
Program for dagen: 
  
14.00 - 14.05  Velkomst 
14.05 - 14.25  Hvorfor er politikerne så begejstrede for frivilligheden?  
14.25 - 14.40  FrivilligLaboratoriets fokus på nye metoder for samarbejdet med frivillige 
 
14.40 - 15.00  Samtalesalon, netværk og pause  
  
15.00 - 15.30  Frivilligorganisationers udfordring og ledelsens nye redskab  
15.30 - 15.45  Pejlemærker viser om din organisation er dygtig til samarbejdet med frivillige  
  
15.45 - 16.05  Samtalesalon, netværk og pause 

   
16.05 - 16.20  Hvorfor inddrager vi frivillige i opgaveløsningen?  
16.20 - 16.40  Professionaliseringen af frivilligheden  
16.40 - 16.45  Afrunding 
  
16.45 - 17:30  Netværk og tapas i Søsterhjemmets Stuer 



Anne Mette Fugleholm 
Administrerende direktør 

Diakonissestiftelsen 



Mads Espersen 
Næstformand 

Frivilligrådet 



Hvorfor er politikerne så 
begejstrede for frivilligheden? 



 Ressourcer 

Effektiviserings-  
og innovations-

behov 

 Fase 
1  

 Fase 
2  

 Fase 
3  

Krav til kvalitet og produktion  

Illustra(on:	Mobilize	Strategy	Consul(ng	



Ydelse	
Grad	af	kompleksitet	i	udfordringen	

A5hængighed	
af	forskellige	
aktører	



Grad	af	kompleksitet	i	udfordringen	

A5hængighed	
af	forskellige	
aktører	

Samproduktion	

Ydelse	



Grad	af	kompleksitet	i	udfordringen	

A5hængighed	
af	forskellige	
aktører	

Ydelse	

Samproduktion	

Samskabelse	





10 pct. af anbragte 11-årige og 12 pct. af anbragte 15-årige har højst én 
god ven 
  
82 pct. af døgninstitutionsanbragte har sjældent eller meget sjældent 
besøg eller er på besøg hos venner 
 
Institutionsanbragte børn og unge er oftere ensomme og rammes oftere 
af mobning 
 
43 pct. oplever konflikter med kammerater i skolen, og lige så mange er 
ofte kede af det og holder sig for sig selv 
 
Næsten hver tredje ved ikke, hvad de vil efter folkeskolen 
 



Illustra(on:	Ingvar	Nilsson	



Illustra(on:	Ingvar	Nilsson	



Illustra(on:	Ingvar	Nilsson	



Kan vi sikre 
velfærden  

[det gode liv] 
gennem kommunale 

(kerne)ydelser? 

Skal vi? 
 



Illustra(on:	Mandag	Morgen	



Illustra(on:	Mandag	Morgen	



Sociale	relationer	er	afgørende	for	lykken	

Hvor	tilfreds	er	du	med	dine	sociale	relationer?	
Dragørs	Lykkeregnskab	2013	
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I	hvilken	grad	oplever	du	en	følelse	af	formål	eller	mening	med	dit	liv?	

…det	samme	er	det	at	føle	mening	



I	hvilken	grad	oplever	du	at	være	en	del	af	et	fællesskab	i	dit	
lokalområde?	

6,4	

7,5	 7,7	
8,4	

0	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

10	

Slet	ikke	 I	mindre	grad	 I	nogen	grad	 I	høj	grad	

…og	at	være	en	del	af	et	lokalt	fællesskab	



43 % af de borgere,  
som føler mening med livet,  

er frivillige   



15 % af de borgere,  
som ikke føler mening med livet,  

er frivillige  







Mads Espersen 
madsespersen@gmail.com 



Marie Baad Holdt 
Projektleder 

Diakonissestiftelsen 



Formål med FrivilligLaboratoriet: 
At udvikle og teste fem metoder for samarbejdet med frivillige 



De fem metoder:  
1.   Inddragelse af frivillige i udviklingen af egen opgaveløsning 

 

2.   Frivillige leder frivillige 
 

3.   Hvordan kan vi organisatorisk håndterer mangfoldighed i organisationen? 
 

4.   Forholdet mellem ansatte og frivillige 
 

5.   Løst tilknyttede frivillige 

Overvej hvad du vil give frivillige indflydelse på, og hvor meget kontrol du vil afgive 
 

Hvad er din nye rolle er: problemløser, sparringspartner eller tovholder?   
 

