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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 11.500
mennesker frivilligjob.dk til at finde et frivilligt arbejde, og organisationer
opretter knap 5.800 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 

(744 respondenter)
 

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

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

I denne opsamling dykker vi ned i de to undersøgelser. Vi tegner et
billede af, hvem der søger frivilligt arbejde gennem Frivilligjob.dk, og
hvad deres ønsker og motiver til at søge er. Vi ser på organisationers
erfaringer med Frivilligjob.dk. Til slut samler vi det sidste års erfaringer
ned til fem pointer, vi gerne vil give videre til jer.

Vi vil gerne takke alle respondenter i brugerundersøgelsen - og generelt
alle der bruger Frivilligjob.dk til at finde frivilligt arbejde eller til at finde
frivillige til jeres aktiviteter og indsatser.

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 2021 for at få viden om deres erfaringerne med
Frivilligjob.dk:



INDLEDNING

FRIVILLIGJOB.DK

I løbet af 2021 har Frivilligjob.dk som et led i vores tilpasninger ændret i
måden, hvorpå organisationer kan modtage ansøgninger via
Frivilligjob.dk. For at mindske afstanden mellem potentiel frivillig og
organisation, har vi gjort det muligt at integrere ens opslag med eget
ansøgningssystem. Det har dog den konsekvens for vores
dataindsamling, at vi ikke i samme grad kan dokumentere fx antallet af
ansøgninger, da Frivilligjob.dk ikke længere lagrer alle fysiske
ansøgninger. Men vi har indbygget en funktion i systemet, så vi kan
tracke fx interessetilkendegivelse for et opslag, men vi kan ikke
dokumentere, hvorvidt dette bliver konverteret til en ansøgninger, hvis
den videre proces foregår uden om Frivilligjob.dk. 

Hvilken betydning har det for indeværende rapport:

Grundlaget for undersøgelsen er mindsket, da vi adgang til
færre ansøgere. 

Sammenligningsgrundlaget af basisstatistikkerne, herunder
antallet af ansøgninger og unikke ansøgere, er anderledes, da
vi ikke har adgang til data på de ansøgninger, der sendes
udenom vores interne ansøgningssystem.

Derfor skal dette års rapport og eventuelle sammenligninger
med tidligere rapporter, læses i lyset af ovenstående. (De
fleste ansøgninger kommer stadig via Frivilligjob.dks system,

så derfor giver det stadig indikationer på udviklinger.)

Med venlig hilsen



’AT GIVE, ER AT FÅ'

FRIVILLIGJOB.DK

HOVEDTAL FOR 2021
I 2021 søgte 9.065 borgere et frivilligjob via vores portal – nogle søgte mere end
ét job, så det blev i alt til 11.821 henvendelser til organisationer via Frivilligjob.dk.

Samt 1.375 interessetilkendegivelser.

 5.780
jobopslag 

11.821
henvendelser

til opslag

1.375
interesseklik



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 

Brænder for en specifik sag

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

Styrke mine kompetencer/CV

Nye oplevelser

Finde sociale fællesskaber

68 %
34 %
32 %

28 %

20 %

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 nye kompetencer samt styrket deres CV, og måske det mest

glædelige: At deres frivillige engagement giver dem større livskvalitet. 

Jeg føler, at jeg gør en forskel 

Jeg får gode oplevelser

"At være frivillig har betydet..."

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

Mulighed for at bidrage til lokalsamfundet

62 %

35 %

34 %

34 %

23 %

Top 5

Top 5

 Jeg får større indsigt i samfundet



Ja
56%

Nej
41%

Ved ikke
3%

FRIVILLIGJOB.DK

FØRSTEGANGSFRIVILLIGE

"HAR DU VÆRET FRIVILLIG FØR?"

Sidste år oplevede vi en stigning af førstegangsfrivillige blandt ældre, hvor vi i år ser

et fald på 4 procentpoint. Dette kan skyldes en særdeles god indsats af

organisationerne med fokus på fastholdelse af frivillige. Til gengæld ser vi en lille

stigning af førstegangsfrivillige i aldersgruppen under 30 år.

En meget stor del af alle

ansøgere på Frivilligjob.dk, har

ikke tidligere været frivillige. 

I årene 2016-2021 har tallene

ligget stabilt på 41-45 %. 

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'. 

