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INDLEDNING

FRIVILLIGJOB.DK

Frivilligjob.dk er Danmarks største jobportal for frivilligt arbejde – stedet,
hvor foreninger og frivillige mødes. Hvert år bruger over 11.000
mennesker frivilligjob.dk til at finde et frivilligt arbejde, og organisationer
opretter knap 6.000 jobopslag, hvor de søger frivillige til besøgstjenester,
lektiecaféer, mentorordninger, spejdergrupper, kulturelle events og
meget andet.

En brugerundersøgelse målrettet ansøgere via Frivilligjob.dk
samt den engelsksprogede søsterportal Volunteering.dk 

(1.011 respondenter)
 

En organisationsundersøgelse målrettet de personer, som
opretter frivilligjobs på vegne af de foreninger, frivilligcentre 

og kommunale institutioner, der rekrutterer via Frivilligjob.dk
(303 respondenter)

I denne opsamling dykker vi ned i de to undersøgelser. Vi tegner et bil-
lede af, hvem der søger frivilligt arbejde gennem Frivilligjob.dk, og hvad
deres ønsker og motiver til at søge er. Vi ser på organisationers erfarin-

ger med Frivilligjob.dk, Og så ser vi på Covid19-krisens betydning for det
frivillige engagement, og hvordan det påvirker frivilligjob.dk fremad.

Den frivillige sektor er mangfoldig – det ønsker Frivilligjob.dk at afspejle.

For at blive klogere på tendenser og resultater på Frivilligjob.dk udsender
vi hvert år to brugerundersøgelser. I den seneste har vi specifikt spurgt
brugere fra 2. halvdel af 2020 for at få viden om deres erfaringerne med
frivilligjob.dk:

Vi vil gerne takke alle respondenter i brugerundersøgelserne – og generelt
alle der bruger Frivilligjob.dk til at finde et frivilligt arbejde eller til at finde
frivillige til jeres aktiviteter og projekter.

Med venlig hilsen



’JEG ER MED TIL AT ÆNDRE
SAMFUNDET

FRIVILLIGJOB.DK

HOVEDTAL FOR 2020
I 2020 søgte 11.253 borgere et frivilligjob via vores portal – nogle søgte mere end
ét job, så det blev i alt til 14.691 henvendelser til organisationer via Frivilligjob.dk.

 5.917
jobopslag 

14.691
henvendelser

til opslag



FRIVILLIGJOB.DK

2020: ET ANDERLEDES ÅR

I tallene fra 2020 kan vi som mange

andre se effekten af den verserende

Covid19-pandemi, og derfor vil

tallene fra 2020 afvige ved en

sammenligning med forrige år.

Mulighederne for at deltage i

frivilligt arbejde i traditionel

forstand har været væsentligt

begrænset på grund af restriktioner

og samfundsnedlukning. 

Frivilligjob.dk har forventeligt

mærket en vis nedgang i aktivitet

på sitet, men - krisens størrelse og

forgrening taget i betragtning - i en

langt mindre skala, end vi havde

turde håbe på. 

I faktiske tal for 2020 har vi kun set en akkumuleret nedgang på 12-15 % i
forhold til 2019; der var store udsving igennem 2020, men de følger i vid
udstrækning covid19-restriktionernes udmelding og størrelse og især i
sensommeren 2020 var frivilligjob.dk tæt på normal trafik på sitet, hvilket
harmonerer med, hvordan samfundet for en tid der generelt vendte tilbage
til mere normale tilstande med lempede restriktioner. 

Vi har en generel forventning om, at en kombination af lettelse af Covid19-

restriktioner og en udbredelse af flere lokale partnerskaber vil bevirke, at
frivilligjob.dk ved udgangen af 2021 vil kunne fremvise forbedrede besøgs-

og ansøgningstal. Denne formodning baserer vi på, at antallet af besøgende
på frivilligjob.dk ikke faldt nær så meget efter den delvise
samfundsnedlukning i efteråret 2020, som det gjorde i foråret 2020 i
forbindelse med den første og mere omfattende nedlukning.