Hav fokus på gruppedynamikken, så gruppen ikke lukker om sig selv 
 

Klart ’hvorfor’ så du undgår ansattes bekymringer og usikkerhed blandt de frivillige 
 

Vis frivilligheden frem og giv ’smagsprøver’ på det at være frivillig 



Evaluering 
Ansatte, frivillige og brugere 

•  Nulpunktsmåling inden metodetest 
•  Anden måling i juni 
•  Spurgte bl.a. til inddragelse af frivillige, samarbejdet mellem frivillige og ansatte  

   og til forskellen de frivilliginvolverende aktiviteter gør 
 

•  93% af frivillige er tilfredse med at være frivillige 
•  92% siger, det gør dem glade at være frivillige 
•  90% af frivillige siger, samarbejdet mellem ansatte og frivillige er godt.  

   97% af de ansatte mener det samme 
•  90% af frivillige siger, der er plads til alle slags frivillige også dem,  

   der ikke ligner dem selv 



De	frivillige	inddrages	i	beslutninger	
vedrørende	deres	arbejdsopgaver	

Enig	 Uenig	

Ansatte	

Frivillige	

De	frivillige	kommer	med	ideer	/	der	
bliver	lyttet	hvis	jeg	kommer	med	ideer	

Enig	 Uenig	

Ansatte	

Frivillige	
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Evaluering 
Ansatte, frivillige og brugere 



Aktiviteterne	skaber	glæde	blandt	
brugerne	/	Det	gør	mig	glad	

Enig	 Uenig	

Ansatte	

Frivillige	

Brugerne	

Udfordring:		
Ikke	alle	resultaterne	levede	op	til	forventninger	
	

=	Noget	at	arbejde	med!	
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Evaluering 
Ansatte, frivillige og brugere 



Udfordringerne 
Udfordring:  
Ikke alle resultaterne levede op til forventninger + ustabilt fundament 
 

= Noget at arbejde med! 



Program for dagen: 
  
14.00 - 14.05  Velkomst 
14.05 - 14.25  Hvorfor er politikerne så begejstrede for frivilligheden?  
14.25 - 14.40  FrivilligLaboratoriets fokus på nye metoder for samarbejdet med frivillige 
 
14.40 - 15.00  Samtalesalon, netværk og pause  
  
15.00 - 15.30  Frivilligorganisationers udfordring og ledelsens nye redskab  
15.30 - 15.45  Pejlemærker viser om din organisation er dygtig til samarbejdet med frivillige  
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16.05 - 16.20  Hvorfor inddrager vi frivillige i opgaveløsningen?  
16.20 - 16.40  Professionaliseringen af frivilligheden  
16.40 - 16.45  Afrunding 
  
16.45 - 17:30  Netværk og tapas i Søsterhjemmets Stuer 



Samtalesalon, netværk og pause 
1.  Anne Mette Fugleholm, adm. direktør, Diakonissestiftelsen: 

Når frivilligheden kommer på en topleders radar  
 

2.  Maria Norup Hertz, frivilligchef, Mødrehjælpen: 
At arbejder strategisk med frivilligheden 
 

3.  Anne Jerup, tidl. frivilligkoordinator i Kirkens Korshær Aarhus 
og medarbejder på FrivilligLaboratoriet: 
Om at arbejde strategisk med de fem metoder 



Marie Baad Holdt 
Projektleder 

Diakonissestiftelsen 



Frivillige organisationers  
udfordring og ledelsens nye redskab 



Udfordring nr. 1:  
Personbåret frivillighed  

Udfordring nr. 2:  
Manglende fundament 



Hvem?  

Hvor mange?  Hvad skal de lave?  

Det	5inder	vi	ud	
af,	når	de	
kommer!	

Pædagoger?	
Læger?	

Bibliotekarer?		

2,	10,	
300?	



