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Der stilles krav til foreningen også selvom den kun ledes af 
frivillige

Frivillige er engagerede i kort tid / i en periode - svært at finde 
frivillige fx til bestyrelsesposter

Uklare forventninger til frivillige

 Travlhed. Administrative /praktiske opgaver tager tiden

 For få ressourcer og økonomiske midler sættes af til 
frivillighedsudvikling

 Tordenskjolds soldater - de få laver det meste 

  Der er ‘trendy’ organisationer... og dem der er knap så trendy

 Få frivillige ledere har erfaring med ledelse i forvejen

Typiske udfordringer - brænde ud

http://www.ledfrivillige.dk
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Ledelse - hvordan?

Begrebet ‘ledelse’ er ikke altid populært

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, 
samtaler med 

brugere, købe kage 
osv.

http://www.ledfrivillige.dk
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De trofaste frivillige. (De, som er med længe, kender arbejdsopgaverne. 
De tager gerne ‘en ekstra tørn’ hvis der er brug for det)

De projektorienterede frivillige. (Lægger tid og energi i en kort 
intens periode. En deadline for projektet er vigtigt) 

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

Typer af frivillige

http://www.ledfrivillige.dk
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Måder at lede på
Den instruerende stil (høj grad af kontrol, 
specifikke opgaver, ikke stort råderum)

Den passive stil (afventende, høj tillid til de frivillige, 
lav kontrol)

Den engagerende / faciliterende stil 
(igangsættende, fokus på motivation og inddragelse)

http://www.ledfrivillige.dk


Rie Frilund Skårhøj      
www.ledfrivillige.dk

Motivation kan både være biologiske, psykologiske og socialt 
betinget

Motivation er ikke manipulation. (Man får andre til at gøre noget 
de egentlig ikke vil eller har lyst til.)

At brænde - motivation?

Motivation er det, der aktiverer, 
retningsbestemmer og opretholder 
vores handlinger i forhold til at nå 
et bestemt mål

http://www.ledfrivillige.dk
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”Motivation, glæde og formålet – det er det vigtigste. Der er ikke 
noget økonomisk i det frivillige, men belønningen kommer ved at 

se værdien af arbejdet. At se at spejderne er glade for det vi 
laver og at de rent faktisk lærer nogle færdigheder.” 

(Søren, Gruppeleder, KFUM-Spejderne)

Citat
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”Det med at have indflydelse, det tror jeg er vigtigt. Det hænger 
sammen med det at lytte, men jeg tror det er vigtigt at give 

indflydelse. De, som bliver ledere i vores foreninger skal træffe 
nogle beslutninger, og det giver en fantastisk power. Det giver 

lyst til at lave endnu mere - når man rent faktisk har indflydelse 
og ikke bare sidder som en marionetdukke - eller fordi at nogen 

skal jo sidde der.”
(Morten, Viborg Idrætsråd)

Citat
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”Det med pigefloorball, som jeg har prioriteret, det kommer 
meget af, at pigerne er underprioriteret i hele floorballverdenen 

og det irriterer mig meget. Så bliver jeg sådan “Det kan ikke 
være rigtigt, det er vi nød til at gøre noget ved!” Jeg kan mærke 

på mig selv, at det er der ‘drivet’ virkelig kommer. Det er 
selvfølgelig fedt at være ude til en kamp, hvor pigerne vinder, 
men det der for alvor giver mig motivation er, at sidde til et 

møde i floorball-unionen, hvor ingen gider prioritere pigerne - så 
bliver jeg sådan “Nu skal jeg vise dem!” 

(Marie, Formand for Floorballklub, DIF) 

Citat
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Ejerskab

Motivationsmodellen

Motivation

Begejstring

Vred

Skuffet / udbrændt

Uengageret 

Hvad fremmer motivation, begejstring og ejerskab?

http://www.ledfrivillige.dk
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Arbejdshesten: Yde en præstation, nå et 
ambitiøst mål, konkurrencer, udfordringer, 
starte nye ting

Idealisten: kæmpe for en sag, gøre en forskel 
for andre. Lave noget som giver mening i en 
større sammenhæng

Forhandleren: Status, indflydelse, netværk, CV

Relationisten: Fællesskabet, den gode samtale, 
møde nye mennesker, anerkendelse

Udviklingsøgeren: Udvikle sig personligt, få 
oplevelser eller bruge kompetencer og evner

Motivationstyper - at brænde

Hvordan kan du fremme motivation?

http://www.ledfrivillige.dk
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Ejerskab

Motivationsmodellen

Motivation

Begejstring

Vred

Skuffet / udbrændt

Uengageret 

Hvad gør frivillige 

udbrændt?

Hvad fremmer motivation, begejstring og ejerskab?
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Man kan hjælpe sig selv

Man kan hjælpe hinanden i foreningen

Undgå at brænde ud 

De 2 gyldne råd:

http://www.ledfrivillige.dk
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Stimuli Respons

Reaktiv handlemåde

Hjælp dig selv

Ofte anvendte undskyldninger:

• Arvemassen / gener (“Sådan er jeg født”)

• Opdragelsen (forældre - “Jeg har aldrig lært at komme til tiden”)

• Omgivelserne (Det er de andres skyld. “Hvis bare de andre ville.. så ville jeg også….)

http://www.ledfrivillige.dk
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Stimuli Respons

Frihed

Vi kan vælge hvordan vi handler på stimuli

Proaktiv handlemåde

http://www.ledfrivillige.dk
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Snak om hvordan I kan undgå at nogen brænder ud

Hjælp hinanden med at sige fra (holde pause en periode), når 
der er for meget

Stop aktiviteter, hvis de dræner for meget energi

Der er nogle gange meget energi i at starte nye aktiviteter op

Er der potentielle frivillige, I kunne involvere?

Hjælp hinanden

http://www.ledfrivillige.dk

