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De sidste 13 år har vi i Groupcare sat fokus på de interesseom- 
råder og temaer, der optager nordiske foreninger mest – og i  
år er ingen undtagelse. 

Med Foreningsundersøgelsen bidrager vi hvert år med indsigt i og viden om udviklingen i 
Nordens medlemsorganisationer. Rapporten giver et komparativt indblik i, hvordan foreninger 
på tværs af Norden arbejder ved at kaste lys over nogle af de udfordringer og udviklingspoten-
tialer, som medlemsorganisationerne forholder sig til. Temaet for i år er inklusion og diversitet 
med et særligt fokus på alder, køn og etnicitet.

Foreningsundersøgelsen 2022 viser, at tilgangen til inklusion og diversitet kommer forskelligt 
til udtryk ude blandt de nordiske organisationer. Selvom Danmark, Sverige og Norge deler  
mange ligheder, ser vi alligevel historiske og kulturelle forskelle landene imellem, som alle spil-
ler en afgørende rolle for, hvor langt foreningerne er nået i arbejdet med inklusion og diversitet. 
Nogle foreninger arbejder allerede systematisk med mangfoldighed, mens andre endnu ikke er 
optaget af temaet. 

Undersøgelsen for i år tegner et billede af, at Danmark halter bagefter, når det kommer til at 
arbejde målrettet med inklusion og diversitet. I undersøgelsen svarer henholdsvis 63 % og  
53 % i Sverige og Norge, at de arbejder målrettet med området. Til sammenligning er tallet  
27 % i Danmark. Så der er noget at hente - særligt i lyset af, at de foreninger, som arbejder 
aktivt med diversitet og inklusion i højere grad oplever vækst i medlemstal.

Undersøgelser peger nemlig på, at  
mangfoldige fællesskaber er med til at:

Hvad enten der er tale om store eller små initiativer, kan vi sam-
men forme mangfoldige fællesskaber. I Foreningsrapporten 2022 
har vi forsøgt at inspirere til, hvordan man centralt og decentralt 
kan arbejde med temaet.

Kære læser

Sikre bedre trivsel blandt  
medarbejdere og mindske sygefravær

Skabe tilfredse medarbejdere, en 
højere bundlinje og bedre performance 
blandt frivillige og ansatte

Styrke  
konkurrenceevnen



Inklusion og  
diversitet i Nordens 
foreninger
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Mangfoldige fælles-
skaber skaber værdi

Foreninger, der arbejder målrettet 
med inklusion og diversitet, oplever 
i højere grad vækst i medlemstallet 
sammenlignet med organisationer, 
der ikke gør. 

Omkring en tredjedel af de adspurgte 
foreninger arbejder systematisk med 
diversitet og inklusion.

Politiske partier og patientforeninger 
er de foreningstyper, der arbejder mest 
målrettet med inklusion og diversitet 
på tværs de tre nordiske lande.

Unge medlemmer er 
en mangelvare

Over halvdelen af undersøgelsens 
respondenter oplever problemer med 
at sikre diversitet i alder.

Målrettet kommunikation via digitale 
kampagner, oprettelse af ungenet-
værk og skræddersyede arrangemen-
ter bidrager positivt til at tiltrække 
et yngre segment. Dette gælder på 
tværs af alle foreningstyper og lande.

Ulig køns- 
sammensætning

En fjerdedel af respondenterne på 
tværs af Danmark, Sverige og Norge 
oplever udfordringer med at tiltrække 
diversitet i køn.

41 % af respondenterne på tværs af 
de tre lande har ikke indført initiativer 
for at fremme diversitet.

De foreninger, der har fokus på særli-
ge netværk og segmenteret kommu-
nikation, oplever en stigning i deres 
medlemsvækst.

Sverige og Norge har 
svært ved at tiltrække 
etniske minoriteter 
Majoriteten af respondenter  
giver udtryk for, at de forholder 
sig uafklarede til spørgsmålet om 
hvervning af etniske minoriteter.

Svenske og norske foreninger er  
mere proaktive ift. at anvende  
forskellige hvervemetoder  
sammenlignet med Danmark.

