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Kapitlets opbygning

	 Definition af ledelse af frivillige

	 Tre centrale perspektiver på frivilligt arbejde og herunder 
vores tilgang i forhold til bogen 

	 Ledelsespyramiden

	 Ledelsesruten

Kapitel et er grundlæggende for hele bogen. Vi introducerer bl.a. 

centrale begreber og perspektiver, som du vil kunne genkende i resten 

af bogen. Ledelse er en kompliceret opgave og på ingen måde let at 

skrive noget kort og konkret om. På den anden side skal det heller ikke 

gøres mere kompliceret end det er. Dette kapitel forsøger at ramme 

spændingen mellem det komplicerede og det enkle ved bl.a. at give dig 

et overblik over de opgaver, som er typiske for ledere af frivillige.

I dette kapitel får du:

Kort introduktion til hvad vi mener med ’Ledelse af 
frivillige’ 

Tre perspektiver på frivilligt arbejde, som er afgørende for, 
hvordan man leder og involverer frivillige

En kort gennemgang af de 4 hovedopgaver eller 
ansvarsområder, som ledere af frivillige typisk varetager. 
Vi kalder dette ledelsespyramiden

En introduktion til ledelsesruten, som er en tænkning, der 
er gennemgående for hele bogen

1. Ledelse af frivillige – 
en introduktion
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Definition af ledelse af 
frivill ige
Dette indledende kapitel er bogens fundament, hvor vi forklarer vores 

tilgang til ledelse af frivillige. I Ledelse af frivillige – en håndbog beskrives 

mange grundlæggende redskaber, som ikke skal gentages i denne bog. 

Det giver dog mening at starte med at defi nere, hvad vi mener med 

’ledelse af frivillige’.  

Ledelse handler om at skabe motiverende rammer for frivilligt arbejde. 

Motivation må ikke reduceres til at give ros eller købe en gave til de 

frivillige. At fremme motivation er fundamentet i de 4 hovedområder, 

som er nævnt i defi nitionen. Dvs. at motivation bl.a. fremmes ved at 

koordinere de frivilliges indsats godt, tilbyde interessante opgaver 

baseret på de frivilliges ønsker, fremme fællesskabet mellem frivillige 

osv. De fi re hovedområder illustrerer vi som en ledelsespyramide. 

Denne vender vi tilbage til senere i kapitlet.

Vi defi nerer ledelse af frivillige på denne måde:

At motivere frivillige så organisationens formål og værdier 

fremmes. Ledelse af frivillige i praksis har fi re hovedområder, 

som er: Selvledelse, organisatoriske opgaver, sociale opgaver 

og kommunikative opgaver.

Lederens opgave med at fremme motivation skal være funderet i 

lederens oprigtige interesse i den frivillige som person - lige såvel som 

interessen for den sag, som organisationen kæmper for. Den frivillige 

og ’organisationen’ indgår et slags partnerskab, som fremmer begges 

sag om end på forskellig vis. Den frivillige motiveres fx af det 

meningsfulde i at kæmpe for en god sag; deltage i et fællesskab; få 

erfaring osv. Organisationen får en engageret frivillig, som fremmer 

sagen, værdier og formål.   

 

   

Det er naturligvis muligt at være to om at lede et team 

eller et projekt. Det er på mange måder anbefalelsesværdigt 

at dele opgaverne, fordi det gør det lettere at overskue, og 

det er rart at have en person at sparre med. Er du formand 

eller leder, er der sandsynligvis en eller to personer, som du 

i forvejen deler idéer eller frustrationer med. De er måske 

ikke offi cielt ledere, men de er det i kraft af at være dine 

sparringspartnere.

Her kan du købe 

bogen ’Ledelse af 

frivillige–en håndbog’.
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Tre centrale perspektiver på 
frivill igt arbejde
I den forrige bog Ledelse af frivillige – en håndbog beskrev vi, i kapitlet 

om ’Forholdet mellem ansatte og frivillige’, tre cases. Vi gentager dem 

her, fordi de er grundlæggende for læsningen af denne bog. De tre 

perspektiver, som vi kalder dem her, handler om, hvordan eksisterende 

frivillige, fx bestyrelsen og eventuelle ansatte, tænker om frivillige 

og samarbejder med frivillige. Indstillingen har afgørende betydning 

for, hvordan man leder frivillige, hvordan man organiserer sig, og ikke 

mindst hvordan man uddelegerer opgaver og ansvar til frivillige. Vi 

vender tilbage til brugen af de tre perspektiver, når de er introduceret.

De tre perspektiver præsenteres mere fi rkantet end det, vi typisk 

møder. Vi tror alligevel, at du kan genkende en eller fl ere af de tre 

tilgange hos dig selv eller i den organisation, hvor du er frivillig. Vi har 

forsøgt at beskrive perspektiverne nuanceret, så fordele og ulemper 

fremgår i alle perspektiver.

