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Udgangspunkt

• Mange organisationer står i dag i den situation, 
at de skal styre og kontrollere aktiviteter, der 
enten ligger uden for deres domæne eller 
ligger indenfor domæner, hvor de 
grundlæggende ønsker selvstyring



Tese

• Leg bliver i stigende grad taget i anvendelse 
som magtteknologi

• Leg er en måde at iscenesætte et magtfrit rum, 
hvor magten undgår at komme i vejen som sig 
selv. 

• Leg er i dag en teknologi til socialitetsskabelse 
i organisationer, hvor magt kommer til kort



Vi har i dag

• Moppespil

• Stressspil

• Ledelsesspil

• Selvværdsspil

• Værdispil

• Familiespil

• …..

De er alle beregnet på organisatorisk udøvelse af ledelse



Leg og ledelse historisk

Invitation til at lege 
organisationen og 
dens sociale 
relationer frem

Legen skaber den 
organisatoriske 
realitet

Sociale 
skabelsesspil

Fra 1980

Træning og 
afprøvning af 
kompetent rolle 
udfyldning

Legen skal tilstræbe 
en simplificeret 
repræsentation af 
den organisatoriske 
realitet

Træning og 
simuleringsspil

Fra 1955

Tydeliggørelse af 
organisationens 
spilleregler

Legen symboliserer 
organisationens 
realitet

Kappestrid og 
rekorder

Fra 1880

Legens funktionForholdet 
leg/realitet

Legens formTid



At bryde isen i kommunikation, hvor kanalerne er frosset 
til

Isbryder

FormålStrategier

At omskabe en gruppe løst koblede teammedlemmer til et 
produktivt og dynamisk team, der kan lede sig selv, skabe 
egen målsætninger og strategier og forme egen identitet og 
gensidigt ansvar

Teamdannelse

At udvikle og forandre organisationen gennem udnyttelse 
og udvikling af de menneskelige ressourcer og gennem 
skabelse af lærende miljøer

HRM,  organisations 
ledelsesudvikling 

At skabe den rette atmosfære, hvor medarbejderne har det 
sjov, hvor der præsteres og hvor medarbejderne har en 
vinders attituder

Sjov og attitude

At skabe en organisation, der er i stand til konstant at 
forbedre sig selv gennem systematisk databaseret læring

TQM

At skabe selvtillid, selvværd, identitet, godt samarbejde, 
gensidighed og kommunikation

Terapi



”Slave for en dag”

• Medarbejderne belønnes med legepenge for nogle 
bestemte gøremål på arbejdspladsen f.eks. 
punktlighed, opfyldelse af bestemte mål og oprydning 
ved arbejdsstationen. 

• Efterfølgende afholdes en auktion, hvor den 
medarbejder, der kommer med det højeste bud, 
vinder retten til at få sin leder som en slave for en 
dag, 

• Det hedder i spillebeskrivelsen ”hvad kan være 
sjovere end bossing the boss”



Jens Hansens Bondegård

• Denne leg går ud på, at deltagerne skal bruge dyre lyde til at 
genkende hinanden. 

• En af deltagerne melder sig frivillige til at være bondemanden. 
Resten af deltagerne er gårdens dyr. Bondemanden gives bind 
for øjnene og snurres rundt. Omkring ham står resten af 
deltagerne. Bondemanden skal så kalde dyrene til sig ved 
f.eks. at sige ”ko”. Den nærmeste deltager skal så give sig til 
kende ved at sige ”muuh”. Bondemandens opgave er derefter 
at genkende deltagerne på deres lyde.

• Når alle har prøvet at være bondemand er legen slut 
• Legen skal løsne op for interne spændinger og gensidig 

usikkerhed



Her et par mere avancerede og 
politiske eksempler



Kort og Godt – en serie spil for 
Folkeskolen

• ”Kort og godt i familien”, ”Kort og godt i 
indskolingen”, ”Kort og godt 3.-6. klasse, og 7.-10 
klasse”, samt ”Ærlig snak I, Et samtalespil til 
forældremøde fra Børnehaveklasse – 5. klasse” er en 
spilserie. 

