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Frivillighed – skal vi inddrage frivillige i vores organisation? 

v. Joanna Gulløv Widding 

Frivillighed har igennem de seneste år fået mere gennemslagskraft, og alle kommuner afholder 

strategimøder med henblik på at rekruttere frivillige blandt deres borgere. Der skal nytænkning 

til for at bevare vores velfærdssamfund – her kommer de frivillige ind i billedet.  

Men er det helt uproblematisk at inddrage frivillige? Og kan de frivillige overtage funktioner, som 

uddannede fagfolk har stået for tidligere? Sussi Maack, chefkonsulent hos Socialt Udviklingscen-

ter SUS, opfordrer til at invitere civilsamfundet til samarbejde. 

På netværksdagene d. 14. og 15. maj 2012 mødtes en lang række af de aktører, der arbejder med 

socialt udsatte grønlændere i Danmark, for at få ny inspiration og idéer til deres arbejde samt for at 

udveksle erfaringer hinanden imellem. Emnet på førstedagen var frivillighed, som blev præsenteret 

af Sussi Maack fra Socialt Udviklingscenter SUS. Sussi har beskæftiget sig med frivillighed i tyve år 

og har blandt andet været leder af FriSe, en landsorganisation for landets frivilligcentre, inden hun 

blev ansat hos SUS.  

 

Frivillighed 

Frivillighed er i praksis blevet et langt bredere begreb end tidligere. Partnerskaber mellem private 

organisationer, kommuner og frivilligforeninger, der normalt er skarpt adskilte, giver grobund for 

nytænkning og innovation.   

Frivillige inddrages i dag ofte i kommunale sammenhænge til at tage vare på opgaver, som kommu-

nen ikke har ressourcer til. Det kan dog være svært at placere de frivillige i sådanne konstellationer: 

Skal de henvende sig til kommunen, lederen på det sted de arbejder eller en frivilligforening, hvis 

de har spørgsmål eller lignende? Sussi opfordrer til, at de frivillige får et ’rum’, hvor de kan sparre 

med hinanden, uden for det regi de arbejder i, ligeså vel som mulighed for at indgå i et samspil med 

deres arbejdssted.  

Frivillighed er således blevet en kendsgerning i det danske velfærdssamfund, og man fristes til at 

spørge: Hvad kan frivillige tilføre henholdsvis brugerne og organisationen? 

 

Den frivilliges bidrag til organisationen 
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Frivillige kan tilføre en organisation meget forskelligt. De frivillige kan tilføre en form for værdi til 

organisationen, både rent praktisk, da det er gratis arbejdskraft, men også rent symbolsk, da stør-

stedelen af de frivillige arbejder ’for at gøre en forskel’.  

Louise Jul Boutrup fra Det Grønlandske Hus (DGH) i Odense uddyber: ”I vores frivilligstrategi opstod 

to ord: Glæde og økonomi. Glæde, fordi de frivillige skaber glæde hos de enkelte brugere og selv 

oplever en glæde ved at hjælpe et andet menneske i en svær situation. Derudover oplever vi også 

glæden i selve huset, da folk kommer ind og fortæller om gode oplevelser med frivillige. Økonomi, 

fordi det fylder en del ift. frivilligarbejdet. De frivillige aflaster socialkonsulenterne og frigør således 

ressourcer, mens jeg til gengæld er ansat som frivilligkoordinator, og får således løn samt bruger 

socialkonsulenternes tid, idet jeg sparrer med dem på ugentlig basis”.  

Frivillighed er altså ikke gratis. Det koster penge og tid at udvikle en frivillighedsstrategi, mens de 

frivillige kan puste nyt liv, energi og glæde ind i en organisation. Michael Müller fra Foreningen for 

Grønlandske Børn (FGB) i København supplerer: ”Når mennesker oplever, at andre mennesker uløn-

net vil bruge deres tid og kræfter på dem, udelukkende af interesse, så styrker det menneskenes 

selvværd og påvirker deres identitet positivt.” 