Hvad har Covid19-krisen betydet for frivilligjob.dk?



Selvom 44 % af organisationerne i vores brugerundersøgelse for 2020 svarer,

at de har haft et mindre behov for nye frivillige under Covid19-epidemien, så

svarer 39 % samtidig, at de har haft uændret behov, og 13 % har direkte haft

behov for flere frivillige. 

Så på trods af, at rammerne ændrede sig radikalt, har der stadig været

relativ stor efterspørgsel på frivillige. Og ligeledes har interessen for

deltagelse i det frivillige arbejde været vedholdende igennem 2020. 

Vi har oplevet stor kreativitet fra foreninger omkring frivillige aktiviteter og

arbejde, og især har vi mærket interesse for virtuel frivillighed, hvor det

frivillige engagement foregår på andre måder end det traditionelle fysiske

møde mellem mennesker. I 2020 blev der oprettet 57 % flere opslag inden

for virtuel frivillighed end i 2019. Samtidigt så vi en tilsvarende stigning i

antal ansøgere: hele 65 % flere ansøgninger til virtuelle stillinger.

FRIVILLIGJOB.DK

2020: ET ANDERLEDES ÅR

+ 57 % 
jobopslag

Der var stadig brug for frivillige i 2020

Virtuel frivillighed

+ 65 % 
ansøgninger



Når vi spørger brugere om, hvad der motiverer dem til at blive frivillige, er

det tydeligt, at det er en kombination af flere faktorer, der er i spil. Fælles

for alle aldersgrupper og livssituationer er dog, at det at gøre en forskel

for andre er den klart vigtigste faktor. En af de vigtige faktorer for

gruppen under 30 år er, at de ønsker at styrke deres CV samt at få nye

oplevelser. For gruppen over 60 år er det vigtigste at finde sociale

fællesskaber, nye oplevelser og sagen, de brænder for.

FRIVILLIGJOB.DK

VIDEN OM BRUGERE AF FRIVILLIGJOB.DK

MOTIVATION

Jeg vil gerne gøre en forskel 

Større netværk/tættere relation
til arbejdsmarkedet

"Jeg vil gerne være frivillig, fordi..."

Styrke mine kompetencer/CV

Nye oplevelser

Finde sociale fællesskaber

66 %
43 %
36%

27 %

19 %

I undersøgelsen af, hvad de frivillige så rent faktisk oplever at få ud af

deres engagement, er det opmuntrende resultater, fordi en stor del

oplever at få deres forventninger indfriet. Desuden nævner mange, at

de har fået større indsigt i samfundet, at de oplever at bidrage – og

måske det mest glædelige: At deres frivillige engagement giver dem

større livskvalitet. 

Jeg føler, at jeg gør en forskel 

Jeg føler, at jeg har styrket mit CV

"At være frivillig har betydet..."

Det gør mig gladere og giver mig overskud
i hverdagen / Øget livskvalitet

Mulighed for at bidrage til lokalsamfundet

54 %

33 %

29 %

26 %

25 %

Top 5

Top 5

Det frivillige arbejde byder på gode
oplevelser



FRIVILLIGJOB.DK

FØRSTEGANGSFRIVILLIGE

"HAR DU VÆRET FRIVILLIG FØR?"

Vi ser igen en stigning af førstegangsfrivillige blandt ældre. Selvom der er flest

unge, som svarer på brugerundersøgelsen, så er der stadig en tendens at spore her;

blandt de 71-80 årige så svarer 54 %, at de ikke har lavet frivilligt arbejde før. Det er

særdeles glædeligt, når frivilligjob.dk lykkes med at nå bredere ud. Denne stigning

vidner også om, at der er potentiale for at lykkes med målsætningen i 2021 om at

få endnu flere ældre til at søge mod de frivillige fællesskaber.

En meget stor del af alle

ansøgere på Frivilligjob.dk, har

ikke tidligere været frivillige. 

I årene 2016-2020 har tallene

ligget stabilt på 42-45 %. 