• Nogle af versionerne af Kort og godt er vidt udbredte 
og indkøbt af 70 % af alle folkeskoler i Danmark i 
den danske Folkeskole



Socialpædagogiske samtalespil

• Fælles for alle spillene er, at de beskrives som 
socialpædagogiske samtalespil med kort og terning

• Deltageren trækker et kort, læser det op og giver det 
videre til en af de andre deltagere, som vedkommende 
mener, kortet passer til. 

• Hvert kort efterfølges af en samtale, der er lidt 
forskelligt struktureret i de forskellige spil

• I spilleguiden understreges, at ”Spillet er et 
samtalespil, hvor alle er vindere”

• Når alle kortene er delt ud følger derfor en såkaldt 
efterbehandling af spillet







”Værdier på spil”

• ”Værdier På Spil er udviklet til brug i frivillige sociale 
organisationer. Spillet kan spilles af medlemmer, frivillige og 
ansatte, som i fællesskab ønsker at debattere menneskesyn og 
personlige værdier i deres frivillige arbejde. Formålet med 
spillet er at skabe refleksion og bevidsthed om grundlaget for 
den enkelte deltagers holdninger og handlinger. Gennem 
samtale og debat sætter spillet fokus på den enkelte frivilliges 
forhold til andre frivillige, brugere og lokalsamfundet. Der er 
ingen rigtige eller forkerte svar i spillet, idet formålet er at 
blive klogere på sig selv og hinanden” (Center for frivilligt 
socialt arbejde 2002). 



Kort om spillet

• Spillet ligner et familiespil
• Det består af en spilleplade med felter, der ligger efter 

hinanden i en cirkel
• De forskellige felter har forskellige figurer med navne på. 
• Desuden er det fire plastik spillerbrikker i forskellige farver,

en terning og 6 stak kort. De seks stak kort hedder henholdsvis 
Peter Pop-kort, Marlene Moral-, Pia Provo-, Rasmus Retfærd-, 
David Drømmer- og Emma Dilemma-kort. 

• Alle kortene har farvelagte tegninger af de figurer, de 
repræsenterer

• Spillet går så ud på at samle kort. Den spiller, der først har 
samlet et af hvert har vundet





Refleksionskort

• Hver gang en spiller lander på et felt trækkes et kort, 
der matcher feltets figur. Lander man på Emme 
Dilemma, trækkes et Emma dilemma-kort. 

• Spilleren læser kortets spørgsmål op og besvarer det 
først selv. Derefter skal de øvrige deltagere 
kommentere, debattere eller spørge ind til spillerens 
svar. På den måde styrer spillet altså fortsatte 
samtaletemaer spillet igennem. 

• De forskellige figurer, repræsenterer ifølge spillet 
selv seks forskellige typer af frivillige. 

• Kortenes spørgsmål bliver derfor stemmer for de 
forskellige frivilligtyper. 



Rasmus Retfærd kort

• ”Rasmus Retfærd vil gerne vide, om din forening 
betragter frivillige og brugere som ligeværdige 
mennesker? Hvordan kommer dette til udtryk i 
dagligdagen?”

• ”Rasmus Retfærd synes meget godt om 
foreningsfriheden i Danmark. Synes du, at enhver 
skal have ret til at melde sig ind i din forening? Er der 
nogle personer, de ikke vil have som medlemmer?”



David Drømmers kort

• ”David Drømmer ønsker sig et samfund, hvor 
borgerne hjælper hinanden i vanskelige situationer og 
er hinandens kræfter. Bidrager dit frivillige arbejde i 
din forening til at skabe et sådant samfund?”

• ”David Drømmer er overbevidst om, at der er mere 
mellem himmel og jord, end man tror. Han gør bl.a. 
meget højt op i at læse sit stjernetegn i bladene, og 
han har engang fået lagt sig horoskop. David 
Drømmer synes også, at hans forening skal have lagt 
et horoskop for dens fremtidige arbejde. Hvad synes 
du om sådan et forslag? Hvorfor?”



