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Kunnskap om frivilligheten er viktig for å sikre en frivillighetsutvikling som gjør 
Røde Kors relevant og attraktive for nye og eksisterende frivillige

«Frivilligheten er motoren i Røde Kors. Det er de 
frivillige som gjør det mulig å drive humanitært arbeid i 
stor skala. For å styrke den humanitære innsatsen vår 

og unngå slitasje på enkeltmennesker, må vi lykkes med 
å tiltrekke, mobilisere og beholde flere frivillige. For å 
oppnå dette, må vi tilpasse oss en frivillighet som er i 

endring.»

Hovedprogram for Røde Kors i Norge 2021-2023,
Organisatorisk mål 3.2 Styrke frivilligheten



Frivillighetsundersøkelsen ble sendt ut til alle aktive frivillige i Røde Kors, men 
vi har også fått svar fra frivillige i pause og frivillige som har sluttet

Rekruttert

Mottatt

Ut i aktivitet Aktiv

Pause

Sluttet

Frivillighetsreisen i Røde Kors

Sluttet

Undersøkelsen ble 
sendt til ca. 35 000 
frivillige, og 18,5 % 

har svart på 
spørsmålene 

Akkurat startet
6 %

Pause
4 %

Sluttet
4 %

Aktive
86 %



Frivillighetsundersøkelsen gir oss kun innsikt i en brøkdel av våre frivillige sine 
opplevelser i Røde Kors, og det er mange stemmer som ikke blir hørt

For at respondentene i 
undersøkelsen skal kunne 
si oss noe om den totale 
frivilligheten i Røde Kors, 

er det viktig at 
respondentene 

representerer et riktig 
bilde av mangfoldet.

6 500 frivillige har svart på 
undersøkelsen 

35 000 frivillige mottok 
undersøkelsen



Sammenlignet med den totale frivilligheten i Røde Kors, har utvalget av 
frivillige i undersøkelsen en overvekt av eldre frivillige, frivillige med tillitsverv 
og frivillige med tilknytning til foreninger i større byer

Overvekt av eldre frivillige

Største skjevheter vi må være obs 
på i tolkningen av resultatene

Overvekt av tillitsvalgte 

Overvekt av frivillige med 
tilknytning til lokalforeninger i 
større byer



Sammenlignet med den totale frivilligheten i Røde Kors, har utvalget av 
frivillige i undersøkelsen en overvekt av eldre frivillige, frivillige med tillitsverv 
og frivillige med tilknytning til foreninger i større byer

Overvekt av eldre frivillige

Største skjevheter vi må være obs 
på i tolkningen av resultatene

Overvekt av tillitsvalgte 

Overvekt av frivillige med 
tilknytning til lokalforeninger i 
større byer
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Forskjeller i aldersfordelingen mellom Diba og undersøkelsen 2021

Diba Undersøkelse



Sammenlignet med den totale frivilligheten i Røde Kors, har utvalget av 
frivillige i undersøkelsen en overvekt av eldre frivillige, frivillige med tillitsverv 
og frivillige med tilknytning til foreninger i større byer

Overvekt av eldre frivillige

Største skjevheter vi må være obs 
på i tolkningen av resultatene

Overvekt av tillitsvalgte 

Overvekt av frivillige med 
tilknytning til lokalforeninger i 
større byer
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undersøkelsen

Diba Undersøkelsen



Sammenlignet med den totale frivilligheten i Røde Kors, har utvalget av 
frivillige i undersøkelsen en overvekt av eldre frivillige, frivillige med tillitsverv 
og frivillige med tilknytning til foreninger i større byer

Overvekt av eldre frivillige

Største skjevheter vi må være obs 
på i tolkningen av resultatene

Overvekt av tillitsvalgte 

Overvekt av frivillige med 
tilknytning til lokalforeninger i 
større byer

12% 

66% 

22% 

46% 49%

5%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

Storby Mellomstor by og bygd Mindre bygd

Forskjeller i frivillige sitt bosted (lokalforeningens geografiske 
beliggenhet) mellom Diba og 2021-undersøkelsen 

Diba Undersøkelsen



Resultatene gir oss innsikt og bedre forståelse av våre frivilliges behov og 
opplevelser i ulike deler av frivillighetsreisen hos Røde Kors

Rekruttert

Mottatt

Ut i aktivitet Aktiv

Pause

Sluttet

Sluttet

Frivillighetsreisen i Røde Kors
Hva er tilbakemeldingene 

fra våre frivillige?

