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Metode og respondenter

Indledning

For at blive klogere på tendenser og erfaringer udsender Frivilligjob.dk hvert
år to typer brugerundersøgelser: en rettet mod ansøgere til frivilligjobs og en
rettet mod organisationsbrugere, som opretter jobs.

I den seneste undersøgelse har vi specifikt spurgt ansøgere fra 2. halvdel af 
 2022 om motivationer og oplevelser (vi har her kun mulighed for at spørge
ansøgere, som søger direkte via Frivilligjob.dk, da vi ikke lager oplysninger om
eksterne ansøgere). Derudover har vi snakket med aktive
organisationsbrugere fra hele 2022 for at få viden om deres erfaringerne med
Frivilligjob.dk samt deres reaktioner på samfundsudviklingen (særligt ift.
krigen i Ukraine og den stigende inflation).

Frivilligjob.dk er Danmarks største jobportal for frivilligt arbejde – stedet, hvor
foreninger og frivillige mødes. Vi arbejder for at vise bredden i det frivillige
arbejde og inspirere mennesker til at finde netop det frivillige arbejde, der
matcher deres interesser og kompetencer. I 2022 anvendte over 16.400
mennesker Frivilligjob.dk til at finde et frivilligt arbejde, og organisationer
oprettede knap 5.800 nye jobopslag, hvor de søgte frivillige til besøgstjenester,
lektiecaféer, mentorordninger, spejdergrupper, kulturelle events og meget
andet.

Den frivillige sektor er mangfoldig og kan være en svær størrelse at beskrive
og undersøge samlet. Frivilligjob.dk har  i kraft af sin position som Danmarks
største portal for frivilligt arbejde et stort undersøgelsesgrundlag og har
gennem en årrække kunnet give et billede på årets tendenser inden for
frivillighed og rekruttering. 

I denne opsamling dykker vi primært ned i data fra 2022, men trækker også
linjer tilbage til tidligere undersøgelser. Vi tegner et billede af, hvem der søger
frivilligt arbejde gennem Frivilligjob.dk, og hvad deres ønsker og motiver til at
søge er. Samtidig ser vi på organisationsbrugerne og deres oplevelser. 

2022

 Ansøgere:

627 
respondenter

 Organisations-
brugere:

318
respondenter



Overblik
I 2022 søgte borgere et frivilligjob, de havde set via Frivilligjob.dk, 19.432
gange. Nogle søgte ét job, mens andre  henvendte sig til flere
organisationer. 

Frivilligjob.dk sætter GDPR i højsædet og knytter derfor ikke eksterne
ansøgninger op på persondata og derfor bliver hvert klik for at komme til
ekstern ansøgning direkte hos organisationen lagret som et  interesseklik.
Frivillgjob.dk ved dermed ikke, hvor mange af disse, som manifesterer sig
som en ansøgning og fra hvem, hvorfor vi laver vores opgørelse
konservativt og kun tæller hver 2. her som en ansøgning i vores statistik. 

I 2022 var organisationerne endnu engang ivrige for at annoncere efter
frivillige og lave nye opslag. Vi så også en del genopslag af tidligere års
opslag, hvilket vidner om et behov for nye frivillige til bestemte typer jobs.

2022

5.794
nye opslag 

I 2022 kunne vi på Frivilligjob.dk for alvor mærke, at coronakrisen havde
sluppet sit tag i civilsamfundet, når det kom til rekruttering. Portalen satte
nye rekorder og særligt muligheden for ekstern ansøgning via link til eget
HR-system eller direkte mail vandt indpas. 

Men 2022 bød også på udfordringer, som portalens brugere har kunnet
mærke. Særligt krigen i Ukraine og dets mange flygtninge, som havde brug
for hjælp, samt den medfølgende inflation har sat sine spor. 

Flere ansøgere nævner i deres kommentarer til os, at de desværre måtte
melde fra til det frivillige engagement, de havde søgt, fordi de ikke længere
havde råd til at lave frivilligt arbejde. Også flere organisationsbrugere
nævner, at de har oplevet udsving i antallet af ansøgninger: knap 10 % har
oplevet færre ansøgninger/frivillige som en direkte konsekvens af inflation.