Markant stigning  
i medlemstal 

Hele 40% af foreningerne oplever 
vækst i deres medlemstal. Dette er 
historisk højt niveau - og et flot knæk 
af den nedadgående kurve fra de 
forgangne år.

En femtedel af de adspurgte  
foreninger oplever faldende  
medlemstal, hvilket kun er målt  
lavere tilbage i 2011.

Sverige oplever markant mindre  
medlemsfremgang end i Danmark  
og Norge. Norge er det land, der  
oplever størst medlemsfremgang.

Du finder Groupcares 
konkrete anbefalinger på 
baggrund af rapportens 
resultater på side 51  
under ”Groupcare  
anbefaler”.

Rapportens hovedkonklusioner

„
”What’s being measured is what is being done” er en  
gylden leveregel for de fleste organisationer. Det samme 
gælder for diversitet og inklusion. Så, hvis man gerne vil 
arbejde strategisk med denne agenda og sikre, at man 
skaber en inkluderende organisation, hvor diversitet kan 
trives, er det essentielt, at man arbejder målorienteret  
og strategisk med agendaen.”

Helene Aaagard, Diversity Factor
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Mangfoldige foreninger oplever  
i højere grad stigning i medlemstal
Årets Foreningsrapport indikerer, at de foreninger,  
der arbejder målrettet med inklusion og diversitet,  
i højere grad oplever vækst i medlemstallet, end de,  
der ikke gør (figur 1). Det vidner om, at man som  
organisation og forening kan gøre en forskel ved at  
sætte temaet på dagsordenen og arbejde målrettet  
med det i sin organisation. 

Undersøgelsen peger overordnet på, at majoriteten af foreninger i de nordiske  
lande ikke arbejder målrettet med inklusion og diversitet. I dette afsnit præsenteres 
resultaterne af de indledende spørgsmål fra undersøgelsen, som omhandler gene-
relle tendenser inden for de tre undertemaer alder, køn og etnicitet. 

af de deltagende foreninger arbejder systematisk med diver-
sitet og inklusion af forskellige typer medlemmer (figur 2). Og 
hele 34 % siger, at de ikke har fokus på temaet, mens 23 % 
mener, at det ikke er relevant for deres forening. 

Det vidner om, at det er en dagsorden, som mange foreninger 
endnu ikke har taget til sig, og at der er et stort uudnyttet 
potentiale for at sætte ind og igangsætte initiativer.

 
 Figur 3:  Andel af foreninger i Danmark, Sverige
og Norge, der arbejder systematisk med inklusion 
og diversitet af forskellige typer medlemmer og 
aktive på baggrund af alder, køn og etnicitet
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Figur 1:  Andel af foreninger på tværs af Danmark, Sverige og Norge, der oplever vækst i medlemstallet

Under halvdelen af foreningerne arbejder systematisk med inklusion og diversitet

 
Figur 2: Andel af foreninger på tværs af Danmark, 
Sverige og Norge, der arbejder systematisk med  
inklusion og diversitet af forskellige typer medlem-
mer og aktive på baggrund af alder, køn *1 og etnicitet

Ikke relevant for min organisation

Ja Nej Ved ikke

39%

34%

3%

23%

Undersøgelsen viser, at

Danmark er markant bagud 
i forhold til Norge og Sverige
Kigger man på de enkelte lande, er der en række inte-
ressante forskelle. Således er Danmark sorteper, når 
det kommer til at arbejde med diversitet og inklusion af 
forskellige typer af medlemmer og aktive på baggrund 
af fx alder, køn og etnicitet (figur 3). Her er det kun 27 %, 
der har taget dagsordenen til sig, mens norske (53 %) 
og svenske foreninger (63 %) i langt højere grad arbejder 
systematisk med temaet.