Hva kan vi lære av dette?

1.

2.



Hvordan blir våre 
frivillige kjent med 
muligheten for å 

være frivillig i Røde 
Kors?

Rekruttert

Mottatt

Ut i aktivitet Aktiv

Pause

Sluttet

Sluttet

I 2020 mottok vi
18 000 henvendelser 

fra personer som 
ønsket å bli frivillige 



Sosiale bekjentskap er den viktigste rekrutteringskanalen inn i Røde 
Kors, men sosiale medier og nyhetsmedier spiller også en sentral rolle

Svar fra undersøkelsen viser at sosiale 
nettverk og "jungeltelegrafen" er en viktig 
driver til dette – over halvparten ble kjent 
med Røde Kors gjennom en venn, familie 

eller annen bekjent

I de større byene er digitale medier like 
viktig som sosiale nettverk, mens 

deltakelse i aktivitet eller arrangement er 
en viktig arena i mindre bygder

I 2020 mottok Røde Kors 18 000 henvendelser fra personer som ønsket å bli frivillige



Hvordan opplever 
våre frivillige 

oppstarten i Røde 
Kors?

Rekruttert

Mottatt

Ut i aktivitet Aktiv

Pause

Sluttet

Sluttet

Av 18 000 
henvendelser er det 
10 500 som faller fra

(snitt siste 5 år)



Frivilliges tilfredshet med mottaket har økt sammenlignet med 2016, til 
tross for korona som har gjort mottakelsen av nye frivillige utfordrende 
for mange foreninger det siste året

91% av de som har startet det siste 
året er nokså eller helt enig i at de ble 

godt mottatt som ny frivillig

Hva sier de 9% som 
hadde en dårlig 

mottakelse?

Vi må huske at mange 
av de frivillige som har 
hatt en dårlig oppstart 
har falt fra, og er ikke 

med i denne 
undersøkelsen

Frivillige sin tilfredshet med 
opplæring, mottakelse og informasjon 

i oppstarten har økt sammenlignet 
med 2016



Frivillige som ikke opplevde en god mottakelse peker blant annet på 
ønske om bedre tilrettelegging for bruk av deres kompetanse fremfor 
omfattende kursløp

Frivillige som ikke hadde en god 
mottakelse har gitt 

tilbakemeldinger om årsaken 
til dette, og innspill til hva som 
kunne gjort mottakelsen bedre

Mindre av:
▪ Komplekse og tidkrevende kursløp
▪ Manglende oppfølging av kurs og bruk av Røde Kors 

plattformer
▪ Lang tid før man blir kontaktet

Mer av:
▪ Anerkjenne frivillige sin eksisterende kompetanse og erfaring  
▪ Ønske nyoppstartede velkommen til miljøet
▪ Erfaringsutveksling med andre frivillige i samme 

roller/aktivitet



Hva kan vi lære om 
våre frivillige sin 
motivasjon for 
frivillig arbeid?

Rekruttert

Mottatt

Ut i aktivitet Aktiv

Pause

Sluttet

Sluttet

Ca. 7 500 kommer ut 
i aktivitet hvert år, og 

Røde Kors har i dag 
ca. 40 000 aktive 

frivillige



Våre frivillige motiveres mest av muligheten til å hjelpe andre 
mennesker, gjøre noe konkret for saker man er opptatt av, og å treffe 
andre mennesker

1. 

Som frivillig får jeg en mulighet til å hjelpe andre

2. 

