Organisationsbarometern 2015
Volontärbyrån har genomfört en enkätundersökning bland volontärsamordnare på de ideella
organisationer som använt Volontärbyrån det senaste året. Undersökningen hade drygt 300
svarande och genomfördes våren 2015.
Undersökningen visar att 75 procent av volontärsamordnarna ser att behovet av frivilliga
krafter ökat de senaste åren. Däremot menar endast var tredje samordnare att de har en
trygg finansiering som stödjer volontärverksamheten. Fyra av tio av de tillfrågade
samordnarna är själva frivilliga, och leder i många fall fler än 50 volontärer.

Resultat
Är du anställd eller frivillig volontärsamordnare?

I procent

Frivillig; 42%
Anställd; 58%

Hur mycket tid lägger du på ditt uppdrag som samordnare?
Frivilliga samordnare…
• 26 % lägger mer än 20 timmar i månaden på sitt uppdrag
• 33 % lägger mellan 11-20 timmar per månad
• 41 % lägger upp till 10 timmar per månad

Anställda samordnare…
• 31 % lägger mer än 20 timmar i månaden på sitt uppdrag
• 23 % lägger mellan 11-20 timmar per månad
• 46 % lägger upp till 10 timmar per månad

Har ni en trygg finansiering som stödjer volontärverksamheten?

I procent

Nej; 31%

Ja; 33%

Delvis ; 30%

Typ av ideella insatser som föreningen erbjuder:

I procent, fler svar möjliga
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Hur många volontärer gör en insats för er under ett år?
• Fler än 50 volontärer under ett år: 45 %
• Mellan 25 - 50 volontärer under ett år: 40 %
• 25 volontärer eller färre under ett år: 12 %

100%

Har ni tillräckligt med volontärer för att driva den verksamhet ni vill?

I procent

Ja; 16%
Nej ; 43%

Delvis ; 40%

Har volontärernas intresse att engagera sig ökat eller minskat de
senaste två åren?

Ökat
49 %

Minskat
17 %

Ingen
förändring
34 %

Har ert behov av volontärer ökat eller minskat de senaste två åren?

Ökat
74 %

Minskat
1%

Ingen
förändring
25 %

Hur stor andel av volontärerna är medlemmar i er organisation?
• Alla: 23 %
• Mer än hälften av volontärerna: 41 %
• Mindre än hälften: 15 %
• Ingen, man kan inte bli medlem i vår organisation: 21 %

Vad är det viktigaste som volontärer bidrar med?

1. De har gjort en konkret insats

2. Bidragit med sin tid
3. Bidragit med kunskaper och
erfarenheter

4. Hjälpt/gett stöd åt andra
människor
5. Visat medmänsklighet

Vad upplever du att volontärerna får ut av sitt engagemang?

1. De känner sig behövda och
uppskattade
2. De känner att de har
hjälpt andra människor
3. De har haft roligt
4. De har fått kunskap
och erfarenheter
5. De har fått nya vänner

Volontärbarometern är genomförd och sammanställd av Volontärbyrån. Om du vill komma i
kontakt med oss, ring 0771-24 14 00 eller mejla info@volontarbyran.org.
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