Marlene Moral

• ”Marlene Moral er god til at hold på hemmeligheder. 
Hun synes, man som frivillig altid skal tie stille, hvis 
man har lovet ikke at fortælle noget videre. Er du 
enig med Marlene Moral? Kan der være 
undtagelser?”

• ”Marlene Moral synes, hun har en god opdragelse 
med hjemmefra, at hun har mange livserfaringer, med 
i rygsække, og har lært en masse som frivillig de 
sidste to år. Er det i orden, at hun giver mennesker, 
som beder om hjælp, gode råd og hjælper dem til at 
se, hvad der er rigtigt og forkert?”



Peter Pop kort

• ”Peter Pop er meget glad for at arbejde som frivillig 
på det lokale værested, fordi han får en masse nye 
venner blandt de andre frivillige. Han synes bl.a., der 
er et godt fællesskab og nogle fede byture efter 
arbejdstid. Peter Pop spørger dig, hvad du gerne vil 
have ud af at arbejde som frivillig?”

• ”Peter Pop synes, der er vigtigt, at man som frivillig 
kan komme og gå i foreningen alt efter om man har 
tid og overskud. Han synes ikke, foreningen skal 
stille for mange krav til de frivilliges arbejde og 
opførsel, - for så er der ingen, der giver at arbejde der. 
Hvilke krav synes du, man kan stille til en frivillig?”.



Tre logikker

• Magt
• Pædagogik
• Leg



Magtens logik

Styrer
(magtoverlegenhed)

+

Styret
(magtunderlegenhed)

-

Magt Tvang



Pædagogikkens logik

Bedre 
dannelsesmæssigt 

+

Dårligere 
dannelsesmæssigt

-

Pædagogik



Legens logik

De handlinger, vi nu giver 
os af med, betegner ikke 
det, som de handlinger, 
disse handlinger betegner, 
ville betegne 
(leg)

De handlinger, vi 
nu giver os af med, 
betegner det, som 
de betegner

(virkelighed)

Leg



Hvordan sætter de forskellige spil 
forholdet mellem leg, magt og 

pædagogik?

Leg og pædagogik kobles i magtens fordoblede 
form af mægtiggørelse

Sociale skabelsesspilFra 1980

Magt og pædagogik kobles og pædagogikken 
parasitter på legens kode

Træning og 
simuleringsspil

Fra 1955

Magten parasitter på legens kodeKappestrid og rekorderFra 1880

Forholdet leg/magt/

pædagogik

Legens formTid



Refleksionsspørgsmål

• Er lege en rimelig måde at styre på, når regler og autoritet ikke 
går an?

• Hvordan hænger leg på kommando sammen med frivillighed?
• Fører leg i organisationer til dobbeltbundet kommunikation, 

hvor deltagere har svært ved at vide, hvad der er leg og hvad 
der er alvor?

• Frivillig bliver man af virkelyst. Er refleksionslege 
befordrende eller drænende for denne?

• Er Peterpop en helt eller en latterlig figur? Hvis alle figurerne 
er latterlige snarere end forbilledlige, hvori ligger legens 
opbyggelighed?
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Trylle-formler i det frivillige 
arbejde

Holger Højlund, LPF, CBS, den 8. maj 2007



Trylle-formler  

• Afparadokserer og gør det muligt at 
fortsætte

• Sikrer realitetskontakt

• Bidrager til enhed (og refleksion)



”Charter for samspil” 2001

• Et dokument der afklarer identitet for 
parterne hver for sig og for hinanden

• Et tilbud om at være i hinandens 
omverdener

• Et koblings-dokument



”Der er brug for en omfattende og alsidig  
og frivillig indsats; men den skal ikke 
erstatte den offentlige indsats”



”Det offentlige kan ikke sikre, at Danmark 
har en bred vifte af foreninger og andre 
frivillige organiseringer – det kan kun det 
frivillige selv. Men det offentlige har en 
forpligtelse til at medvirke til, at det ikke 
gøres unødigt besværligt at udføre en 
frivillig indsats. Derfor skal kommende love 
m.v. vurderes i forhold til deres 
konsekvenser for den frivillige indsat, 
således at de ikke får utilsigtede 
virkninger. Det offentlige anerkender og 
støtter den frivillige indsats”. 



