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Hvorfor strategi? 

Langsigtet strategisk tilgang til opgaven frem for brandslukning



Strategiske skridt i 
rekrutteringsprocessen



Hvorfor er vi værd at arbejde for? 



Hvem har ansvaret for rekruttering og 
fastholdelse i vores forening



Hvordan udvider vi 
rekrutteringsgrundlaget mest 

muligt?

Aktive og interesserede omkring 
foreningen inklusiv familie 

Dem vi kender 



• Hvordan kommer vi dertil at 
organisationen har en acceptabel 
mængde af kandidater at 
rekruttere fra? 



*Rekruttering via sociale 
cirkler

• Myten om det demokratiske kampvalg 
• Realiteten er den ”demokratiske prikken på skulderen” 
• Det betyder at rekruttering til udvalgsposter og bestyrelse reelt sker via 

de sociale cirkler og netværk
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Brede eller snævre 
rekrutteringsstrategier

De brede generelle 
rekrutteringsstrategier 
rettet mod mange 
potentielt frivillige 
samtidigt 
Skaber et netværk af 
hjælpere, 
interesserede, 
forældre m.v. 

Er en forudsætning 
for at skabe et 
grundlag for den 
snævre personlige 
rekruttering



Brede Rekrutteringsplatforme

• Image – hvorfor giver 
det mening at være 
frivillig ved jer

• Arbejdsopgaver 
• Belønninger der svarer 

til opgaven
• Ambassadører som kan 

anbefale jer

*Velkomstfolder

*Hjemmeside

*Opslag

*Medlemsmøder

*Personlig henvendelse

*Seddel med hjem

*Forældremøder

*Stævner og 
arrangementer



Snævre rekrutteringsstrategier



Frivillige vælger ikke nødvendigvis først at involvere 
sig i foreningen. 
De vælger at involvere sig med interessante ledere, 
som arbejder med opgaver man kan se sig ind i  

Maxwell (2007) citeret i Camplin, Jeffery C. (2009) 



• Insider gruppen 
• Outsider gruppen
• Den inaktive gruppe

Maxwell (2007) citeret i Camplin, Jeffery C. (2009) 



Definition af grupperne

• Insider gruppen er de medlemmer som yder mere en man kan forvente og som 
hele tiden leder efter muligheder for at skabe nyt og udvikle organisationen i 
nye retninger. De gives mere ansvar, flere muligheder,  og større anderkendelse 
for deres indsats. 

• Outsider gruppen gør hvad der forventes af den og ikke mere end det. Gruppen 
er også vigtig men vil typisk ikke opnå anderkendelse eller støtte ud over den 
mest basale anerkendelse af den indsats som ydes. 

• Den inaktive gruppe er de medlemmer som benytter sig af foreningens tilbud, 
men som ikke bidrager eller involverer sig på noget plan. 



De tre faser af   relations opbygning  i lederskabet

Fase 1 
Den fremmede
Formel relation, en vejs kommunikation, lav kvalitet i relationen, 
selvinteresse 

Fase 2 
Bekendtskab
Begyndende relation, to vejs kommunikation, mellem kvalitet i 
relationen, selvinteresse mixed med fælles interesse  

Fase 3 
Partner
Forhandlet relation, gensidig kommunikation, høj kvalitet i 
relationen, Gruppens interesser for egen interesse.   

Camplin, Jeffery C. (2009) 



– hvad er det præcist for en opgave 
der skal have løses? 



Evner og færdigheder – hvad skal 
den frivillige kunne for at lykkes?



Hvem skal den frivillige 
arbejde sammen med og 

hvilken rolle skal den frivillige 
have i teamet?



– hvilken indsats beder 
vi om?



Hvad er vedkommendes, værdier 
behov og ønsker – hvordan leverer vi 

det efterspurgte?



– hvad har vi at tilbyde af værdi, som 
gør os attraktive i forhold til andre 

foreninger og organisationer?



Kommunikation 
– hvordan formulerer vi budskabet, så alle 

kan gennemskue hvad der siges ja til? 



Hvordan arbejder vi løbende med 
opfølgning og fastholdelse af de frivillige?



Rekrutteringsstrategien er ikke 
stærkere end det svageste led!