Det instruerende perspektiv 

I dette perspektiv er frivillige en ressource, 

som man ønsker at involvere i opgaver og 

aktiviteter, som er tilrettelagt af fx bestyrelsen 

eller de ansatte i organisationen. Man lægger 

fx en årsplan for aktiviteter eller kampagner, 

som man efterfølgende forsøger at få frivillige 

til at arbejde med på. De frivillige har mulighed 

for at påvirke aktiviteterne, men det er ikke 

meget. Alle nye initiativer skal godkendes centralt for at sikre kvalitet 

og ensartethed i udbud af aktiviteter. Der sættes i organisationen 

penge af til frivilligpleje og fx kurser, som kan fremme de frivilliges 

kompetencer og motivation for arbejdet. Nogle organisationer 

med dette perspektiv har et brand, som de ønsker at beskytte, fordi 

det medvirker til at sikre indtægter fra donorer, offentlige puljer, 

gaver osv. Med en god økonomi fremmes organisationens formål og 

værdier bedst. Ofte vægter man en instruerende ledelsesstil i dette 

perspektiv, dvs. at de frivillige instrueres til på forhånd fastlagte 

arbejdsopgaver. Lederne sætter dagsordenen. På den facon sikres det, 

at organisationen går i samme retning, og der er styr på aktiviteter, 

kvalitet osv. Deraf symbolet pilen. 

Ulemper

	 Lederens manglende inddragelse af frivillige til idéudvikling, 
planlægning af aktiviteter osv. kan skyldes, at der ikke er tillid 
til de frivilliges kompetencer og indsats. Dette kan frivillige 
fornemme, og det er demotiverende 
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	 Typisk mindre grad af ejerskab og ansvar for opgaver

	 Typisk færre nye og kreative initiativer taget af frivillige

	 Svært at ”fastholde” frivillige, hvis de skal lægge en 
kontinuerlig indsats fx på ugebasis. Man ser ofte en høj 
udskiftningsrate blandt frivillige

Fordele

	 Lederne har høj grad af kontrol og sikrer måske derved 
kvalitet i aktiviteterne

	 Godt overblik og orden 

	 Ofte driftsikker tilgang. Aktiviteter som startes opretholdes

	 Nødvendigt med denne tilgang ved større arrangementer, 
som kræver mange hundrede frivillige på en gang (fx ved en 
landsindsamling)

	 Hvis en organisation kun involverer frivillige en eller to gange 
om året, er denne tilgang mest overskuelig og effektiv

	 Instruerende ledelse er ofte nødvendig i starten af et frivilligt 
engagement, hvor den frivillige er ny og har behov for at blive 

guidet 

Det passive perspektiv 

(servicerende) 

Frivillige er også en ressource i dette 

perspektiv. Til forskel fra det forrige perspektiv 

er det dog vanskeligt for lederne – dvs. den 

frivillige bestyrelse i mindre organisationer 

og fx ansatte i større organisationer – at 

lede de frivillige. Manglende tid eller overskud, manglende ønske 

om at afgive kontrol eller manglende kompetencer til ledelse kan 

være årsager til, at ledelse af frivillige ikke prioriteres eller udføres. 

Frivillige bydes velkommen fx på websitet, og man ønsker at involvere 

frivillige, hvis de kan organisere sig selv. Lederne støtter gerne det 

frivillige arbejde, men man forholder sig afventende eller passiv, indtil 

frivillige selv efterspørger hjælp eller vejledning. Deraf symbolet 

spørgsmålstegnet for dette perspektiv. I større organisationer kan 

man opleve en ’professionel del’ af organisationen bestående, 

af ansatte, og en ’frivillige del’ af organisationen, som er mere 

græsrodsorienteret. De to grupper i organisationen samarbejder stort 

set ikke. Hvis de gør, kan der opstå store frustrationer, fordi logikken 

og kulturen er meget forskellig. I mindre sammenhænge ser vi typisk, 

at lederne efterspørger fl ere frivillige fx ved at informere om det til 

et arrangement for medlemmer og frivillige. Udfordringen er, at de 

frivillige ikke dukker op på baggrund af denne invitation, og det kan 

efterlade lederne frustrerede: ’Vi inviterer dem eller sætter puljer af 

penge på spil, som frivillige kan søge, men der sker ikke noget’. Man 

forventer, at frivillige selv byder ind med initiativer, idéer og aktiviteter, 

når muligheden gives. Vi kalder derfor denne ledelsesstil for passiv. 

Dette er desværre ikke virkeligheden for en lang række mindre 

organisationer. Der skal ledelse til, før der sker noget.
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Ulemper

	 Skaber ofte frustration hos de, som skal lede de frivillige, fordi 
de står i et spændingsfelt: Man vil gerne frivillige, men man 
ved ikke hvordan eller prioriterer ikke tiden på at involvere 
dem

	 Det er svært for mindre organisationer at hverve frivillige

	 Lederne i den mindre organisation er ’Tordenskjolds soldater’ 
og har travlt med de aktiviteter, der skal afholdes. (Måske 
derfor har de ikke tid til at lede frivillige)

	 Ansatte og frivillige i de større organisationer udnytter ikke 
den potentielle energi, der ligger i et godt samspil 

Fordele

	 Det er ikke tidskrævende at involvere frivillige. Kan og vil 
frivillige selv, kan dette perspektiv fungere

	 Der kan være styr på aktiviteter mm., fordi ledelsen alene 
udfører de helt nødvendige opgaver for organisationens 
overlevelse  

Det faciliterende 

perspektiv

Lederne i dette perspektiv er optaget af ledelse 

og kompetenceudvikling af frivillige på lige fod 

med sagen, som organisationen arbejder for. 

