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Indledning
Med et ønske om at styrke rammerne for frivillige, socialt arbejde på national plan, har Paarisa foretaget 
en spørgeskemaundersøgelse, som har henvendt sig til de aktive frivillige i Grønland. 

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen har været at indsamle viden om, hvordan det er at være 
frivillig i Grønland. Med den viden kan vi i fremtiden skabe de bedste rammer for de frivillige og på den 
måde gøre frivillighed mere attraktivt i lokalsamfundene. 



Frivillighed i Grønland - Frivilliges fortællinger 3

Paarisa spørgeskema og svar
Spørgsmål 1: Hvorfor er du frivillig? 

Svar:

”For at kunne spille volley.” 

“Fordi det er vigtigt.”

“For at hjælpe mit barnebarns skiklub.”

“Jeg træner børn for at fremme den sport jeg kan lide.”

“Jeg blev spurgt skriftligt via Foreningen Grønlandske Børn (FGB) om jeg vil være med til arbejdet.”

”Fordi jeg tror på at vi alle kan bidrage med noget. Jeg bruger det jeg kan og er god til, til at gavne i landet via mit frivillige 
arbejde.”

”Jeg er frivillig fordi jeg føler mig personligt forpligtet til at give tilbage til samfundet, og at jeg stærkt tror på, at 
samfundet vil kun blive stærkere med børn og unge, der får udviklet noget af deres eget interesse helt i den unge alder.”

”Fordi det er en stor værdi for mig at bidrage til vores samfund.”

“Fordi jeg har lysten til at bidrage.”
 
”Det giver mig en stor glæde at give vores børn en masse sjove oplevelser.”

”1. Det giver mig noget meningsfuldt at lave 2. Det er sjovt 3. Jeg gør noget godt for børn, som bliver styrket i deres 
udvikling.”

”Pga. børnene”

“Jeg er glad for at være frivillig og har erfaring med at arbejde med børn, og jeg får så meget ud af det som person, 
at arbejde med glade og foretagsomme mennesker.”

“Jeg kan arbejde meget.”
“Jeg er glad for at hjælpe til og have indflydelse.”

”Fordi jeg gerne vil være med til at give min passion videre til andre.”

”Fordi jeg gerne vil bidrage til samfundet, og fordi jeg ved der mangler hænder til at varetage opgaverne af 
professionelle.” 

”Fordi jeg brænder for det, og jeg elsker at kunne bidrage noget hos børn og unge. Dét at kunne give noget, som betyder 
noget for dem, er ubeskriveligt stort.”

”Pga. det jeg kan lide og interesser, og fordi det er vigtigt at hjælpe til med vores børns interesser.”

”Jeg har været frivillig forskellige steder, hjulpet til med ski grønlandsmesterskaber, bestyrelse, boligforening, folkedans 
forening, Meeqqat Ikiortigit. For mig er det naturligt at melde mig til at være frivillig, jeg kan lide være med til sætte noget 
i gang sammen med andre mennesker, være i samvær med andre.”

”For at få noget erfaring med socialt arbejde, for at møde andre med samme interesse og for at hjælpe andre.”

”Være med til at gøre en forskel (samfundssind).”
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Spørgsmål 2: Hvad giver det dig personligt at være frivillig? 

Svar:

”Stress :) Der er mangel på frivillige hænder, MEN det giver mig muligheden for at spille volley og lære nye rare 
mennesker at kende :)”

“At være med til noget. Medansvar. Bidrag.”

“Jeg er med til at gøre noget.”

“Jeg tænker ikke så meget på det, for jeg har i de mange år jeg har hjulpet til, følt mig forpligtet til det.”

“Det er en glæde at videregive viden og det man har lært til børn.”

“At skabe glæde og modtage glæde.”

”Det giver mig en masse glæde at kunne bruge min tid og evner på mit frivillige arbejde. Desuden er der desværre rigtig 
mange, der har brug for den hjælp vi yder, det giver også noget at kunne finde tiden til det.”

”Personligt føler jeg, at jeg giver min sjæl næringsstoffer, fordi jeg selv har manglet dette (et rum hvor éns interesser/
udviklingsinteresser blev dyrket) i min barndom. Og hvis jeg kan bruge min tid til at bidrage til CSR relateret aktiviteter, 
så gør jeg gerne dette. Og hvis der skal være flere lokale på arbejdsmarkedet i Grønland, så kan dette være med til at 
forstærke chancerne, da man i de unge alder allerede introducerer dem til endeløse mulighederne indenfor uddannelse, 
innovation og iværksætteri.”

”At møde mennesker som jeg ikke ville møde ellers - at skabe noget med disse mennesker.”

”Personlig udvikling.”

”Venskaber, udeliv og mulighed for at gøre en positiv forskel for en masse børn.”

”Et godt netværk, gode venner og så er det bare rart at gøre noget for andre.”

