
Trivselsundersøgelse 2019  
København City 



Introduktion 

• Formålet med trivselsundersøgelsen er, at få indsigt i den generelle trivsel hos de frivillige i 

lokalafdeling København City og vurdere om der er noget som skal undersøges nærmere. 

• Der er 278 frivillige i København City lokalafdeling. Af disse har 229 frivillige oplyst sin mailadresse, og 

fået tilsendt en trivselsundersøgelse i form af et spørgeskema. Ud af de 229 respondenter, var der 42,8 

% som  besvarede og gennemførte det, hvilket svarer til 100 respondenter. Det er disse respondenter, 

som nedenstående rapport er baseret på. Dette svarer til at 36 % af København Citys frivillige har 

besvaret spørgeskemaet.    

• Undersøgelsen blev sendt ud til de frivillige den 6-11-2019 og var aktiv til den 27-11-2019. Altså var 

trivselsundersøgelsen åben for besvarelser i 21 dage.  

 

 



Antal besvarelser 

42,8 % gennemførte besvarelser svarer til 98 respondenter. 
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Hvilken gruppe tilhører de frivillige? 

Langt størstedelen af respondenterne er frivillige ved en aktivitet i A-
huset.*   
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*Antallet af respondenter er 102 i dette spørgsmål, men falder 
til 100 i resten af rapporten grundet frafald i de efterfølgende 
spørgsmål* 



Hvordan er det at være frivillig i København City Ældre Sagen? 

Oversigt over respondenternes svar uanset hvilken gruppe de tilhører. 
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Frivilliggruppernes individuelle trivsel 

• Efterfølgende grafer sammenholder de spørgsmål om hvorvidt det er en god oplevelse at være frivillig, 

med hvilken gruppe den frivillige tilhører. Dette gøres for at se om der er forskel på de tre grupper af 

frivilliges trivsel.  

• I læsningen af graferne skal man være opmærksom på, at der på y-aksen angives antal frivillige, og at 

der i % angives frivillig gruppens fordeling på svarmulighederne. Derfor er svarprocenterne på tværs af 

de tre grupper af frivillige ikke sammenlignelige.  



Det er sjovt at være frivillig 

Respondenternes svar omkring hvorvidt det er sjovt at være frivillig, er 
fordelt på hvilke grupper de frivillige tilhører. 
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Der er god stemning blandt de frivillige 

Respondenternes svar om hvorvidt der er god stemning blandt de frivillige, 
er fordelt på hvilken gruppe de frivillige tilhører. 
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Godt fællesskab blandt de frivillige 

Respondenternes svar omkring fællesskabet blandt de frivillige, er fordelt på 
grupperne som de frivillige tilhører. 
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Anerkendelse for frivillig indsats 

Respondenternes svar om hvorvidt de bliver anerkendt for deres frivillige 
indsats, er fordelt på hvilken gruppe de frivillige tilhører. 
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Det skal være nemt at være frivillig i Ældre Sagen København City 
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Oversigt over respondenternes svar uanset hvilken gruppe de tilhører. 

 



Frivilliggruppernes individuelle trivsel 

• Efterfølgende grafer sammenholder de spørgsmål om hvorvidt det er nemt at være frivillig, med hvilken 

gruppe den frivillige tilhører. Dette gøres for at se om der er forskel på de tre grupper af frivilliges 

trivsel.  

• I læsningen af graferne skal man være opmærksom på, at der på y-aksen angives antal frivillige, og at 

der i % angives frivillig gruppens fordeling på svarmulighederne. Derfor er svarprocenterne på tværs af 

de tre grupper af frivillige ikke sammenlignelige.  



Får jeg de opgaver jeg gerne vil have? 

Respondenternes svar på hvorvidt de synes, at de får opgaverne som de gerne 
vil have, er fordelt på hvilken gruppe de tilhører. 
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Jeg får den information jeg har brug for 

Respondenternes svar på hvorvidt de synes at de får den information de har 
brug for, er fordelt på grupperne de tilhører. 
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Jeg ved hvem jeg skal spørge, hvis jeg er i tvivl om noget 

Respondenternes svar på hvorvidt de ved hvem de skal spørge hvis de er i 
tvivl, fordelt på grupperne de tilhører. 
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Jeg har indflydelse på mit område 

Respondenternes svar på hvorvidt de har indflydelse på deres område, er 
fordelt på grupperne de tilhører. 
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Jeg har indflydelse på hvilke aktiviteter og tilbud min lokalafdeling har 

Respondenternes svar på hvorvidt de har indflydelse på aktiviteter og tilbud 
deres lokalafdeling har, er fordelt på hvilken gruppe de tilhører. 
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Min lokalafdeling har klare aftaler om ansvar og opgaver 

Respondenternes svar på hvorvidt deres lokalafdeling har klare aftaler om 
ansvar og opgaver, er fordelt på grupperne de tilhører. 
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Det skal være motiverende at være frivillig i Ældre Sagen København City 
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Oversigt over respondenternes svar uanset hvilken gruppe de tilhører. 

 



Frivilliggruppernes individuelle trivsel 

• Efterfølgende grafer sammenholder de spørgsmål om hvorvidt det er motiverende at være frivillig, med 

hvilken gruppe den frivillige tilhører. Dette gøres for at se om der er forskel på de tre grupper af 

frivilliges trivsel.  