Det har overraskende nok ikke

noget at gøre med alder: Der er

næsten lige mange nye frivillige

i gruppen 'over 30 år', som i

gruppen 'under 30 år'. 

2020

71-80-årige: 
54 % er førstegangsfrivillige  

18-24-årige: 
50 % er førstegangsfrivillige  



FRIVILLIGJOB.DK

DEMOGRAFI

HVEM ER BRUGERNE PÅ
FRIVILLIGJOB.DK?

Stort set alle aldersgrupper bruger Frivilligjob.dk. I 2020 har vi set en

stigning i aldersgruppen over 30 år og dermed et procentvist fald i

aldersgruppen under 30 år. 44 % af de, der har søgt job, var under 30

år, mens den restende gruppe fordeler sig med ca. 42 % i gruppen

31-60 år og 13 % over 61 år. Ligesom året før ser vi en tendens, der

viser, at gruppen af borgere over 61 år har fået øjnene op for

Frivilligjob.dk som redskab til at finde et frivilligt fællesskab gennem.

Alder

2019:
10 % over

61 år

2020:
13 % over

61 år

Andelen af kvindelige ansøgere er væsentligt større end andelen af

mandlige ansøgere. I 2020-undersøgelsen ser vi endda en lille stigning i

andelen af kvindelige frivillige. Kvinderne repræsenterer 79 % af de

frivillige, mens mændene repræsenterer 20 % (svarende til 2.400

ansøgere). Sammenligner vi med sidste års undersøgelse ser vi altså en

stigning på knap fem procentpoint i andelen af kvindelige frivillige.

Køn

I undersøgelserne tilbyder vi også muligheden, at man som respondent

kan svare ”Anden kønsidentitet” eller "Ønsker ikke at oplyse". Der er en

mindre gruppe, som har brugt  denne kategorisering indtil videre, og

datagrundlaget er for lille til at kunne sige noget generelt på baggrund af

besvarelserne. Vi har ad flere undersøgelsesrunder haft denne mulighed

og kan se en mindre stigning i brugen af kategorien.

79 % er kvinder

20 % er mænd



FRIVILLIGJOB.DK

DEMOGRAFI

HVEM ER BRUGERE PÅ
FRIVILLIGJOB.DK?

I arbejde
41%

Studerende
17%

Overførselsindkomst
16%

Folkepension mv.
14%

Andet
12%

Når vi ser på, hvor brugerne på Frivilligjob.dk har sin oprindelse, er 66 %

født i Danmark og har forældre, som også er født her. 15 % er født uden

for EU, og 4 % har forældre, der er født uden for EU, hvor de selv er født

i Danmark. Desuden er 9 % født i et andet EU-land, og 1,5 % har

forældre, som er født i et andet EU-land.

Sammenlignet med 2019-undersøgelsen ser vi derved et lille fald i 

 andelen af brugere med anden oprindelse end dansk. Dette kan

sandsynligvis især tilskrives Covid19-krisen, idet den har begrænset

menneskers mobilitet rundt i verden. 

Aldersfordelingen taget i betragtning er det ikke overraskende, at stu-

derende udgør 17 % i beskæftigelsesfordelingen. 41 % udgøres af

mennesker på arbejdsmarkedet, og 14 % af mennesker på efterløn og

pension. Dertil kommer 16 %, som udgøres af mennesker på forskellige

former for overførselsindkomst, hvor dagpengemodtagere udgør langt

den største gruppe.

Oprindelse

Beskæftigelse



FRIVILLIGJOB.DK

FRIVILLIGJOB.DK

ER FOR ALLE
Det er et evigt fokuspunkt for Frivilligjob.dk at være en platform for alle.

Uagtet om man lever med livsvilkår, som kan være barrierer for deltagelse i

frivilligt arbejde. Ligesom i brugerundersøgelserne fra de senere år viser

tallene for 2020, at mennesker, der lever med et funktionsnedsættelse,

handicap, psykisk sårbarhed/udfordringer eller kronisk sygdom, i udpræget

grad anvender frivilligjob.dk til at finde frivillige fællesskaber.

