
Vores erfaringer:
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INTRODUKTION

Hvordan har civilsamfundet det?
I snart to år har coronakrisen udfordret frivilligheden.

Frivilligjob.dk har samlet de her sider for at give
frivilligcentre og selvhjælp et indspark til, hvordan man
kan rådgive foreninger her på den anden side. 

Mange organisationer har mistet medlemmer, deltagere
og frivillige.  En årsag er bl.a. at det har været svært at
opretholde tilhørsforholdet til ens organisation, mens den
var i dvale under corona-lockdown. Det er desværre ikke
alle, som har prioriteret at holde hånd i hanke med deres
medlemmer/frivillige og pleje deres relation til
foreningen.

Mange organisationer melder, at de er usikre på, hvor de
reelt står mht. frivillige, og undersøgelser viser, at der er
mange, som er usikre på, hvorvidt de reelt vil vende
tilbage til deres frivillige arbejde. 

Hvad den usikre situation kræver af handling, afhænger
bl.a. af, hvor man vil prioritere som organisation:
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HVOR ER DE
FRIVILLIGE HENNE?
Frivillighed på vej ud af en pandemi

Frivilligjob.dk sætter rekord i
opslag, men ansøgninger
følger ikke med i samme
grad.

Organisationer kontakter os
for at høre, hvad de kan gøre
for at få nye frivillige.

Nogle projekter er særligt
udfordret. Det er bl.a.

genbrugsbutikker, som har
svært ved at mønstre nok
frivillige og må lukke. 

Frivilligjob.dks support er her
i tiden efter sidste store
nedlukning blevet kontaktet
af organisationer, som gerne
vil i gang igen, men de
frivillige kommer ikke. 

Vi har bl.a. fået spørgsmål
som: "Hvad kan jeg gøre
anderledes? For det, jeg
plejer, virker ikke længere."

Derfor har vi på de her sider
samlet viden om, hvordan
civilsamfundet har det nu og
hvordan vi kommer videre.

Kan man få de usikre tilbage
i folden og kan det svare sig?

Kan man genskabe et fælles-
skab, som det var før corona,

når deltagerne i fællesskabet
lever i  post-corona hverdag?

Er det en unik mulighed for et
seriøst generationsskifte eller
en ny frivilligsammensætning?



HVORNÅR BLIVER DET HELE NORMALT IGEN?
Coronas efterslæb
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Pandemien gav væsentlige stigninger i ensomhed, angst mv. Vi ændrede adfærd for at
undgå at sprede smitte og mistede på sin vis kontrollen over hverdagen for en stund. Når
mennesker mister kontrollen over en ting i deres liv, vil de gribe ud efter at kunne
kontrollere noget andet, og her valgte mange at skrue ned for deres aktiviteter. Her blev
frivilligheden ofret - nogle er vendt tilbage af sig selv, mens andre lader vente på sig. 

En nødvendig erkendelse: ”normalen” eksisterer ikke, og vi skal i stedet lære at leve i en ny
virkelighed med nye erfaringer og nye prioriteringer. Mennesker har tabt så meget socialt
og gået på kompromis, at nu skal det vindes tilbage; Nogle vil til fest og ud at rejse -

opleve alt det, corona tog væk. Samtidig reagerer andre modsat og isolerer sig fortsat.

Corona udfordrende os, fordi sygdommen til en vis
grad blev oplevet som både usynlig og
allestedsnærværende, så folk var konstant på vagt.
Corona-restriktionerne med krav om karantæne,

afstand, mundbind, sociale bobler, test osv. satte
barrierer op i vores dagligdag.

Frivillighed under coronakrisen

Særligt voksede uformel frivillighed, der fx blev organiseret gennem en Facebook-gruppe,

mens de traditionelle foreningers projekter oftest måtte gå i dvale under nedlukningerne.

I Irland snakker de om generationsskifter i de frivillige foreninger, fordi nogle mangeårige
frivillige ikke er vendt tilbage, selvom foreningerne er åbnet igen. Men nogle nye,

energiske frivillige kom til, da andre forsvandt; mange af de nye har ikke erfaring med
frivilligt arbejde og ønsker at deltage mere uformelt og ad hoc. 

