
Resultater på 
frivilligundersøgelsen 2022
Undersøgelsen er foretaget af Ingerfair i 
samarbejde med PROPA 

Af Lasse Petersen, konsulent og Maria Aarup, Juniorkonsulent i Ingerfair



Baggrund
Formålet med spørgeskemaundersøgelsen
• At kortlægge de frivilliges trivsel og oplevelse af rammer med henblik på at skabe dialog 

og styrke frivilligheden i PROPA

Indsamlingsperiode
• Januar-marts 2022

Antallet af besvarelser og usikkerhed
• Undersøgelsen er sendt ud til omkring 111 frivillige via mail, som har modtaget tre 

mails om information og påmindelse om at deltage i undersøgelsen.
• Dette har resulteret i 70 gennemførte besvarelser → En svarprocent på 77,7 %



Baggrund om de 
frivilliges engagement

• 90 % mænd

• 31 % er mellem 61-70 år

• 62 % er mellem 71-80 år

• 6 % er i fuldtidsarbejde

• 88 % er pensionist

• De frivillige har været med i 
mange år – meget loyale. 



Overordnet tilfredshed



Uddybende kommentarer om deres tilfredshed



Net promoter 
scorer (NPS)

NPS for PROPA:  22,9

NPS TRAVL gns. 2021: 30,4

Skalaen går fra -100 til +100, 

En ’god’ score falder indenfor
intervallet 0-50, mens en
fremragende score er over 50. 
Mens en scorer under 0 anses som
dårlig.



Vanskeligheder og udfordringer

*Det har været muligt at angive flere besvarelser, hvorfor der summes til mere end 100 %



Uddybende kommentarer



Motivation og engagement



Inddragelse og indflydelse



Værdier – tillid, retfærdighed og rummelighed



Anerkendelsesformer



Samarbejde mellem frivillige



Samarbejde mellem frivillige og ansatte



Uddybende kommentarer om samarbejde



Negative oplevelser

• Ingen har været 
udsat for vold, 
trusler eller 
seksuel chikane!

Skænderier og konflikter
Været involveret i skænderier eller konflikter i løbet at de seneste 12 mdr.

Ja, månedligt 0,0 %
Ja, sjældnere 12,9 %
Nej 87,1 %

Personerne, der har været involveret i konflikt/skænderi har angivet, at de 
har skændes/været i konflikt med ledere, ansatte, frivillige og/eller bruger 

Mobning:
Været udsat for mobning i løbet af de seneste 12 mdr.

Ja, sjældnere 2,9 %

Nej 97,1 %

Personerne, der har været udsat for mobning har angivet, at de er blevet 
mobbet af ansatte og frivillige.



Stress



Snak sammen ved 
bordet. 

Hvad er I blevet 
nysgerrige på? 

IKKE LØSNINGER 
ENDNU!









Traditionel frivillighed vs. Ny type frivillighed

• De frivillige er loyale overfor 
organisationen.

• Er frivillige fordi, det er vigtigt, 
at nogen gør det. 

• Trives i en stærk struktur med 
klare opgaver og veldefinerede 
ansvarsområder.

• De frivillige er ikke loyale overfor  
organisationen.

• Er frivillige fordi, det er vigtigt, at 
de gør noget. 

• Trives ikke i en stærk struktur 
med klare opgaver og 
veldefinerede ansvarsområder.

TAL, TENDENSER & TYPER



I grupper:

Hvilke tiltag mener I, at 
PROPA bør arbejde 

videre på for at blive en 
mere attraktiv forening 

for frivillige?

Én ide per Post’it.  





Inspiration til arbejdet med frivillighed, podcast & gratis events: 
www.ingerfair.dk 

Tak for i dag!