Et frihedsbrev til frivillige

• At aktivere hinandens frihed

• At forpligte sig på hinandens frihed 

• At skabe billeder af hinanden og at 
skabe sig i hinandens billede



Frihedens trylle-ord

• At give den enkelte borger forpligtende 
fællesskaber 

• At styrke samfundets sammenhæpngskraft

• At bidrage til og respektere organisatorisk 
mangfoldighed

• At styrke og udvikle samspillet 

• At fastholde og udvikle det frivillige

• At synliggøre og fremme



Styring gennem frihed

”Det frivillige Danmark/Foreningsdanmark

er en engageret og kritisk med- og 
modspiller til det offentlige. Det bidrager til 
at livskvalitet og velfærd for den enkelte, 
de mange og samfundet. Det frivillige 
Danmark/Foreningsdanmark kan vise det 
offentlige nye veje og bidrage til 
samfundsudviklingen”



Kvalitets-reform 

”Reformen skal føre til, at borgernes behov 
kommer i centrum og at de offentlige 
ansatte får en mere attraktiv arbejdsplads 
på alle niveauer…Sigtet for projektet må
derfor være at udvikle den offentlige sektor 
til en moderne servicevirksomhed, hvor 
kundernes behov og løsning af kundernes 
problemer er i centrum for alle dele af 
arbejdet.”



…at lytte til borgerne og medarbejderne, 

der har fingeren på pulsen



Responsivitet (??) 

Diagnose Brugerinformation

Velfærdssystem

Frit valg Tilfredshedsmåling

Borger/bruger

??



Responsivitet

Dialog om aktiviteter i 
hverdagen

Irritations-felt

Dialog om udvikling

Irritations-felt



Vilje til synlighed

”En kvalitetsstandard skal indeholde 
generel serviceinformation til borgerne om 
den hjælp, de kan forvente fra kommunen, 
hvis de får behov for personlig og praktisk 
hjælp m.v. 



”…. Kvalitetsstandarden skal dermed 
indeholde en beskrivelse af det 
serviceniveau, som kommunalbestyrelsen 
træffer beslutning om. Beskrivelsen af 
indholdet, omfanget og udførelsen af 
hjælpen skal være præcis, og der skal 
samtidig opstilles kvalitetsmål 
(operationelle mål), som det efterfølgende 
er muligt for kommunalbestyrelsen at 
bedømme indsatsen efter.” (BEK 328 § 2, 
stk. 2)



Kvalitetens trylleord

• Synlighed 

• Objektivitet

• Sammenlignelighed 

og…. at lytte til dem, der har fingeren på
pulsen







Kritikken

Minuttyranniet vinder altid: Det er 

umuligt at kæmpe mod kontrollen af 

tal, for der er kommet en ny 

overklasse, hvis eneste hverv er at 

administrere det 

(Urban 2. feb. 2005)



”Foreninger og organisationer der 

modtager offentlig støtte, bør 
have beskrevet værdier, mål og 
rammer for deres arbejde. 
Beskrivelserne udarbejdes af dem 
selv uden offentlig indblanding”



Styring gennem kvalitet

• Krav om selv at formulere sin synlighed

• Flere synligheder end en enkelt, hvem sikrer 
enheden?



Forhandlet virkelighed

• Frihed og synlighed er til forhandling 

• Organisationer opfinder sig selv

• Fremtidshorisonten skifter, når en ny 
selvbeskrivelse produceres



Frivilligt arbejde i kvantitative kasser?

Erfaringer med effektmåling i det frivillige sociale arbejde

Anne Juel Jensen



Indhold

� KFUM’s Sociale Arbejde og dokumentation

� Dokumentationspilotprojekt: Processen

� Workshops med Rambøll Management

� En hverdag i en social café

� Erfaringer og indikatorer

� Workshops med Center for frivilligt socialt arbejde

� Frivilligt arbejde i kvantitative kasser?