Motivation 
• Mennesker motiveres ved udsigten til at kunne opfylde 

uopfyldte behov 
• Organisationer må arbejde strategisk for at dække disse 

uopfyldte behov for at motivere personer til at yde en 
målrettet indsats over en længerevarende periode



Præstationer
Anerkendelse
Selve arbejdet

Ansvar
Udvikling

Personlig vækst

Herzberg’s

Motivationsraket 

Vedligeholdelsesfaktorer er blot en platform – når de beskadiges eller undermineres har vi 
ingen platform, men de motiverer ikke i sig selv

Information   

Løn
Arbejdsforhold

Supervision

Privatlivet
Forhold til de andre i organisationenStatus Sikkerhed

Vedligeholdelses faktorer

Administration
Forhold til ledelsen



Motivations
Driver

Primær kontakt Relevante handlinger

Erhverve
Egennytte

Belønningssystem Adskil de gode præstationer fra de 
gennemsnitlige eller dårlige
Koble belønninger klart til indsats 
Uddannelse / personlig udvikling
Sikre mulighed for egen udvikling
Sikre bedre vilkår end konkurrenterne

Socialisere
Fællesskab

Kultur Skabe gensidig afhængighed og venskab 
mellem frivillige
Sociale arrangementer 
Værdisamarbejde og teamwork 

Forstå/mening Jobdesign Designe opgaver som har specifikke og vigtige 
roller i klubben
Værdier, visioner, mål 
Opmuntrer til deling af ”best practice”
Skabe meningsfulde opgaver og fjern de 
meningsløse

Forsvare Ordentlighed 
Gennemsigtighed
Retfærdig fordeling af 
ressourcer 

Forøg gennemsigtigheden af alle processer
Vægtning af klare mål og retningslinjer
Opbyg tillid ved at være retfærdig og 
gennemsigtig
Formuler klare aftaler om samarbejde



Hvilke knapper kunne der med 
fordel justeres på i jeres 

organisationer?



Frivillighedsroller

Lederen

Projektlederen

Træneren / Instruktøren

Specialisten 

Den frivillige 

(selv) Hjælperen



Typer/
Rolle

Typer af opgaver Hvad motiveres de 
af? 

Arbejdsvilkår og rammesætning

Lederen Bestyrelsesarbejde
Mange forskellige opgaver 
Det lange perspektiv 
Mødevirksomhed 
Koordinering og ledelse af mennesker

”Sagen” 
Idrætten 
At skabe noget med andre
Fællesskabet
Det sociale samvær  
Ledelse
Personlig udvikling 
Strategisk indflydelse 

Stærke værdier og fællesskab
Stærkt foreningsbrand 
Socialt sammenhold 
Det lange seje træk
Opbakning og anerkendelse 
Mulighed for personlig udvikling 
Mulighed for indflydelse og lederskab

Projekt-
lederen

Konkrete og afgrænsede opgaver
Ofte tidsbestemte eller med deadline

Opgaven 
Processen det skal være sjovt
Samværet med andre 
Resultatet 
Anderkendelsen

Præcis rammesætning af opgaven 
Fastlæggelse af attraktive ramme for opgavens udførelse 
Klar forventningsafstemning 
Tidsafgrænset 
Stor frihed til opgaveløsningen 
Frihed til selv at sætte holdet

Træneren / 
Instruktører

Arbejder med den konkrete idræt 
Faste træningstider
Krav om bestemte kvalifikationer 

Den konkrete idræt
Samværet med andre 
Processen – det skal være sjovt
Den personlige udvikling 
Løn

Præcis rammesætning af opgaven 
Klar forventningsafstemning – herunder værdier og sportslige 
ambitioner
Faste træningstider 
Mange timer 
Er opgavens, krav og vilkår til frivillighed eller aflønning?



Typer/
Rolle

Typer af opgaver Hvad motiveres de 
af? 

Arbejdsvilkår og rammesætning

Den frivillige Udvalgsarbejde
Holdleder
Hjælper i hallen weekenden 

Samværet med andre
Anderkendelsen 
At være en aktiv del af foreningen 
At gøre en forskel 
Samværet med børnene 

Forventningsafstemning
Arbejder gerne mange timer 
Definerer selv mange opgaver og arbejder gerne selvstædigt
Praktiske opgaver 
Ikke så meget ledelse af andre 

Specialisten
Deltager i afgrænsede opgaver 
baseret på faglig ekspertise 
Ingen fast frivillighedsstatus men 
aktiveres efter behov 

At kunne hjælpe 
Bidrage som ekspert 
Anerkendelse 
Processen
Det konkrete projekt

Definition af konkrete behov for hjælp i foreningen 
Beskrivelse af klare vilkår for indsatsen 
Vi vil kun anvende dig til denne konkrete opgave og kun efter 
forudgående aftale. 
Anderkendelse af fagligheden og for resultatet

Hjælperen Deltager i de daglige faste rutiner. 
forbundet med at få en forening til 
at fungere:
• Trøjevask 
• Kørsel til kamp 
• Bemanding af kiosk 
• Kagebagning 

Egen mulighed for aktivitet 
forudsætter indsats 
Børn der dyrker idræt 
Det forventes 
Samværet med andre 
Det skal være muligt og rimeligt 

Forventningsafstemning 
I det forpligtende fælleskab hjælper alle til 
Klare opgavebeskrivelser 
Opgaverne defineret i god tid, så hjælperne kan planlægge
Kan man ikke – så bytter man indbyrdes. 
K-I.T.A 



Kan i genkende typerne? 