13 % af brugerne har svaret ’ja’ til at leve med udfordringer inden for

fysisk (fx bevægelseshandicap), psykisk (fx depression) eller

intellektuel (fx udviklings-forstyrrelse) sygdom, funktionsnedsættelse

eller handicap, og yderligere 5 % har svaret ’ved ikke/ønsker ikke at

oplyse’. Almindeligvis er estimatet, at 10 % af befolkningen lever med

begrænsninger som handicap mv., så gruppen er repræsenteret i

højere grad i brugergruppen end i befolkningen som helhed.

Mange forskellige typer udfordringer er repræsenteret, men især

andelen af mennesker, der lever med psykisk sårbarhed/psykisk

sygdom er stor og tegner sig for knap 60 % af de respondenter,

som har kategoriseret sig som fysisk, psykisk eller intellektuelt

handicappet eller kronisk syge i brugerundersøgelsen. Også

andelene, der lever med enten bevægelseshandicap, kronisk

sygdom eller adfærdsforstyrrelser som fx autisme er store i årets

undersøgelse.

Det har været rigtig godt og kan lide der er
så mange forskellige opslag. Det er ligesom
en god buffet for livsglæde.

Jeg føler, at jeg gør en forskel 

"At være frivillig har betydet..."

Mulighed for at bidrage til 
lokalmiljøet/samfundet

Jeg har fået øget livskvalitet

58 %

39 %

31 %

Top 3

ANSØGER, SOM LEVER MED HANDICAP:



Frivilligjob.dk anvendes meget af foreninger og

organisationer, som er en del af socialområdet. Men vi

oplever stadig en stigning i interessen for online

rekruttering fra andre områder i civilsamfundet.

Frivilligjob.dk har især budt velkommen til flere

lokalindsatser arrangeret af boligforeninger rundt om i

landet, der blandt andet ønsker frivillige til

lektiehjælpcaféer etc. Dette kan skyldes at de lokale

indsatser oftest har rekrutteret i eget netværk, hvor at

online rekruttering kan være med til at åbne op for nye

typer frivillige, som de ellers ikke ville få kontakt til.

FRIVILLIGJOB.DK

ORGANISATIONER

Frivilligjob.dk bruges af mange forskellige typer

foreninger, organisationer og institutioner. Både store

og små, kendte og mindre kendte. Side om side kan

besøgende se opslag fra både foreninger med en lang

historie og projekter, som først er ved at finde sit

fodfæste. Vores organisationsundersøgelse viser, at

knap 13 % af foreningerne på siden har eksisteret i

mindre end fem år, 12 % har eksisteret mellem fem og

10 år, mens lidt over 74 % har eksisteret i over 10 år.

Hvilke organisationer rekrutterer via Frivilligjob.dk?

13 %

74 %

Til hele civilsamfundet

12 %

Vi ser også en interesse fra sportsforeninger, som søger nye måder at finde

frivillige på. På samme måde er der her tradition for netværksrekruttering, men

ved at bruge frivilligjob.dk kan de finde nogle de af de kompetencer, som de

måske ellers ville have svært ved at finde i eget netværk. 

Frivilligjob.dk har i de senere år også haft flere foreninger med fokus på eSport

og kodning på siden, fordi disse segmenter er i vækst i disse år, og her er

frivilligjob.dk en naturlig genvej til at åbne en ny lokalafdeling uden

nødvendigvis at kende nogen i det lokalområde på forhånd.

Frivilligjob.dk sigter netop mod at være den brede indgang til frivillige

muligheder i civilsamfundet, fordi det giver flere mennesker mulighed for at

finde det frivilligt fællesskab, som passer til netop deres interesser, behov og

evner.



FRIVILLIGJOB.DK

ORGANISATIONER

Foreninger når mennesker uden for eget netværk

Over 71 % af brugerne fra organisationer svarer, at Frivilligjob.dk er

”Meget effektivt” eller ”Effektivt” til at nå personer uden for eget

netværk, mens 19 % svarer hverken/eller, hvilket oftest vil hænge

sammen med mængden af ansøgninger, som brugeren modtager.