Volunteer Ireland fortæller, at corona havde den samme
effekt i Irland og Danmark: Det samlede antal af frivillige
faldt i den irske befolkningen fra 43 % til 37 % under
corona i 2020, men samtidig viste det sig, at mange af de
frivillige under pandemien var førstegangsfrivillige.

Et generationsskifte kan skabe positive forandringer:

Yngre og mere diverse frivillige indtager de tomme
pladser og skaber nye fællesskaber i foreninger.

Når repræsentationen i foreningen bliver bredere,

inspirerer det flere fra minoritetsgrupper til
deltagelse i frivilligt arbejde. 

Nye typer frivillige giver plads til nye måder at
deltage på – der er flere måder at være ”rigtig”

frivillig på end formel, kontinuerlig deltagelse.



Frivillighed efter coronakrisen

Værdien af
krisehåndtering:
Kriser af den ene eller anden art
opstår fra tid til anden, men ingen
havde kunnet forestille sig
coronakrisens reelle rækkevidde og
indgriben i vores hverdag og virke

De foreninger, som klarerede sig
stærkest igennem krisen, var dem,

som havde en klar strategi og
kontinuerlig kontakt med deres
frivillige. 

Så foreninger kan tage ved lære af
krisen og forberede sig på, hvordan
fremtidige kriser skal håndteres. 

Man står stærkere, hvis man i
fredstid forbereder sig på, hvordan
fx kommunikationen med frivillige
sikres under en nedlukning .

Under corona og svingende restriktioner var der
utallige artikler og undersøgelser om, hvor meget
folk drømte sig tilbage til “normalen”, og hvordan det
ville blive så godt, når vi nåede på “den anden side". 

Men på nogle fronter er det blevet ved snakken: Folk
har lært at skære aktiviteter fra, fordi restriktioner
besværliggjorde dem. Aktiviteter som frivilligt
arbejde og museumsbesøg bliver ikke prioriteret lige
nu, fordi andet er i fokus. 

Efter første nedlukning i 2020 strømmede vi ellers
ud i samfundet, men her efter anden nedlukning er
vi mere tilbageholdende. De frivillige foreninger er
klar til at tage imod nye frivillige, men de lader vente
på sig. Nogle vender måske tilbage, mens andre er
“tabt” for altid.

Vi hører om frivillige,
der bliver væk, fordi de
har følt sig forsømt af
deres organisation
under nedlukningerne

(Frivilligjob.dks support)

Nye krav og motivationsfaktorer
Corona gjorde fremtiden uforudsigelig, og nu vil mennesker gerne have kontrollen igen. Vi
skal på en måde genlære mange ting - også frivilligt arbejde. 

Organisationerne skal skabe rum, som de frivillige kan begå sig i med deres nye erfaringer
og usikkerhed på omverdenen. 

Derfor er det essentielt at identificere menneskers nuværende motivationsfaktorer. Hvad der
motiverede mennesker til at deltage i frivilligt arbejde før corona, er ikke nødvendigvis det
samme her på vej ud på den anden side.

Særligt anbefaler vi foreninger, at man undersøger mulighederne for at invitere frivillige til
at deltage på nye måder fx via en gruppe eller til at løse en kort afgrænset, perifær opgave. 
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Coronakrisen har vendt op og ned på mange ting , og vi er alle

løbende blevet tvunget til at revurdere mange ting i vores

hverdag . Alle har gjort sig nye erfaringer , samtidig med vi skal

lære at arbejde sammen på nye præmisser .
 

Grupper og fællesskaber skal danne en ny konsensus om alt fra

lavpraktiske ting som fx standarder for hygiejne , hilseformer ,

mulige mødesteder osv . til gruppedefinerende elementer som fx

sociale spilleregler , gruppedynamik , deltagelsesformer ,

rollefordeling . 

Så selvom foreningens fundament er velkendt , så kan 

 byggestenene være en smule anderledes , og fællesskabet

antager måske en ny form og dynamik .

Genstart det frivillige fælleskab

Historien viser gang på gang , at kriser giver plads til noget nyt . På samme måder snakker

vi heller ikke entydigt negativt om coronakrisen , men også om alt det , vi har lært og fik

tid til under nedlukningerne . Pandemien har lært folk at prioritere – eller om ikke andet

har den accelereret en tendens i tiden ; mennesker vil have mere ud af deres oplevelser ,

fordi de har travlt i hverdagen . Der skal være kvalitet for skillingen , når man investerer tid

i noget - også når det er frivilligt arbejde .