Ledelse er vigtigt, fordi frivillige ses som mere 

end engagerede personer, der varetager vigtige 

opgaver i organisationen. Frivillige er fortalere for eller medejere af 

det formål og de værdier, som organisationen er sat i verden for at 

fremme. Når frivillige er medejere af organisationens sag, og ikke blot 

udfører opgaver på vegne af organisationen, vil de med deres levevis 

og holdninger i hverdagen fremme organisationens formål. Fundraising 

mm. kan være vigtigt for den større organisation, men det sker ikke på 

bekostning af ’ledelse af frivillige’. I det faciliterende perspektiv er lederne 

bevidste om, at engagement blot opstår, fordi man inviterer frivillige til 

at være med. Det faciliterende perspektiv skal ikke sammenlignes med en 

græsrodsorganisation. Det er nødvendigt med kompetente ledere, der 

tør lede, og det er nødvendigt med rammer. Blot er det brede rammer, 

og der er fokus på værdier frem for mange regler og retningslinjer. 

Ejerskab og engagement opstår primært, når der er ledere, som bruger 

tid på at involvere frivillige. Lederne kan fx høre, hvad de frivillige er 

gode til og brænder for og så involvere dem i præcis det arbejde frem 

for at give dem opgaver, som lederne pt. synes er vigtige. Vi kalder 

denne ledelsesstil for faciliterende. Den handler om at puste (uden at 

manipulere) til den glød, som fi ndes i potentielle frivillige og se, om der 

opstår en fl amme af ejerskab. Deraf billedet af bålet.

Det nærmest personlige arbejde med hver enkelt frivillig kræver tid, 

men dette prioriteres. Man organiserer sig ud fra den virkelighed og 
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inkluderer fx frivillige i ledelsesarbejdet.  Engagerede frivillige leverer 

kvalitet, og derfor kan organisationen fremstå professionelt, men ikke 

på samme niveau, som man typisk ser i det instruerende perspektiv.

Ulemper

	 Tidskrævende

Kræver ledelseskompetencer og fokus på ledelsesudvikling, 
for at perspektivet lykkes i en større organisation

	 Prioritering af budgetposter til frivilligpleje (fx fester, kurser 
mm.)

	 Risiko for at aktiviteter fungerer i nogle perioder og ikke i 
andre

Fordele

Højt ejerskab blandt frivillige

	 Frivillige bliver længe i organisationen

	 Ofte tages der mange nye kreative initiativer af frivillige

	 Frivillige fortæller positivt om organisationens formål og 
værdier

	 Frivillige er indirekte eller direkte med til at hverve nye 
frivillige, fordi de fortæller om deres engagement og ved, 
at de også skal inddrage deres eget netværk i udførelsen af 
aktiviteter.

Pointen med de tre perspektiver

Alle perspektiver har fordele og ulemper. Det er op til ledelsen i 

organisationen at beslutte hvilke fordele og ulemper, man ønsker at 

leve med. Vi anbefaler, at man bliver enig om, hvilket perspektiv man 

primært ønsker at læne sig op ad. Hvorfor? 

Det skaber frustration blandt ansatte, hvis ikke 
organisationens perspektiv er klart, fordi de kan stå i 
et forventningspres fra både ledelsen og de frivillige i 
organisationen. Ledelsen har sat rammerne og forventer, at 
ansatte finder frivillige, som løfter opgaverne. Den ansatte kan 
stå i den situation, at det er svært at finde frivillige til at løse 
opgaven. Sammenfattende kan man sige, at den ansatte er 
ansvarlig overfor en beslutning, som er vanskelig at realisere. 
Han eller hun kan fremstå som inkompetent, selvom det 
handler om frivilliges manglende engagement eller lyst til en 
opgave.

Det forvirrer frivillige, hvis ikke der er et fælles perspektiv, 
fordi de hører forskelligt fra personer i organisationen. Vi har 
hørt historier om fx PR materiale, som frivillige har udarbejdet 
i troen på, at det kunne de selv beslutte for efterfølgende 
at finde ud af, at det skal godkendes centralt. Efter nogen 
tid får de materialet tilbage, hvor både layout og tekst er 
ændret, hvilket de naturligvis synes er demotiverende. Hvis 
frivillige blot ved, at PR skal laves centralt, så er det som regel 
accepteret. Udfordringen opstår, hvis de af en vej får at vide, 
at de skal stå for en event men jævnligt oplever, at der bliver 
kontrolleret og lavet om i tingene fra ledelsen. Det skaber 
frustrerede frivillige.
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Fortalt på en anden måde: Hvis ikke et hus er bygget på et solidt 

og ensartet fundament, er der fare for, at huset falder sammen. Vi 

anbefaler derfor, at alle organisationer finder ud af, hvilket perspektiv, 

man ønsker at bygge på. Finder I et fjerde eller femte perspektiv og 

er enige om, at dét skal gennemsyre organisationen, er vi blot glade 

for, at der er enighed i organisation, så alle kan trække på samme 

hammel. Næste skridt bliver så at kigge indad i organisationen, og se 

om I rent faktisk leder på den måde, som I ønsker. Hvis ikke - er denne 

erkendelse første skridt mod at kunne rette op på dette. 