Vores undersøgelse blandt brugere fra organisationer viser, at hele

98 % vil anbefale andre organisationer at anvende Frivilligjob.dk.

Tilfredsheden skyldes især de ansøgninger, som organisationerne

får gennem Frivilligjob.dk. 61 % af brugerne betegner

ansøgningerne som ”I meget høj grad” eller ”I høj grad” relevante,

mens knap 25 % finder dem ”I nogen grad relevante”. 

Ansøgere har forstået 
jobbets indhold og formål

Ansøgere har de rette
kompetencer

Ansøgere lever op til de
formelle krav beskrevet 
i jobopslaget

Ansøgere udviser tilstrækkelig 
dedikation til arbejdet

Brugere fra organisationer fremhæver især om

ansøgerne gennem Frivilligjob.dk:

77 %

68 %

Ansøgere er veloverovejede

49 %

42 %

39 %



Jeg er meget skuffet over intet at have hørt. Det
har gjort, at jeg nu sidder tilbage med en
elendig opfattelse af [den frivillige organisation]. 

Frivilligjob.dk prioriterer kontinuerlig kvalitetssikring og gennemgår alle

indkomne opslag fra nye organisationsbrugere, events samt oversatte

opslag. Det er også et særligt fokus og kontinuerlig ambition at sikre

ansøgere fyldestgørende svar. Brugerundersøgelsen for 2020 viste, at 18 %

af respondenterne desværre ikke har fået svar på deres ansøgning. Noget

kan sandsynligvis forklares med den verserende Covid19-krise og

efterfølgende nedlukning af de fleste frivillige aktiviteter og projekter.

Frivilligjob.dk mener, at frivilligt arbejde er lige så vigtigt for samfundet

som lønnet arbejde, og derfor skal man som ansøger som minimum kunne

forvente et svar på sin ansøgning til et frivilligt arbejde. Frivilligjob.dk søger

at sikre, at ingen i det store antal potentielle frivillige, som søger frivilligt

arbejde på portalen, går forgæves og ender demotiverede i deres vej til et

frivilligt fællesskab. Derfor prioriterer Frivilligjob.dks support at kontakte

alle organisationsbrugere med usete ansøgninger og gennem denne

håndholdte indsats anspore dem til at svare ansøgere kontinuerligt, som

de modtages. 

Frivilligjob.dks support er åben på både mail og telefon og kan gratis

anvendes af alle, der søger frivillige på sitet eller har spørgsmål om frivilligt

arbejde. Det er væsentligt, at denne mulighed er der, så brugere kan få

hjælp til fx at oprette login eller ansøgere kan få hjælp til at få kontakt

med forening.

The place which I choose didn't accept me since
I don't speak Danish. But luckily the recruitment
agent did help me find another place     .

KVALITETSSIKRING

FRIVILLIGJOB.DK

(ANSØGER OM MANGLENDE SVAR, BRUGERUNDERSØGELSE 2020)

(ANSØGER OM HVORFOR SVAR BETYDER MEGET, BRUGERUNDERSØGELSE 2020)



Jeg har selv modtaget 

hjælp. Det er en måde

at give noget tilbage på.

FRIVILLIGJOB.DK

Vil du have mere viden?

Søger du mere information om, hvordan man laver gode opslag, så gå ind

på Frivilligjob.dk, hvor vi har en ”Guide til gode opslag”. 

På volunteering.dk har vi desuden lavet sektionen ”Volunteering in

Denmark”, hvor historien, kulturen og omstændighederne for dansk

frivillighed gennemgås. 

Her kan foreninger også søge inspiration til at have internationale i

Danmark som frivillige og ressourcepersoner i deres arbejde. Som et konkret

redskab til internationale frivillige har Volunteering.dk også en guide til at

være frivillig i en dansk kontekst.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Ring til os på
 

31 68 56 87

Skriv til os på 
 

info@frivilligjob.dk



Vil du med?