• I læsningen af graferne skal man være opmærksom på, at der på y-aksen angives antal frivillige, og at 

der i % angives frivillig gruppens fordeling på svarmulighederne. Derfor er svarprocenterne på tværs af 

de tre grupper af frivillige ikke sammenlignelige.  



Jeg er glad for at være frivillig hos Ældre Sagen 

Respondenternes svar på hvorvidt de er glade for at være frivillig hos Ældre 
Sagen, er fordelt på hvilken gruppe de tilhører. 
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Jeg føler mig godt motiveret 

Respondenternes svar på hvorvidt de føler sig godt motiveret i deres frivillige 
arbejde, er fordelt på hvilken gruppe de tilhører. 
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Jeg ser mig selv som frivillig om et år 

Respondenternes svar på hvorvidt de ser sig selv som frivillig om et år, er 
fordelt på hvilken gruppe de tilhører. 
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Jeg oplever at gøre en forskel med min frivillige indsats 

Respondenternes svar på hvorvidt de oplever, at de gør en forskel med deres frivillige 
indsats, er fordelt på hvilken gruppe de tilhører. 
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Jeg vil anbefale andre at være frivillig hos Ældre Sagen 

Respondenternes svar på hvorvidt de vil anbefale andre at være frivillig hos 
Ældre Sagen, er fordelt på hvilken gruppe de tilhører. 
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Opsummering af de overordnede resultater 

• De bedste resultater for undersøgelsen 

• 97 % af respondenterne svarede ”Meget enig” eller ”Enig” til spørgsmålet: ”Jeg er glad for at være frivillig hos 

Ældre Sagen”.  

• 92 % af respondenterne svarede ”Meget enig” eller ”Enig” til spørgsmålet: ”Jeg vil anbefale andre at være frivillig 

hos Ældre Sagen”.  

• 88 % af respondenterne svarede ”Meget enig” eller ”Enig” til spørgsmålet: ”Jeg bliver anerkendt for min frivillige 

indsats”. 

• De dårligste resultater for undersøgelsen 

• 17 % af respondenterne svarede ”Meget uenig” eller ”Uenig” til spørgsmålet: ”Jeg har indflydelse på hvilke 

aktiviteter og tilbud min lokalafdeling har”.  

• 9 % af respondenterne svarede ”Meget uenig” eller ”Uenig” til spørgsmålet: ”Jeg får den information jeg har brug 

for i forhold til mine opgaver”. 

• 6 % af respondenterne svarede ”Meget uenig” eller ”Uenig” til spørgsmålet: ”Jeg ved hvem jeg skal spørge hvis jeg 

er i tvivl om noget”.  



Opsummering af resultater for frivillige ved aktivitet 
i A-huset 

• De bedste resultater 

• 98 % af de frivillige i A-huset svarede ”Meget enig” eller ”Enig” til spørgsmålet: ”Jeg er glad for at være frivillig hos 

Ældre Sagen”.  

• 97 % af de frivillige i A-huset svarede ”Meget enig” eller ”Enig” til spørgsmålet: ”Jeg føler mig godt motiveret”.  

• 95 % af de frivillige i A-huset svarede ”Meget enig” eller ”Enig” til spørgsmålet: ”Jeg oplever at jeg gør en forskel 

med min frivillige indsats”. 

• De dårligste resultater 

• 17 % af de frivillige i A-huset svarede: ”Meget uenig” eller ”Uenig” til spørgsmålet: ”Jeg har indflydelse på hvilke 

aktiviteter og tilbud min lokalafdeling har”. 

• 7 % af de frivillige i A-huset svarede: ”Meget uenig” eller ”Uenig” til spørgsmålet: ”Jeg får den information jeg har 

brug for i forhold til mine opgaver”. 

• 5 % af de frivillige i A-huset svarede: ”Meget uenig” eller ”Uenig” til spørgsmålet: ”Jeg ser mig selv som frivillig om 

et år”. 

• 5 % af de frivillige i A-huset svarede: ”Meget uenig” eller ”Uenig” til spørgsmålet: ”Min lokalafdeling har klare 

aftaler om ansvar og opgaver”.  



Opsummering af resultater for frivillige ved aktivitet 
udenfor A-huset 

• De bedste resultater 

• 94 % af de frivillige udenfor A-huset svarede ”Meget enig” eller ”Enig” til spørgsmålet: ”Jeg er glad for at være 

frivillig hos Ældre Sagen”. 

• 91 % af de frivillige udenfor A-huset svarede ”Meget enig” eller ”Enig” til spørgsmålet: ”Jeg ser mig selv som 

frivillig om et år”.  

• 91 % af de frivillige udenfor A-huset svarede ”Meget enig” eller ”Enig” til spørgsmålet: ”Jeg oplever at gøre en 

forskel med min frivillige indsats”.   

• De dårligste resultater 

• 12 % af de frivillige udenfor A-huset svarede ”Meget uenig” eller ”Uenig” til spørgsmålet: ”Jeg får den information 

jeg har brug for”.  

• 12 % af de frivillige udenfor A-huset svarede ”Meget uenig” eller ”Uenig” til spørgsmålet: ”Jeg ved hvem jeg skal 

spørge, hvis jeg er i tvivl om noget”.   

• 12 % af de frivillige udenfor A-huset svarede ”Meget uenig” eller ”Uenig” til spørgsmålet: ”Jeg har indflydelse på 

hvilke aktiviteter og tilbud min lokalafdeling har”. 

 

 


