligt to ting, der er fælles for deres oplevelse af 
stafetten. 93 % af deltagerne oplever et stærkt fællesskab til Stafet For 
Livet, og 89 % føler, at de er med til at gøre en forskel i kampen mod 
kræft. Mange holddeltagere nævner i den forbindelse muligheden for at 
stå sammen og gøre noget aktivt i kampen mod kræft: 

”Det er fedt at føle, at man aktivt kan være med til at gøre en forskel, og 
den følelse binder holdet sammen på en helt speciel måde. Det, at man er i 
gang i 24 timer, gør, at det adskiller sig fra mange lignende arrangemen-
ter, også fordi det har en symbolsk værdi at kæmpe mod kræft 24 timer i 
døgnet. Både i lyse og mørke tider. Det er hårdt, og man er træt bagefter, 
men efter stafetten kan man næsten ikke vente, til der går et år igen”.  
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For mange holddeltagere bliver det en tradition at deltage i Stafet For Livet, 
og evalueringen viser, at jo flere gange et hold har deltaget i Stafet For Livet, 
jo flere aktiviteter laver holdet forud for eller til stafetten. I 2016 solgte 37 % 
af holdene lysposer, 64 % havde sponsoraftaler, 48 % havde rundesponsora-
ter og 44 % havde aktiviteter på pladsen under stafetten. 

 

Deltagernes tilbagemeldinger i årets evaluering er meget positive, og når de 
bliver spurgt, om Stafet For Livet levede op til deres forventninger, svarer 72 
% i høj grad, 24 % i nogen grad og 2 % i mindre grad. Samlet set angiver 89 
% af deltagerne, at de forventer at deltage i Stafet For Livet igen næste år. 

For de fleste deltagere er Stafet For Livet første gang, de er involveret i 
Kræftens Bekæmpelse. 35 % har været involveret i Kræftens Bekæmpelse 
inden deres deltagelse i Stafet For Livet – 53 % af disse via medlemskab i 
Kræftens Bekæmpelse og 43 % som indsamlere eller kampagneledere ved 
Landsindsamlingen. 65 % har ikke været involveret i Kræftens Bekæmpelse 
før, og på den måde når Kræftens Bekæmpelse ud til en masse mennesker. 
Stafet For Livet involverer og engagerer en mangfoldig gruppe af menne-
sker, som står sammen i kampen mod kræft, og som gør en kæmpe forskel. 
Som en af deltagerne forklarer: 

”Vi er fælles om at støtte en god sag. Stemningen til arrangementet findes 
ikke andre steder, og at få lov at opleve den på et hold med mennesker, man 
holder af, er uvurderligt”. 
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Hvad betyder lysceremonien? 

Lysceremonien spiller en helt central rolle i Stafet For Livet. Her er der rum 
for de store følelser – både opbakning til og håb for dem, der er ramt af 
kræft, og sorg og savn over dem vi har mistet. En deltager udtrykker det så-
ledes: 

”Det bedste ved lysceremonien er at kunne mindes den, man elsker og sav-
ner helt forfærdeligt! At det var helt legalt af vise følelser! Absolut det smuk-
keste hele dagen!” 

  

Stemningen ved lysceremonien er helt særlig. Billedet her viser de 50 ord, 
der oftest bliver brugt til at beskrive det bedste ved ceremonierne, og her 

træder ordet stemning tydeligt frem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En deltager beskriver denne stemning således: 

”Det var bare helt vildt rørende, omend vemodigt. Det vækkede nogle min-
der, både gode og hårde, og der var en smitsom samhørighed. Fantastisk!”  
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Der er stor opbakning til lysceremonierne. 62 % af dem, der har svaret på 
vores spørgeskema, deltager i lysceremonien, og mange af dem køber en 
eller flere lysposer. 44 % af alle vores deltagere køber lysposer. Af de 56 %, 
der ikke købte lysposer, svarer ca. halvdelen, at de ikke købte lysposer, fordi 
de ikke deltog i lysceremonien. 67 % af alle solgte lys sælges på pladsen un-
der stafetten, mens 22 % sælges via nettet. I år har 14 % endvidere svaret, 
at de har købt lysposer via deres holdkaptajn. 