Som frivillig kan jeg gjøre noe konkret for saker som opptar meg

3. 

Som frivillig får jeg mulighet til å treffe andre mennesker 



Motivasjonen for frivillig innsats varierer blant ulike frivillighetsgrupper, 
og vi finner flere tydelige alderstrender

For de yngre frivillige er det av 
langt høyere betydning å kunne 

bruke det frivillige arbeidet som en 
brobygger mot arbeidslivet, mens 

det for de eldste er av lavest 
betydning.

I snitt rangerer de yngre alle 
motivasjonsgrunner høyere enn de 

eldre, og følgende grunner til å 
gjøre frivillig arbeid reduseres med 

alderen:

Få en attest

Treffe andre mennesker

Føle seg betydningsfull

Lære noe gjennom praktisk erfaring

Få kontakter til arbeidslivet

Lære mer 



Hvilke behov og 
preferanser har de 
frivillige knyttet til 
innsatsen i Røde 

Kors?
Rekruttert

Mottatt

Ut i aktivitet Aktiv

Pause

Sluttet

Sluttet



Direkte kontakt med deltakere er et sterkt ønske hos mange av våre 
frivillige, og et mindretall foretrekker å gjøre frivillig arbeid digitalt

9 av 10
frivillige er helt eller nokså 
enig i at de ønsker/trives 

med å være frivillig i 
aktiviteter der de kommer i 
direkte kontakt med dem 

de hjelper 

Under 1 av 10 
frivillige er helt eller nokså 
enig i at de foretrekker å 

gjøre frivillig innsats digitalt 
eller hjemmefra



1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Lede andre frivillige i

aktivitet

Planlegging av

aktiviteter

Administrative

oppgaver

Styrearbeid

Frivillige som kun er i aktivitet har et mindre ønske om å gjøre 
organisatoriske oppgaver enn tillitsvalgte og organisasjonsfrivillige

Organisasjonsfrivillige

Aktivitetsfrivillige

Tillitsvalgte

Helt enig

Helt uenig

Verken eller

71 % frivillige i tillitsverv 
ønsker/trives med 

styrearbeid 

Jeg ønsker / trives med

78 % frivillige som er 
aktivitetsleder ønsker/trives 

med å lede andre 

61 % frivillige som har 
administrative oppgaver 

ønsker/trives med 
administrering 



1 av 5 frivillige har en tydelig preferanse for å være frivillig på sporadiske 
tidspunkt, uten en fast forpliktelse, og 1 av 5 ønsker faste tider

Sporadisk Faste tider Usikker / inkonsekvent

1 av 5 
frivillige er nokså eller enig med 

ønske om sporadisk tidspunkt uten 
fast forpliktelse, og samtidig helt 

eller nokså uenig med ønske om fast 
tid.

1 av 5 
frivillige er helt eller nokså enig med 
ønske om fast tid, og samtidig helt 
eller nokså uenig med ønske om 
sporadiske tidspunkt, uten fast 

forpliktelse.

3 av 5 
frivillige er enig eller uenig i begge 

deler, eller «verken eller».

Demonstrerer et 
tydelig potensial for 
«punktfrivillighet» i 

Røde Kors



Hva kan vi lære om 
frivillige sin innsats 
og engasjement – i 

og utenfor Røde 
Kors?

Rekruttert

Mottatt

Ut i aktivitet Aktiv

Pause

Sluttet

Sluttet



Variasjoner i gjennomsnittlig timeinnsats:

Det er store variasjoner i frivillige sin timeinnsats på tvers av alder, 
aktivitetstype, fartstid, og roller

Timeinnsats siste fire uker:

Median* på 10 timer

Gjennomsnitt på 18 timer

(inkluderer tid til forberedelser, møter, 

øvelser og kursing)

12 t – Under 2 år | Fartstid | Over 2 år – 20 t

11 t – Kun i aktivitet | Rolle | Tillitsvalgt, organisasjonsfrivillig – 31 t 

20 t – Under 60 år | Alder | Over 60 år – 14 t 

*Median gir et inntrykk av det midterste tallet dersom man sorterer listen etter stigende eller synkende rekkefølge



Flere av våre frivillige gjør også frivillig innsats for andre organisasjoner, 
og i tråd med trender i frivilligheten generelt, har denne andelen økt 
siden 2016

28% 

38% 

Frivillige som er med i Røde Kors og minst én 

annen frivillig organisasjon

2016 2021

2 av 5 frivillige 
gjør innsats i minst én annen 
frivillig organisasjon i tillegg 

til Røde Kors.