KFUM’s Sociale Arbejde og dokumentation

� KFUM’s Sociale Arbejde

– 70 institutioner

– 1339 frivillige

– 1493 besøgende pr. dag i 26 sociale caféer

– 855 hjemløse huses i 2006 på 10 bosteder

� Hvorfor være med i et dokumentationsprojekt?

– Vise vores arbejde – og at det virker

– Hellere være med og kunne påvirke end stå udenfor

– Indblik i andre dokumentationsformer



Dokumentationspilotprojekt: Processen

� Pilotprojekt
– 1. fase: Rambøll Management

� Workshops
– Lave forandringsteori

– Høre om mål, målgruppe og aktiviteter

� Udvikle indikatorer

– 2. fase: Center for frivilligt socialt arbejde
� Implementere indikatorerne i organisationerne

� Opstart af andet pilotprojekt med nye organisationer

� Erfaringsopsamling og vidensdeling

– 3. fase: Organisationerne bliver selvkørende



Workshops med Rambøll Management (I)

� Deltagerne

– Brugere, frivillige, medarbejdere og ledere fra de to sociale 
caféer/væresteder

– Chef, landskonsulent og metodeudvikler fra hovedkontoret

� 1. workshop: Café Paraplyen, Frederiksberg

– Indhold

� Definering af målgruppe

� Mål (langsigtede, mellemlange og umiddelbare)

� Aktiviteter på de to sociale caféer



Workshops med Rambøll Management (II)

� Resultatet af 1. workshop

– Dilemma i forhold til målgruppen

� Definering mens målgruppen er til stede!

– Dilemma i forhold til mål

� Forandringsfokus > < fristedet

� 2. workshop: Folkekøkkenet/Bænkevarmerne, Kolding

– Indhold

� Fortsat diskussion om målgruppen

� Fortsat diskussion om mål



En hverdag i en social café

Projekter

Omkring 
100 

besøgende

Ca. 30
frivillige

Assistent/
stedfortræder

Leder

Behov

Vold/trusler

Omsorg 
som 

metode

Støtte-
Kontakt-
Person 

Mad

Snak

Omsorg

At blive 
taget 

alvorligt

At blive 
hørt

At blive 
set

Aktiviteter

Direkte
i

arbejde

•Respekt

•Tid

•Tillid

•Omsorg 

•Værdighed

•Tryghed

•… og ingen løftede pegefingre!
Bad

Arbejdsgrundlag:

•Næstekærlighed

•Accept

Traditioner



Erfaringer og indikatorer (I)

� Rambøll Managements rapport

– Problematik omkring målgruppedefinering

� Anbefaling: ”at man søger at identificere centrale målgrupper”

– Problematik omkring måldiskussion

� Kommentar: ”at man ikke ønsker at placere den sociale indsats i 
et brugerforandringsperspektiv”

– Indikatorerne

� Anbefaling: ”Antal brugere der…” � registrering af brugerne

– Problematik: Registrering ~ tillidsbrud

– Optælling af brugere � se Dokumentationshæfte 2006



Erfaringer og indikatorer (II)

– Generelle kommentarer

� ”Hvis organisationen ikke har fokus på egen udvikling, eller 
ikke ser dokumentations- og effektdata som en væsentlig 
drivkraft i denne udvikling, er det næppe en organisation, man 
skal udvikle dokumentations- og effektstyringsmodeller 
sammen med” (s. 14)



Erfaringer og indikatorer (III)

� Opfordring fra Socialministeriet:

– Vi vil gerne snakke med folk med erfaringer indenfor området

– Beskrive det ubeskrivelige � forklar, hvad I gør

� Sæt ribben lavere: Forklar målgruppen og beskriv målene 

� Forklar hvorfor frivillig arbejdskraft gør en forskel!

– CFSA’s observationer fra workshops: 

� Forandringsrettet optik hos ledere og ansatte

� Her og nu optik hos frivillige – ikke det lange perspektiv



Workshops med CFSA

� 3 forandringsteorier

– Ind i huset

– Det andet hjem

– ”Skubbet”

� Indikatorer

– Indledende snak med bruger/gæst

– Fødselsdagsopkald til (ex-)frivillige

� Forskel mellem social café og kommunen:

– Tilbagefaldssikring � løsningssikring 

– Socialt netværk



En social café
=

Virkelighed

Frivilligt arbejde i kvantitative kasser?

