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Hvad er frivilligt arbejde?

 Frivilligt arbejde er en indsats der,

- Er frivillig. Det betyder, at den person, der udfører indsatsen, gør det uden 
at være fysisk, retlig eller økonomisk tvunget til at gøre det.

- Ikke er lønnet. Dette udelukker dog ikke, at en frivillig person kan modtage 
godtgørelse for udgifter, vedkommende har i forbindelse med opgaven.

- Udføres over for personer uden for den frivilliges familie og slægt.

- Er til gavn for andre end den frivillige selv og den frivilliges familie.

- Er formelt organiseret

- Er aktiv. Det betyder, at et medlemskab af en forening ikke er frivilligt 
arbejde.



Myte 1: Det var lettere at tiltrække 
frivillige i gamle dage.
Fakta:

Der er intet, der tyder på, at det er blevet sværere med årene. Frivilligheden er ikke på retur. Andelen, der arbejder frivilligt, er stigende eller 
stagneret. Et flertal af foreningerne har fået flere frivillige igennem de seneste fem år.

 69% af danskerne har været aktive i det frivillige arbejde set over den seneste femårige periode. Det er således kun 31% af danskerne, der 
aldrig har været frivillige.

 Lige nu deltager 40% af danskerne i frivilligt arbejde. Tallet er ret stabilt og har været det længe:

2020 40%

2019 40%

2017 41%

2016 39%

2015 42%

2014 42%

2013 35%

2012 40%



Myte 2: Danskerne gider ikke være 
frivillige.
 Fakta:

 I perioden fra 2004 til nu er der kommet markant flere frivillige.

 Det er muligt at tiltrække frivillige i alle aldersgrupper.

 Voksenmotion er en effektiv vej til at tiltrække voksne frivillige.

Bemærk:

Kun 1 ud af 10 foreninger har en strategi for at tiltrække frivillige. Men dem 
der har, har lettere ved at få nye frivillige. Prioriter tid til at formulere en 
sådan strategi.



Hvem er de mest aktive – unge eller 
ældre?



Frivillighed geografisk fordelt



Typer af frivillighed

2021 2017

 Kontinuerligt frivillige 48 procent 51 procent

 Episodisk frivillige 46 procent 43 procent

Kan vi forholde os til de ”midlertidige”?



Hvem er frivillig?



Hvorfor er vi frivillige?

Jeg vil gerne hjælpe 
andre og gøre en 
forskel

85 procent

Det er sjovt

73 procent

På grund af 
fællesskabet og det 

sociale netværk
69 procent



Hvordan 
rekrutterer vi 
frivillige?

Klarlæg indsatsen

Kommunikér målrettet

Grib interessen

Tag godt imod

Afstem forventninger



Hvordan fastholder vi de frivillige?

Synliggøre 
indsatsen

Afstem 
forventninger

Vær effektiv Anerkend

Giv ansvar
Tilbyd 

udvikling
Husk det 

sociale



Hvad kan I tilbyde?

 Hvad er fordelen ved at være frivillig hos jer?

 Er der arrangementer udelukkende for de frivillige?

 Er der noget information, der først når ud til de frivillige?

 Får man fri-kontingent?

 Må man låne klublokalerne til private fester, når man er frivillig?

 Tilbydes man noget efteruddannelse? (instruktør, dommer, fagspecifikt)

 Og husk, at det ikke må koste penge at være frivillig hos jer!



Myte 3. De unge gider ikke at være 
frivillige.
Fakta:

Der er et stigende antal af unge under 20 år, der arbejder frivilligt.

Flertallet af de frivillige findes blandt de unge (har vi allerede set).



Gider de unge ikke foreningerne, eller 
gider foreningerne ikke de unge?
 Unge oplever, at det kan være vanskeligt at være ung og opnå indflydelse i 

voksenstyrede foreninger.

 Unge ønsker indflydelse vedrørende aktiviteten og mindre vedrørende 
rammen, de formelle demokratiske fora og overordnede beslutninger.

 At beskrive unge som zappere i foreningerne og mellem 
foreningsaktiviteterne er for unuanceret. For de unge afhænger alt af deres 
livs- og læringssammenhænge. De bruger mange ressourcer på f.eks. at gå 
fra skole til ungdomsuddannelse.

 Unge har ofte fritidsarbejde, hvor de ikke kender arbejdstiderne ”i al 
fremtid”, og så kan det være svært at forpligte sig som træner f.eks.



Hvad gør vi så?

 Kan vi gå i tættere dialog med de unge?

 Kan vi være mere fleksible?

 Kan vi skabe netværk af unge, så de selv får indflydelse på deres aktivitet?

”Jeg har ikke lyst til at sidde i bestyrelsen eller noget som helst andet.

Men jeg synes, at det er fint nok at hjælpe til engang imellem med nogle forskellige ting.

Jeg har nogle faste dage om ugen, hvor det er jeg har fri. Og det har jeg det godt med.

Hvor jeg kan lave, hvad jeg vil. Jeg gider ikke ligge fast på noget. Altså så skal det bare være:

Spørg mig en eller anden dag, og så kan jeg garanteret godt.”

Mikala 23-årigt foreningsmedlem.



Myte 4: Det er samfundets skyld

Fakta:

Det er ikke korrekt. Langt de fleste barrierer for tiltrækning af frivillige ligger inden 
for foreningen – ikke i samfundet. Se indad i foreningen i stedet for at fokusere på 
begrænsninger i samfundet.

Vis jeres tilstedeværelse og åbne armene med åbne arrangementer for alle. Overvej 
at holde arrangementer, stævner, konkurrencer, foredrag og andre events i 
samarbejde med kommune, skoler, SFO, civilsamfund osv. Jo mere I viser jer frem, 
desto lettere er det at tiltrække frivillige.

Pas på ikke at sætte jeres lid til, at hvis I har aktive børn, så kan forældrene være 
frivillige. Søg dem hellere blandt aktive voksne medlemmer. Det er langt mere 
bæredygtigt for foreningen.

Kodeordene er ledelse og involvering.



Hvad er en frivilligstrategi?

 En plan for at tiltrække frivillige.

 Idé: Find en ”leder”

En leder er ham eller hende, der har et netværk og som har personlighed og 
karisma til at få 20 personer med ind i et rum. Han/hun kan facilitere andres 
handlinger.

Så udvikler I på lederen, og han/hun udvikler på sit netværk.

Der findes flere og flere nøglepersoner.

Og igen, - sørg for inddragelse og involvering.

Pas på ”pseudo-inddragelse”.