Mange socialt udsatte sætter stor værdi i at møde mennesker udefra, der kan give dem en ’vej ind i 

den rigtige verden’. De ansatte, der naturligvis arbejder for brugerens bedste, kan risikere at fast-

holde brugeren i en rolle som ’klient’, hvilket frivillige har mulighed for at sætte i baggrunden.  

Alt efter hvordan man ønsker at inddrage frivillige i sin organisation, er der forskellige ting at være 

opmærksom på. Hvad skal de frivilliges arbejdsopgaver være? Skal der laves en frivillighedsstrategi? 

Dette kan man gribe an på mange måder.  

 

Den frivilliges opgave 

Stine Nikolajsen og Michael Müller fra Foreningen for Grønlandske Børn fortæller, hvordan de bru-

ger de frivillige forskelligt i henholdsvis København og Aalborg. I København har de 11 frivillige, som 

de bruger primært på de månedlige kolonier. Michael fortæller: ”Det er en god idé, at lave nogle 

regler for hvad de frivillige skal håndtere, og hvad jeg, som deres koordinator, skal gøre.”. Stine for-

klarer, hvordan de i Aalborg har valgt at bruge de frivillige til mere praktiske opgaver, så som at 

pakke sager inden ture etc. Dette giver de ansatte mere tid til at arbejde med brugerne direkte, 

frem for at bruge tid på en masse praktisk.  

I DGH i Odense har de 10 frivillige, der blandt andet giver lektiehjælp til børn og voksne, er besøgs-

venner i private hjem og på hospitaler, fungerer som voksenvenner, der henter og passer børn, og 

en enkelt giver brugerne hjælp til IT i DGH.  

Ella Jørgensen fra Kofoeds Skole i Aalborg fortæller, at deres brug af frivillige er sket forholdsvis 

spontant og uden en decideret frivillighedsstrategi. Kofoeds skole har eksempelvis fungeret som 
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virksomhedspraktik for ledige, og da praktikperioden ophørte, blev mange ’hængende’ som frivilli-

ge – og derfor var de nødt til at strukturere deres arbejde med frivillige.”Vi har fået undervisning i 

at strukturere frivillighed. Vi har derudover fået kursus i at uddanne nogle af de frivillige til net-

værkspiloter, så de bedre kan hjælpe brugerne”.  

Den frivilliges funktion kan således variere fra sted til sted, og man er derfor nødt til at vurdere, 

hvad der er den rigtige form/struktur, for det sted man arbejder. Det er vigtigt at tage højde for den 

allerede eksisterende arbejdsgang – er der grænser for, hvilke opgaver frivillige kan løse?  

 

Frivillighed overfor faglighed 

De fleste har den indgangsvinkel til frivillighed, at de frivillige kan give et nyt input og bidrage med 

noget andet end de professionelle. Men det kan også give problemer, at de frivillige har andre bag-

grunde end de professionelle.  

For eksempel arbejder professionelle ofte med at styrke empowerment hos brugeren. Hvis en frivil-

lig vælger at hjælpe brugeren ved at gøre mange af de praktiske og administrative ting for bruge-

ren, kan der opstå en uoverensstemmelse mellem den professionelle og frivilliges arbejde, der ikke 

er hensigtsmæssig for brugeren. Det er således en balancegang, der kræver opmærksomhed. Stine 

fra FGB i Aalborg fortæller: ”Jeg prøver oftest at få de frivillige til at lægge deres egen faglighed 

væk, og møde brugerne ’som mennesker’, ikke som advokat, pædagog eller lignende. Vi har bedst 

erfaring med, at fagligheden bruges hos personalet”. Michael fra FGB i København supplerer: ”Vi 

ønsker ikke, at de frivillige ender i en situation, de ikke kan håndtere”.  

Skal man have frivillige på grønlænderområdet, er det også særligt vigtigt at overveje, hvorvidt man 

ønsker, at de frivillige skal være grønlændere eller etnisk danskere? Til dette svarer Louise fra DGH i 

Odense: ”Der kan opstå sproglige misforståelser mellem en frivillig og en bruger, hvis man ikke ta-

ger højde for, at en bruger kun taler grønlandsk. Det er også vigtigt, at de frivillige får en introdukti-

on til den grønlandske kultur – for bedre at kunne tage vare på brugerne.” 

