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1. Introduktion 
Røde Kors Hovedstadens ambition er, at de mest udsatte i hovedstaden kan leve et liv 

med mulighed for at indgå i de fællesskaber, de ønsker, at få den støtte og omsorg, 

de har behov for, og at få hjælp i de svære overgange i livet, hvor ressourcerne er 

særligt knappe.  

I Røde Kors Hovedstaden er vi mere end 2.700 frivillige, som arbejder med at 

opbygge aktive, meningsfulde fællesskaber og give medmenneskelig støtte og 

omsorg.  

For at sikre den bedst mulige indsats for de mest sårbare i hovedstaden, arbejder vi 

hele tiden med at undersøge og udvikle det frivillige arbejde. Som organisation har vi 

således et stort ønske om at have glade frivillige, som trives i deres frivillige arbejde. 

I december 2018 gennemførte vi derfor en spørgeskemaundersøgelse, 

Frivilligundersøgelsen 2018, blandt de frivillige i Røde Kors Hovedstaden for at få 

indsigt i de frivilliges oplevelser af at være en del af Røde Kors Hovedstaden.  

I denne rapport vil resultaterne fra Frivilligundersøgelsen 2018 blive præsenteret. 

Resultaterne vil i relevante sammenhænge blive sammenlignet med resultaterne fra 

en lignende frivilligundersøgelse gennemført i organisationen i 2014 og 

Frivilligrapportens befolkningsundersøgelse 2017 udført af Epinion på vegne af Center 

for Frivilligt Socialt Arbejde. 

 

1.1 Undersøgelsens formål 
Formålet med undersøgelsen er at afdække, hvordan de frivillige oplever Røde Kors 

Hovedstaden som organisation samt give dem muligheden for at komme med idéer og 

input til, hvordan vi kan blive en endnu bedre frivillig organisation. 

 

2. Metode 
For at opnå svar fra så mange frivillige som muligt, sendte vi et elektronisk 

spørgeskema ud i december 2018 til: 

1. Nuværende frivillige i Røde Kors Hovedstaden 

2. Frivillige i Røde Kors Hovedstaden, som er stoppet inden for det seneste år 

(herefter refereret til som ”tidligere frivillige”) 

Vi valgte at inkludere både nuværende og tidligere frivillige i undersøgelsen for både 

at opnå indsigt i, hvad der motiverer de frivillige til fortsat at være frivillige, men også 

hvad der gør, at de tidligere frivillige ikke længere ønsker at være frivillige i Røde Kors 

Hovedstaden (RKH). Sidstnævnte i håb om, at vi fremadrettet kan blive bedre som 

organisation til at fastholde de frivillige i et arbejde, som de synes om. 
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Spørgeskemaet er sendt til de to grupper af frivillige på mail. Mailoplysninger på de 

frivillige kommer fra databasen om frivillige i RKH (”Frivillige Databasen”). Der blev i 

januar 2019 udsendt en reminder til dem, der ikke havde besvaret spørgeskemaet. 

I alt har 3.169 nuværende og tidligere frivillige modtaget spørgeskemaet, hvoraf vi 

har modtaget 448 besvarelser. Dette svarer til en svarprocent på 14,1 %, hvilket er 

lidt større end svarprocenten i 2014 på 8,7 %. Figur 1 viser fordelingen af nuværende 

(aktive) og tidligere (ikke aktive) frivillige, som har besvaret undersøgelsen: 

 

Figur 1: Fordelingen af nuværende og tidligere frivillige 

Af figur 1 fremgår det, at størstedelen af besvarelserne kommer fra nuværende 

frivillige (74,4 %), mens 25,6 % er tidligere frivillige. 30 personer har ikke besvaret 

dette spørgsmål.  

 

2.2 Repræsentativitet 
 

For at vi kan stole på de resultater, vi præsenterer i rapporten, skal data udtrykke de 

gængse holdninger, som de frivillige i den totale population har. For at dette gør sig 

gældende, skal de frivillige, som har besvaret undersøgelsen, have nogenlunde 

samme karakteristika som den totale population af frivillige. Vurdering af 

repræsentativitet er i øvrigt særlig relevant i dette tilfælde, hvor vi i undersøgelsen 

har en svarprocent på 14 %. Hvis de frivillige, som har besvaret undersøgelsen, er 

repræsentative for alle frivillige i RKH, øges validiteten af resultaterne i 

undersøgelsen, herunder nedsat risiko for at drage forkerte eller skæve konklusioner.  

Tallene på den totale gruppe af frivillige er taget fra vores database om frivillige, 

”Frivillige Databasen”. Ud fra data i databasen har det været muligt at sammenligne 

alle frivillige i RKH med de frivillige, som har besvaret undersøgelsen på følgende fire 

faktorer: 1) køn, 2) alder, 3) aktivitet, den frivillige er tilknyttet, og 4) om de er 

tidligere eller nuværende frivillige. Optimalt set ville vi sammenligne på flere variable. 

Da dette ikke er muligt, må vi derfor blot antage, at hvis karakteristika på de frivillige, 
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som har besvaret undersøgelsen, stemmer overens med den totale population på 

disse fire faktorer, gør de det også på de øvrige. 

Eftersom der ikke er restriktioner på, hvilke oplysninger databasen skal have som 

minimum, betyder det, at der er nogle frivillige, vi ikke kender fx alder eller aktivitet 

på. Der skal derfor gøres opmærksom på, at de enkelte analyser er baseret på data, 

om de frivillige, som vi har oplysninger på i databasen – ikke nødvendigvis den totale 

population.  