Spredt engasjement 
er mer vanlige blant 

frivillige i mindre 
bygder enn i de 

større byene



Er det viktig for 
frivillige å være en 

del av akkurat Røde 
Kors? 

Rekruttert

Mottatt

Ut i aktivitet Aktiv

Pause

Sluttet

Sluttet



Andelen frivillige som mener det er viktig å gjøre frivillig innsats i 
akkurat Røde Kors har holdt seg stabil siden 2016

53% mener det er viktig at de er 
frivillig i akkurat Røde Kors

49%

11%

34%

53%

15%

32%
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Det er viktig at det er i
Røde Kors

Ikke sikker Jeg kunne like gjerne
vært frivillig i en

annen organisasjon

Er det viktig for deg at du gjør frivillig innsats i Røde Kors, 

eller kunne du like gjerne gjort lignende oppgaver i en 

annen organisasjon?

2016

2021

Frivillige med sterk 
organisasjons-

tilhørighet har også 
høyere total 

tilfredshet enn øvrige



Frivillige med høyere fartstid
... enn frivillige med kortere fartstid

Eldre aldersgrupper 
... enn yngre aldersgrupper

Frivillige med flere roller i organisasjonen 
... enn de som kun er i aktivitet

Frivillige på mindre bygder 
... enn frivillige i større byer 

Organisasjonstilhørighet varierer på tvers av frivilliges fartstid, alder, 
roller og lokalforeningens geografiske beliggenhet

Det er flere frivillige med 
sterk organisasjonstilhørighet 

til Røde Kors blant...

Under 40 år: 

45%
Over 40 år: 

57%

Under 2 år: 

42%
Over 2 år: 

58%

Kun i 
aktivitet: 

46%

Tillitsvalgte: 

70%

Storby: 

46%
Mindre bygd: 

65%



Røde Kors sitt verdigrunnlag er den viktigste grunnen for å være frivillig i akkurat
Røde Kors, både i 2016 og 2021

Hvorfor er det viktig at det er Røde Kors? 
(*utvalg av topp 7 grunner basert på 2021 svar)

Rank 2016 Rank 2021

Røde Kors’ verdigrunnlag 1 1

Røde Kors’ mandat og samfunnsoppdrag 6 2

Røde Kors’ rolle som beredskapsorganisasjon 3 3

Røde Kors jobber med aktiviteter og humanitære behov som er viktige for meg 2 4

Røde Kors’ rolle som nøytral og upolitisk organisasjon 7 5

Røde Kors’ status og omdømme i den norske befolkningen 5 6

Røde Kors’ internasjonale arbeid 4 7



Hvordan er frivillige 
sin totale tilfredshet 

og opplevelse i 
aktivitetet og 

forening?
Rekruttert

Mottatt

Ut i aktivitet Aktiv

Pause

Sluttet

Sluttet



9 av 10 frivillige er fornøyd eller svært fornøyd med å være frivillig i 
Røde Kors

Hovedfunn fra frivillige sin opplevelse i Røde Kors:

■ De aller fleste frivillige opplever å ha motiverende oppgaver, og en arbeidsmengde
de selv kan tilpasse. Frivillige som har lengre fartstid i organisasjonen opplever i større 
grad motiverende oppgaver, men mindre fleksibilitet i arbeidsmengde.

■ Frivillige i Hjelpekorps og Ungdom opplever i større grad at de får verdifull erfaring 
og brukt egen kompetanse sammenlignet med Omsorg og andre 
lokalforeningsaktiviteter.

