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Introduktion

I SIND Ungdom ser vi det som en 
bunden opgave at arbejde med 
fastholdelse af frivillige. 
I vores lokale klubfællesskaber for 
psykisk sårbare unge er kerneopgaven 
nemlig at skabe tillidsfulde relationer og 
trygge fællesskaber – og det kræver tid. 
De unge, som deltager i SIND Ungdom, 
udtrykker et stort ønske om, at de 
frivillige engagerer sig i længere tid – 
så de kan nå at opbygge gode 
relationer. 

SIND Ungdoms sekretariat har i foråret 
2022 undersøgt, hvordan vi bliver bedre 
til at fastholde frivillige. 
Gennem litteraturresearch, sparring med 
andre organisationer og ved inddragelse 
af vores frivilliges perspektiver, har vi 
samlet inspiration og viden om 
fastholdelse af frivillige, som kan læses i 
denne udgivelse.
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Temaer

Der er mange faktorer, der spiller ind på fastholdelse af frivillige. 
I denne udgivelse berøres følgende temaer: 

• Rekrutterings- og oplæringsprocessen 

• Det rette match og motivation

• Tilrettelæggelsen af det frivillige arbejde 

• Fællesskabet er det vigtigste!

• Anerkendelse og inddragelse

• Episodisk frivillighed  
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Rekrutterings- og 
oplæringsprocessen

Det er vigtigt at bruge ekstra tid og ressourcer på rekrutteringsprocessen, fx ved 
personlig samtale og grundig oplæring, hvis man ønsker at fastholde frivillige. Den 
personlige samtale er tidskrævende, men den giver mulighed for at lære den 
frivilliges motivation at kende og er en god anledning til at forventningsafstemme.

Gode idéer til rekruttering og oplæring: 

• At synliggøre forventninger til rollen fra begge sider – hvad forventer den nye 
frivillige? Og hvad forventer organisationen? Det er vigtigt at præsentere den 
frivillige for alle de opgaver, som vedkommende forventes at varetage, så ved-
kommende ikke efterfølgende bliver overrasket over ekstra krav og forventninger 

• At spørge ind til den frivilliges værdier, motivation og ønske om  
rolle/position i foreningen i den indledende samtale (se mere i næste afsnit om 
det rette match og motivation) 

• At få en buddy i frivilliggruppen 

• At have en kort opfølgningssnak efter frivilligarbejdet og opgaverne er begyndt

I nogle SIND Ungdom klubfællesskaber 
arbejder de frivillige med en tjekliste over 

alle de ting, som en ny frivillig skal 
introduceres til, før vedkommende 

selvstændigt kan tage vagter i klubben. 

Det er en god måde at holde overblik – 
både for den nye frivillige, og for dem som 

skal stå for oplæringen.
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Det rette match og 
motivation

Det er essentielt for fastholdelsen at sikre, at der er et godt match mellem den 
frivillige og organisationen. Et projekt fra Aalborg Universitet – Match projektet - 
understreger, at det er vigtigt, at den frivilliges motivation matcher:  

• Organisationens værdigrundlag og målgruppe:  
For SIND Ungdom er det fx vigtigt, at nye frivillige ønsker at gøre en forskel 
for psykisk sårbare unge, og at de tror på effekten af tillidsfulde relationer og 
stærke fællesskaber 
 

• Den konkrete opgave, den frivillige skal varetage:  
Det er vigtigt at få beskrevet opgaverne grundigt, så det er tydeligt, hvad  
forventningerne er.  

• Den frivilliges position eller rolle i foreningen:  
Det er vigtigt at have en opmærksomhed på, om den frivillige udelukkende  
ønsker at indgå i relationer med målgruppen, eller om vedkommende har lyst til 
at få et organisatorisk eller ledende ansvar. 

Tal om motivationen 

Der findes mange modeller for frivilliges motivation – og det er vigtigt at have øje 
for, at alle frivillige er forskellige. Frivillige kan fx motiveres af at indgå i et 
fællesskab med andre, at udvikle nye kompetencer, at påtage sig en lederrolle, at 
udvikle organisationen, at arbejde med personlige erfaringer eller at gøre en 
konkret forskel for andre. De kan selvfølgelig også være motiveret af flere 
forskellige ting på én gang.
Frivilliges motivation kan ændre sig over tid, og det er derfor vigtigt at 
forventningsafstemme både indledningsvist og senere i frivilligjobbets periode. 
Nogle organisationer benytter sig af FUS-samtaler (frivillig udviklingssamtaler), hvor 
den frivilliges udvikling og motivation tages op – og hvor man kan foretage 
justeringer i den frivilliges opgaver og rolle i foreningen. 

Foreningen Studenterhuset har udviklet en interviewguide med 28 spørgsmål, der 
kan være med til at afdække frivilliges motivation. Her inddeles frivillige i syv 
typer: Den sociale, lederen, den altruistiske, den ambitiøse, den materialistiske, den 
identitetssøgende og den interessebetonede. Download guiden her. 
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Tilrettelæggelse af det 
frivillige arbejde

Mange studier viser, at den konkrete tilrettelæggelse af den frivillige indsats er 
meget afgørende for fastholdelsen. Dog er frivillige forskellige: Fast definerede 
roller, procedurer og organisering kan skræmme nogle frivillige og give tryghed til 
andre.  
 
Det er dog afgørende, at: 

• Arbejdsbelastningen ikke for høj. Det er vigtigt at frivillige oplever fleksibilitet i 
frivilligrollen og opgaverne.  

• At de frivillige oplever, at der er styr på de administrative og organisatoriske 
rammer:  Manglende struktur og administrativt rod eller bureaukrati påvirker de 
frivilliges lyst til at fortsætte negativt. 
 