Udfordring nr. 1:  
Personbåret frivillighed  

Udfordring nr. 2:  
Manglende fundament 



Frivilligheden  
som et virkemiddel 

Frivilligheden  
som et strategisk valg 

At lede ud fra fakta 

Indsigt 

Ressourcer 

Evaluering 



FrivilligLaboratoriets ledelsesværktøj 
•  6 temaer  

– den nødvendige viden for at forstå og bakke op om frivilligheden 
 

•  3 pejlemærker  
– der viser om din organisation er dygtig til samarbejdet med frivillige 
 

•  5 metoder  
– inspiration til at arbejde konkret med metoderne 



FrivilligLab testen 
 

Test din organisation:  
Hvor har du fokus, og hvad  
kan du gøre for at blive  
skarpere på de enkelte områder?  



Vi skylder de frivillige  
at gøre os umage! 



Frederik C. Boll 
Direktør 

Ingerfair 



Hvordan måler man om en organisation er 
dygtig til at arbejde med frivillige? 

v/ Frederik C. Boll, Ingerfair 



Lidt om mig 
•  Frederik C. Boll 
•  Stifter og direktør i Ingerfair 
•  Uddannet sociolog 
•  Har skrevet mange fagbøger der er 

udgivet i Danmark, Norge og USA 



Spørgsmålet:  
 
Hvordan ved vi, om vi er dygtige til  
at arbejde med frivillige?  

De fleste måler på antallet af frivillige… 
 
 



Men antallet af frivillige er kun interessant, hvis:  

1. De frivillige laver noget – altså faktisk gør en forskel! 
 

2. Det bedre kan betale sig, at involvere de frivillige end  
alternativet om, at ansætte nogle til at løfte opgaverne 
 

3. De frivillige trives 



Spørgsmålet:  
 

Hvordan ved vi, om vi er dygtige til at arbejde med 
frivillige?  

Svaret: Ved at sammenholde tre pejlinger: 
•  En rentabilitetspejling 
•  En trivselspejling  
•  En effektivitets pejling 

 
 



Rentabilitetspejlingen måler frivilliggruppens rentabilitet i forhold til et 
tilfælde, hvor ansatte medarbejdere skal løse den samme opgave.  
 
Vi benytter OVIR beregningen (Organizational Volunteer Investment Ratio) 
• Hvis OVIR  er < 1 betyder det, at investeringen ikke er rentabel 
• Hvis OVIR er = 1 betyder der, at investeringen tjener sig selv hjem 
• Hvis OVIR er > 1 betyder det, at investeringen er rentabel 
 
OVIR siger dog ikke noget om, hvornår, frivilliggruppen bliver rentabel.  
Derfor inkluderer vi en tidsdimension (6-måneders intervaller) i 
pejlemærket. 
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Tilført	værdi	 Samlet	investering	

Over to år investerer en afdeling knap 
53.000 kr.  
 
De frivillige tilfører arbejdstimer til 
afdelingen svarende til 425.040 kr. i 
samme periode. 
 
Det betyder, at afdelingen over en to-årig 
periode får deres samlede investering 8 
gange igen ved at involverede frivillige i 
stedet for at ansætte medarbejdere til at 
løse de frivilliges opgaver. 



En trivselspejling viser, om de frivillige trives.  
 
Ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse vurderer de frivillige en række 
trivselsspørgsmål på en skal fra 1 til 5, hvor 1 er ’meget uenig’ og 5 er ’meget enig’. 
 
Det totale gennemsnit giver en trivselspejling.  
 
Det kan være op til den enkelte organisation, at vurderer, hvilket gennemsnit de vil 
acceptere, som værende udtryk for godt. Det anbefales, at det sættes til 4. 



Parameter	 Spørgsmål	
Gn.	Score	
skala	
(1-5)	

Prioritering	

Tilfredshed	 Hvor	9lfreds	er	overordnet	set	med	at	være	frivillig?	 4,3	

Anerkendelse	
Brugerne	værdsæCer	din	indsats?	 4,4	
De	ansaCe	værdsæCer	din	indsats?	 4,3	

Inddragelse	
Der	bliver	lyCet	9l	mig,	hvis	jeg	kommer	med	forslag	9l	nye	ak9viteter	 3,6	Ja,	prioritet	2	
Jeg	bliver	inddraget	i	beslutninger,	der	vedrører	mit	frivillige	arbejde	 3,6	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	9l	at	udføre	mine	opgaver	som	frivillig	 4,6	
Samarbejde	 Hvordan	vil	du	vurdere	samarbejdet	mellem	frivillige	og	ansaCe	generelt?	 4,0	
Tillid	 Jeg	oplever,	der	er	9llid	9l	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	



Effektivitetspejlingen	vurderer	resultatet	af	de	frivilliges	
arbejde	i	forhold	til	ansattes	(eller	frivillige	lederes)	
anvendte	tidsmæssige	ressource.		
	