Analysen viser, at der hverken er forskel i repræsentativitet af kønnene og i de 

frivilliges aktiviteter mellem de, som har besvaret undersøgelsen og den totale 

population af frivillige.  

Derimod ses der en forskel mellem de, som har besvaret undersøgelsen og den totale 

population af frivillige, når man ser på de frivilliges alder. Af analysen viser der sig en 

tydelig overrepræsentation i undersøgelsen af frivillige i alderen 65-74 år: ca. 32 % af 

besvarelserne er fra frivillige i alderen 65-74 år, mens vi i ”Frivillige Databasen” har 

registreret ca. 15 % af vores totale frivillige som værende denne aldersgruppe. 

Overrepræsentationen betyder, at svarene fra frivillige i alderen 65-74 i 

undersøgelsen vil veje tungere end normalt, hvis der måles op mod den totale 

population af frivillige. Tilsvarende ses der en underrepræsentation af frivillige i 

undersøgelsen i alderen 25-34 år: ca. 16 % af besvarelserne er fra frivillige i denne 

aldersgruppe, mens vi i ”Frivillige Databasen” har registreret 31 %. 

Underrepræsentationen indebærer, at svarene fra frivillige i alderen 25-34 vil veje 

mindre end normalt, hvis der måles op mod vores samlede frivilligpopulation. Samme 

tendens med en overrepræsentation af besvarelser i den ældre aldersgruppe og en 

underrepræsentation i en yngre aldersgruppe sås også i 2014.Derudover ses der en 

underrepræsentation af den ældste aldersgruppe på 75-84 år i besvarelsen. Det kan 

tænkes, at blandt mulige årsager ligger, at spørgeskemaet er sendt på mail, som de 

måske ikke anvender.  

Endelig ses der i undersøgelsen en overrepræsentation af tidligere frivillige: hvor 26 

% af besvarelserne er tidligere frivillige, er der i Frivillige Databasen registreret 14 % 

tidligere frivillige. Det kan være et udtryk for, at de tidligere frivillige har noget på 

hjertet i forhold til deres relation til RKH. 

 

2.3 Data og datavaliditet 
 

Af spørgeskemaet indsamler vi både kvantitative og kvalitative data. De kvantitative 

data indsamles gennem spørgsmål, hvor den frivillige fx skal angive på en skala, hvor 

enig/uenig eller hvor vigtigt/ikke vigtigt de finder det enkelte udsagn. Derudover har 

de frivillige mulighed for i visse spørgsmål at uddybe deres svar kvalitativt gennem 

åbne tekstfelter.  
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Det kvantitative data skal give os et indtryk af størrelsen på en hændelse, dvs. hvor 

ofte en specifik hændelse sker, mens det kvalitative data skal afdække, hvorfor 

hændelsen sker. Det kvalitative data vil således kun blive anvendt for at underbygge 

og eksemplificere det kvantitative data.  

Grundet en svarprocent på 14 % kan vi udelukkende bruge undersøgelsen til at pege 

på tendenser blandt vores frivillige.  

 

2.4 Læsevejledning 
 

Vi vil i rapporten først og fremmest præsentere fund fra Frivilligundersøgelsen 2018. 

Herefter vil der, i de tilfælde vi har oplysningerne til rådighed, blive sammenlignet 

med Frivilligundersøgelsen 2014 for at se på, hvilken udviklingen der har været de 

seneste fire år. Til sidst vil vi sammenligne med resultaterne fra Frivilligrapportens 

befolkningsundersøgelse 2017 udført af Epinion på vegne af Center for Frivilligt Socialt 

Arbejde, hvilket i rapporten vil blive refereret til som ”på landsplan”. 

I nogle sammenhænge giver det mening at undersøge, hvorvidt sammenhængen 

ændrer sig, hvis man fordeler data ud på fx køn eller alder. Dette gør sig fx gældende, 

når man ser på hvor mange timer, de frivillige bruger på frivilligt arbejde. Her ses en 

tydelig tendens til, at frivillige i de ældre aldersgrupper bruger flere timer månedligt 

end de yngre frivillige (for nærmere, se afsnit 3.1 Profil af de frivillige). Der vil derfor 

først blive præsenteret den generelle tendens og herefter i relevante tilfælde, hvordan 

det ser ud fordelt på fx køn, alder, tidligere vs. nuværende frivillig osv.  

Eftersom alle spørgsmål i undersøgelsen har været valgfrie at besvare, har ikke alle 

448 frivillige nødvendigvis besvaret alle spørgsmål. Andelen, der har angivet den 

enkelte svarkategori, vil i hvert diagram blive præsenteret i procent efterfulgt af 

eksakt antal personer i parentes. 

De første spørgsmål i spørgeskemaet omhandlende demografi, hvorfra de fik 

kendskab til RKH m.m., har alle frivillige fået. Herefter er det ikke alle spørgsmål, som 

er ens for de to grupper af frivillige. Mens de nuværende frivillige er blevet spurgt ind 

til, hvad de finder vigtigt i dét at være frivillig, har de tidligere frivillige derimod fået 

spørgsmål om, hvorfor de stoppede, og hvad der skulle til for at blive frivillig igen. I 

rapporten vil vi referere til både de nuværende og tidligere frivillige under den 

samlede betegnelse ’frivillig’. Når andet gør sig gældende, vil det eksplicit fremgå af 

teksten. 