Længere henne i rapporten her har vi et særligt fokus på Ukraine, og
hvordan organisationerne trådte til for at hjælpe.  

2022: Krig og inflation

19.432
ansøgninger



Frivillig fordi...
Der er mange forskellige årsager til at blive frivillig. De fleste ansøgere
nævner det at gøre en forskel, som en motiverende faktor, mens andre har
meget særlige årsager til at søge et frivilligt arbejde og fællesskab. 

Herunder har vi samlet nogle af de mest hjertevarme og inspirerende
årsager som årets ansøgere har angivet. Husk på, at der bag ved enhver
ansøgning er et rigtig menneske:

2022

”Det var en mulighed
for at få fodlænke og

komme ud af
arresten og videre

med mit liv.”

”Jeg vil gerne være
et bedre

menneske. Jeg vil
gerne finde ud af

hvem "jeg" er. 

”Påtænker at gå på
pension, og ønsker

fortsat omgang med
alle generationer, og

ikke kun jævnaldrene” 

”At gøre julen
meningsfuld når hver
andet år uden børn”

 

”Fordi det 
var dans!”

 

”Jeg mistede 
min mand.”

 

"At kunne hjælpe
andre.. og ikke

kun være den der
bliver hjulpet”

”Det har
hjulpet mig

med at læret
dansk”
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Hvem er brugerne på Frivilligjob.dk?
DEMOGRAFI

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. I 2022 var den største aldersgruppe således endda de
61-70 år med hele 18 %, dog skarpt forfulgt af de 18-24-årige med 17 %.

Alder

Køn
Andelen af kvindelige ansøgere er igen i år væsentligt større end andelen af
mandlige ansøgere. I 2022-undersøgelsen ser vi dog, at sidste års mindre
stigning af mandlige ansøgere har bidt sig fast og er øget en smule.
Kvinderne udgør 71,3 % af ansøgerne, mens mændene repræsenterer 25,4
%. Sammenligner vi med sidste års undersøgelse ser vi altså en stigning på
knap fem procentpoint i andelen af mandelige frivillige.

Vi har brugere i stort set alle aldersgrupper på Frivilligjob.dk. Igen i år fylder  
aldersgruppen over 31 år godt i statistikken og cementer de senere års
udvikling. For fem år siden var de yngre aldersgrupper klart størst men i de
senere år, har der været et procentvist fald i aldersgruppen under 30 år. 32 
 % af de, der har søgt job, var under 31 år, mens den restende gruppe
fordeler sig med ca. 44 % i gruppen 31-60 år og 23% over 61 år. 

Der er stadig en lille, men trods alt større end forrige undersøgelser, andel
ansøge, som har klikket af i   kategorierne ”Anden kønsidentitet” eller
"Ønsker ikke at oplyse".  Der er dog for få data til at kunne sige noget
generelt på baggrund af disse besvarelserne. 

71,3% er kvinder

25,4 % er mænd



I arbejde Efterløn/Pension Overførselsindkomst
Studerende
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Når vi ser på, hvor brugerne på Frivilligjob.dk har deres oprindelse, er 71 %
født i Danmark og har forældre, som også er født her. 13 % er født uden for
EU, og 4 % har forældre, der er født uden for EU, hvor de selv er født i
Danmark. Desuden er 7 % født i et andet EU-land, og 2 % har forældre, som
er født i et andet EU-land.

Sammenligner vi med tidligere undersøgelser så så vi lignende tal i 2019 og
2020. I 2021 oplevede vi et fald i andelen af brugere med anden oprindelse
end dansk. Da Frivilligjob.dk undersøger året, der er gået forud, så er det
vores vurdering at faldet kan tilskrives Covid19-krisen, idet den
begrænsede menneskers mobilitet rundt i verden særligt i 2020 og 2021.

