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Intro til 
adfærdsdesign
Back to basics

.



Med adfærdsdesign bygger vi bro mellem 
intention og handling



Mennesket er ikke logisk, men psykologisk, 
Eller: BIO-logisk
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Eksempel - Corona og adfærdsdesign

System 2



Eksempel - Corona og adfærdsdesign

System 1



Et opgør med tanken om det altid rationelle 
menneske

1. Menneskets hjerne har ikke fulgt med udviklingen – vi agerer som urmennesker når vi handler

2. Mennesket har begrænset rationalitet, viljestyrke og ressourcer

3. Menneskers handlinger er ofte baseret på erfaringer eller intuition frem for grundige overvejelser

4. Vi er flokdyr, og vil gerne passe ind – andre stammer kan være svære at bede om optagelse i

5. Vi skal ikke bede (aben) om for meget – tænk i små skridt!





Adfærdsdesign som 
metode og mindset

‹nr.›



1. Design til personernes hverdag 



2. Identificér og afmontér barrierer
Det er ofte personlige barrierer, der spærrer vejen for en adfærdsændring. 

Brug tid på at finde dem, og tal ind i dem! 



3. Tænk i små skridt 
ad gangen

 Undgå at kæden hopper af undervejs

 Tænk i mikrohandlinger



4. Oversæt fra strategi 
til adfærd

Lav et konkret adfærdsmål 

Passerer det videotesten?

Har du gjort den ønskede adfærd så specifik, at 

en outsider ville kunne det på en video og 

bekræfte, om det skete eller ej?

”Jeg vil være mere fysisk aktiv”

”Jeg vil møde til svømning på voksenholdet på 

3.11 kl. 19.30”
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Ledelse og motivation af 
frivillige



Tordenskjolds soldater, ildsjæle, som brænder ud 

Dem der plejer, det lange seje træk   

Frivilligt arbejde, rekruttere og fastholde 

Møder, dagsorden og referat, Generalforsamling, 

Pligt og nødvendighed 



Fantastiske frivillige, engagement, 

En unik mulighed, succes, samfundssind 

Fabelagtig fremtid, fællesskab 

Begejstring, lyst, glæde, indflydelse  

Tradition, fest, frivillig fredag og ansvar  



Fakta om frivillighed – stabil, men måden ændrer sig



Fællesskabet i forandring

• Pligtorienterende

• Arvet

• Bundet til et sted

• Fokus på det kollektive

• Lukket

• Hierarkisk

• Tidsbundet og planlagt

• Kontinuerligt og uden tidsbegrænsning

DET MODERNE FÆLLESSKABDET TRADITIONELLE FÆLLESSKAB

• Lystorienteret

• Tilvalgt

• Interaktivt og knyttet 
til relationer

• Fokus på individet i 
kollektivet

• Åbent

• Flad struktur

• Fleksibelt og spontant

• Projektorienteret og 
tidsbegrænset



Ellen Margrethe Dahl Gren 2019 

Den altoverskyggende forandring, der kan 

konstateres, er således, at frivilligheden for 

et stigende antal mennesker, og særligt de 

unge, bliver løst tilknyttet, kortvarig og 

selvorganiseret. Det er markant anderledes 

end den traditionelle frivillighed, hvor man 

typisk er medlem af den forening, man 

arbejder frivilligt for, og hvor engagementet 

er langvarigt – måske endda livsvarigt.

Frivilligheden i forandring 



7 frivillighedstyper

Tips

Brug værktøjer fra Den 

nye frivillighed 

Den sociale

Social engagement og 
fællesskabet

Lederen

Placering i hierarkiet -
indflydelse

Den altruistiske 

Gør noget for andre

Den ambitiøse

Kompetenceopbygning

At få noget på CV’et

Materialisten

Materiel 
kompensation/ 

belønning

Den identitetssøgende

Selvprofilering og 
statusmarkering

Den interessebetonede

Interesse i sagen         
eller aktiviteter i 
organisationen



Varighed
Mange frivillige ønsker kortere varighed af og løsere tilknytning til det frivillige arbejde. 

Man kan arbejde med det tidsmæssige perspektiv ved at opdele engagementslængden i 

fire kategorier:

Vi skal væk fra ”præstationskulturens alt-eller-intet-indstilling” – også når det kommer til 

frivilligt arbejde.

DET LIVSLANGE 

ENGAGEMENT

Det livslange 
engagement

Det 
langvarige 
engagement 
(+6 måneder)

Det korte 
engagement
(- 6 måneder)

Det 
enkeltstående 
engagement



Den fundamentale udfordring for 

foreningerne, der benytter den frivillige 

arbejdskraft, er at de er nødt til at følge 

med tiden og imødekomme den nye 

form for frivillighed. Ellers går de glip af 

alt det, frivillige er parate til at give – og 

det er meget. 



Den nye frivillighed – gode råd 

Se indad – er vi klædt på til at arbejde med Den nye frivillighed? 

 Tag udgangspunkt i den enkelte frivilliges motivation

 Vær opmærksom ift. varighed 

 Vær opmærksom på at det skal gi’ mening 

–lyst til at ville mere og lyst til at komme igen 



Refleksion 

 Har I en måde I ”samler op” med de eksisterende frivillige på 

At motivere er lige så vigtig som at rekruttere  ”-Så skal vi jo ikke finde nye

frivillige som erstatning for dem, som aldrig forlod os!” 

 Nye frivillige - er der en eller flere I bestyrelsen, der har opgaven… 

- er det et punkt på dagsorden? 



Få flere med 

- tilpasning, trends og tendenser  

- synlighed og tydelighed 

- greb og ideer 

- anerkendelse



Sådan plejer I jeres frivillige 

- Arbejd bevidst med anerkendelse. Giv de frivillige det klap på skulderen, som de måske ikke får ellers. 

Det kan være mundtligt, på Facebook, på hjemmesiden og i form af arrangementer eller kurser for de frivillige.

- Vær tydelig omkring opgaverne. Ingen frivillige må være i tvivl om, hvad de skal lave, hvad der forventes 

af dem, hvor de kan hente hjælp, og hvornår opgaven er løst. Samtidig skal der være en høj grad af frihed, så 

den frivillige har et ejerskab over opgaven og kan løse den på sin egen måde.

- Fortæl de gode historier højt: Sæt en positiv vinkling. Det betyder meget for den fortælling, der er om og i 

foreningen, at det positive fremhæves frem for det negative.

- Sæt struktur på dialogen med de frivillige, så alle ind imellem bliver spurgt, om de stadig brænder for at 

løse de opgaver, de har. Måske vil en hellere have en anden opgave, eller måske skal en have en makker?

- Gør arbejdet fleksibelt: Det skal være ok at skrue op og ned for det frivillige engagement. Teamarbejde kan 

betyde, at man ind imellem kan tage hinandens opgaver.

- Det sociale har stor betydning for de fleste frivillige. Skab et rum for, at de frivillige jævnligt kan hygge 

sig sammen på tværs af opgaver og afdelinger.

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/dgi-podcast/dgi-podcast-find-flere-
frivillige
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