Ledfrivillige.dk – vores fundament 

Vi er klar over, at verden er mere nuanceret, end hvad der kan 

kategoriseres i tre perspektiver. Vi er dog alligevel fortalere for 

det faciliterende perspektiv i langt de fleste sammenhænge. Der er 

organisationer, som kun inddrager frivillige til begivenheder få 

gange om året, eller hvor der er store krav til ensartet behandling 

(fx i rådgivningstjenester). Her kan det instruerende perspektiv være 

udmærket, fordi det ikke er nødvendigt, at alle frivillige er dybt 

engagerede, medskabende og motiverede. Det er også nødvendigt 

med en instruerende ledelsesstil, når frivillige introduceres til en ny 

opgave, som de skal løse. En ny frivillig, som skal arbejde med udsatte 

unge, skal instrueres i forskellige metoder og redskaber, for at arbejdet 

lykkes. Ligeledes forholder det sig med en ny frivillig, som skal stå i en 

bar og lave kaffe. Der er instruktion også uundgåelig. MEN vi mener, 

at det faciliterende perspektiv også i disse situationer kan fungere som 

fundamentet, om end der er brug for den instruerende ledelsesstil i ny og 

næ. Blot fordi man instruerer i særlige tilfælde, udelukker det ikke, at 

man generelt har en nysgerrig tilgang til frivillige og jævnligt søger at 

opmuntre dem til at bruge deres kompetencer og idéer.

Vi hører jævnligt, at fx større organisationer, offentlige institutioner 

eller menighedsråd synes, at det faciliterende perspektiv er attraktivt 

men urealistisk i deres særlige tilfælde. Nogle af årsagerne til 

denne holdning er fx: Høje krav til kvalitet; krav man skal leve op til i 

forbindelse med økonomisk støtte, eller at organisationen ønsker at 

værne om sit brand. Det er ikke nemt eller ukompliceret for mange 

organisationer og i særdeleshed ikke, hvis man er vant til et andet 

perspektiv! 

En løsning kan være, at man aftaler specifikke områder, hvor frivillige 

har stort råderum og frihed (det faciliterende perspektiv) og andre 

områder, hvor kun ansatte arbejder. Det kan fx være på biblioteket. 

Ansatte varetager alt med borgerservice, økonomi mm., mens frivillige 

er ansvarlige for arrangementerne på biblioteket, dvs. både at invitere 

oplægsholdere, rydde op bagefter, lave PR osv. Det er blot vigtigt, at 

det synliggøres, at ’bibliotekets frivillige’ står bag arrangementerne. 

Aftalen er, at når frivillige har ansvaret, skal tingene ikke godkendes 

centralt, dvs. ansatte skal fx ikke ændre teksten på invitationen. De 

frivillige ledes med en faciliterende ledelsesstil inden for nogle konkrete 

rammer. (Læs mere om organisering af frivillige i det offentlige i kapitel 

12). Organisationer med et socialt formål kan have snævre rammer 

for den frivillige indsats pga. arbejdets karakter. Det kan være en 

organisation, som arbejder med udsatte unge. Spørgsmålet er dog, om 

der i langt de fleste tilfælde, trods alt er mulighed for et faciliterende 

perspektiv inden for de rammer, som er til rådighed? 

Det faciliterende perspektiv er fundamentet for denne bog, men det 

betyder ikke, at redskaberne er ubrugelige, hvis din organisation har et 

andet perspektiv. Ønsker du at ændre det fremherskende perspektiv i 
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din organisation, er det oplagt at læse denne bog (i særdeleshed 

kapitel 9) og arbejde med nogle af redskaberne i praksis. På denne 

facon vil du introducere organisationen for en ny tilgang og skabe 

grobund for samtaler om praksis og opfattelsen af frivillige. 

 

En visuel guide til kommunikation på alle ledertrin, Vibeke Hartkorn

Ledelsespyramiden
Ledelse tager tid, og ofte mere tid end vi regner med. Mange har svært 

ved at sætte ord på, hvad det præcis er, man som leder bruger tiden på. 

Der er mange opgaver, hvoraf nogle er konkrete fx mødeindkaldelse, 

og andre er mere diffuse som fx at tage en snak med en frivillig om 

en idé, som vedkommende pludselig ringer om. Ledelsespyramiden 

er udarbejdet i forsøget på at kategorisere og konkretisere hvilke 

opgaver, som beskriver ’god ledelse af frivillige’. Eller rettere: Hvilke 

opgaver er ’gode ledere’ ofte ansvarlige for? Det er ikke nødvendigt, 

at du som lederen varetager alle opgaver. Uddeleger og brug de 

kompetencer og interesser som de frivillige har, sådan at I løfter 

opgaverne i fællesskab. Når opgaverne i det følgende beskrives 

som ledelsesopgaver, skyldes det, at det er dig, der som leder har 

ansvaret for, at opgaverne varetages. Det kræver naturligvis, at man er 

opmærksom på, at opgaven fi ndes og skal løses.

Om ledelsespyramiden

Modeller er gode, fordi de hjælper os til at huske det, vi læser eller 

lærer. Ledelsespyramiden er en simpel model, som er en udbygning 

af den ledelsestrekant, der blev præsenteret i Ledelse af frivillige – en 

håndbog. Vi har udvidet modellen med området selvledelse. Lederens 

evne og mulighed for selvledelse og opretholdelse af egenmotivation i 

arbejdet er væsentlig for ’god ledelse af frivillige’. Vi har derfor føjet en 

top på trekanten, sådan at den nu former en pyramide. 

Vær opmærksom på følgende når du læser punkterne i 

ledelsespyramiden igennem: 
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Ledelsespyramiden er 

beskrivelser af opgaver, 

som en teamleder typisk har 

ansvar for

 (Ledelsesrutens niveau 1).

 Det kan være formanden i den mindre 

lokale forening; tovholderen (på et projekt), 

som er en del af en større organisation eller 

projektlederne, som står for sommerstævnet 

det kommende år.