■ Frivillige virker til å være godt tilfreds med aktivitetsorganiseringen i Røde Kors, men 
påmelding og informasjonsarbeid skiller seg ut med noe lavere verdi.

■ De fleste frivillige opplever oppfølging og anerkjennelse som god, men rundt 1 av 5 
er mindre fornøyd eller verken/eller.

■ 7 av 10 frivillige føler seg godt inkludert i det sosiale fellesskapet i lokalforeningen, 
men 1 av 10 opplever ofte konflikter mellom frivillige og/eller ansatte.

Tilsvarer 558 frivillige, 
som er nokså eller helt 

enig i at de ofte opplever 
konflikt i Røde Kors



Konflikter har en negativ effekt på frivillige sin totale tilfredshet, men 
god organisering og sterk organisasjonstilhørighet har en positiv effekt

Motiverende 
oppgaver

Åpne og 
inkluderende 

holdninger

Gehør for 
innspill

God 
kommunikasjon 

m/nærmeste 
leder

Sjelden 
opplever 
konflikt

Opplæring og 
kurs er nyttig

Enkel 
påmelding

Aktiviteten er 
godt organisert

Vi er så 
fornøyde med 

å være frivillige 
i Røde Kors!

Forhold med positiv effekt på frivillige sin totale tilfredshet 



Frivillige sin totale tilfredshet henger sammen med sannsynligheten for å 
fortsette i Røde Kors

Motiverende 
oppgaver

Åpne og 
inkluderende 

holdninger

Gehør for 
innspill

God 
kommunikasjon 

m/nærmeste 
leder

Sjelden 
opplever 
konflikt

Opplæring og 
kurs er nyttig

Enkel 
påmelding

Aktiviteten er 
godt organisert

Vi er så 
fornøyde med 

å være frivillige 
i Røde Kors!

Vi vil fortsette 
å være frivillige 

i Røde Kors!

Forhold med positiv effekt på frivillige sin totale tilfredshet 



Frivillige sin totale tilfredshet i Røde Kors henger sammen med 
sannsynligheten for å anbefale Røde Kors til andre

Motiverende 
oppgaver

Åpne og 
inkluderende 

holdninger

Gehør for 
innspill

God 
kommunikasjon 

m/nærmeste 
leder

Sjelden 
opplever 
konflikt

Opplæring og 
kurs er nyttig

Enkel 
påmelding

Aktiviteten er 
godt organisert

Du burde også 
bli frivillig i 
Røde Kors!

Vi er så 
fornøyde med 

å være frivillige 
i Røde Kors!

Forhold med positiv effekt på frivillige sin totale tilfredshet 

Vi vil fortsette 
å være frivillige 

i Røde Kors!



Frivillige sin totale tilfredshet i Røde Kors henger sammen med 
sannsynligheten for å anbefale Røde Kors til andre

Motiverende 
oppgaver

Åpne og 
inkluderende 

holdninger

Gehør for 
innspill

God 
kommunikasjon 

m/nærmeste 
leder

Sjelden 
opplever 
konflikt

Opplæring og 
kurs er nyttig

Enkel 
påmelding

Aktiviteten er 
godt organisert

Du burde også 
bli frivillig i 
Røde Kors!

Vi er så 
fornøyde med 

å være frivillige 
i Røde Kors!

Positiv omtale fra 
bekjente er den viktigste 
måten nye frivillige blir 

kjent med Røde Kors

Forhold med positiv effekt på frivillige sin totale tilfredshet 

Vi vil fortsette 
å være frivillige 

i Røde Kors!



Frivillige sin totale tilfredshet i Røde Kors er viktig både for rekruttering
av nye frivillige og bevaring av dagens frivillige

Motiverende 
oppgaver

Åpne og 
inkluderende 

holdninger

Gehør for 
innspill

God 
kommunikasjon 

m/nærmeste 
leder

Sjelden 
opplever 
konflikt

Opplæring og 
kurs er nyttig

Enkel 
påmelding

Aktiviteten er 
godt organisert

Du burde også 
bli frivillig i 
Røde Kors!