Det er således fordelagtigt at klarlægge de frivilliges funktion og give dem en introduktion til bru-

gerne, de skal arbejde med, således at overlap og misforståelser med de ansattes arbejde undgås. 

Men hvordan rekrutteres de ’rigtige’ frivillige og hvordan kan man arbejde med at fastholde dem? 

 

Rekruttering af frivillige 

Rekrutteringsprocesser varierer fra sted til sted, og der kan ikke opstilles regler for den ’rigtige’ fri-

villig. Man kan hænge opslag op i lokalaviser og grønlandske foreninger i lokalområdet, samt sætte 

opslag på internettet fx på www.frivilligjobs.dk, hvorved særligt unge kan nås. Derudover er det en 

god idé at aktivere éns netværk, da der ofte er en eller to, der kunne have lyst til at være frivillig. De 

http://www.frivilligjobs.dk/
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fleste oplever ikke, at rekruttering er særlig vanskelig ligeså snart en enkelt har meldt sig – det 

spredes som ringe i vandet.  

Når en frivillig skal ansættes, er det dog en god idé at have enkelte retningslinjer at følge. Det er 

vigtigt, at personen har overskud til det. ”Når vi rekrutterer, lægger vi vægt på at den frivillige kan 

yde omsorg og deltage. Rent praktisk skal alle frivillige underskrive en frivilligkontrakt og en tavs-

hedserklæring – og så har de mulighed for at få et ’frivillig bevis’, som de kan vedlægge CV’et”. Stine 

Nikolajsen fortæller, at de hos FGB i Aalborg, har en ’mentor-ordning’, hvorved de erfarne frivillige 

oplærer de nye. Louise fra DGH i Odense fortæller, hvordan ansøgere til et job som frivillig først 

indkaldes til et møde, hvorved han/hun får indsigt i, hvad arbejdet går ud på. Dernæst afholdes 

endnu en samtale, hvor det besluttes, af både ansøgeren og Louise, om det er det rette.  

Frivillighed kan således igangsættes og organiseres på talrige måder. Det behøver ikke kræve de 

store ressourcer og planlægning, men et overordnet fokus samt initiativ er afgørende. Michael Mül-

ler, Stine Nikolajsen, Louise Jul Boutrup og Ella Jørgensen er enige om at: 

1. Det er det hele værd at sætte gang i frivillighed 

2. Det handler om kvalitet frem for kvantitet af frivillige 

3. Det kan være et stort arbejde i starten, men bliver efterhånden selvkørende 

4. Frivillighed er fagligt og menneskeligt udfordrende 

5. Frivillighed afhjælper ensomhed, isolation og dårligt selskab 

 

Hvordan kommer vi i gang? 

Har man brug for hjælp til at opstarte frivilligheden kan man bl.a. benytte sig af sit eget netværk. 

Derudover kan man hente hjælp på: 

www.frise.dk – En hjemmeside der indeholder en liste over alle frivilligcentre i landet. Centrene kan 

hjælpe med at starte frivilligheden op, organisere den og rekruttere de frivillige. Derudover tilbyder 

de frivilligkurser, således at man får et indblik i frivillighed. 

www.frivillighed.dk – Hjemmesiden for Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Odense. Et landsdæk-

kende videns-, kompetence – og udviklingscenter for det frivillige sociale arbejde. Her tilbydes lige-

ledes gratis kurser. 

www.frivilligjob.dk – En hjemmeside, hvor man kan rekruttere frivillige.  

Ønsker man inspiration til at komme i gang, kan man ligeledes læse Foreningen for Grønlandske 

Børns frivilligpolitik på www.fgb.dk. 

 

http://www.frise.dk/
http://www.frivillighed.dk/
http://www.frivilligjob.dk/
http://www.fgb.dk/