Ledelsespyramiden er et 

udsnit af typiske opgaver 

Dvs. det er opgaver, som vi ser bliver 
varetaget af mange teamledere, hvad enten 
de er frivillige i en social-, idræt- eller kulturel 
organisation. Er der enkelte opgaver, som 
du efter grundige overvejelser ikke synes er 
relevante for dig, så springer du dem bare 
over.

Ledelsespyramiden nævner 

ikke alt 

Der er opgaver eller ansvarsområder, som 
ikke er nævnt. Årsagen kan være, at de er 
inkluderet i andre opgaver, eller at de ikke er 
helt så centrale og afgørende, som de øvrige, 
der beskrives. 

Pyramidens kanter er de fi re hovedområder: Den sociale opgave, Den 

organisatoriske opgave, Den kommunikative opgave og Den 

selvledende opgave/funktion. Det kræver mere end en hel bog at gå i 

detaljer med hvert punkt. Vi opfordrer dig til at læse denne bog fra 

ende til anden samt Ledelse af frivillige – en håndbog, hvis du vil i dybden 

med samtlige emner.  
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Den sociale opgave

Vær opmærksom på de frivilliges trivsel. 

Har de frivillige det godt? Hvad sker der af 

større vigtige begivenheder i den frivilliges 

liv. Undervurder ikke, hvad uformelt samvær 

over en kop kaffe eller efter en aktivitet 

betyder.  

Frem en god stemning. Højt ejerskab og 

motivation smitter positivt af.

Skab mulighed for dannelse af fællesskab. 

I kan spise sammen før møder eller holde 

sociale arrangementer.

Tag hånd om konflikter. Konflikter, der 

ikke tages hånd om, kan betyde, at mange 

frivillige stopper, fordi de mistrives i 

organisationen.

Frem motivation blandt frivillige. 

Naturligvis uden at manipulere. Sørg for, at 

der er udfordringer til dem, som ønsker det. 

Anerkend og ros de frivillige og husk at gøre 

formål og mening med arbejdet klart. 

Den organisatoriske opgave

Udvikl/vedligehold en organisering der 

gavner arbejdet. Herunder kan der ligge 

opgaver som økonomi, tidspunkter for 

møder, sted for aktiviteter osv.

Uddeleger opgaver. Du skal ikke løse alle 

ledelsesopgaver selv. Gør teamet, som du 

leder, medansvarlige for opgaverne. Det 

giver tilmed ejerskab!

Saml op på opgaver, hvis de glemmes. Det 

betyder ikke, at du skal lave dem, men blot at 

du må vurdere, om opgaven skal videregives 

eller droppes.

Hold overblik. Undgå, at du kun fokuserer 

på én del af arbejdet. Overblik er typisk 

svært, hvis der på et område er udfordringer, 

og som man derfor kaster al sin energi over.

Frem udviklingen af nye initiativer. Spørg 

hvad frivillige har lyst til og prøv nye ting 

af. Ofte er nye ting sjovere end at drifte 

opgaver, som andre har varetaget gennem 

årtier.

Sørg for, at frivillige er ’klædt på’ 

til opgaverne. Det er fx at fremme 

kompetencer blandt frivillige i teamet.

Spot og hverv potentielle frivillige og 

kommende ledere. Vær opmærksom på at 

tidsbegrænsede opgaver kan være første 

skridt ind i organisationen for mange.
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Den kommunikative opgave

Hold hyggelige og effektive møder. Hyggelige, fordi 

der er en god stemning og effektive, fordi du som 

ordstyrer (eller en anden) sørger for, at I kommer igennem 

dagsordenen som planlagt. 

Formidl viden og beslutninger ud til de frivillige og evt. 

opad i organisationen, hvis det er nødvendigt. Det kan fx 

være, at forståelige referater lægges offentligt ud.

Inddrag frivillige i centrale beslutninger. Spørg, lyt og 

brug deres input.

Kommuniker organisationens eller teamets formål/

vision positivt og jævnligt. Det er vigtigt, at de frivillige 

ved, at deres indsats gør en forskel, og at de er en del af et 

meningsgivende arbejde.

Sørg for at nye frivillige bliver introduceret til 

organisationen. Når man er ny frivillig, er organisationen 

ofte forvirrende og uigennemskuelig.

Afklar forventninger fx til nye opgaver. Afhold 

forventningsafstemning med nye frivillige, så den frivilliges 

forventninger til dig som leder og dine forventninger 

til den frivillige er tydeliggjorte. Der kan løbende opstå 

forventninger, som skal afklares, men meget kan belyses i 

starten af engagementet.

Den selvledende opgave/funktion

Vær bevidst om dine kompetencer og dine begrænsninger. Inddrag 

frivillige til opgaver, som du synes er svære eller kedelige – andre synes 

måske, de er lette og interessante.

Find en fornuftig balance mellem frivilligt arbejde og fritid. 

Mange frivillige kan have dårlig samvittighed over at slappe af. Dårlig 

samvittighed gør intet godt for dig selv eller de frivillige, du skal lede. Husk 

at du også skal sige fra overfor opgaver, også selvom det kan betyde færre 

aktiviteter osv.

Accepter at der altid vil være flere opgaver, som du kunne løse, hvis du 

havde tid.

Lær at leve med at ledere ikke altid er lige populære. Der kan være 

beslutninger, som du må træffe eller prioriteringer af opgaver, som nogle 

frivillige har svært ved at forstå.