Vi er så 
fornøyde med 

å være frivillige 
i Røde Kors!

Forhold med positiv effekt på frivillige sin totale tilfredshet 

Vi vil fortsette 
å være frivillige 

i Røde Kors!

REKRUTTERING BEVARING

Positiv omtale fra bekjente 
er den viktigste måten nye 

frivillige blir kjent med 
Røde Kors



Hva er årsaken til at 
enkelte frivillige 

vurderer å slutte i 
Røde Kors?

Hva er årsaken til at 
frivillige faktisk har 

sluttet?
Rekruttert

Mottatt

Ut i aktivitet Aktiv

Pause

Sluttet

Sluttet

Av aktive frivillige 
har Røde Kors hatt et 

gjennomsnittlig 
frafall på 6 500 de 

siste fem årene



Samlet sett er forhold ved livssituasjonen den vanligste årsaken til at 
frivillige vurderer og velger å slutte i Røde Kors

65% 
80% 

21% 
12% 

34% 

95% 

20% 
5% 

Forhold ved Røde Kors Livssituasjon Motivasjon Annet

Sammenligning mellom årsakene til at frivillige vurderer å slutte med hva som 

faktisk er årsak til at de slutter i Røde Kors

Vurderer å slutte Sluttet



Samlet sett er forhold ved livssituasjonen den vanligste årsaken til at 
frivillige vurderer og velger å slutte i Røde Kors

3 av 4 av de som har 
sluttet i Røde Kors oppgir 
én eller flere av følgende 
grunner til at de sluttet  

1. 

Alder eller helse satt begrensninger for den frivillige innsatsen

2. 

Jeg ville/måtte bruke mer tid på jobb

3.

Jeg ville/måtte bruker mer tid i hjemmet/på familien

4. 

Jeg flyttet fra stedet hvor jeg er frivillig



Etter livssituasjon er det forhold ved Røde Kors som gjør at frivillige 
vurderer og velger å slutte i Røde Kors

65% 
80% 

21% 
12% 

34% 

95% 

20% 
5% 

Forhold ved Røde Kors Livssituasjon Motivasjon Annet

Sammenligning mellom årsakene til at frivillige vurderer å slutte med hva som 

faktisk er årsak til at de slutter i Røde Kors

Vurderer å slutte Sluttet



Mangelfull håndtering av utfordrende hendelser, dårlig aktivitetsorganisering og 
utfordrende sosiale forhold er de mest nevnte organisatoriske årsakene til at 
frivillige vurderer eller har valgt å slutte i Røde Kors

30% 

35% 

23% 

30% 

35% 

26% 

40% 

46% 

17% 

22% 

27% 

29% 

32% 

34% 

41% 

44% 

Jeg får/fikk ikke den oppfølgingen/veiledningen jeg trenger/trengte

Jeg får/fikk ikke anerkjennelse for innsatsen jeg gjør/gjorde

Røde Kors er for byråkratisk organisert

Samarbeidet i aktiviteten fungerer/fungerte ikke godt

Jeg opplever/opplevde ofte konflikter mellom frivillige og/eller ansatte

Jeg føler/følte meg ikke inkludert i det sosiale fellesskapet i lokalforeningen

Aktiviteten er/var for dårlig organisert

Utfordrende/uønskede hendelser som ikke blir/ble håndtert på en god måte

Hvilke forhold i Røde Kors gjorde at du sluttet som frivillig / vurderer å slutte som frivillig?