61-80-årige: 
42 % er førstegangsfrivillige  

18-24-årige: 
53 % er førstegangsfrivillige  



FRIVILLIGJOB.DK

DEMOGRAFI

HVEM ER BRUGERNE PÅ
FRIVILLIGJOB.DK?

Vi har brugere i set alle aldersgrupper på Frivilligjob.dk. Igen i år har

vi en stigning i aldersgruppen over 31 år, på 11 procentpoint. Denne

stigning medvirker til et procentvist fald i aldersgruppen under 30 år.

33 % af de, der har søgt job, var under 31 år, mens den restende

gruppe fordeler sig med ca. 45 % i gruppen 31-60 år og 21 % over 61

år. Siden 2019 har vi set 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:
12 % over

61 år

Andelen af kvindelige ansøgere er væsentligt større end andelen af

mandlige ansøgere. I 2021-undersøgelsen ser vi dog en stigning af

mandlige ansøgere. Kvinderne repræsenterer 73 % af de frivillige, mens

mændene repræsenterer 25 % (svarende til 2.466 ansøgere).

Sammenligner vi med sidste års undersøgelse ser vi altså en stigning på

knap fem procentpoint i andelen af mandelige 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.

73 % er kvinder

25 % er mænd

2021:
21 % over

61 år



FRIVILLIGJOB.DK

DEMOGRAFI

HVEM ER BRUGERE PÅ
FRIVILLIGJOB.DK?

I arbejde
46%

Studerende
18%

Folkepension mv.
18%

Overførselsindkomst
9%

Andet
9%

Når vi ser på, hvor brugerne på Frivilligjob.dk har sin oprindelse, er 73 %

født i Danmark og har forældre, som også er født her. 10 % er født uden

for EU, og 2 % har forældre, der er født uden for EU, hvor de selv er født

i Danmark. Desuden er 8 % født i et andet EU-land, og 2 % har forældre,

som er født i et andet EU-land.

Sammenligner vi med  undersøgelserne fra 2019 og 2020 ser vi derved

et fald i andelen af brugere med anden oprindelse end dansk. Dette

kan til stadighed tilskrives Covid19-krisen, idet den har begrænset

menneskers mobilitet rundt i verden, som også spiller en rolle i

udgangen af 2021.

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

derende udgør 18 % i beskæftigelsesfordelingen. 46 % udgøres af

mennesker på arbejdsmarkedet, og 18 % 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
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FRIVILLIGJOB.DK

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

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

frivilligt arbejde. Derfor er det glædeligt, at vi igen i 2021 ser en stigende

tendens på, 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.

17 % 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 - dette er en stigning på 4 procentpoint

sammenlignet med 2020. 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 59 % 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

57 %

44 %

25 %

Top 3

ANSØGER, SOM LEVER MED HANDICAP:

Citat fra 2020-undersøgelsen



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.

I 2021 har Frivilligjob.dk budt velkommen til flere

indsatser, der vender blikket mod udlandet. Indsatser

der blandt andet ønsker frivillige til understøttelse af

udviklingen i lande som Bolivia og Nepal. Dette kan

blandt andet tilskrives Covid-19-krisens nedlukning af

hele verden og det efterslæb samt nylig opstået

udfordringer, som krisen har forsaget.

FRIVILLIGJOB.DK

ORGANISATIONER

På Frivilligjob.dk møder man 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 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. Dette er

nøjagtig samme fordeling som vi så i 2020.

Hvilke organisationer rekrutterer via Frivilligjob.dk?

13 %

74 %

Til hele civilsamfundet

12 %

I 2021 så vi endnu engang en øgede interesse fra sportsforeninger, som søger nye

måder at finde frivillige på. Ved at bruge frivilligjob.dk kan de nå ud til andre end

eget netværk og dermed finde nogle de af de kompetencer, som de måske

ellers ville have svært ved at finde i eget netværk. 

Ligeledes ser vi en stigende tendens i efterspørgslen af frivillige til

bestyrelsesposter; både til forpersoner, menige bestyrelsesmedlemmer og

kasserere. Efterspørgslen kommer fra alle typer af organisationer, både

græsrodsorganisationerne og  de store traditionsrige organisationer. Dette kan

tyde på, at der på tværs af organisationerne er gang i et generationsskifter, og

der søges udenfor egne nære relationer, for blandt andet, at få nye kompetencer

og kræfter ind. 
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ORGANISATIONER

Foreninger når mennesker uden for eget netværk

54 % af brugerne fra organisationer svarer, at Frivilligjob.dk er

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

netværk, mens 28 % svarer hverken/eller, hvilket oftest vil hænge

sammen med mængden af ansøgninger, som brugeren modtager.