Endelig vil vi i rapporten præsentere, når der er tale om en signifikant forskel mellem 

to grupper. En signifikant forskel optræder, når der er mindre end 5 % sandsynlighed 

for, at den forskel, man ser, er opstået tilfældigt. Det vil sige: når der er en signifikant 

forskel, er sandsynligheden for, at forskellen er opstået af en tilfældighed, så lille, at 
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der må være en reel forskel. En forskel, som er uafhængig af det dataudtræk, man 

ser på.  

 

3. Undersøgelsens resultater 
 

Vi vil i de følgende afsnit præsentere de centrale fund fra undersøgelsen. I første 

afsnit vil vi præsentere en profil af den typiske frivillige i forhold til køn, alder, 

uddannelsesmæssig baggrund, tid brugt på frivilligt arbejde på månedlig basis m.m. I 

de derefter følgende afsnit vil vi fokusere på de nuværende frivillige, herunder bl.a. 

hvad der motiverer de frivillige til at arbejde frivilligt, og hvilke ønsker de har i forhold 

til deres relation til RKH. Afslutningsvis vil vi præsentere fund relateret til de tidligere 

frivillige, herunder årsager til, at de stoppede med at arbejde frivilligt i RKH, og hvad 

RKH kunne have gjort for at fastholde dem som frivillige.  

 

3.1 Profil af de frivillige 
 

De frivillige har i undersøgelsen besvaret demografiske spørgsmål omkring dem selv, 

hvilket har gjort det muligt for os at kunne præsentere en profil af de frivillige. 

Profilen kan være med til at skabe et billede af, hvem den typiske frivillige i Røde Kors 

Hovedstaden er.  

Kvinder i alderen 65-74 år 

Undersøgelsen viser, at 78,4 % af de frivillige er kvinder (se figur 2, tv). Derudover 

ses det af figur 2, at den største andel af frivillige ligger i aldersgruppen 65-74 år, 

hvilket er gældende for ca. hver tredje frivillig (32,4 %). De to næststørste andele af 

frivillige ligger i aldersgrupperne 25-34 år og 55-64 år (hhv. 16,0% & 15,1%). 

 

Figur 2, tv: Fordeling af de frivilliges køn, th: Fordeling af de frivilliges alder 
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Fordelingen af køn er uændret siden 2014, mens der er en større andel af frivillige 

kvinder i RKH sammenlignet med på landsplan, hvor andelen er 61 %.  

I 2014 var den største andel af frivillige 18-30 år (26 %). Andelen i aldersgruppen 61-

70 år lå på kun 18 % (tal fra 2014 hentet fra databasen). På landsplan ligger den 

største andel af frivillige i aldersgruppen 30-39 år (40 %). Der er således en tendens 

til, at vores frivillige er ældre end på landsplan inden for frivilligt socialt arbejde.  

Dansk nationalitet 

90,6 % af de frivillige, der besvarede spørgeskemaet, kommer fra Danmark. Øvrige 

nationaliteter med flest repræsentanter inkluderer norsk (0,7 %) og svensk, 

portugisisk, sri lankansk, italiensk samt britisk (hver på 0,4 %).  

Mellemlang eller lang videregående uddannelse 

Af figur 3 fremgår det, at hele 63,0 % af vores frivillige har en mellemlang (bachelor, 

professionsbachelor osv.) eller lang videregående uddannelse (kandidat). Derudover 

ses det, at ca. hver femte frivillig (20,7 %) har en erhvervsfaglig uddannelse, mens 

de resterende 16,3 % har enten ingen eller en kort videregående uddannelse. 

 

 Figur 3: De frivilliges uddannelsesmæssige baggrund 

Der ses samme tendens med en overvægt af frivillige med længerevarende 

uddannelse på landsplan, ligesom der ikke ses nogle ændringer i fordelingen fra 2014.

  

Folkepensionister/efterlønnere/førtidspensionister eller i job på fuldtid 

Af figur 4 ses det, at de to største grupper af frivillige er folkepensionister, 

førtidspensionister eller efterlønnere (44,6 %) og frivillige tilknyttet arbejdsmarkedet 

0,69%
(3)

4,37%
(19)

6,67%
(29)

20,69%
(90)

34,71%
(151) 28,28%

(123)

0,92%
(4)

3,68%
(16)

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%



 

9 
 

på fuldtid (30,4 %). Den resterende fjerdedel fordeler sig ligeligt mellem frivillige 

tilknyttet arbejdsmarkedet på deltid, jobsøgende, i praktik/løntilskud, studerende og 

andet. 

 

 

Figur 4: De frivilliges tilknytning til arbejdsmarkedet 

I 2014 sås samme tendens, hvorimod der på landsplan er en større andel af 

studerende end personer i job på fuldtid.  

Arbejder inden for Undervisning og pædagogik + Medicinal og sundhed 

Størstedelen af vores frivillige arbejder eller har arbejdet inden for Undervisning og 

pædagogik (16,1 %), Medicinal og sundhed (14,6 %) og Administration (11,6 %). 

Bruger 11-20 timer/måned på frivilligt arbejde  

Af figur 5 fremgår det, at størstedelen af de nuværende frivillige (28,9 %) bruger 

mellem 11-20 timer om måneden på det frivillige arbejde.  
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Figur 5: Fordeling af timeantal brugt på frivilligt arbejde månedligt 

I 2014 angav den største andel af frivillige at bruge mellem 6-10 timer/måned (33,0 

%). Det kunne derfor tyde på, at de frivillige siden 2014 er begyndt at bruge flere 

timer på det frivillige arbejde. Der skal dog huskes på, at den største gruppe af 

frivillige i 2014 var den yngre aldersgruppe. På den måde hænger det fint sammen 

med resultaterne fra 2018, hvor de unge også typisk arbejder 6-10 timer/måned. 