Vækst Faldende Samme niveau Ved ikke

40%

47%

19%

16%

40%

37%

2%

0%

Samlet population

Foreninger, der  
arbejder målrettet med 
inklusion og divisitet

1  Den lille stjerne tegner et billede af spektret af kønsidentiteter, og anerkender, at køn er mere end mænd eller kvinder.
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Politiske partier og patientforeninger udmærker sig
Sammenligner man de forskellige foreningstyper i  
Danmark, Norge og Sverige, tegner der sig i figur 4  
et tydeligt billede af, at de politiske partier (75 %) er 
frontløbere for et systematisk arbejde med mang- 
foldighed, mens patientforeningerne følger trop (54 %).  
Arbejdsgiver- og brancheorganisationerne oplever  
derimod større udfordringer, her svarer 31% kun, at  
de har indført en målrettet indsats. 

Over halvdelen af de adspurgte foreninger på tværs  
af de tre lande, heriblandt netværksforeninger samt 

interesseorganisationer, angiver, at de enten ikke  
arbejder med området, eller at det ikke er relevant  
for deres organisation. Her springer de humanitære 
organisationer og paraplyorganisationer i øjnene,  
hvor henholdsvis 60 % og 50 % fortæller, at de ikke  
arbejder systematisk med inklusion. 

Få foreninger arbejder  
med konkrete målsætninger
 
Fortællingen om, at dagsordenen ikke fylder blandt 
foreningerne, gentager sig, når man kigger på, om  
de enkelte organisationer har opstillet konkrete mål 
for diversitet blandt deres medlemmer (figur 5).  
Her viser data, at det kun er 13 % af de deltagende 
foreninger, der har opstillet konkrete mål. Hele 61 % 
svarer nej, og 23 % mener ikke, at spørgsmålet er 
relevant. Det er interessant, at så mange foreninger 
enten ikke har målsætninger eller finder det relevant 
at have målsætninger på området, da det bevirker, at 
initiativer og konkrete indsatser ofte kommer til at 
stå alene, ligesom det bliver vanskeligt at følge op på 
og måle effekten af.

Blandt de foreninger, som svarer, at de arbejder med 
konkrete målsætninger, er målene for at få ’flere 
aktive medlemmer af en gruppe’ og ’flere af en type 
medlemmer’, de målsætninger, som anvendes mest.

Foreningstyper i hvert 
land, som udmærker sig 

Danmark:
Politiske partier, humanitære  
organisationer og patientforeninger

Sverige:
Politiske partier, natur-, -idræt - og 
fritidsforeninger, paraplyorgani- 
sationer, interesseorganisationer  
og patientforeninger

Norge:
Arbejdsgiver- og brancheorgani- 
sationer, politiske partier, natur-,  
idræt- og fritidsforeninger samt  
patientforeninger

 
 
Figur 4: Andel af foreningstyper på tværs af Danmark, Sverige og Norge, der arbejder med inklusion og diversitet

Arbejdsgiver- eller brancheorganisation

Fagforening

Politisk parti

Netværksforening

Humanitær organisation

Natur-, idræt- eller fritidsforening

Paraplyorganisation

Interesseorganisation

Patientforening

31% 41% 28%

38% 42% 21%

75% 13% 13%

40% 60%

40% 60%

33% 50% 17%

36% 26% 4% 34%

54% 38% 8%

Ikke relevant for min organisationJa Nej Ved ikke

40% 40% 7% 13%

„ 
Topledere skaber kulturen, ledere former den, og med-
arbejdere lever den. Derfor, hvis man vil arbejde med 
diversitet og inklusion, er topledelsens commitment 
og motivation essentiel. Men ambitionen skal selvføl-
gelig bakkes op af konkrete aktiviteter og beslutninger 
i organisationen, ellers bliver diversitet og inklusion 
aldrig del af den dagligdag, som medarbejderne lever.„

Helene Aaagard, Diversity Factor
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Danske foreninger oplever færre barrierer  
i arbejdet med at sikre mangfoldighed
Sammenligner man de tre nordiske landes svar på, hvor-
vidt de møder barrierer for at sikre diversitet og inklusion, 
indikerer undersøgelsen (figur 7), at danske foreninger 
oplever færre barrierer sammenlignet med Sverige og 
Norge. Det er dog ikke ensbetydende med, Danmark er 
længere fremme i arbejdet med mangfoldighed. 