Hvem er brugerne på Frivilligjob.dk?
DEMOGRAFI

Oprindelse

Aldersfordelingen taget i betragtning er det ikke overraskende, at
studerende udgør 18 % ift. beskæftigelsesfordelingen, mens 21 % af
ansøgerne er på efterløn eller pension. Særligt interessant er det, at
andelen af pensionister og lignende er steget hele 3 procentpoint fra
sidste undersøgelse. Det vidner bl.a. om, at ældre ikke i samme grad som
tidligere holder sig hjemme fra frivilligt arbejde pga. frygt for corona.  

Stigningen i ældre viser sig også i andelen af ansøgere, som er på
arbejdsmarkedet; den er fra 2021 faldet med fire procentpoint til 42 %.
Dertil kommer 12 %, som udgøres af mennesker på forskellige former for
overførselsindkomst; også her er et fald på fire procentpoint fra sidste år.

Beskæftigelse



Har været frivillig før
Førstegangsfrivillig
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"Har du været frivillig før?"
FØRSTEGANGSFRIVILLIGE

18-24 år
21.9%61-70 år

19.8%

25-30 år
16.1%

41-50 år
13.2%

51-60 år
13.2%

31-40 år
12%

71+ år
3.7%

Til og med 2020 oplevede Frivilligjob.dk en stigning af førstegangsfrivillige
blandt ældre, men i 2021 så vi et fald på 4 procentpoint blandt ældre, mens
vi oplevede en lille stigning i førstegangsfrivillige i aldersgruppen under 30
år. Begge udfald kan skyldes coronakrisens omstændigheder, hvor ældre var
mere bange for coronasmitte end yngre, fordi ældre var mere udsatte.
Stigningen i yngre kan have skyldtes en øget bevidsthed omkring
samfundssind, så flere yngre var motiveret til at deltage i frivilligt arbejde.

Tallene for 2022 viser, at 47 % af ansøgerne er søger frivilligt arbejde for
første gang. Det er særligt pga. en stigning blandt de 25-30-årige, hvor
antallet af førstegangsfrivillige er tæt på fordoblet. Også blandt 18-24 årige,
41-50-årige samt 61-70-årige og  ses flere førstegangsfrivillige, mens der
blandt 51-60-årige ses et markant fald i antal ansøgere uden frivilligerfaring.
 

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 %. Men her i 2022
sættes der rekord med 47 %.

Det har overraskende nok
ikke noget at gøre med alder:
Der er næsten lige mange nye
frivillige på tværs af alder.



31 %

28 %

30 %

23 %

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 herudover et ønske
om at styrke deres CV samt at få nye oplevelser. For gruppen over 60 år
er det vigtigste at finde sociale fællesskaber, nye oplevelser og noget at
lave i deres fritid. 

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

66 %

30 %

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 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

59 %

36 %

34 %

Jeg får nye faglige kompetencer/prøver
kræfter med mit fag i praksis

Motivation
VIDEN OM BRUGERE AF FRIVILLIGJOB.DK



Friviligjob.dk er for alle
BARRIERER FOR FRIVILLIGHED

17,3 % af ansøgerne 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 - det
er en cementering af den stigning på 4 procentpoint, som der var mellem
2020 og 2021. 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: 35 % af
respondenterne har indikeret, at de er i denne kategori. 

Dernæst følger kategorien 'bevægelseshandikap' med 24,5 % og  'kronisk
sygdom' med 23 % samt 'adfærdsforstyrrelser' som fx autisme med 13,8 %.
Det er nogenlunde de samme tal, som vi har set i alle de år, som
Frivilligjob.dk har udført brugerundersøgeler blandt ansøgere.

På Frivilligjob.dk er det et tilbagevende
fokuspunkt at være en platform for alle.
Uagtet livsvilkår, som kan være barrierer
for deltagelse i frivilligt arbejde. 

Derfor er det glædeligt, at vi igen i 2022
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.