Opfat dig selv som en rejsende, hvor du løbende udvikler dig som 

leder. Det sker både gennem egenrefleksion over praksis og på kurser 

mm.

Styrk din egen motivation som frivillig i sagen og som leder. Vid, hvad 

der fremmer en indre glæde hos dig, og sørg for at prioritere tid på dette..
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147

Brug ledelsespyramiden som 

redskab

Brug ledelsespyramiden som inspiration til din personlige ledelse; til at 

øge viden om ledelse i dit team og til at uddelegere opgaver til teamet. 

Vil du printe ledelsespyramiden, kan du fi nde en version på www.

ledfrivllige.dk (brug Qr koden nedenfor). Overvej fx følgende spørgsmål 

og initiativer:

	 Er der områder, som du ikke prioriterer på nuværende 
tidspunkt, men som du kunne lægge mere vægt på?

	 Er der opgaver, som du bruger meget tid på, og som dræner 
din energi? Kan du lægge dem til side en periode og lave noget 
andet?

	 Gennemgå mentalt de frivillige i teamet og overvej, om der 
er nogle opgaver, som de synes, det kunne være sjovt at tage 
ansvar for.

Kan det være gavnligt for teamet, at du medbringer 
ledelsespyramiden på et møde, og I snakker om de forskellige 
opgaver? Forståelsen, for hvorfor du har travlt, øges, når de 
frivillige ser, hvilke opgaver du varetager. Måske nogle gerne 
vil tage mere ansvar? Måske teamet har brug for at snakke om, 
hvordan I bedre kan passe på hinanden og hjælpe hinanden 
med selvledelse. 

Her fi nder du en model af 

ledelsespyramiden. Vis den 

for frivillige på dit team eller 

tag en snak om den i dit team

Ledelsesruten – hvorfor og 
hvordan
Sandsynligvis er ledelsesruten et nyt begreb og en ny tænkning for 

mange frivillige ledere. Vi tror, at tænkningen i ledelsesruten har 

mange positive ting at bidrage med i forhold til ledelse af frivillige. Vi 

vender tilbage til fordelene senere i afsnittet. Ledelsesruten beskrives 

her, fordi den bruges som afslutning i bogens kapitler og derfor skal 

introduceres.

Læs teorien bag ledelsesruten, se hvordan vi omskriver den til den 

frivillige organisation og vurder derefter, om tænkningen giver mening 

i din sammenhæng.  

Ledelsesruten – teorien bag

Ledelsesruten er stærkt inspireret af den teori, som kaldes Leadership 

Pipeline (betyder forsyningsrør på dansk). Teorien er udviklet af Ram 

Charan, Stephen Drotter og James Noel. Gennem studier i adskillige 

større virksomheder har de fundet, at der er en række skelsættende 

passager, som ledere gennemgår, hvis de starter som medarbejdere/

selvledende personer og vandrer opad i hierarkiet (fx fra teamleder, 

til mellemleder, funktionel chef og direktør). Hver gang man tager 

et trin op i ledelseshierakiet, er der kompetencer, som man skal 

tillære sig og nogle, som man skal afl ære sig. Et klassisk eksempel 

er teamlederen, som avancerer til mellemleder og pludselig har 30 
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medarbejdere, som han skal lede. Noget som den nye mellemleder 

skal aflære er, at involvere sig i løsningen af praktiske opgaver, som 

de ansatte varetager. Det, som han i stedet skal tillære, er bl.a. at 

støtte teamlederen i sin ledelsesfunktion. Teamlederen skal nemlig 

sikre, at medarbejderne løser deres opgaver, og at de har de rette 

kompetencer, midler, deadlines osv. Antagelsen er, at det ofte vil 

være lettere for medarbejderne at tillære nyt end at aflære sig det 

gamle. Det kan således være vanskeligt for en tidligere teamleder (ny 

mellemleder) ikke at skulle engagere sig i medarbejderes konkrete 

arbejde. Men hvis ikke vi fralægger os opgaver, idet vi påtager os en ny 

funktion, så bliver vi overbebyrdede med opgaver.

Teorien hævder, at for at kunne mestre de højere niveauer i pipelinen, 

skal man mestre de underliggende niveauer. Det er fx svært at være 

direktør i en virksomhed, hvis man ikke har lært at være ordstyrer og 

dirigere 8 deltagere gennem et møde. Denne kompetence bør læres 

på et niveau længere nede i hierarkiet. Det er svært at gå direkte 

fra at være medarbejder og til at blive funktionel chef. Chancerne 

for at mislykkes er høje, fordi man ikke har erhvervet sig erfaring og 

kompetencer på de lavere niveauer i pipelinen.

Tanken er, at man blandt teamledere rekrutterer mellemledere, og 

blandt disse rekrutteres funktionelle chefer osv. Begrebet pipeline 

(forsyningsrør) handler om intern hvervning af ledere. En virksomhed 

lykkes ledelsesmæssigt, hvis der er dygtige ansatte, som rykker fremad 

i pipelinens ledelseshieraki. 

Man taler i forbindelse med teorien også om differentieret ledertræning.  

Det betyder, at en virksomhed har identificeret de kompetencer, som 

er vigtige at lære (og aflære) på hvert niveau i ’pipelinen’. Derudover 

understøttes disse kompetencer med ledertræning på områderne. 

Hvad du som leder har brug for af kompetencer afhænger af, hvilken 

funktion du har og fx hvor mange ansatte, du er ansvarlig for.