Faktisk fremstår svenske foreninger mere afklarede  
ift. problematikken. Her svarer kun 4 % "ved ikke". I  
Danmark og Norge er svarprocenten henholdsvis 16 % 
og 17 %, mens 17 % svarer "ikke relevant for min orga-
nisation’’ i både Danmark og Norge og 11 % i Sverige. I 
Sverige har man fra politisk side haft fokus på mang- 
foldighed i lang tid, og det kan være en af grundene til,  
at danske og norske organisationer ikke fremstår lige  
så afklarede ift. problematikken. 

!
Særligt to typer af foreninger har opstillet målsætninger 
Selvom undersøgelsen peger på, at, mange arbejdsgiver- 
og brancheorganisationer og interesseorganisationer 
ikke arbejder systematisk med inklusion og diversitet, 
har begge foreningstyper opstillet konkrete mål for 
diversitet blandt medlemmer. Der er særligt tre målsæt-
ninger, der går igen: ’flere af en type medlemmer ift. køn 
og alder’, ’flere af en gruppe i ledende positioner’ samt 
’flere aktive medlemmer’.

Det kan virke en smule paradoksalt, at de brancher, der 
i mindre grad arbejder med mangfoldighed, rent faktisk 
har opsat konkrete mål for at sikre en bred medlems-
sammensætning. Der er midlertidig flere faktorer, der er 
afgørende for, hvorfor nogle organisationer ikke arbejder 
strategisk med mangfoldighed. Flere respondenter på 
tværs af foreningstyper i de tre nordiske lande nævner 
i kommentarer til spørgeskemaet udfordringer som: 
manglende ressourcer samt ekspertise, en faglig kom-
petent ledelse, sproglige udfordringer samt kulturelle 
forskelle. En typisk udfordring blandt mange foreninger 
er manglende ressourcer. En anden forklaring kan være, 
at de ansatte ikke har viden eller ekspertise til at søsætte 
nye initiativer, ligesom foreningernes økonomi og mang-
lende tid kan være en hæmsko. 

 
Figur 5: Andel af foreninger på tværs af Danmark, 
Sverige og Norge, der har opstillet konkrete mål for 
diversitet blandt deres medlemmer

Ikke relevant for min organisation

Ja Nej Ved ikke

 
Figur 6: Eksempler på konkrete mål  
for diversitet blandt medlemmerne

Flere af  
én type  

medlemmer

Flere af én 
gruppe i ledende 

positioner

Flere aktive  
medlemmer  
af en gruppe

 
Figur 7: Andel af foreninger i Danmark, Sverige  
og Norge, der oplever barrierer for aktivt at sikre 
diversitet og inklusion
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i Danmark, Norge og Sverige

62%

43%

67%

„ Det handler om å bevisstgjøre ledere på 
hva mangfold er og betyr, og hvordan du 
kan jobbe med det. Alle er positive, og 
kjønn er noen vi kan, forstår, og jobber 
med. Mangfold er mer ukjent, og der han 
man sider som leder som man ikke er 
kjent med, sånn at selv om man vil og er 
enig så handler man tradisjonelt. Vi er 
igang med å jobbe bredt med mangfolds-
ledelse men det tar tid, men er spennen-
de og gir en ny dimensjon i å få inn god 
kompetanse som vil styre organisasjonen i 
konkurransen.’’

Mandlig ansat i norsk arbejdsgiver- og  
brancheorganisation

„ 
Det er relevant for alle brancher at arbejde med diver-
sitet og inklusion. Både pga. det forretningsmæssige 
udbytte, og fordi alle organisationer har en opgave i at 
repræsentere det samfund, som de opererer i, specielt 
medlemsrettede organisationer.”

Helene Aaggard, Diversity Factor
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Foreninger, der møder barrierer, fører an
Dykker man ned i data, tegner der sig et interessant 
mønster. På trods af, at de politiske partier og patient-
foreninger er i førertrøjen, når det kommer til at fremme 
inklusion og diversitet, viser figur 8 imidlertid, at begge 
foreningstyper på tværs af de tre lande også oplever de 
største barrierer for at sikre mangfoldighed. Det kan dog 
også være en naturlig forklaring på, hvorfor foreningerne 
har valgt at arbejde målrettet med problematikken. 