Sammenlignet med på landsplan, hvor det gennemsnitlige antal timer pr. måned 

ligger på 16,2 timer, ses der således ingen forskelle. 

Hvor lang tid de frivillige bruger på det frivillige arbejde varierer på tværs af 

aldersgrupperne. Der ses en tendens til, at de 25-34 årige bruger mindre end 5 timer 

om måneden, hvorimod de 55-74 årige i større grad bruger mellem 21-40 timer 

månedligt på det frivillige arbejde.  

Frivillig i mere end to år 

Af figur 6 fremgår det, at knap hver tredje nuværende frivillig (30,9 %) har været 

frivillig i 2-5 år, og at hele 55,5 % af de nuværende frivillige har været i Røde Kors 

Hovedstaden fra 2-20+ år. Derudover ses det, at 13,9 % af de nuværende frivillige er 

startet inden for det seneste halve år. I 2014 var denne andel på 20 %.  

 

14,95%
(45)

25,58%
(77)

28,90%
(87)

18,94%
(57)

3,99%
(12) 1,33%

(4)
0,33%

(1)

5,98%
(18)

Mindre
end 5

timer om
måneden

Mellem 6-
10 timer

om
måneden

Mellem
11-20

timer om
måneden

Mellem
21-40

timer om
måneden

Mellem
41-60

timer om
måneden

Mellem
61-80

timer om
måneden

Mere end
80 timer

om
måneden

Andet
(angiv

venligst)

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%



 

11 
 

 

Figur 6: Periode, som de frivillige har været frivillige i Røde Kors Hovedstaden 

Genbrugsbutikker som hyppigste aktivitet 

Som den største gruppe er 16,6 % af de nuværende frivillige tilknyttet 

genbrugsbutikker, mens Besøgstjenesten og Vågetjenesten ligger som de 

næsthyppigste aktiviteter på hhv. 12,0 % og 11,0 %.  

Se afsnit 3.6 for at læse om de tidligere frivilliges hyppigste aktiviteter. 

 

3.2 Oplevelsen med den første kontakt med Røde Kors Hovedstaden 
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får respons på deres første henvendelse, og hvor tilfredse de er med forløbet indtil at 
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frivilliges første kontakt med RKH. 
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medier som aviser, radio og TV (16,0 %). I kategorien Andet (13,8 %) fremgår 

særligt, at de kender til muligheden gennem forskellige events, at de har set det på 

jobindex.dk eller i avisannoncer, eller at de frivillige altid har kendt til muligheden. 

 

Figur 7: Hvorigennem frivillige er blevet engageret i RKH 

I 2014 var der en større andel af frivillige, som kendte til muligheden gennem eget 

netværk (29,1 %) og medier (26,9 %). Svarkategorien Andet var ikke en mulighed i 

2014.  
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Som det ses af figur 8, får ca. hver tredje frivillig svar på deres første henvendelse 

hos RKH inden for 48 timer (34,2 %), mens godt halvdelen (53,6 %) får svar inden 

for første uge. 2,6 % får aldrig svar på den første henvendelse. 

Der ses ingen ændring siden 2014 i andelen, der får svar inden for 48 timer (34,0 %) 
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Figur 8: Tiden, RKH var om at vende tilbage på de frivilliges første henvendelse 

Stor tilfredshed med den første kontakt med RKH 

Figur 9 viser, hvor tilfredse de frivillige i RKH er med forløbet frem til, at de bliver 

tilknyttet en aktivitet. Det fremgår af figuren, at hele 81,9 % oplever forløbet enten 

tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. Der ses ingen ændring i andelen af 

tilfredse eller meget tilfredse siden 2014, hvor denne andel lå på 83,0 %. 

 

Figur 9: Fordeling af hvor tilfredse de frivillige er frem til tilknytning af aktivitet 

Opdeler man derimod de frivillige på hhv. nuværende og tidligere frivillige, ses der af 

figur 10 en forskel i, hvor tilfredse de to grupper er med forløbet. Hvor 85,9 % af de 

nuværende frivillige finder forløbet tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende, gør 

det samme sig gældende for 71,0 % af de tidligere frivillige. Der er en signifikant 

forskel mellem hhv. de nuværende og tidligere frivilliges utilfredshed med forløbet. 

3,2 % af de nuværende frivillige fandt forløbet utilfredsstillende eller meget 

utilfredsstillende, mens det samme var gældende for hele 12,1 % af de tidligere 

frivillige.  
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Figur 10: De frivilliges oplevelse af forløbet frem til tilknytning til aktivitet 

Fælles for de frivillige, som har kommentarer til forløbet frem til tilknytning af aktivitet 

er, at de har oplevet, at det enten har taget lang tid at blive tilknyttet en aktivitet, 

eller at de slet ikke er blevet tilknyttet en endnu. Der er, siden spørgeskemaet blev 

udsendt i december 2018, lavet et tiltag med formålet at sikre, at nye frivillige bliver 

kontaktet indenfor to uger efter et informationsmøde. Tiltaget skal således sikre, at 

RKH mindsker tiden, hvor de frivillige ikke er kommet i gang med det ønskede 

frivillige arbejde.   