Leadership pipeline siger ikke noget om:

	 At nogle personer er bedre end andre, fordi de er højere oppe 
i hierarkiet

	 At alle virksomheders pipelines er ens

MEDARBEJDER

LEDER AF MEDARBEJDER

DEN FUNKTIONELLE CHEF

LEDER AF LEDEREN

TOPCHEF
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At alle personer har evner og kompetencer til at varetage alle 
poster i virksomheden, så længe de følger pipelinen

Leadership pipeline i frivillige 

sammenhænge - ledelsesruten

Hvorfor skal vi bruge teorien i frivillige sammenhænge? Vi påstår, at 

den frivillige organisation bliver mere bæredygtig, mere selvkørende 

og mere energisk, hvis man arbejder med dele af tænkningen om 

leadership pipeline og differentieret ledertræning. Det er tidligere nævnt, 

at tænkningen gør det tydeligt for ledere, hvad deres ansvarsområde 

er og ikke er. Man kan arbejde mere målrettet og være fokuseret på de 

opgaver, som der er mest behov for at løse netop i den funktion, man 

sidder i. Internt i organisationen betyder det mindre forvirring, hvis 

alle med ledelsesansvar er opmærksomme på hvilket ansvar, der følger 

med hvilken position. Dertil kommer, at det er lettere at målrette 

kurser og andre initiativer, som arbejder med ledelsesudvikling, efter 

behov og efterspørgsel.   

Hvordan skal vi bruge teorien i frivillige sammenhænge?  Først og 

fremmest har vi valgt ikke at bruge begrebet Leadership Pipeline. 

Det skyldes primært, at ordet pipeline – forsyningsrør – kan virke 

nedsættende og konformt. Vi vælger derfor ordet Ledelsesruten. På 

ledelsesruten er der forskellige stop undervejs, og det er muligt for 

frivillige at stå af fx ved stoppet organisationsleder og prøve kræfter 

med disse opgaver i en periode. Begrebet ledelsesruten matcher bedre 

de vilkår og den kultur, som fi ndes i de fl este frivillige organisationer.

Vi har valgt at forenkle niveauerne på ledelsesruten, sådan at der kun 

er 3 sving på vejen. (4 hvis man starter med selvledelse. Den har vi dog 

valgt ikke at inddrage direkte.) De tre niveauer er:
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1. Teamledere dvs. ledere 

af frivillige i et team på 

mellem 3 til 10 personer 

Det kan være en leder for lokale 

spejdergrupper bestående af 7 frivillige 

og en række medlemmer. Det kan 

også være den projektansvarlige for 

udsmykning på den kommende festival.

Eksempel på overordnet fokus for 

teamledere:

Du går fra selv at være udførende til at 

tage ledelses- og koordineringsopgaver, 

og sikrer at frivillige kan udføre deres 

arbejde bedst muligt. Du vil udføre 

konkrete opgaver i teamet, men dit 

primære fokus er at sikre, at andre kan 

og vil udføre deres arbejde. Dit primære 

ansvar er, at teamets opgaver bliver løst, 

og at teamets medlemmer trives.

3. Organisationsledere dvs. 

bestyrelsen eller ansatte 

De har ansvar for en hel organisation, 

og arbejder på tværs af forskellige 

arbejdsgrene. I den større nationale 

organisation sigter dette niveau både til 

bestyrelsen og fx generalsekretæren i 

organisationen.

Eksempel på overordnet fokus for 

organisationsledere:

Det langsigtede perspektiv er i centrum, 

sådan at man sikrer, at organisationen 

udvikler sig i retning mod visionen 

og generalforsamlingens ønsker. 

Bestyrelsen har også ansvar for at 

organisationens administrative opgaver 

løses, og at de eventuelle områdeledere 

og ansatte er kompetente og dertil 

udvikles og trives.

2. ’Ledere af ledere’, 

områdeledere eller 

projektledere 

De hedder forskellige ting lokalt, men 

fællestrækket er, at de er ledere, som 

leder teamledere. Det kan være ledelsen 

eller lederne i en boldklub, hvor der fx 

er 25 frivillige, som træner 5 forskellige 

aldersgrupper. Områdelederen har 

ansvar for, at de 5 tovholdere for de 5 

aldersgrupper trives med opgaven. 

Eksempel på overordnet fokus for 

’ledere af ledere’:

At områdets eller arbejdsgrenenes 

ledere trives og udvikles. Du er ikke 

udførende på de opgaver, som ligger 

inden for teamledernes områder – 

med mindre det er specifikt aftalt. Du 

understøtter i højere grad og giver 

fx feedback på ting, som de frivillige 

ledere kan være i tvivl om. Endvidere 

vil du være med til at sikre, at områdets 

målsætninger nås indenfor rammerne, og 

at der er sammenhængskraft internt på 

tværs af arbejdsgrene. Er du ansat, vil du 

sandsynligvis også sætte nye projekter i 

gang, hvis initiativet kommer fra centralt 

hold.
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Ledelsesruten er ikke færdig i og med, at vi har fundet 3 

ledelsesniveauer. Det er helt afgørende at beskrive de ansvarsområder 

eller bedre de konkrete kompetencer, som gør sig gældende for de 

forskellige niveauer. Ved at konkretisere kompetencerne synliggøres 

den reelle forskel i fokus på niveauerne. I kapitel 7 kan du læse mere 

om, hvordan dette gøres.  