 
Kigger man specifikt på Norge, viser undersøgelsen (figur 
9c), at helt op mod 80 % inden for arbejdsgiver- og bran-
cheorganisationerne oplever udfordringer. Til sammenlig-
ning er tallene 24 % procent i Danmark og 0 % i Sverige. 
Arbejdsgiver- og brancheorganisationernes ansatte be-
står overvejende af mænd. Denne problematik italesætter 
majoriteten af undersøgelsens kvindelige respondenter, 
som mener, at det har en betydning for, hvorfor branchen 
ikke repræsenterer en mere lige sammensætning af 
mænd og kvinder blandt medlemmer og ledelse. 

 
Figur 8: Andel af foreningstyper på tværs af Danmark, Sverige og Norge,  
der oplever barrierer for aktivt at sikre diversitet og inklusion
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Figur 9a, 9b og 9c:  Andel af foreningstyper i Danmark, Sverige og Norge, der oplever barrierer for  

aktivt at sikre diversitet og inklusion
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„ (En red.) mindre søgning til organisa-
tionen i sig selv blandt unge, kvinder, 
etniske minoriteter og af LGBT-personer 
begrænser handlemulighederne. I  
valgsituationer, hvor der alene skal  
vælges én kandidat i hvert opstillings- 
forum, er det teknisk vanskeligt at  
sikre repræsentativitet på tværs.’’ 

Mandlig ansat i dansk parti



 
 
Figur 10b: Andel af foreningstyper på tværs af Danmark, Sverige og Norge, der giver udtryk for, om  
ledelsen går foran med et godt eksempel for at forebygge alle former for negativ forskelsbehandling
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Ledelsen går foran som det  
gode eksempel (hos de fleste)
Størstedelen af foreningerne giver udtryk for, at de har 
en ledelse, der går foran med et godt eksempel for at 
forebygge alle former negativ forskelsbehandling (figur 
10a og 10b). Negativ forskelsbehandling dækker over 
flere områder, f.eks. alder, køn og etnicitet. Rapporten vi-
ser dog ikke, hvilke typer af forskelsbehandling ledelsen 
er med til at forebygge, og der kan derfor være andre 
områder end alder, køn og etnicitet, der er mere aktuelle 
for organisationerne, fx tilgængelighed (ift. fysiske og 
psykiske handikap), trivsel, medlemsvækst, interesseva-
retagelse og økonomi.

Figur 10a: Andel af foreninger på tværs af Danmark, 
Sverige og Norge, der giver udtryk for, om ledelsen 
går foran med et godt eksempel for at forebygge 
alle former for negativ forskelsbehandling

I figur 10b ses det, at seks ud af ni foreningstyper 
(50-60 %) svarer, at de ’’i høj grad’’ møder opbakning fra 
ledelsen. Særligt de humanitære organisationer (100 %) 
og politiske partier (75 %) gør sig bemærkede. I samme 
figur kan man se en interessant detalje, her svarer kun 
31 % blandt patientforeningerne, at ledelsen går forrest 
som forbillede. Det samme gør sig gældende hos net-
værksforeninger (20 %) samt natur- idræt- og fritidsfor-
eninger (29 %). Blandt natur- idræts- og fritidsforeninger 
kan den lave opbakning blandt organisationerne være 
årsag til et mindre fokus på mangfoldighed, mens den 
lave svarprocent blandt patientforeningerne kan være 
et udtryk for, at ledelsen udgør en barriere ift. at arbejde 
målrettet med inklusion og diversitet. 

53%

27%

6%
1%

12% I mindre gradI høj grad Slet ikkeI nogen grad Ved ikke

I høj grad I nogen grad

I mindre grad Slet ikke Ved ikke

„ Det er deler av organisasjonen som 
mangler  kunnskap og erfaring om  
mangfold og diversitet, og dermed  
uttrykker motstand og skepsis.’’ 