 

3.3 Hvorfor være frivillig i RKH 
 

For at danne os et overblik over, hvad der motiverer de frivillige til at blive frivillige i 

RKH, har vi spurgt ind til deres bevæggrunde til at blive frivillig i RKH samt deres 

motivation til at forblive frivillig. I dette afsnit vil vi præsentere disse fund. Vi gør 

opmærksom på, at spørgsmålene kun er blevet stillet de nuværende frivillige, 

hvormed fundene udelukkende er baseret på data omkring de nuværende frivillige.  

Bliver frivillig for at hjælpe andre mennesker 

De nuværende frivillige har haft mulighed for at angive sig for at være enig eller uenig 

i en række årsager til at blive frivillig. I figur 11 er fremhævet antal procent for 

andelen af de frivillige, som er enig i de enkelte årsager: 

44,69%

35,51%

41,16%
35,51%

10,93%

16,82%

2,89%

7,48%

0,32%

4,67%

Q19: Jeg er aktiv frivillig Q19: Jeg er ikke længere aktiv
frivillig

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Meget tilfredsstillende

Tilfredsstillende

Hverken/eller

Utilfredsstillende

Meget utilfredsstillende



 

15 
 

 

Figur 11: De frivilliges motivation til at blive frivillig i RKH 

Af figuren fremgår det, at de tre hyppigste årsager til, at de nuværende frivillige 

valgte at blive frivillige, er 1) At hjælpe andre mennesker og gøre en forskel (86,1 % 

enige), 2) For at bruge fritid på meningsfuldt arbejde (67,5 % enige) og 3) Bruge 

faglige kompetencer til et godt formål (55,17 % enige). Disse tre årsager var ligeledes 

de hyppigste i 2014. 

Af figur 11 ses det derudover, at det for de nuværende frivillige ikke er 

organisationen, som er væsentlig, men i større grad, at der er en specifik aktivitet, 

der interesser den frivillige. Denne tendens sås ligeledes i 2014.  

Opdeler man de nuværende frivillige i aldersgrupper, ses der en signifikant forskel i, 

hvad der motiverede dem til at blive frivillige i RKH på tværs af aldersgrupperne. Der 

ses, at de 25-34 årige i signifikant større grad end de 55-74 årige bliver motiveret af 

at få udviklet kompetencer, få faglige udfordringer og få styrket deres CV. Derimod vil 

de 65-74 årige gerne bruge deres faglige kompetencer til et godt formål, mens de 

ældre over 75 år har en større tendens end de øvrige aldersgrupper til at være enige 

i, at Røde Kors er en helt særlig organisation for dem.  

Vigtigt at kunne hjælpe andre  

De nuværende frivillige fik mulighed for at svare på, hvad der er vigtige faktorer i 

deres frivillige arbejder. Der var mulighed for at angive vigtigheden af forskellige 
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udsagn på en skala fra ”Meget vigtigt” til ”Ikke vigtigt”. I figur 12 er fremhævet antal 

procent for andelen af de frivillige, som angiver ”Meget vigtigt” til udsagnene: 

 

Figur 12: Det vigtigste i det frivillige arbejde ifølge de nuværende frivillige 

Der ses en generel tendens til, at de nuværende frivillige finder dét at kunne hjælpe 

andre mennesker og gøre en forskel som det vigtigste i deres frivillige arbejde. Denne 

tendens afhænger hverken af køn eller alder. Ser man derimod på vigtigheden opdelt 

på de forskellige aldersgrupper, ses det, at de nuværende frivillige i aldersgruppen 

25-34 år finder det signifikant mere vigtigt at få faglige- og ledelsesudfordringer samt 

at kunne få øget ansvar over tid hvis ønsket end aldersgruppen 55-74 år. Derimod er 

der en tendens til, at de 65+ årige finder det mere vigtigt, at det er sjovt end de 

yngre aldersgrupper.  

Endelig finder kvinderne i signifikant større grad end mændene faktorer som 

uddannelse & kurser, det sociale netværk, og at det er sjovt for væsentligt. Eftersom 

langt størstedelen af de frivillige i RKH er kvinder (78 %), finder vi det væsentligt at 

være bevidste om dette resultat. Vi kan fx sørge for at kompetenceudvikle og styrke 

den faglige refleksion blandt de frivillige, som samtidig kan bidrage til, at de frivillige 

kan yde den mest forstående og støttende hjælp til de udsatte i hovedstaden.   
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3.4 Kompetencer og kurser 
 

Da vi ønsker, at vores frivillige føler sig godt klædt på til deres frivillige arbejde, har vi 

spurgt de nuværende frivillige om, hvorvidt de har deltaget i uddannelser/kurser og 

hvorvidt de ønsker at deltage i uddannelser/kurser fremadrettet. Ligesom i forrige 

afsnit, vil fund i dette afsnit udelukkende være baseret på data fra de nuværende 

frivillige.  

Halvdelen har deltaget i uddannelser eller kurser 

Af figur 13 fremgår det, at halvdelen af de nuværende frivillige angiver at have 

deltaget i uddannelser eller kurser i deres tid som frivillige. Denne andel er steget 

siden 2014, hvor den lå på kun 38,6 %. I 2018 svarer 38,5 %, at de ikke har deltaget 

i kurser. Af de, der svarer, at de har deltaget i uddannelser eller kurser, er det 

primært førstehjælpskursus samt medmenneskelig omsorg på seniorområdet, som 

bliver nævnt. 