Mange organisationer har en form for ledertræning, hvad 

enten det er kurser eller noget mindre formelt. Arbejder 

man med ledertræning, vil man hurtigt erfare, at det er 

forskelligt hvilke udfordringer, man sidder med, om man er 

teamleder eller bestyrelsesmedlem. Hvis det er svært at få 

frivillige til at deltage i ledertræning, kan en årsag være, at 

det, der undervises om, ikke er relevant for dem. Man tager 

måske fat i emner som anerkendende teori, kommunikation 

og visionsudvikling. Emner, som man synes er relevante, 

men teamledere oplever ikke, at det er det, de har brug for. 

De vil hellere høre om hvervning, motivation og selvledelse. 

Ved at tydeliggøre hvilke kompetencer, der er vigtige på de 

forskellige niveauer, øges chancerne for at ledertræning 

rammer i mål og interesserer de frivillige.

Formålet med de tre niveauer

De tre niveauer er valgt, fordi de er genkendelige i langt de fleste 

større frivillige organisationer. Vi er klar over, at alle niveauer ikke 

findes i alle organisationer, og at beskrivelserne ikke nødvendigvis 

rammer helt plet. Er det tilfældet i din situation, så tag et stykke papir 

og tegn en rute, som passer til din organisation.

Ledelsesruten kan tydeliggøre en udfordring, som vi er stødt på 

adskillige steder i Ledfrivillige.dk. Et eksempel: Den mindre lokale 

forening ’Grus’ består af en bestyrelse på 6 personer og ca. 30 

frivillige i 5 teams. Bestyrelsen er arbejdende og indgår på lige fod 

med de frivillige i de 5 teams - om end de fleste også er teamledere. 

Bestyrelsesmøderne går ofte med håndtering af lavpraktiske 

problemer. Efter noget tid hører bestyrelsen, at de frivillige spørger 

efter retning og vision for arbejdet. Man synes, det går lidt i tomgang. 

Organiseringen er ikke længere gavnlig for aktiviteterne og de 

frivillige. Det hele påvirker den ellers gode stemning i foreningen Grus.

Problemet for Grus er, at medlemmerne af bestyrelsen ikke har været 

opmærksomme på deres ansvar som organisationsledere. De har været 

optaget af opgaver, som områdeledere og teamledere burde varetage. 

Havde de været opmærksomme på ledelsesruten, ville de måske 

opdage, at de som bestyrelsesmedlemmer kunne få meget travlt, 

fordi de jonglerer med hele 3 ansvarsområder i ledelsesruten på en 

gang. Når vi har travlt, har vi en tendens til at klare de lavpraktiske 

ting og glemme de overordnede diskussioner. Problemet er, at de 

overordnede ting er vigtige opgaver, og organisationen visner, hvis der 

ikke er nogle, som snakker vision eller tager fat i omstruktureringen, 

når der er behov. Ledelsesruten tydeliggør nødvendigheden af 

indsatsen på alle niveauer i organisationen.
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For nogle år siden var der en frivillig leder i RETRO, 

som nævnte, at det var svært at vide, om man gjorde det 

godt nok som leder. Dette førte til, at vi definerede 14 

ledelseskompetencer og værdier, som vi mente beskrev 

’god ledelse i RETRO’. På den måde havde ledere noget at 

navigere efter i forhold til, hvorvidt de gjorde det godt nok 

som ledere. Da disse 14 ledelseskompetencer skulle bruges i 

forbindelse med de ansatte, syntes der dog at mangle noget. 

Vi kom frem til den enkle realisering: God ledelse afhænger 

af, hvad du leder. Leder du frivillige, leder du ledere af ledere, 

eller er du organisationsleder dvs. at du leder helheden samt 

’lederen af lederens leder’? Teorien ’Leadership Pipeline’ 

blev introduceret, og vi tilpassede den vores sammenhæng 

i forhold til antallet af niveauer og kompetencer på de 

forskellige niveauer. Før havde vi ’basisledertræning’, nu har 

vi basisledertræning for teamledere og basisledertræning for 

ledere af ledere. Før havde vi samlet ledertræning, nu har vi 

ledelseskonferencer, hvor der er workshops, som henvender 

sig til de forskellige stop i ledelsesruten.

Afsluttende bemærkning

Det er vigtigt, at ledelsesruten ikke bruges som en undskyldning 

for at undgå kedelige opgaver, fordi de ’varetages jo længere nede i 

systemet’. Ledere og særligt bestyrelsesmedlemmer, som tager fat 

i kosten eller gør toilettet rent efter generalforsamlingen, skaber 

respekt omkring sig. Man går foran som et godt eksempel, når man tør 

tage de sure tjanser i ny og næ. Et af formålene med ledelsesruten er 

at understrege, at ledere ikke kun skal bruge tiden på toiletrengøring, 

hvis man har ansvaret for at lede en hel organisation. 

Sådan kan du bruge ledelsesruten i 

denne bog

10 ud af 12 kapitler opsummeres med ledelsesruten. Der 

nævnes kort de kompetencer, idéer og redskaber, som er 

gennemgået i kapitlet. Kompetencerne er sat op i ’de tre stop’ på 

ledelsesruten: 1) teamledere, 2) ’ledere af ledere’/områdeleder og 3) 

organisationsledere/bestyrelsesmedlemmer. Ved at læse afsnittet 

ledelsesruten i hvert kapitel kan du let få overblik over de redskaber, 

kompetencer mm., som typisk gælder dit ’stop’ på ledelsesruten.

Alle sider som handler om ledelsesruten er markeret med farve.
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