• At de frivillige oplever deres opgaver som meningsfulde. Det er vigtigt ikke at 
spilde de frivilliges tid – og fx pålægge dem opgaver, som ikke giver mening i 
deres kontekst. 

• At de frivillige føler sig kompetente til at løfte deres opgaver: Det er vigtigt for 
frivillige, at de føler sig til gavn, og at de er trygge ved den aktivitet, de har 
ansvar for.  

• At de frivillige tilbydes uddannelse, opkvalificering og løbende sparring.
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Fællesskabet er det 
vigtigste!

Gode fællesskaber og relationer forlænger de frivilliges arbejdsindsats. Mange bliver 
tiltrukket af en specifik organisation pga. sagen, men det er ofte fællesskabet, som 
fastholder. 

Det er vigtigt at arbejde med at styrke de frivilliges relationer til hinanden, til 
’brugerne’ og frivilliglederen - fx:

• At afholde sociale arrangementer, faglige oplæg mm.
• At tilbyde nye frivillige en buddy i form af en eksisterende frivillig
• At give plads til at brugere og frivillige kan være sammen på nye måder og 

dyrke andre sider af deres relation.

Frivillige søger forskellige fællesskaber. Ingerfair skelner mellem: Det professionelle 
(kollegialt med fokus på opgaverne), det kammeratlige (personligt og også uden for 
foreningen), det sagsorienterede fællesskab (diskussioner af sagen, lokale/globale 
begivenheder i centrum). Man skal kunne give plads til alle tre slags fællesskaber i 
foreningen.

Konflikthåndtering

Hvis der er mange konflikter i det frivillige fællesskab, eller hvis kerneopgaven 
handler om interaktion med sårbare personer, kan det bliver stressfyldt for de 
frivillige. Især hvis organisationen ikke har udviklet en praksis for hvordan 
belastende eller konfliktfyldte oplevelser med ”brugere” bliver håndteret.
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Det er vigtigt at arbejde med at anerkende de frivilliges indsats. Ingerfair beskriver 
fire typer af anerkendelsesteknikker:

• Ejerskab: At de frivillige kan være med til at definere og påvirke opgave/retning
• Ansvar: At give ansvar til de frivillige og have tillid til deres opgaveløsning
• Resultatorientering: At synliggøre og værdsætte det målbare
• Påskønnelse: At sætte pris på den enkelte

At give frivillige ejerskab og ansvar giver motivation på den lange bane, mens 
resultatorientering og påskønnelse er et vigtigt her-og-nu skulderklap. Det er meget 
forskelligt, hvilken form for anerkendelse den enkelte frivillige ønsker - det kan med 
fordel snakkes om i den indledende forventningsafstemning. 

En del af anerkendelsen er også at inddrage de frivillige, fx ved:

• At få de frivilliges inputs med, når foreningens aktiviteter og strategi udvikles
• At bruge de frivilliges kompetencer og netværk som afsæt for rekruttering
• At gøre generalforsamlingen til en ”foreningsfest”, som skaber andre rammer 
• omkring de demokratiske strukturer i foreningen

Anerkendelse og 
inddragelse
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Ønsket om at fastholde frivillige udfordres af en stigende tendens blandt unge til 
episodisk eller projektbaseret frivillighed. I forhold til førhen drages unge i dag mod 
projektbaserede frivilligjobs, hvor de er løst tilknyttet. De drages af en interesse og 
gerne kortvarig mulighed for at engagere sig. 
Det hænger sammen med, at ungdomslivet er præget af mange skift. Det frivillige 
engagement skal være kompatibelt med det liv, den frivillige i øvrigt lever, og de 
forpligtelser den enkelte har – ellers melder de frivillige fra igen.  

I SIND Ungdom arbejder vi for at fastholde frivillige i et langvarigt engagement, men 
det behøver ikke være enten-eller. 

Episodisk frivillighed

Naturlige stop
I Studenterhuset arbejder de med at inkorporere og acceptere, at svingende engagement er et 
vilkår. Fx ved at lave naturlige stop, hvor den frivillige lovligt kan sige fra – en frivilligperiode - og 
forventningsafstemning omkring næste frivilligperiode. I den forventningsafstemning tages der højde 
for, at den frivillige kan have ændret sin motivation og have lyst til at påtage sig nye opgaver og 
ansvar i foreningen.

Et værktøj til inklusion
Episodisk frivillighed kan fx bruges, så “brugere” kortvarigt kan engagere sig som frivillige, fx ved et 
event, selvom de ikke har overskud og ressourcer til det langstrakte engagement. I nogle foreninger 
arbejder de med at udviske skellene mellem ”brugere” og ”frivillige” ved at alle engagerede bliver 
betegnet som frivillige – fx i Ombold og Hverdagsaktivisterne. De frivillige engagerer sig i forskelligt 
omfang ud fra et individuelt standpunkt. Men uanset om opgaven er at brygge en kop kaffe eller 
varetage et stort organisatorisk ansvar, kaldes alle for frivillige.

Et værktøj til udvikling
Det langstrakte engagement kan udvikle sig ud fra den episodiske frivillighed.

Gode idéer ift. at arbejde med omskiftelighed og episodisk 
frivillighed:

Dog skal det medregnes, at episodisk frivillighed kræver:

• En fleksibel organisering: At kunne skalere rollen ift. opgaver og hyppighed, 
kræver løbende forventningsafstemning ift. ressourcer og dagsform.

• Ressourcer til at oplære og overdrage viden, samt håndtere den ustabilitet det 
kan medføre, når folk har en løs tilknytning til det frivillige arbejde. Det vil kræve 
ekstra sekretariatsressourcer eller at lokale frivillige påtager sig et større ansvar. 
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