En social café
=

Virkelighed

En kvantitativ kasse
=

Teori

En kvantitativ kasse

Teori



Dokumentation og 
effektmåling af frivilligt 

socialt arbejde ---

Vidensklub for Strategi og Ledelse 
i frivillige organisationer den 8. maj 2007



2Slide10-05-2007

Temaer i oplægget ---

� Hvordan kan man bruge resultatbaseret styring – eller 
performance management – som redskab til dokumentation af 
frivilligt socialt arbejde

� Hvad er udfordringerne ved at anvende resultatbaseret styring –
eller performance management – til dokumentation af frivilligt 
socialt arbejde
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Aftale om satspuljen på det sociale område 
2006-2009 ---

”Satspuljepartierne er enige om at sætte øget fokus på effekten af 
indsatsen overfor de udsatte grupper. 

Der er behov for i stigende omfang at kunne dokumentere, om en 
given indsats i forhold til en bestemt målgruppe har den ønskede 

effekt. 

Derfor er det aftalt, at der iværksættes et forskningsprojekt, der 
skal udvikle metoder til effektmåling på området.”

Kilde: Aftale om satspuljen på det sociale område 2006-2009
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Projektets formål ---

� at indhente viden om, hvordan det er muligt at dokumentere det 
frivillige sociale arbejde, der udføres

� at understøtte organisationerne i at udvikle indikatorer, der kan 
give viden om indsatser, resultater og virkninger

� at vise i praksis, hvordan en frivillig organisation kan blive bedre 
til at udføre sit eget sociale arbejde gennem udviklingen af et 
dokumentationssystem
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Projektets deltagere ---

Tre frivillige organisationer:

� Red Barnet, hvor der var fokus på feriefamilieprogrammet 

� KFUM’s sociale arbejde, hvor der var fokus på sociale caféer og 
væresteder

� Børns Voksenvenner, hvor der var fokus på børns voksenvenner
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Projektets indhold ---

Udgangspunkt i resultatbaseret styring eller performance management

� At få organisationer, der levere sociale indsatser, til at reflektere over, 
hvorfor de gør, som de gør, og hvem de gør det for

� At udvikle forandringsteorier for de enkelte organisationers indsats, som 
grundlag for identifikation af indikatorer på for den enkelte 
organisations aktiviteter, resultater og virkninger

� At opbygge dokumentationssystemer, der kan hjælpe organisationerne 
til at få viden om, hvordan deres sociale arbejde rent faktisk virker for
de borgere, man leverer socialt arbejde til
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Hvad er resultatbaseret styring ---

En styringsmodel der har fokus på
effekterne af offentlige indsatser
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Definitioner ---

Tilgangen kan karakteriseres ved fire grundlæggende elementer:

� Formuleringen af strategiske effektmål, som er styrende for indsatsen

� Præcisering af forventede effekter og organiseringen af indsatser og  
ressourcer herefter

� Løbende monitorering og vurdering af indsatser, resultater og 
virkninger

� Styrket ansvarliggørelse på baggrund af løbende feedback på
præstationer 

(UNDP, 2000: 3)
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Sondringer ---

� Resultatbaseret styring (performance management) er en 
styringstilgang med fokus på effekterne

� Styringstilgang som anvender informationsstrømme om indsatsens 
resultater (effekt på kort og mellemlang sigt)

� Tilgangen kan gennem kontinuerlig dokumentation sandsynliggøre, at der 
er en sammenhæng mellem indsats og tilsigtet effekt

� Tilgangen kan dokumentere om der skabes de politisk fastlagte resultater

� Effektmåling
� Forskningstilgang som søger at fastslå, at der er en kausal sammenhæng 
mellem indsats og virkning (langsigtet effekt) som ikke ville være sket uden 
indsatsen

� Målemetoder kan variere i validitet og evidens (fra forholdsvis simple 
tidsserieanalyser til randomiserede kontrolgruppe designs)
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Evidenstrappen ---