• 5 min alene refleksion 

• 20 minutter 3 og 3 



Formlen til frivilligt 
engagement og motivation

Anerkendelse og fejring 

Selvstændighed

Ejerskab 

Mening 

Flow 



Mål 

Rammesætning 

Motiverende opgavebeskrivelse

Mening
Ejerskab
Flow
Selvstændighed
Anderkendelse/
Fejring



Flow 



Pause 



”strategisk kommunikation” 
• Strategisk: 
• Fra græsk (strategos = hærfører) refererer til de refleksioner der ligger bag 

kort- og langsigtede beslutninger om hvordan vi fordeler og anvender vores 
ressourcer bedst muligt – (hvor trækker vi os tilbage og hvor angriber vi?) 

• Kommunikation:
• Fra latin communicare = at skabe en fælles forståelse og et fælles sprog. 
• Kommunikation forudsætter, at der eksisterer en relation mellem to 

individer. 
• Information som overførsel af data er mulig uden relation mellem individer.



informationin - formation

katalog
• vores værdier
• vores regler
• vores erfaringer
• vores viden forståelse



tekst

kontekst



Overførsel af information og mening

Overførsel af Informationen

Afsenderen pakker 
viden inden 
afsendelse
af information 

Modtageren pakker 
informationen ud ved 
modtagelsen og omdanner 
den til viden i egen model af 
verden

Støj / filter 

Valg af informationskanal



Kommunikation:  top – down og bottom – up 

Traditionel: Bestyrelsen orienterer
Top – down
Officiel and effektiv 
Hvert lag gentager

Medlemsperspektiv
Personlig kommunikation  
Dialog and storytelling
Jeg hører kun hvad der er relevant for mig. 
Mine egne behov og interesser er centrale 



Information til medlemmerne

• Ingen information er ikke lig med ingen mening

• Man kan ikke ”ikke kommunikere”

• Jo mere information – jo mindre rum til fortolkning og 
mytedannelser

• Fra ”minimal” til ”maksimal” informationsstrategi”

• Man har brug for uddybende information for at kunne træffe 
en beslutning om deltagelse



Hvor kan  
kommunikationen 
styrkes i forhold til 

rekruttering og 
ledelse af frivillige? 



”Hvor mange ligger på dødslejet 
og ønsker at de havde brugt 

mere tid på kontoret”



Vidensoverførsel i foreningen

Netværk og eksperter

Videndeling i grupper, overlap af 
udvalgsmedlemmer, 
evalueringsmøder

Vidensdeling via personlig 
kommunikation

Vidensdeling via information og 
dokumentation

Referater, arbejdsbeskrivelser, 
dokumenthåndtering

Intranet, hjemmeside, fælles 
mapper

Bestyrelses og klubniveau

Arbejdsgrupper, udvalg, 
trænerteams

Individniveau



Betydningen af vidensledelse
Udvikling

Tid

Med en plan for videns opsamling  
= Tab af viden ved udskiftning af personer   

Udskiftning af personer Udskiftning af personer Udskiftning af personer Udskiftning af personer 



Betydningen af vidensledelse
Udvikling

Tid

Uden en plan for videns opsamling  

= Tab af viden ved udskiftning af personer   

Udskiftning af personer Udskiftning af personer Udskiftning af personer Udskiftning af personer 



Hvordan ser det ud ved jer?

20 minutter i grupperne



54

Årsplanen kunne se således ud
Aktivitet
Opgave

Januar

Februar

M
arts

A
pril

M
aj

Juni

Juli

A
ugust

Septem
ber

O
ktober

N
ovem

ber

D
ecem

ber

Januar

Februar

A
nsvarlig

H
andlingsplan

Generalforsamling

Forældremøde

Puljeansøgning

Hjemmeside

Sponsor

Sommerfest

https://www.dropbox.com/sh/cojtignhsxkcpjt/AAAyyYbZmo0riF6-fjzrjJc9a?dl=0


BOARDPLACE



Mål 

Rammesætning 

Motiverende opgavebeskrivelse

Mening
Ejerskab
Flow
Selvstændighed
Anderkendelse/
Fejring



Opgave 

• Lav mindst en motiverende opgave beskrivelse 
med udgangspunkt i skabelonen 

• 20 minutter 



Dokumentstyring 



Workshop om samarbejdet 
med fremtidens frivillige



Workshop
• Drøft vilkår og strategier for etablering af et fremtidigt samarbejde mellem 

facilitet og frivillige set i et 10 årigt perspektiv
• Hvor ser I udfordringerne og de udfordringer som skal håndteres? 
• Hvordan vil I foreslå at samarbejdet mellem facilitet og forening 

organiseres? 
• Præsentér en model for fremtidens samarbejde mellem ansatte og 

frivillige

30 min



Definitionen på sindssyge

At gøre det samme om og om 
igen og forvente et andet 

resultat 

Albert Einstein 


