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Der er mange foreninger (ca 100.000)

Frivillighed er stadig populært… særligt ‘uorganiseret’ 
frivillighed

Man er frivillig i en periode

Man skal bruge tid på ledelse af frivillige - en god 
frivillighedskultur opstår ikke af sig selv

Frivilligt arbejde, som en del af identiteten og selvfortællingen

Frivillige er ikke ‘ansatte, der arbejder gratis’ - frivillighed giver 
noget specielt 

Om frivillighed i Danmark
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De trofaste frivillige. (De, som er med længe og har ejerskab. Har ofte 
ledelsesansvar)

De projektorienterede frivillige. (Lægger tid og energi i en kort 
intens periode, hvorefter man giver slip) 

Ad hoc frivillige. (Bruger tid i ny og næ og ikke på fast basis. Løser ofte 
konkrete praktiske opgaver)

Typer af frivillige
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Ekstern
hvervning

Intern
hvervning

Den fremmede frivillige

Den motiverede frivillige
Den interesserede frivillige

Den potentielle frivillige

Den engagerede frivillige 

Frivillige med 
ejerskab
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Flere frivillige? Hvervningstrappen
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Motivere og lede - hvordan?

Arbejder primært 
med de frivillige (fx ved 

at skabe gode teams, 
motivere osv.) og sikre at 

frivillige kan løse 
opgaver

Arbejder primært 
med aktiviteter.
Fx låse døre op, 

vagtplan, købe kage 
osv.
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Ejerskab

Motivationsmodellen

Motivation

Begejstring

Vrede

Skuffelse

Uengageret

Hvad gør frivillige 

uengagerede?
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Manglende kommunikation (man ved ikke hvad der sker og hvorfor)

Uhensigtsmæssige strukturer (tidsspilde)

For travle ledere

Dårlig stemning (kritik, bagtalelse, klikker mm.)

Manglende vilje til at lave nye aktiviteter eller gøre ting på nye 
måder

Beslutninger som tages hen over hovedet på en

Skuffelse over andres manglende indsats

Uudtalte forventninger (fx opgaver som man ikke forventede)

Hvad kan tage motivation?

Hvad kan fratage motivation i jeres forening?
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Ejerskab

Motivationsmodellen

Motivation

Begejstring

Vrede

Skuffelse

Uengageret

Hvad fremmer motivation, begejstring og ejerskab?
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Arbejdshesten: Yde en præstation, nå et ambitiøst 
mål, konkurrencer, udfordringer, samarbejde

Idealisten: Kaldet, kæmpe for en sag, gøre en forskel 
for andre, frustration, personlige erfaringer på 
området, ‘fortællingen’, visioner

Forhandleren: Status, indflydelse, adgang til et 
netværk, få noget på CV’et, tænke i strategier, 
planlægge og organisere

Relationisten: Fællesskabet, den gode samtale, møde 
nye mennesker, anerkendelse, hygge, ‘det er sjovt’

Udviklingsøgeren: Udvikle og udfordre sig 
personligt, ros, få oplevelser og livserfaring eller 
bruge kompetencer

Motivationstyper
Hvordan kan du fremme motivation?
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