*Utvalgt liste av vanligste svar (sortert på frivillige som har sluttet)

Sluttet Vurderer å slutte



Mangelfull håndtering av utfordrende hendelser, dårlig aktivitetsorganisering og 
utfordrende sosiale forhold er de mest nevnte organisatoriske årsakene til at 
frivillige vurderer eller har valgt å slutte i Røde Kors

35% 

26% 

40% 

46% 

32% 

34% 

41% 

44% 

Jeg opplever/opplevde ofte konflikter mellom frivillige og/eller ansatte

Jeg føler/følte meg ikke inkludert i det sosiale fellesskapet i lokalforeningen

Aktiviteten er/var for dårlig organisert

Utfordrende/uønskede hendelser som ikke blir/ble håndtert på en god måte

Hvilke forhold i Røde Kors gjorde at du sluttet som frivillig / vurderer å slutte som frivillig?

*Utvalgt liste av vanligste svar (sortert på frivillige som har sluttet)

Sluttet Vurderer å slutte

De vanligste organisatoriske forholdene som gjør at noen 
frivillige vurderer å slutte, er også de samme årsakene som 

resulterer i at frivillige faktisk slutter



Oppsummering

hva kan vi lære?



Til tross for en vanskelig periode er mange av våre frivillige i stor grad 
fornøyde

Responsen fra våre 
frivillige skyldes et godt 

arbeid over mange år, og 
bør motivere til videre 

innsats

Samtidig er frivillige som har 
svart på undersøkelsen mer 
fornøyde og sterkere knyttet 

til Røde Kors enn andre 
frivillige...

Derfor skal vi lytte 
ekstra godt til de som 
forteller oss at alt ikke 

er like bra...



1. 
Tilfredshet er viktig både for bevaring og 

rekruttering, og Røde Kors har store 
muligheter til å påvirke frivilliges tilfredshet



Tilfredshet er viktig både for bevaring og rekruttering, og Røde Kors har 
store muligheter til å påvirke frivilliges tilfredshet

Rekruttering

Anbefale 
Røde Kors

Redusert 
slutterisiko

BevaringTilfredshet

Motiverende 
oppgaver

Åpne og 
inkluderende 

holdninger
Gehør for innspill

God 
kommunikasjon 

m/nærmeste leder

Sjelden opplever 
konflikt

Opplæring og 
kurs er nyttig

Enkel påmelding
Aktiviteten er 

godt organisert



2. 
Utfrysning, utestengning, konflikter, mobbing 

og trakassering skaper bekymring og 
mistrivsel, og er et sentralt tiltaksområde for å 

hindre frafall i organisasjonen



Utfrysning, utestengning, konflikter, mobbing og trakassering skaper 
bekymring og mistrivsel, og er et sentralt tiltaksområde for å ytterligere 
styrke tilfredsheten 

Tilfredsheten og sannsynligheten for å 
anbefale og fortsette i Røde Kors synker 

med opplevelsen av konflikt

... og effekten er forsterket dersom vi 
sammenligner slutterisiko og om den 

frivillige har opplevd uønskede situasjoner

3,4
3,6
3,8

4
4,2
4,4
4,6
4,8

Helt uenig Nokså
uenig

Verken
eller

Nokså enig Helt enig

Frivilliges grad av opplevd konflikt og deres 
tilfredshet, sannsynlighet for å anbefale og fortsette 

i Røde Kors

Tilfredhet Anbefale RK Fortsette RK

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Høy slutterisiko Høy slutterisiko og opplevd
uønskede situasjoner

Frivilliges slutterisiko og opplevelse av uønskede 
hendelser og deres tilfredshet, sannsynlighet for å 

anbefale og fortsette i Røde Kors

Tilfredshet Anbefale RK Fortsette RK

Opplevelsen av uønskede hendelser som ikke ble håndetert på en god måte er blant viktigste årsaker til at frivillige slutter og 
vurderer å slutte og er derfor et sentralt tiltaksområde for å forebygge frafall som følge av organisatoriske forhold



3. 
Frivilligheten i Røde Kors er sammensatt, og 

økt bevissthet og tilrettelegging for forskjeller 
mellom ulike frivillighetsgrupper gjør oss 
bedre i stand til å holde oss relevant og 

foretrukket overfor dagens og fremtidens 
frivillighet



1 av 5 frivillige har en tydelig preferanse for å være frivillig på sporadiske tidspunkt, 
uten en fast forpliktelse, hvilket demonstrerer et tydelig potensial for 
«punktfrivillighet» i Røde Kors 

Kan Røde Kors skape mer humanitær kraft gjennom å mobilisere frivillige som ønsker en sporadisk innsats?