"At kunne hjælpe"At kunne hjælpe"At kunne hjælpe
andre.. og ikkeandre.. og ikkeandre.. og ikke

kun være den derkun være den derkun være den der
bliver hjulpet”bliver hjulpet”bliver hjulpet”

Frivillig fordi...Frivillig fordi...Frivillig fordi...

Jeg føler, at jeg gør en forskel for andre

"At være frivillig har betydet..."

Mulighed for at bidrage til 
lokalmiljøet/samfundet

Jeg har fået øget livskvalitet

60 %

33 %

30 %

Jeg får et større netværk

Jeg bliver mødt som en ressource
frem for en byrde

18 %

18 %



Har strategi
43%

Har ikke strategi
40%

Ved ikke
17%

I undersøgelsen af ansøgeres oplevelser har vi i flere år spurgt de
ansøgere, som lever med en form for fysisk, psykisk eller kognitiv
sygdom/funktionsnedsættelse/handicap, hvorvidt den første
information, som de modtager fra organisationen, er fyldestgørende. Og
tallene har været nogenlunde stabile.   

Til spørgsmålet om. hvorvidt  de oplever, at opslagene på Frivilligjob.dk
indeholder vedkommende information, så de kan vurdere, hvorvidt deres
sygdom, funktionsnedsættelse eller handicap udgør en barriere for at
udføre jobbet som beskrevet, så svarer 23 % 'i høj grad', 32 % svarer 'i
nogen grad", mens 14 % indikerer 'i lav grad' (resten svarer 'ved ikke').
Selvom det i og for sig er rigtig godt, at den negative andel er mindst, så
er der stadig rum til forbedring. 

Et sted at starte er organisationernes strategier for mangfoldig
rekruttering. Hvert år spørger vi organisationsbrugerne i
foreningsundersøgelsen, hvorvidt de oplever, at deres organisation har
en strategi for mangfoldig rekruttering ift. ovenstående, men også ift. at
nå personer, som ikke taler dansk. Resultaterne har været nogenlunde
stabile gennem flere år, men når 40 % af respondenterne indikerer, at de
ikke har en strategi på dette område, så er der rum til forbedringer og
indsatser, som kan skabe et mere mangfoldigt civilsamfund.

Undersøgelsen indbefatter også spørgsmål omkring brugernes
overvejelser, når de skal formulere jobopslag. Bredt så overvejer 40 % af
respondenterne i høj eller nogen grad, hvorvidt deres jobs er
tilgængelige for personer, som lever med fysisk eller psykisk
handicap/funktionsnedsættelse/kronisk sygdom eller er ikke-dansk-
talende. Men desværre er der lige så mange, som ikke overvejer det og
dermed ikke afdækker evt. barrierer for deltagelse. 

Mangfoldig rekruttering
ANSØGERE, SOM LEVER MED UDFORDRINGER



Kontinuerligt Afgrænset forløb Enkeltdags
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"Hvordan vil du være frivillig?"
MÅDER AT VÆRE FRIVILLIG PÅ

Cornakrisen havde den indvirkning,
at Frivilligjob.dk oplevede en
voldsom stigning i interessen for
virtuel frivillighed både fra ansøgere
og organisationer. 

Det var en naturlig konsekvens af, at
meget af det vanlige frivillige arbejde
blev lukket midlertidigt ned, og hvis
det var muligt rykke aktiviteten
online.

Virtuel frivillighed

Nu hvor samfundet er åbnet op og coronakrisen er bag os, så er der ikke
helt samme interesse for virtuel frivillighed. Allerede i 2021 kunne vi se et
fald i antal nyoprettede virtuelle opslag og ansøgninger. I 2022 var der
yderligere et fald på 26 % i antal nyoprettede opslag og et fald på 20 % i
antal ansøgninger generelt til virtuelle stillinger. 

Virtuel frivillighed er ikke længere så populært, men har stadig sin
berettigelse, fordi det er en måde at være frivillig på, som er mere
afskærmet, hvilket kan appellere til ansøgere med barrierer som fx angst.