 

Figur 13: Andel af nuværende frivillige, der har deltaget i uddannelser/kurser som frivillig 

Af de nuværende frivillige ønsker 58,5 % at deltage i uddannelser/kurser målrettet 

frivillige, mens kun 16,9 % ikke ønsker dette (se figur 14). Andelen, der ønsker at 

deltage i kurser, er steget siden 2014, hvor den lå på kun 36,8 %.  

 

Figur 14: Andel af nuværende frivillige, der ønsker at deltage i uddannelser/kurser som frivillig 
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Mange af de nuværende frivillige kan enten ikke umiddelbart sætte ord på hvilke 

kurser, de ønsker, eller også mener de, at RKH dækker kursustilbud bredt. Blandt de 

frivillige, der har specifikke ønsker om kurser, bliver følgende områder typisk 

fremhævet (rangeret fra mest hyppigt nævnt): 

1. Førstehjælp 

2. Kommunikation, herunder styrkelse af kompetencer inden for samtaleteknik, 

kommunikation med svage og ensomme samt håndtering af og respons på det, 

som deltagerne deler med de frivillige 

3. Forstærkning af kompetencer inden for det frivillige arbejde 

4. Konflikthåndtering 

 

3.5 Kommunikation fra RKH til de frivillige 
 

For at kunne målrette og forbedre kommunikationen til de frivillige, har vi stillet de 

nuværende frivillige spørgsmål omkring, hvordan de ønsker at holde sig opdateret i 

RKH, og om de selv har forslag til forbedringer i kommunikationen. Ligesom i de to 

forrige afsnit, vil fund i dette afsnit udelukkende være baseret på data fra de 

nuværende frivillige. 

De unge holder sig opdateret gennem sociale medier og de ældre gennem 

nyhedsbreve 

Ser man på, hvordan de nuværende frivillige generelt foretrækker at holde sig 

opdateret, svarer hver anden gennem nyhedsbreve (figur 15). Den næsthyppigste 

måde er gennem hjemmesiden (18,4 %). 

 

Figur 15: Fordeling af, hvordan de nuværende frivillige foretrækker at holde sig opdaterede på  
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Af undersøgelsen ses dog signifikante forskelle mellem, hvordan de yngre 

aldersgrupper ønsker at holde sig opdateret omkring RKH i forhold til, hvordan de 

ældre aldersgrupper ønsker sig det. Hvor de frivillige i aldersgruppen 25-34 år i 

signifikant større grad end de 65-74 årige foretrækker at holde sig opdateret gennem 

sociale medier, fx Facebook og LinkedIn, foretrækker de frivillige i aldersgruppen 45-

74 år i større grad end de 25-34årige at holde sig opdaterede gennem nyhedsbreve. 

Fælles for alle aldersgrupper er, at de nævner mail som nyhedskanal under kategorien 

Andet.  

Langt de fleste af de nuværende frivillige har ikke selv forslag til forbedringer i 

kommunikationen. Dette er typisk begrundet ved, at de er tilfredse med 

kommunikationen, som den er nu, eller fordi de ikke føler, de har tilstrækkelig viden 

om emnet til at kunne komme med forslag. Blandt de frivillige, som kommer med 

specifikke forslag, fremhæves typisk følgende:  

1. Mere personlig kontakt til de frivillige 

2. Mere synlighed/kommunikation fra ledernes side 

Mere specifikt foreslår en nuværende frivillig, at der i kommunikationen fokuseres 

mere på, hvad frivilligt arbejde også giver den frivillige selv af værdi:  

”Måske kunne Røde Kors i højere grad slå på, at frivilligt arbejde skaber 

mening og eksistentiel fylde, ikke kun for modtageren, men i ligeså høj 

grad for giveren.” 

En anden nuværende frivillig foreslår derudover at inkludere øvrige aktører i 

kendskabet til at blive frivillig hos RKH:  

”(…) Forbavsende få kender noget til Turtjenesten, inkl. praktiserende 

læger, som kan have stor glæde af at henvise til Røde Kors generelt. 

Mange tror, at RK er genbrug og internationalt hjælpearbejde.” 

 

3.6 Fastholdelse af de frivillige 
 

For at få et indtryk af, hvorfor nogle frivillige ikke længere ønsker at være frivillige i 

RKH, har vi stillet de tidligere frivillige spørgsmål omkring, hvorfor de stoppede, om 

RKH kunne have gjort mere for at fastholde dem som frivillige, og hvad der eventuelt 

skulle til for, at de ville blive frivillige igen. Vi gør opmærksom på, at fundene 

udelukkende er baseret på data omkring de tidligere frivillige.  

Ændret arbejdssituation og utilstrækkelig ledelse af aktiviteten  

Jævnfør figur 16 stopper ca. en fjerdedel af de tidligere frivillige (24,5 %) pga. ændret 

arbejdssituation, mens 21,4 % stoppede pga. utilstrækkelig ledelse af aktiviteten.  
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Figur 16: Årsager til, at de frivillige stoppede som frivillige i RKH 

Af de 21 frivillige, der har angivet ”Utilstrækkelig ledelse af aktiviteten” som årsag, 

tegner der sig ikke et entydigt billede på specifikke aktiviteter, som har mangelfuld 

ledelse. Derimod fordeler de sig jævnt ud over 13 aktiviteter. 

