
Frivillighed i forandring
KICK OFF – FIU – D. 25-08-2022

Lasse F. Petersen, konsulent i Ingerfair,
lasse@ingerfair.dk eller 40 10 55 20

mailto:lasse@ingerfair.dk


HVEM ER HVEM?



Velkommen til 
KICK OFF
Formålet med forløbet og de kommende workshops:

• Give jer forskellige redskaber til at arbejde med 
frivillighed i foreningen. 

• Sikre et bæredygtigt miljø omkring frivillighed i 
foreningen.

• Få flere med en høj faglighed omkring arbejdet 
med frivillighed i foreningen.

• Flere frivillige, deriblandt instruktører og trænere 
i foreningen.

• Sætte forskellige tiltag i gang og give jer løbende
sparring på det.

• Opsamling og vidensdeling, så alle foreninger får 
noget ud af det. 



Tidsplan

DAG & EMNE OPGAVE EFTER MODUL

Undersøgelse og behovsafdækning. Præsentation ude i foreningerne. 

D. 28/8 – Kick Off Afprøve tiltag, modtage sparring og forberede et 
kort oplæg om jeres resultater til workshop 1. 

D. 26/9 – Workshop 1 – trivsel og fastholdelse Afprøve tiltag, modtage sparring og forberede et 
kort oplæg om jeres resultater til workshop 2. 

D. 7/11 – Workshop 2 – ledelse og kommunikation Afprøve tiltag og forberede et kort oplæg om jeres 
resultater til opsamling. 

D. ?/? – Opsamling Fortsætte det gode arbejde. 



Hvad sagde 
undersøgelserne 
(frivillige):
• Alle har en stor mængde af loyale frivillige.

• De ligger sig meget forskelligt i overordnet 
tilfredshed. Det samme gælder NPS scoren

• De frivillige er alle motiveret ved at kunne 
gøre noget for andre.

• Hos alle er den anerkendelsesform der er 
mest af og ønskes mest - tiden til en kop 
kaffe og kommunikation om hvilken forskel 
man gør i foreningen.

• Alle oplever det er at svært at tilgå lokaler.

• Rolleklarhed ift. hvem der gør hvad i 
organisationen, er den post hvor flest er i 
tvivl.

• Der mangler hos alle en følelse af 
sammenhæng på tværs af de frivillige 
(fællesskabet).

• Der opleves mobning alle steder. 



Dagens program
• Sammendrag fra undersøgelserne. 

• Samfundets udvikling smitter af på 
frivilligheden. Tendenser og trends. 

• Den gode forening, hvordan ser den ud? 

• Rekruttering og motivations principper. 
Det er processer der aldrig stopper. 

• Inddragelse og indflydelse skaber trivsel 
og motiverede frivillige. 

• Tiltag under forløbet – bryd det ned i små 
opgaver.



OPSAMLING

”Samfundet ændre sig og 
det gør de frivillige også”

”Nye typer af frivillige 
dukker op ”

”Hvad har Corona gjort 
ved frivilligheden?”



Unge er mere tilbøjelige til at engagere sig i tidsafgrænset frivilligt 
arbejde end ældre.

Mennesker med tilknytning til arbejdsmarkedet er mere tilbøjelige til 
at engagere sig i tidsafgrænset frivilligt arbejde end dem uden for.

Mennesker med børn er mere tilbøjelige til at engagere sig i 
tidsafgrænset frivilligt arbejde end dem uden.

Mennesker med  uddannelse er mere tilbøjelige til at engagere sig i 
tidsafgrænset frivilligt arbejde end dem uden.

TAL, TENDENSER & TYPER

Kilde: Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012. SFI (2014) 
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Foreningen som organiseringsramme er  næsten 170 år gammel.

Når samfundet ændrer sig, ændrer mennesket sig.

Når mennesket ændrer sig, ændres vores måde at være frivillig på.

Den er uforandret, men det er samfundet ikke.

TAL, TENDENSER & TYPER









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





Noter hvad I mener er 
godt og mindre godt 

ud fra hver type.

Derefter noter hvad I 
kan bruge de 

forskellige typer til? 



SPØRGSMÅL?

Er der plads til nye typer 
frivillige hos jer?  



Den gode forening? 
Tegn den gode forening ud fra 3 perspektiver (set med 
frivilliges øjne):

1. Det tekniske perspektiv

• Hvordan er maskinrummet bygget op?