”Jeg får et fællesskab med andre, der interesserer sig for det samme. Vi laver sjove ting sammen, som giver mening 
for os.”

”Bidrag og samvær”

“Tættere kontakt med andre mennesker. Glæde. Opmuntring. Få energi.”

“Lære andre at kende, udvikling, glæde.”

“Trivsel, fællesskab, samvær, jeg får noget ud af det og har bidraget.”

”Glæde, overskud og gode venner.”

”Det giver mig en glæde at hjælpe andre, og jeg fokuserer især på at hjælpe socialt udsatte, da det ofte er dem der 
bliver glemt af systemet.”

”Jeg elsker når jeg ser børnenes gejst i øjnene og at man som individ kan give glæde, omsorg, kærlighed og håb hos 
dem er den bedste gave man kan få som menneske.”

”At jeg er med at til at sætte og opnå fælles mål, at se glade mennesker, gør en forskel.”

”Erfaring og notat på CV, troen på at jeg godt kan, nye bekendtskaber og ny forståelse af andre mennesker.”

”Giver mig en stolthed og personlige input, når man kan være med til at hjælpe og give noget til børn og unge. En glæde, 
når man møder børnene og de unge og kan være der for dem.”
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Spørgsmål 3: Hvad skal der til, for at du bliver ved med at være frivillig?

Svar:

”At jeg ikke føler at jeg er den eneste - vi mangler damespillere!!”

“Nogle af de ting jeg har været med til var tidsbegrænsede. F.eks. produktion af skuespil. Samarbejde i huset om fod-
boldbane for at skabe fællesskab. Jeg tror at det ville være bedre for mig, hvis det står tydeligt hvilket formål arrange-
mentet har, hvilken dato, klokkeslæt osv. for så kunne jeg komme når jeg kan til det jeg interesserer mig for. Gode formål 
er støtteværdige.”

”Oplysninger om fornyelse og informationer fra bestyrelsen.”

“Jeg hjælper til for at støtte mit barnebarn, stoppede ellers da min søn holdt op med at stå på ski, for jeg havde aldrig fri. 
Nu hjælper jeg til når jeg kan. Men min hjælp er selvfølgelig blevet mindre med alderen. Og jeg arbejder i nogle weekender.”

“Støtte fra de offentlige og det sjove i at træne.”

“At hjælpe til, at være glade sammen, at bidrage og at være med til arbejdet.”

”Det vil være rart at os frivillige kunne have et forum, da mange forskellige organisationer og foreninger kunne gavne af 
at mødes lidt nogle gange.”

”Hvis jeg skal blive ved med at være frivillig, kunne jeg måske bruge et netværk/gruppe/aktiviteter, hvor man kan samles 
og diskutere. Hvor man bidrager til noget samfundsrelateret indsats/en undersøgelse/statistik, der giver et billede af 
realiteten, og være et værktøj til at løse/reducere samfundsproblemer.”

”At der er fokus på hvad vi bidrager med, at det gør en forskel.”

“Når den jeg opmuntrer når sit mål mere eller mindre.”

”Bedre støtte fra lokalsamfundet, særligt i form af økonomisk støtte til driften. Hjælp og sparring fra kommunens lokal-
forvaltning i forhold til fx fundraising, hvordan man driver en forening, praktiske forhold som fx affaldshåndtering, og 
synlighed.”

”Jeg er kasserer i vores foreningen, oplever at det er meget svært at søge penge til driftsmidler. Det betyder at det er 
svært at få budgettet til at hænge sammen, og i sidste ende medføre at de frivillige falder fra.”

”Større opbakning og økonomisk hjælp fra det offentlige. Ellers knækker vi snart halsen på det. Det er svært at være 
frivillig i Nuuk. Der er manglende opbakning fra kommunen og Selvstyret, føler vi. Vi har svært ved at få driftsstøtte, fordi 
vi ikke er landsdækkende. Men omvendt er det svært at være landsdækkende i et land som Grønland. Det tager drifts-
tilskud fra eks. Socialstyrelsen og Tips- og Lotto ikke hensyn til. Det driftstilskud, der tilbydes fra kommunen, er så lavt, at 
det nærmest ikke kan betale sig at søge det ift. det arbejde, der skal lægges i en ansøgning.”

”Tid og glæde.” 

“Arbejde for børn, skabe glæde hos børn, at være i naturen, foretagsomme mennesker man skal arbejde med, lære 
hinanden at kende.”

“Godt samarbejde.”

“At have et godt samarbejde, netværk og respekt.”

”At folk sætter pris på det arbejde jeg udfører.”
 
”At der er fleksibilitet, at folk er taknemmelige og værdsætter min hjælp. Jeg har tidligere været frivillig i noget andet, 
hvor det blev for utaknemmeligt, og der stoppede jeg.”

”At man bliver anerkendt og hørt.”