41,8 % af de tidligere frivillige angav Andet som årsag. Blandt kommentarerne 

fremgår typisk følgende tre årsager:  

1. Personlige forhold, herunder travlhed i privatlivet, start på uddannelse eller 

helbredsmæssige udfordringer 

2. RKH-relaterede problemstillinger, herunder dårlig kemi med frivillige eller 

aktivitetslederen, manglende støtte fra RKH eller manglende tilbagemelding på 

henvendelse om at blive frivillig 

3. Deltageren, den frivillige er tilknyttet, er død 

Sammenlignes der med tal fra 2014 ses der de samme to primære årsager, der fik de 

frivillige til at stoppe. Andelen, der stopper pga. ændret arbejdssituation, er faldet 

med 3,8 % siden 2014, mens 3,7 % flere frivillige har angivet utilstrækkelig ledelse af 

aktiviteten som primær årsag end i 2014.  
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RKH kan gøre mere for at fastholde de frivillige 

Ifølge ca. hver tredje af de tidligere frivillige (34,7 %) kunne RKH have gjort noget 

ekstra for at have fastholdt dem som frivillige (figur 17). Denne andel er steget siden 

2014, hvor den lå på 28,6 %. Dog mener knap halvdelen af de tidligere frivillige (46,9 

%) i 2018, at RKH ikke kunne have gjort mere.  

 

Figur 17: Andel, der mener, at RKH kunne have gjort mere for fastholdelse som frivillig 

Af konkrete forslag til, hvad RKH kan gøre, bliver følgende typisk fremhævet: 

1. Tage mere kontakt, herunder aktivere og følge op på de frivillige 

2. Lytte, herunder anerkende og interessere sig mere for de frivillige 

Ændret privatsituation kan vinde de frivillige tilbage 

Ligesom ca. en fjerdedel af de tidligere frivillige angiver, at de stopper pga. en ændret 

arbejdssituation, svarer godt hver tredje, at en ændret privat situation kunne få dem 

til at blive frivillig igen (figur 18). Den næsthyppigste årsag til at blive frivillig igen er 

bedre ledelse af aktiviteterne (28,6 %). Af de åbne tekstfelter fremgår der ikke et 

entydigt billede af hvilket behov, der er for at styrke ledelsen.  
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Figur 18: Årsager til at blive frivillig igen 

I 2014 angav flest tidligere frivillige, at hvis de skulle blive frivillige igen, ville det 

kræve en ændret privatsituation (29,9 %), mens den næststørste var at starte en ny 

aktivitet, som lige var noget for den frivillige (17,2 %). Andelen, der svarede bedre 

ledelse af aktiviteterne, lå i 2014 på kun 14,0 %.  

Besøgstjenesten som hyppigste aktivitet i undersøgelsen 

Blandt de tidligere frivillige har 14,3 % (svarende til 14 personer) været tilknyttet 

Besøgstjenesten. De øvrige tidligere frivillige fordeler sig jævnt mellem 28 af de 49 

aktiviteter, hvor mellem en-syv frivillige har angivet den enkelte aktivitet. Der er 

således 20 aktiviteter, som ingen af de frivillige har været tilknyttet. Dog skal der 

gøres opmærksom på, at der kun er 98 tidligere frivillige, der har besvaret dette 

spørgsmål, hvis besvarelser fordeler sig over 29 forskellige aktiviteter. Det er derfor 

svært at konkludere noget specifikt for denne gruppe. Eftersom Besøgstjenesten også 

er en af de hyppigste aktiviteter blandt de nuværende frivillige, giver det lige så 

mening, at der er et flertal af de tidligere frivillige, som hører til den aktivitet. Dermed 

kan man ikke umiddelbart se nogen sammenhæng mellem aktivitet og tidligere 

frivillig. 
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3.7 Røde Kors omdømme 
 

Afslutningsvist har vi stillet både de nuværende og tidligere frivillige spørgsmål 

omkring, hvorvidt de vil anbefale RKH til sit netværk. Fundene præsenteres i følgende 

afsnit. 

Anbefaler RKH til netværk 

Hele 84,8 % af de frivillige angiver at ville anbefale venner/familie at blive frivillig i 

RKH (se figur 19). Denne andel er betydeligt større end i 2014, hvor 69 % angav 

dette. Kun 4,5 %, svarende til 19 personer ud af 420, har i 2018 angivet, at de ikke 

ville anbefale RKH, modsat i 2014, hvor andelen var på hele 13 %.  

 

Figur 19: Andel, der vil anbefale venner/familie at blive frivillig i RKH 

Af figur 20 fremgår det, at der er en signifikant forskel i andelen af frivillige, der vil 

anbefale RKH til sit netværk, mellem hhv. de nuværende og tidligere frivillige. Hvor 

89,7 % af de nuværende frivillige ville anbefale RKH til venner eller familie, ville 70,1 

% af de tidligere frivillige gøre det samme.  
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Figur 20: Anbefaling af RKH til de frivilliges netværk 

Blandt kommentarerne til, hvorvidt de frivillige vil anbefale RKH, fremhæves typisk, at 

arbejdet er meningsfuldt, at de frivillige godt kan lide at hjælpe andre, og at de gerne 

vil gøre noget godt for andre. En nuværende frivillig skriver: 

” Røde Kors […] er et sted, som lægger vægt på medmenneskelighed og 

hjælper udsatte mennesker, både herhjemme og ude. Så det anbefaler jeg 

gerne” (nuværende frivillig) 

Blandt de frivilliges kommentarer (17 svar ud af 448) til, hvorfor de ikke ønsker at 

anbefale venner/familie at blive frivillig i RKH, er det gennemgående svar, at 

personalepleje er for lavt prioriteret. En frivillig udtrykker sig blandt andet: 

 ”Synes ikke, de frivilliges indsats bliver værdsat nok” (nuværende frivillig) 

 

4. Konklusion 
 

Af undersøgelsen fremgår det, at den typiske frivillige i Røde Kors Hovedstaden er en 

kombination af følgende karakteristika: kvinde, 65-74 år, dansk nationalitet, 

pensionist, arbejder 11-20 timer/måneden og har været frivillig i 2-5 år.  