I flere år har der været en fortælling i den frivillige verden, om at den
traditionelle og kontinuerlige frivillighed ville vige for kortvarigt eller
afgrænset frivillighed - også kaldet ad hoc frivillighed, når det er mindre
formelt organiseret. Frivilligt arbejde har oplevet nogle forskydninger i 
 senere år. Forandringen er særligt accelereret som konsekvens af
coronakrisen. 

%

%

%

%

Frivilligjob.dk som portal ser dog stadig størst søgning mod kontinuerligt
frivilligt engagement, når vi spørger ansøgerne om det ideelle frivillige
arbejde; tallene har været tæt på stabile i flere år. Vi ser fortsat mindst
interesse for opslag som kasserer, bestyrelser mv., samtidig med en øget
interesse for fx klima og én til én-frivillighed.



Organisationer på Frivilligjob.dk
REKRUTTERING

Hvem rekrutterer på  portalen?
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 der er sket en
halvering af andelen af foreningerne på siden, som har
eksisteret i mindre end fem år (fra 13 til 7 %). Foreninger,
som har eksisteret mellem fem og 10 år ligger stabilt (11 &),
mens foreninger, der har eksisteret i over 10 år, er stedet til
79 % (en stigning på 5 procentpoint). 

13 %

74 %

12 %

I 2022 var der en meget ligelig fordeling mellem organisationsbrugere fra
landsorganisationer, lokalafdelinger og uafhængige/lokale initiativer: alle tre
grupper ligger ca. på 30 %. Offentlige institutioner udgør 10 %.

Frivilligjob.dk anvendes desuden 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. Endnu
engang oplever vi interesse fra nichesportsklubber, men nu også kreative
fællesskaber med fokus på klima og genbrug samt borgerinitiativer med
fokus på rettigheder.

Ansøgere lever op til de formelle
krav beskrevet i jobopslaget

Ansøgere har de rette
kompetencer

Organisationer er glade for ansøgere fra Frivilligjob.dk

66 %

62 %

Ansøgere er samarbejdsvillige

47%

35 %

Ansøgere udviser tilstrækkelig 
dedikation til arbejdet



Når foreninger træder til
KRIG I UKRAINE

Mange kommuner og frivilligcentre ønsker at vise de mange muligheder, der
er for at engagere sig lokalt. Med vores lokale feed-løsninger tilbyder vi
både kommuner og NGO'er at integrere deres rekrutteringsløsninger med
Frivilligjob.dk - endda på jeres egen hjemmeside. 

Når en NGO lægger ressourcer i at opdatere opslag på Frivilligjob.dk, er det
oplagt at anvende de samme data til at kommunikere de frivillige
muligheder på jeres egen hjemmeside. Kontakt Frivilligjob.dk for at høre
mere. 

Kun knap to måneder inde i 2022 brød krigen ud i
Ukraine med stor menneskelig tragedie til følge.
Krigen varede resten af 2022 ud uden nogen
umiddelbar slutning i sigte.

Mange måtte flygte fra Ukraine og efterlade tæt på
alt. En del flygtninge endte i Danmark, hvor
danskerne viste en stor velvilje for at hjælpe med
alt fra tøj, husly til mad osv. Mange danskere
startede initiativer, men ret hurtigt vandt parolen
om at støtte op om stærke eksisterende initiativer i
foreningslivet indpas. 

Også på Frivilligjob.dk oplevede vi en interesse for
at hjælpe og søsatte en kategorisering af
jobopslag med fokus på Ukraine-indsatser. Ret
hurtigt efter krigen brød ud tog Frivilligjob.dk
initiativ til en liste over, hvilke større aktiviteter
man kunne støtte enten monetært eller med hjælp;
listen blev delt flittigt på sociale medier.