Det kan foreninger udnytte ; Flere foreninger melder netop , at det svært at få frivillige , så

måske tiden er inde til at reformere foreningerne , så nogle nye typer frivillige får

incitament til at deltage . Det kræver , at man tør pille ved status quo og stille de svære

spørgsmål om , hvorfor organisationen eksisterer , og hvad den vil opnå . 

Åben foreningen op for personer , som ikke ligner de frivillige , I har nu . Alle mennesker

kommer med en ressource , som de kan bidrage med , så vær åben over for personer

selvom de fx har angst , arbejdsløse , kun kan på skæve tidspunkter eller flytter snart .

Vær åben for at rekruttere nye typer
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Museer har vundet flere
besøgende tilbage, fordi
de tilbyder udvidede
oplevelser, som man kan
få glæde af som gruppe.

Foreninger skal indse , der er mange foreninger , som

byder sig til , og corona har tydeliggjort , at frivillig-tilbud

vælges fra , hvis de ikke giver merværdi til den frivillige .

Måske det er nu foreningen skal turde ændre kurs! Det

kan være , at det ikke er alle nuværende frivillige , som kan

se sig ind i den forandringsproces ; Når man piller ved

kernen i en frivillig forening , så vil det gøre nogle nervøse ,

mens andre bliver mere motiveret . Men måske det er det

hele værd på den lange bane .

Hvad skal foreninger gøre?
Frivilligjob.dk mener:

Hvis frivillige foreninger
også tilbyder mere, kan
det være, de bedre kan
fastholde eller tiltrække
frivillige.



Reflekter over fremtiden

Hele civilsamfundet fik med
coronakrisen en mavepuster,
men har også fået en gylden
mulighed

Når din forening skal
genfinde sit fodfæste oven
på coronakrisen, så kan I
bruge spørgsmålene under
her som udgangspunkt.

Stop op og reelt overvej, hvorfor I gør, som I gør. 

Er de frivillige, I har de mest hensigtsmæssige?

Hvilke andre typer frivillige har I måske overset?

Kan I reelt omfavne nye frivillige, hvis de ikke ligner
og vil det, I kender?

Er der grupper corona har åbnet døren over til?

Kan nogle opgaver varetages virtuelt?

Hvordan kan man skabe nye tillidsfulde relationer?

Kan I bruge de frivillige på en ny måde?

Gruppen kan lave noget
socialt, mens de udfører
noget meningsfuldt

Gruppen får et stærkere
socialt bånd

Forstærker for nogle
motivation til at deltage,
fordi deres indgang (fx        
 en ven) er velkendt

Organisationen får fat i
frivillige, som måske ellers  
 er uden for rækkevidde 

Familiefrivillighed kan
resultere i mere
aldersspredning i
frivilliggruppen

Åben over for en ny
deltagelse

Fleksibilitet ved planlægning

Mulighed for opgaver der
kan udføres i grupper 

Stærk ledelse (anderledes
gruppesammensætning
kræver fokus på synlig og
klar ledelse)

Grupper og familier kan være
frivillige sammen i samme
organisation både med de
samme og forskellige opgaver
og tidsrammer. Fællesnævneren
er, at de startet sammen for at
lave frivilligt arbejde sammen. 

Fordele ved gruppefrivillighed 

Hvad kræver det?
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Frivilligjob.dk anbefaler:
Gruppefrivillighed

Alle til- og fravalg i en forening vil inkludere nogle og
ekskludere andre. Derfor skal man som forening være
bevidst om, hvad der er for et fællesskab og kultur, som
man skaber. Ens onboarding bør matche de frivillige,

som man ønsker at have; så graden af ønsket
tilknytning bør afspejles i den måde, foreningen møder
nye frivillige. 

Vær åben over for frivilligtyper af alle slags og drop
hierarkierne for frivilligt arbejde; en innovativ ad hoc-

frivillige, som ”bare” kommer et par gange, kan skabe
ligeså meget værdi i sin korte tid som den mangeårige
frivillige. 

Vær åben over for nye muligheder

Reflektionsspørgsmål

Tilpas foreningens mindset