Vores undersøgelse blandt brugere fra organisationer viser, at hele

92 % vil anbefale andre organisationer at anvende Frivilligjob.dk.

Tilfredsheden skyldes især de ansøgninger, som organisationerne

får gennem Frivilligjob.dk. 52 % af brugerne betegner

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

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

Ansøgere lever op til de
formelle krav beskrevet 
i jobopslaget

Ansøgere har de rette
kompetencer

Brugere fra organisationer fremhæver især om
ansøgerne gennem Frivilligjob.dk:

66 %

65 %

Ansøgere er samarbejdsvillige

44 %

42 %

Ansøgere udviser tilstrækkelig 
dedikation til arbejdet

Efter tydeliggørelse i annoncen modtager
vi nu meget relevante ansøgere



FRIVILLIGJOB.DK

HVAD CORONA HAR LÆRT OS
Coronas efterslæb
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 lockdown

i 2020 strømmede vi ellers ud i samfundet, men vier  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.

Hvad skal foreninger gøre?

En nødvendig erkendelse: ”normalen” eksisterer ikke, og vi skal i
stedet lære at leve i en ny virkelighed med nye erfaringer og nye
prioriteringer. 
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 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.

Genstart det frivillige fælleskab

Grupper og fællesskaber skal danne en ny konsensus om alt fra
lavpraktiske ting som fx standarder for hygiejne, hilseformer,
mulige mødesteder osv. til 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

Vær åben for at rekruttere nye typer

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.
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5 pointer vi tager med videre

Hos Frivilligjob.dk arbejder vi for, at rekruttering af frivillige aldrig

går i stampe. Vi følger udviklingen tæt og videreformidler vores

erfaringer med, hvem der ønsker vores inputs. Derfor har vi lavet

en 5-punktsliste, der består af gode råd som organisationer,

foreninger og andre relevante aktører kan tage med sig, når der

skal rekrutteres efter frivillige. Ligeledes er det med baggrund i

disse 5 pointer, vi rådgiver i supporten: 

Prøv noget nyt. Udvid jeres organisatoriske
horisont.

Den ældre generation er ikke blot 'ældre'.
Det er en gruppe af ressurcefulde aktører,
der er uundværlige frivillige.

Vil I fornye jer, så gør noget anderledes
end det I plejer at gøre.

Gør brug af Volunteering.dk. Der er en
gruppe af potentielle frivillige, som venter
på lige nøjagtig jeres opslag. 

Udførlig beskrivelse af arbejdsforhold, letter
processen for den potentielle frivillige i sin
udvælgelse om hvorvidt den fysisk og psykisk kan
holde til jobbet.

Vær åben over for nye muligheder 
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.

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 stille jer selv følgende
spørgsmål: Hvorfor gør I, som I gør?
Med udgangspunkt i dette spørgsmål, kan I udfordrer jer selv og
jeres forening, til at genbesøge jeres plan for fremtiden.



There are many volunteer opportunities but many of
organization just don't reply to my application via
frivilligjob.dk, I hope it can be improved. Thanks!

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
brugerne af Frivilligjob.dk, en god oplevelse. 

Organisations-undersøgelsen for 2021 viste, at 8 % af respondenterne
desværre ikke vil anbefale Frivilligjob.dk, som et rekrutteringsredskab. De
følgende svar på hvorfor brugerne ikke ønsker at anbefale siden, var i høj
grad præget af, at brugerne ikke får nogle henvendelser på deres
jobopslag. Noget kan sandsynligvis forklares med det verserende efterslæb
Covid19-krise har givet og de frivilliges ændrede vaner og prioriteter.

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. Ligeledes kan foreninger kontakte supporten for, at få hjælp
til det gode opslag og fif til rekruttering af frivillige.

Det er selvfølgelig fair at blive fravalgt, men hvis
organisationerne ønsker mangfoldighed, er de
nødt til at være mere inkluderende 

KVALITETSSIKRING

FRIVILLIGJOB.DK

(ANSØGER OM MANGLENDE SVAR, BRUGERUNDERSØGELSE 2021)

(ANSØGER OM AT BLIVE FRAVALGT, BRUGERUNDERSØGELSE 2021)



Jeg kan gøre brug af min
faglighed i en god sags tjeneste
efter at være gået på pension

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?