Der er generelt meget stor tilfredshed med de afholdte lysceremonier. 93 % 
svarer, at de synes, lysceremonien var enten god eller meget god. 5% svarer 
hverken eller. 

  

 

Hvad betyder det at være frivillig i Stafet For Livet? 

Stafet For Livet har verdens bedste frivillige! At planlægge og afvikle Stafet 
For Livet er en kæmpe opgave, som kræver tid, færdigheder og ikke mindst 
samarbejde med mange forskellige mennesker i styregruppen, arbejdsgrup-
perne, på dagen og med lokale interessenter såsom sponsorer, kommunen, 
virksomheder osv.  

Samarbejdet med andre med forskellige faglige, kulturelle og erfaringsmæs-
sige baggrunde er det, flest peger på, når vi spørger til, hvad de har fået ud 
af at være frivillige i Stafet For Livet. Det kan kræve hårdt arbejde at få sam-
arbejdet til at fungere, men når det fungerer godt, så når vi længere, for 
sammen er vi stærkere. 

Andre peger på konkrete færdigheder så som projektledelse, ledelse af fri-
villige, erfaringer med indsamling og sponsorer, når de bliver spurgt til, hvad 
de har fået ud af at være frivillige i Stafet For Livets styregrupper. 
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87 % peger på et godt samarbejde som noget helt afgørende for, at de har 
lyst til at fortsætte deres engagement som frivillig. 

   

Fælles for alle de frivillige er, at de er engageret i sagen og har en eller flere 
grunde til at engagere sig. 65 % af de adspurgte er selv pårørende til kræft-
ramte, 22 % svarer, at de gerne vil gøre en forskel. En af de frivillige sætter 
følgende ord på sin motivation: 

”Det bedste ved at være frivillig i Stafet For Livet er følelsen af at kunne bi-
drage et sted, hvor magtesløshed ellers er herskende…”. 

 

20 % af de frivillige svarer, at de er eller har været ramt af kræft, 12 % øn-
sker at opnå erfaring med frivilligt arbejde, mens 8 % engagerer sig for at få 
erfaringer og kompetencer, som kan skrives på deres CV. 

Til trods for det store arbejde det er at være frivillig i Stafet For Livet, er de 
frivillige meget trofaste og fortsætter år efter år. Dette har stor betydning 
for projektets bæredygtighed, og det sikrer, at gode erfaringer bæres med 
videre. Det er således kun 10 % af dette års frivillige, der svarer, at de ikke 
forventer at deltage som frivillige igen til næste år. 
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Stafet For Livet og fremtiden 

Stafet For Livet udvikler sig hastigt. Flere og flere danskere kontakter 
Kræftens Bekæmpelse for at efterspørge en stafet i netop deres lokalområ-
de. Med flere stafetter kan vi give endnu flere muligheden for at deltage i 
meningsfulde fællesskaber med ligesindede, som er berørt af kræft, og som 
gerne vil gøre en forskel – for kræftsagen og for hinanden.  

Målet for Stafet For Livet er, at alle lokalsamfund, der ønsker en stafet, skal 
tilbydes en stafet. Stafet For Livet skaber håb og meningsfulde fællesskaber 
blandt mennesker, og i de kommende år forventer vi, at endnu flere vil få 
del i de gode og meningsfulde oplevelser på stafetterne rundt omkring i 
Danmark – og på den baggrund styrke bekæmpelsen af kræft.  

Stafet For Livets frivillige er ildsjæle, som gør en fantastisk indsats, og som vi 
arbejder på at involvere mere og mere i arbejdet med Stafet For Livet i de 
kommende år. Sammen kan vi alle i Stafet For Livet være med til at give håb 
og fejre livet i stærke fællesskaber. Sammen er vi stærkere.  

   

 

 