”Personlige arbejdsområder og interesser samt mine børns interesser.”

”At jeg har ressourcer både fysisk og psykisk, og det giver mening menneskelig/moral og jeg er med til hjælpe andre.”

”Anerkendelse fra ledelse, kompetenceudvikling og følelsen af at jeg formår at gøre en forskel.”

”At der kommer flere frivillige og at der er opbakning fra offentlige myndigheder og erhvervslivet, både økonomisk og 
psykisk opbakning.”
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Spørgsmål 4: Hvad er frivilligt arbejde for dig?

Svar:

”En naturlig del af hverdagen.”

“Uanset hvad som man arbejder med ulønnet. Det kan være noget man er fælles om f.eks. fælles snerydning, fælles 
oprydning på kirkegården, arrangement af løb, indsamlinger osv., men det kan også være initiativer som ene person. 
Med et godt formål.”

“Glæde og læring.”

“Jeg føler at jeg får glæde og fællesskab.”

“Videreføre min viden og det jeg har lært til børnene.”

“Hjælp af mennesker.”

”Helt specifikt samler vi penge ind, som vi videregiver til mindre bemidlede børnefamilier. Derudover har vi også en 
masse andre gode ideer i tankerne. Jeg har også været frivillig i Røde Kors. Jeg giver mad ud til trængende familier. Jeg 
handler ind for isolationsramte familier. Jeg hjælper med hjemmeside opgaver og bedre SoMe tilstedeværelse.”

”For mig er frivilligt arbejde en måde at give tilbage til samfundet, der har givet mig rigtig meget i min barndom, især i 
forhold til min uddannelse. Eksempelvis havde jeg muligheden for at deltage i et sommerkursus i Kangerlussuaq i 3 uger 
gratis, fordi man gerne vil uddanne de unge inden for videnskab. Jeg tog en uddannelse i Danmark med enorm mange 
fordele. Jeg har selv deltaget i flere aktiviteter med frivillig arbejdsstyrke. Frivilligt arbejde er en måde at give tilbage til 
samfundet, og for at være med til at sikre de børn og unge får det samme muligheder, at de ved de kan få rigtig meget 
ud af deres liv, at de når meget mere end mig.”

”At give tilbage til samfundet - at investere i næste generation.”

“At have et ønske om at ændre noget, være med til at løfte, at hjælpe.”

”At jeg afsætter tid i min hverdag, for at glæde andre.”

”At man er fælles om en interesse, som man kan dyrke i et fællesskab på tværs af kultur, alder og fædreland.”

”At gøre noget for andre uden at få løn for det. Men også at gøre noget for mig selv, så mit liv bliver meningsfuldt.”

”At give støtte og glæde.”

“Engagement, opofre sig.”

“At bidrage.”

“At bidrage, at have indflydelse, at være et godt eksempel, at være med til noget som udvikler en som person.”

”At man bruger tid og resurser på at deltage eller planlægge aktiviteter for andre, som ikke er privat.”

”Det er at folk gør noget for hinanden uden at få noget retur, men hvor det at se noget blomstre er gaven i sig selv. Det 
er at hjælpe ens medmennesker, fordi man selv har ekstra ressourcer til at hjælpe.”

”Det er når man træder til hvis nogen har brug for hjælp, om det så er organiseret eller ej. Det kan være at handle ind for 
folk til sommeraktiviteter for børn og unge. Noget der ligger naturligt hos mig er at være der, når nogen har brug for min 
hjælp.”

“Jeg bliver styrket af det fysisk og psykisk, og betragter erfaringer og oplevelser som læring.”

”For mig er frivilligt arbejde at man er med til at give noget for at opnå et fælles mål, at være til stede og yde noget uden 
at man kræver betaling.”

”Når man gør noget for andre - ved siden af ens lønnede job. Ulønnet eller med symbolsk honorar. At være der for andre 
mennesker af lyst, ikke pligt (som i job).”

”Hvor du yder en indsat uden økonomisk formål (- løn).”
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Afrunding

Gennem spørgeskemaundersøgelsen har vi nu skabt os et overblik over besvarelserne 
fra de 24 personer, som har besvaret spørgeskemaet. Vi ser en stor variation i svarene, 
som især kommer til udtryk i meget forskellige motivationsfaktorer for at være frivillig. 
Dette giver os en stor forståelse og indsigt i, hvilke årsager der er til, at man vælger 
at være frivillig i Grønland. For nogle af dem handler det om egne personlige årsager, 
og for andre handler det om at give noget til samfundet. Vi har gennem besvarelserne 
opnået en bred indsigt i, hvilke tanker de frivillige går med og hvad der er vigtigt for 
den enkelte. 

Denne indsigt, som vi har opnået gennem den kvantitative undersøgelse, vil vi benytte 
til at gøre det endnu mere attraktivt at være frivillig. 