’Solstråle’
historier

Ingen 
dokumentation

Tilsyneladende 
effekt

Dokumenteret 
effekt

Bevist effekt

Forskningsbaseret 
dokumentation – fx 
randomiseret kontrolleret 
forsøg eller metareviews

Ingen viden 
om effekt Systematisk 

dokumentation
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De centrale fokusområder i 
resultatbaseret styring ---

Strategisk målformulering1

Planlægning2

Indikator-
udvikling

3

Budgettering
4

Styring af 
arbejdsprocesser 5

6

Rapportering 7

Evaluering 
og målinger 

Eksplicitering af 
forandringsteori
enB

Løbende 
opfølgning C

Forankring D

Effektmål

A
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Hvad er en forandringsteori ---

� Forandringsteori:

� Tydeliggør organisationens strategiske mål

� Tydeliggør hvad der skal opnås, for hvem, og hvordan 

� Tydeliggør hvad der er en succes

� Skaber fælles sigteline med udgangspunkt i strategien

� Opbygger kapacitet i organisationen

� Styrker evaluerbarheden af indsatsen

� Skaber en grundsten for resultatbaseret styring
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Eksempel på en forandringsteori ---

Input Output Umiddelbar effekt Langsigtet effekt

Interne 

ressourcer:

Red Barnets 
faglighed
Budget

Eksterne 

ressourcer:

Feriefamilier
Familieplejen 
Danmark

Besøg 
mellem 
feriefamilier 
og barnet

Større 
trivsel for 
børn og 
forældre 
med 
svagt 
netværk

Udvidelse af 
børnenes 
sociale 
forståelse

Forskellige 
aktiviteter, 
såsom 
tivolibesøg, 
spil, læse 
bøger osv. 

Udvikling af 
gensidige 
relationer til et 
ekstra 
familienetværk

Organisatoriske 
forudsætninger:
-Information om 
projektet
-Godkendelses-
procedure
-Matchning af 
barn og familie Kurser for 

feriefamilier

Viden og 
inspiration 
til 
feriefamilier

Rådgivning

Konflikthån
dtering, 
støtte til at 
undgå brud

Flere forældre 
ressourcer

Problem: Børn af forsørgere eller familier med knappe ressourcer 
og med et lille netværk, har lavere trivsel end andre børn
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Erfaringer fra projektet ---

� Udgangspunktet for resultatbaseret styring er, at indsatserne skal skabe 
forandring for brugerne, men ikke alle frivillige organisationer har som 
målsætning at skabe forandring ---

� Forandringsteorien bygger på en eksplicitering af antagelserne om, hvad der 
virker i indsatsen, men flere af organisationerne lægger vægt på metodefrihed i 
relationen mellem de frivillige og brugerne ---

� Det frivillige arbejde er drevet af ”en særlig ånd”, som delvist er forankret i, at 
der ikke foregår registreringer af brugerne, men at brugerne derimod har et 
frirum ---

� Der er begrænset tradition for dokumentation af frivilligt socialt arbejde, og at 
det ofte er holdningen, at de frivillige kræfter ikke skal bruges på dokumentation, 
men i arbejdet med brugerne ---

� Det frivillige sociale arbejde har begrænset organisatorisk kapacitet til at arbejde 
med dokumentation og de særlige ledelsesmæssige forhold begrænser 
mulighederne for systematisk brug af dokumentation ---
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Anbefalinger til arbejde med dokumentation af 
frivilligt socialt arbejde ---

� At frivillige organisationer bør inddrages på deres egne præmisser og 
med respekt for de frivillige organisationers værdisæt ---

� At udviklingen af metoder og systemer skal tage højde for, at frivillige 
organisationer arbejder med særlige styrings- og ledelsesforhold i kraft 
af arbejdets frivillige karakter ---

� At ambitionerne for dokumentation skal afstemmes med de faktiske
muligheder for meningsfuld dokumentation, der kendetegner den 
frivillige sektor og den enkelte frivillige organisation ---

� At resultatbaseret styring kan være én model for at arbejde med 
dokumentation og effektmåling i nogle frivillige, sociale organisationer, 
men at det stiller særlige krav til organisationen 
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Kvalitet, styring 
og autonomi

Anders la Cour

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
Konferencen ”Evaluering og kvalitet 

i det frivillige sociale arbejde” 2007.