Pejlemærket	som	vi	har	indstillet	det	til	
Diakonissestiftelsen	angiver,	brugertilfredshedsproduktion	
pr.	ansat	time.		
	
Det	betyder,	hvor	meget	brugertilfredsheds	en	
frivilliggruppe	producerer	pr.	time	en	(eller	5lere)	ansat(te)	
bruger	på	at	understøtte	gruppen.		
	
	



BP	=	7	



Rentabilitet 

Trivsel Effektivitet 



Modeller og registreringsark bliver tilgængelig 
online for alle efter konferencen. 
 
Vi ses i samtalesalonen! 



Program for dagen: 
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14.05 - 14.25  Hvorfor er politikerne så begejstrede for frivilligheden?  
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16.05 - 16.20  Hvorfor inddrager vi frivillige i opgaveløsningen?  
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16.40 - 16.45  Afrunding 
  
16.45 - 17:30  Netværk og tapas i Søsterhjemmets Stuer 



Samtalesalon, netværk og pause 
1.  Marie Baad Holdt, projektleder, FrivilligLaboratoriet, Diakonissestiftelsen: 

At arbejde med en forandringsproces i en stor organisation 
 

2.  Frederik C. Boll, direktør, Ingerfair: 
Sådan kan du bruge pejlemærkerne i din organisation   
 

3.  Peder Gaarde Fisker, manager, Epinion: 
Sådan kan du undersøge frivilligheden i din organisation  



Hvorfor inddrager vi  
frivillige i opgaveløsningen? 

Trine Høst, projektleder, Loppeshoppen, Diakonissestiftelsen 
& 

Mette Frid Darré, frivillig, Loppeshoppen Valby 



Christoffer Elbrønd 
Projektleder 

TrygFonden 





TrygFondens 
mission er at  
bidrage til, at alle 
i Danmark kan 
tage ansvar for 
egen og andres 
tryghed 

TrygFondens aktiviteter 



TrygFondens aktiviteter 

600 mio. kr. til 
tryghedsskabende aktiviteter: 
•  Signaturprojekter 
•  Partnerskaber 
•  Donationer 
•  Sociale investeringer 

(SKF) 



TrygFondens aktiviteter 

At fremme frivilligt 
socialt arbejde og 
styrke frivillige 
foreningers kapacitet og 
forudsætninger for at 
skabe inkluderende 
fællesskaber.  



Med donationen ønskede TrygFonden 
at understøtte sociale institutioners 
orientering mod omverdenen – 
og gennem samspillet med frivillige at 
styrke f.eks. Diakonissestiftelsens 
ældres adgang til relationer, der går på 
tværs af institutionens grænser 
 

Fællesskaber på tværs 



Vi ønskede at understøtte metodeudvikling ift. 
hvordan organisationer kan arbejde med et 
øget ad-hoc-engagement for frivillige – med 
hensynstagen til det behov for kontinuitet, der 
knytter sig til menneskelige relationer. 

Nye præmisser for frivilligheden? 



Endelig ønskede vi også at understøtte udvikling og 
udbredelse af metoder, der  sikrer et godt samspil mellem 
ansatte, ”brugere” og frivillige 
 
•  Flødeskumsbalance!  
•  Komplimentært frem for supplement 
•  Hvorfor frivillige?  

Gode metoder for samarbejde 



Professionalisering af frivilligheden 

Professionalisering af samspillet med 
frivillige à at skabe gode rammer for 
inddragelse af frivillige i 
Diakonissestiftelsens arbejde 

Professionalisering? 

En kanon kan godt være en 
kanin, der er stavet forkert 
- Storm P. 



Vi håber, at frivillighedslaboratoriet både vil være et helt 
konkret, brugbart værktøj til andre organisationer, som 
ønsker at udvikle deres arbejde med frivillige – og at 
laboratoriets fund vil bidrage til den vigtige debat om 
samspillet mellem frivillige og professionelle. 

Tak for nu 
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