• Hvad er outputtet i foreningen?

2. Det kulturelle perspektiv

• Hvordan er arbejdsmiljøet og stemningen?

• Hvilke fællesskabsaktiviteter er der? 

3. Det politiske perspektiv

• Sætter bestyrelsen retningen?

• Bliver andre frivillige inddraget i arbejdet og 
beslutninger? 



EKSEMPLER FRA 
ANDET PROJEKT





Motivation af frivillige

”Nogen gange 
behøver man bare 

sige tak for hjælpen!”



8 MOTIVER FOR ENGAGEMENT

Værdier Læring

Identitet Karriere

Sociale forventninger Kammeratskab

Indflydelse Sagen



Kan jeg?
Har jeg lyst?
Er der plads?

55%

Jeg er ikke
frivillig fordi, 

jeg ikke 
har tid!



?



REKRUTTERING AF FRIVILLIGE



Hvad sagde 
undersøgelserne 
(medlem):
• Har alle en hyppig og tilbagevendende gruppe 

af medlemmer.

• Den største motivation hos alle er at have et 
sted hvor ens børn kan dyrke idræt.

• Alle har en bedre NPS score blandt 
medlemmer end blandt frivillige.

• To største motivationsfaktorer for at gøre en 
potentiel frivillig indsats, er det sociale 
fællesskab og at det frivillige arbejde er 
interessebaseret.

• Medlemmerne ønsker mere et fleksibelt 
arbejde overfor faste tidspunkter og ønsker 
ligeledes at blive klædt godt på til opgaverne.

• Primære platforme for information er mail og 
Facebook.

• De primære poster som lyder tiltrækkende for 
medlemmerne er praktisk hjælp i klubben og 
forældrehjælper

• Alle medlemsundersøgelser har givet enkelte 
mailadresser på nogle der ønsker at høre 
mere. 



MÅLRETTET
REKRUTTERING:

1. Hvorfor?
2. Hvad?
3. Hvem?
4. Hvordan?



HVORFOR FRIVILLIGE?

Genbesøg jeres 
formål – hvad er i 
sat i verden for?

Hvorfor er de 
frivillige vigtige for 
at opnå formålet? 



Frivillige engagere sig 
forskelligt. 

Det skal være muligt at 
skifte niveau.

Alle bidrager til 
fællesskabet og formålet.  

Nævn minimum 2 
opgaver/poster, som i har 
brug for hjælp til, fra hvert 
niveau. 



77år+ 57år+ 43år+ 27år+ -26år

Mellemkrigs-
generationen
Velfærdsstats 
grundlægger: fokus 
på at hjælpe og 
samarbejde. Vil 
gerne videregive 
erfaringer.

Babyboomer
Ofte langt engagement 
i samme organisation. 
Ønsker at videregive 
erfaringer. Fokus på 
fællesskabet og det 
sociale. Stor 
generation.

Generation X
Vil selv! 
Under konstant 
tidspres: Alt er 
vigtigt. Karriere, 
børn, motion, 
venner osv.
Lille generation. 

Generation Y
Entreprenante og 
tænker nyt. Vil gerne 
fællesskab, men i en 
anden form. Har 
også travlt med at 
etablere sig i livet. 

Generation Z
Stort fokus på 
fællesskab, 
bæredygtighed og 
læring. Er meget 
unge og i gang med 
uddannelse. 

HVEM SKAL VI SPØRGE?



HVEM SKAL VI SPØRGE?

Målrettet 
rekruttering 
handler om at 
sigte på den rette. 



Spred jeres budskab –
story telling. 
Foreningen kan markedsføre sig overfor nye frivillige via en 
række forskellige platforme, som for eksempel:

• Sociale medier

• Foreningens hjemmeside 

• Mails til medlemmer

• Tryksager som plakater og flyers

• Lokale medier

Start nært – gå derefter bredere ud. 

Mund til mund er stadig den bedste metode til at 
rekruttere. 

Start med de små opgaver. 





OPGAVE TIL NÆSTE GANG:

Derudover skal i huske at give jeres bestyrelse et kort referat af i 

dag og jeres tegning. Hvad vil i fortælle dem om fra dagens 

undervisning? 



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

Tak for i dag!