Statens stigende interesse for det 
frivillige sociale arbejde:

1) Interessen og anerkendelsen (ved socialminister Ritt 
Bjerregård 1980)
2) Behovet for et bredere samarbejde mellem det 
offentlige og de frivillige (Finansministeriet 1983).
3) Ønsket om evalueringer (Socialministeriet 1997).
4) Ønsket om uddannelse af de frivillige (Center for 
frivilligt socialt arbejde 2002, Socialministeriet 2003)
5) Ønsket om udviklingen af mere integrerende 
samarbejdsformer, som f.eks. Partnerskaber 
(Socialministeriet 2003, Center for frivilliges socialt 
arbejde 2004).
6) Ønsket om effektmåling af den frivillige indsats 
(Socialministeriet 2006, Rambøll Management 2006).



”En tid for dokumentation –
også i den frivillige verden”

”Det er ikke længere det offentlige, der 
detailregulerer, hvad forskellige tilbud skal 
indeholde…I stedet handler det om brugere, 
der selv skal kunne vælge de tilbud, som de 
mener, de har brug for. Offentlige 
myndigheder, der bestiller opgaver…En
lang række organisationer, der fra deres 
forskellige udgangspunkter og med 
forskellige værdier leverer de tilbud”
(Rambøll Management 2006:2-3)



1) Hvorfor har vi overhovedet 
frivillige organisationer?

2) Hvad er det der gør at de 
repræsenterer et alternativ til det 
offentlige velfærdssystem?



Refleksionsbehov!

1) Hvad er den pågældende frivillige 
organisations grundlæggende 
funktion?

2) Hvad er dens ydelse?

3) Refleksion over relationen mellem 
funktion og ydelse!



Kvalitet i et funktionsperspektiv:
Hvad den frivillige og ”den anden” på
mødets egne betingelser definerer som 
kvalitet!

Kvalitet i et ydelsesperspektiv:
Når ydelsen skaber den intenderede 
effekt, som passer til organisationens 
målsætning!



Kvalitet i et funktionsperspektiv:

1) Mødet sker på de deltagende 
menneskers egne præmisser!

2) Der er netop ikke tale om en metode 
som gør ”den anden” til et objekt!

3) At mennesker søger hjælp hos de 
frivillige organisationer, bl.a. fordi de 
ikke ønsker at blive udsat for målrette 
socialt arbejde!



Eller mere præcist formuleret:

De frivillige organisationers kvalitet er 
måske netop, at de ikke arbejder ud fra 
en på forhånd ekspliciteret 
forandringsteori, at de ikke arbejder 
med målgrupper, at de ikke på forhånd 
har defineret problemet, men lader det 
være op til situationen og ”mødet” at 
afgøre hvad problemet er!



”Hvis man er interesseret i at udvikle et 
dokumentations- og effektsty-
ringssystem på dele af det frivillige 
område, er det vores erfaring, at man 
kommer længst i en pilotfase, såfremt 
man arbejder med de organisationer, der 
har en opfattelse af, hvordan de kan 
udvikle sig, der stemmer overens med 
de rationaler der ligger tilgrund for 
dokumentationsperspektivet” (Rambøll 
Management 2006:13).



Udviklingen i statens 
frivillighedspolitik går hen imod:

• Øgede krav til stringente 
afrapporterings standarder

• Øget vægt på ”objektive” standarder 
for måling af effekter

• Ekspanderingen af det offentlige tilsyn 
med de frivillige organisationer 



Risici ved denne udvikling:

1) De frivillige organisationers særlige    
værdier underløbes:

- fra relations- til metodetænkning.

- afgørende skred i kvalitetsforståelsen.

2) De frivillige organisationer risikerer at 
blive til forlegne organisationer:
- De bliver stillet til ansvar for forhold   de 

ikke har nogen indflydelse på.

- De bliver selv en integreret del af det de 
forsøger at kritisere. 
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