I vores organisationsundersøgelse indikerede 22 %, at de havde startet
ekstraordinære aktiviteter som en direkte konsekvens af krigen i Ukraine

Sproghjælp
Vejvisning til tilbud
i kommunen og
sundhedsvæsen
Fællesspisning
Hjælp til at finde
bolig
En ung
"velkomstven" til
børn som er flygtet,
så de kan falde
godt til.
Støttekoncert
Gratis medlemskab
af forening (½ år)

Eksempler på
ekstraordinære

aktiviteter

Integrer Frivilligjob.dk på jeres egen hjemmeside



Blog.frivilligjob.dk
DE GODE HISTORIER OM FRIVILLIGHED

Blog-siden har flere af elementerne
fra selve Frivilligjob.dk, men i et
lettere format. Så det er nemmere at
dele med kollegaer samt som link.

Det er en ambition, at det skal være et
vidensportal, så der er også en FAQ
samt vil komme flere guides samt
fokussider for aktuelle emner.    

I 2022 lancerede Frivilligjob.dk en
blog dedikeret til frivillighed. 

Formålet er at skabe et forum for de
gode historier om frivillighed samt
være et sted, hvor man kan blive
inspireret af andres indsatser.

Det er stadig en relativt ny side og
derfor stadig under udvikling, så der
vil løbende komme nye historier til.

Det er samtidig også en  side, som
skal inspirere foreninger til at
arbejde med deres rekruttering. 

Derfor har vi også guide til gode
opslag samt information om,
hvordan man lokalt kan integrere
med Frivilligjob.dk. Også her vil vi
løbende tilføje nyt. 

Er du selv frivillig eller kender til nogle inspirerende historier om frivillighed,
så kontakt os gerne. Sitet har plads til mange flere historier og stærke
portrætter. Vi hører gerne fra foreninger, frivillige, frivilligcentre osv. 

Skal din historie på bloggen?



Kvalitetssikring
SUPPORT PÅ FRIVILLIGJOB.DK

Har ikke fået svar
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På samme måde skyldes utilfredsheden blandt de 7 %  af ansøgere, som er
delvist eller meget utilfredse, oftest, at de ikke har fået svar fra foreningen,
de har søgt hos. Vi ser desværre også igen en stigning i antal ansøgere, som
ikke har fået svar på nogle ansøgninger; og endda efter at vi 2021 lykkedes
med en større indsats for at nudge foreninger til at svare alle ansøgere.

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.

Frivilligjob.dk prioriterer kontinuerlig kvalitetssikring og gennemgår alle
indkomne opslag fra nye organisationsbrugere, events samt oversatte
opslag. Derudover tjekkes alle opslag jævnligt. Det er et særligt fokus og
kontinuerlig ambition at sikre ansøgere af Frivilligjob.dk, en god oplevelse. 

Ansøgere: "Hvorfor får jeg ikke svar?"

Organisationsundersøgelsen for
2022 viste, at 6 % af
respondenterne desværre ikke vil
anbefale Frivilligjob.dk, som et
rekrutteringsredskab. De følgende
svar på hvorfor brugerne ikke
ønsker at anbefale siden, var
udelukkende præget af, at
organisationsbrugerne ikke får
nogle henvendelser på deres
jobopslag. 

"Igen, når man er villig
til at bruge sin fritid i

et ulønnede job så må
det være et minimum

at man får et svar,
uanset om det er

positivt eller negativt"

"...fik aldrig svar på
ansøgning, derfor
meget utilfreds"

%



Vil du have mere viden?

Mathilde 
Schaumburg-Müller

(Projektleder)

Clara Maria 
Lyngkilde

(Projektmedarbejder)

Bitten
Spicker

(Supportmedarbejder)

Søger du mere information om, hvordan man laver gode
opslag, så gå ind på Frivilligjob.dk, hvor vi bl.a. har en
”Guide til gode opslag” til fri afbenyttelse. 

Besøg også gerne 'Blog.frivilligjob.dk' for gode historier
og portrætter af frivillige og initiativer. 

Vi elsker altid at fortælle om frivillighed og rekruttering.
Kontakt os gerne for at høre nærmere om oplæg, kurser og
webinarer om frivillighed.

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.

Medarbejdere på Frivilligjob.dk:

www.frivilligjob.dk

31 68 56 87

info@frivilligjob.dk