1 av 5

Sporadisk Faste tider

1 av 5

Faste tidspunkt eller 
når vi ringer deg?

3 av 5

Usikker / inkonsekvent



Våre organisasjonsfrivillige legger ned tre ganger så mye innsats som en 
gjennomsnittlig aktivitetsfrivillig, og dagens organisering skaper en stor avhengighet 
til dem selv om ikke alle ønsker å pålegges slikt arbeid

Organisasjonsfrivillig? Jippi!

Kan du være 
organisasjonfrivillig? Vi har 
flere oppgaver vi må løse!Organisasjonsfrivillig?

La meg heller treffe deltakerne!

Skal organisasjonsfrivillige være løsningen for administrering av all frivillig aktivitet?

15 % av 
aktivitetslederne 

ønsker ikke 
administrative 

oppgaver 

60 % av 
aktivitetslederne 

ønsker administrative 
oppgaver 



Flere frivillige poengterer at deres eksisterende kompetanse og erfaring 
ikke oppleves som relevant av Røde Kors

Men jeg har jo masse 
kompetanse!

Du får all opplæring du 
trenger, hva du kan er 

ikke viktig!

Kan vi bedre nyttiggjøre frivillige sin eksisterende kompetanse og erfaring for å effektivisere mottaket og styrke kvalitet i det humanitære arbeidet?

En undersøkelse fra Frivillighet Norge fant 
også at 70 % mente at organisasjonene 

måtte bli flinkere til å la de frivillige bruke 
kompetansen sin

*Lenke

(Etter bytte av lokalforening): (...) «det jeg hadde gjort fra før ble ikke 
ansett som relevant. Jeg måtte ta kurs på nytt.»

«Jeg synes det er ekstremt vanskelig å bli godkjent som frivillig i 
hjelpekorpset. Røde Kors burde utnytte mennesker som har 

kompetanse fra før av, f.eks. fra Forsvaret, leger, etc. Det føltes meget 
unødvendig å bruke så innmari mye tid på kurs som f.eks. samband 

når jeg har jobbet 3 år i Forsvaret. Det har tatt meg nesten ett år å bli 

godkjent.»

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-norge/pdf/Tallpresentasjonendelig.pdf?mtime=20191217082206


Oppsummering

i korte trekk



Resultatene gir oss innsikt i organisatoriske forbedringsområder og nye 
utforskningsområder for å styrke frivilligheten fremover 

Tilfredshet er viktig både for 
bevaring og rekruttering

Oppsummering i tre punkter

Mistrivsel er et sentralt 
tiltaksområde for å hindre frafall

Tilrettelegging for en 
sammensatt frivillighet gjør oss 
relevante ovenfor dagens og 
fremtidens frivillighet



Resultatene gir oss innsikt i organisatoriske forbedringsområder og nye 
utforskningsområder for å styrke frivilligheten fremover 

Tilfredshet er viktig både for 
bevaring og rekruttering

Oppsummering i tre punkter

Mistrivsel er et sentralt 
tiltaksområde for å hindre frafall

Tilrettelegging for en 
sammensatt frivillighet gjør oss 
relevante ovenfor dagens og 
fremtidens frivillighet



Resultatene gir oss innsikt i organisatoriske forbedringsområder og nye 
utforskningsområder for å styrke frivilligheten fremover 

Tilfredshet er viktig både for 
bevaring og rekruttering

Oppsummering i tre punkter

Mistrivsel er et sentralt 
tiltaksområde for å hindre frafall

Tilrettelegging for en 
sammensatt frivillighet gjør oss 
relevante ovenfor dagens og 
fremtidens frivillighet




