
 

Pejlemærkerne er et redskab til at undersøge og vurdere om en 

frivilliggruppe, område eller hel organisation er dygtige til at arbejde 

med frivillige. Pejlemærkerne kan måle en (eller flere) 

frivilliggruppers effektivitet, rentabilitet og trivsel. Man bør anvende 

alle pejlemærker på den samme frivilliggruppe eller område for at få 

et retvisende billede. 

 

De tre pejlemærker er udarbejdet for Diakonissestiftelsens projekt, 

FrivilligLaboratoriet i samarbejde med Ingerfair. 

 

Trivselspejlemærket måler, hvordan frivillige trives 

En trivselspejling viser, om de frivillige trives. Trivselspejlingen er 
inspireret af typiske spørgsmål i en arbejdspladsvurdering (APV).  
 
Desuden kan trivselspejlingen også bringe lys over, hvilke specifikke 

forhold, som de frivillige vurderer godt, og hvilke forhold, der ikke 

virker hensigtsmæssigt. 

 
Ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse vurderer de frivillige en 
række trivselsspørgsmål ud fra en skala på 1 – 5, hvor 1 er meget 
uenig og 5 er meget enig. Det totale gennemsnit giver en 
trivselspejling. 
 

Det er op til den enkelte organisation, at vurdere, hvilket gennemsnit 
de vil acceptere, som værende udtryk for tilfredsstillende. Det 
anbefales, at det sættes til 4.  
 

Sådan bruger du trivselspejlemærket 

Inddrag spørgsmål, der vedrører frivilliges trivsel i en undersøgelse. 

Derefter indtaster I den gennemsnitlige score i tabellen nedenfor, og 

vurderer hvilke områder, der bør prioriteres i forhold til at forbedre 

trivslen på disse områder.   

 

Eksempel på trivselspejlingen:  

 

 

Hent tabellen i Excel.  

Parameter Spørgsmål 

Gn. 

Score 

skala 

(1-5) 

Prioritering 

Tilfredshed Hvor tilfreds er du overordnet set med at være frivillig? 4,3 

 

Anerkendelse 
Brugerne værdsætter din indsats? 4,7 

 
De ansatte værdsætter din indsats? 4,3 

 

Inddragelse 

Der bliver lyttet til mig, hvis jeg kommer med forslag til nye aktiviteter 3,6 Ja, prioritet 2 

Jeg bliver inddraget i beslutninger, der vedrører mit frivillige arbejde 3,7 Ja, prioritet 2 

Jeg har indflydelse på, hvornår jeg vil løse mine opgaver 3,9 Ja, prioritet 3 

Glæde Det gør mig glad at være frivillig 4,5 

 

Kompetencer 

Jeg har de nødvendige kompetencer til  

at udføre mine opgaver som frivillig 4,6 

 
Samarbejde 

Hvordan vil du vurdere samarbejdet  

mellem frivillige og ansatte generelt? 4,7 

 
Tillid Jeg oplever, der er tillid til de opgaver, jeg løser 4,4 

 
Konflikter Hvis der opstår konflikter, bliver der taget hånd om dem 3,1 Ja, prioritet 1 

SAMLET SCORE 4,1 

 

http://www.ingerfair.dk/
http://diakonissestiftelsen.dk/media/2672/pejlemaerke_trivselspejling.xlsx