Undersøgelsen viser også, at tilfredsheden blandt de frivillige generelt ligger på et højt 

plan. De frivillige kender typisk til det at blive frivillig i RKH gennem deres netværk, 

og de ønsker ligeledes selv at anbefale RKH til egne venner og familie. Generelt 

vælger de frivillige at blive frivillige i RKH for at hjælpe andre og gøre en forskel. Mens 

de er frivillige, ønsker de kurser målrettet frivillige, ligesom over halvdelen også har 

deltaget i kurser. Angående kommunikationen til RKH, holder de unge frivillige sig 

opdaterede omkring RKH gennem sociale medier, hvorimod de ældre foretrækker at 

læse nyhedsbrevene. 

Af specifikke handlinger, der kan udføres, for at øge tilfredsheden kan forskellige tiltag 

dog med fordel anvendes. I forhold til at rekruttere nye frivillige, kan RKH fokusere 

mere på at inddrage relevante fagpersoner mere (fx praktiserende læger) samt at 

frivilligt arbejde også kan være berigende for den frivillige selv. I forhold til at 

fastholde frivillige, kan RKH i større grad prioritere kontakten til de frivillige, 

anerkende deres arbejde ved at øge personlig pleje samt forbedre ledelsen af 

aktiviteterne. Endelig har det også stor betydning for de frivillige at blive tildelt en 

aktivitet kort tid efter, at de har været til informationsmøde.  
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Bilag 

Bilag 1: Spørgsmålsoversigt 
Alle 

S1: Lad mig komme i gang 

S2: Køn 

S3: Alder 

S4: Har du anden etnisk baggrund end dansk? 

S5: Hvis ja, hvilken/hvilke? 

S6: Postnummer 

S7: Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? 

S8: Hvad er din nuværende beskæftigelse? 

S9: Hvilken branche arbejder du/har du arbejdet inden for? 

S10: Hvad studerer du? 

S11: Hvor hørte du første gang om muligheden for at blive frivillig i RKH? 

S12: Hvordan kom du i kontakt med RKH? 

S13: Hvor lang tid gik der, før RKH vendte tilbage på din første henvendelse? 

S14: Hvordan oplevede du hele forløbet frem til, at du blev tilknyttet en aktivitet? 

S15: Har du yderligere kommentarer til forløbet frem til, at du blev tilknyttet en aktivitet? 

S16: Ville du anbefale venner/familie at blive frivillig hos RKH? 

S17: Uddyb gerne, hvorfor du vil anbefale venner/familie at blive frivillig i RKH 

S18: Uddyb gerne, hvorfor du ikke vil anbefale venner/familie at blive frivillig i RKH 

S19: Hvad er din nuværende tilknytning til RKH? 

 

Nuværende frivillige 

S20: Hvad er din rolle hos RKH? 

S21: Hvor længe har du været frivillig i RKH? 

S22: Hvilken aktivitet er du tilknyttet? 

S23: Hvorfor valgte du at blive frivillig i netop denne aktivitet? 

S24: Hvor lang tid bruger du i gennemsnit på dit frivillige arbejde om måneden? 
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S25: Har du været tilknyttet andre aktiviteter? 

S26: Hvilken aktivitet har du været tilknyttet? 

S27: Hvad motiverede dig til at blive frivillige i RKH? 

S28: Hvor vigtigt er følgende for dig i dit frivillige arbejde? 

S29: Har du deltaget i uddannelser/kurser i din tid som frivillig? 

S30: Hvilke uddannelser/kurser har du deltaget i? 

S31: Er du interesseret i at deltage i uddannelser/kurser målrettet frivillige? 

S32: Hvilke uddannelser/kurser kunne du godt tænke dig, at RKH tilbød sine frivillige? 

S33: Hvordan foretrækker du at holde dig opdateret omkring RKH? 

S34: Har du nogle forslag til forbedringer af kommunikationen om RKH? 

 

Tidligere frivillige  

S35: Hvad var din rolle hos RKH? 

S36: Hvilken aktivitet var du sidst tilknyttet som frivillig i RKH? 

S37: Hvorfor valgte du at blive frivillig i netop den aktivitet? 

S38: Hvad motiverede dig til at blive frivillig i RKH? 

S39: Hvad var den primære årsag til, at du stoppede som frivillig hos RKH? 

S40: Kunne RKH have gjort noget ekstra for at have fastholdt dig som frivillig? 

S41: Hvad kunne RKH have gjort anderledes for at fastholde dig som frivillig? 

S42: Hvad ville kunne få dig til at blive frivillig i RKH igen? 

S43: Uddyb gerne dit svar omkring, hvad der ville kunne få dig til at blive frivillig i RKH igen 

 

Alle 

S44: Har du til sidst nogle kommentarer, du gerne vil viderebringe til RKH? 

S45: Må vi kontakte dig med eventuelle opfølgende spørgsmål? 

S46: Kontaktoplysninger

 

 