Kvindelig ansat i norsk arbejdsgiver-  
og brancheorganisation
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Figur 11c: Andel af administrativ ledelse på tværs  
af Danmark, Sverige og Norge, der giver udtryk for,  
om alle uanset køn, alder og etnicitet, bliver opfordret  
på lige fod til at søge tillidsposter/forfremmelser 

Figur 11b: Andel af øvrige medarbejdere på tværs af Danmark, Sverige og 
Norge, der giver udtryk for, om ledelsen går foran med et godt eksempel 
for at forebygge alle former for negativ forskelsbehandling 

Figur 11a: Andel af administrativ ledelse på tværs af  
Danmark, Sverige og Norge, der giver udtryk for, om  
ledelsen går foran med et godt eksempel for at forebygge 
alle former for negativ forskelsbehandling 

Medarbejdere uden ledelsesansvar  
ser anderledes på det
Der ses der en tydelig forskel i svarene, når man dykker 
ned i figur 11a og 11b, som viser, hvad henholdsvis 
ledelsen og øvrige medarbejdere har svaret på spørgs-
målet, om ledelsen går foran med et godt eksempel for 
at forebygge alle former for negativ forskelsbehandling. 
Blandt ledelsen svarer 73 %, at ledelsen ’’i høj grad’’ er et 
forbillede. Kigger man derimod på, hvad øvrige medar-
bejdere har svaret, er tallet noget lavere, her svarer 36 % 
’’i høj grad’’ og 37 % ’’i nogen grad’’, at ledelsen går foran 
som det gode eksempel. 

Dette kan indikere, at ledelsen måske ikke anerkender 
problematikken i lige så høj grad som medarbejderne. 
I forlængelse heraf er det også interessant at kigge 
på figur 11c og figur 11d, som viser, hvordan ledelsen 
og øvrige medarbejdere forholder sig til, om ledelsen 
opfordrer alle uanset alder, køn og etnicitet til at søge 
tillidsposter og forfremmelser. Igen peger undersøgel-
sen i retningen af, at ledelsen mener, at de går forrest 
med et godt eksempel. Blandt ledelsen svarer 78 % ’’i høj 
grad’’, til sammenligning er svarprocenten 43 % blandt 
de øvrige medarbejdere. 

Diversitet og  
inklusion i forhold 
til alder
„ Under COVID-pandemien og de mange pressemøder spurgte min søn - der dengang var 4 år 
gammel - om drenge også kunne blive statsministre. Det er en ret tydelig pointe i forhold til, 
at repræsentation betyder noget. Hvis man gerne vil tiltrække unge, skal man først og frem-
mest kommunikere til dem. Hvis de ikke kan se selv i organisationen/foreningen, vil de aldrig 
dykke videre ned i, hvad der muligvis kunne være relevant for dem. Dette gælder for øvrigt 
ikke kun for unge. Det gælder for alle uagtet deres diversitetsparametre. Hvis man gerne vil 
fange en bestemt målgruppe, skal man jo sørge for at repræsentere dem og kommunikere i 
øjenhøjde med dem.

„

Helene Aaagard, Diversity Factor

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

22%

2%2% 2%

73% 
Figur 11d: Andel af øvrige medarbejdere på tværs af Danmark,  
Sverige og Norge, der giver udtryk for, om alle uanset køn,  
alder og etnicitet, bliver opfordret på lige fod til at søge  
tillidsposter/forfremmelse

16%

4% 2%

78% 

7%

1%

24%

24% 43% 

37%

7%

1%

18%

36% 



Diversitet og inklusion  
i forhold til alder
Unge frivillige er en mangelvare. Udfordringer med at sikre diversitet  
i aldersgrupper er et kendt fænomen på tværs af foreningstyper i Norden. 
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Flere af undersøgelsens respondenter forklarer, at  
majoriteten af deres medlemmer samt ledelse består 
et ældre segment, og at de derfor har svært ved at 
repræsentere og række ud til en yngre målgruppe. Over 
halvdelen af respondenterne (54 %) giver udtryk for, at 
de har svært ved at tiltrække forskellige aldersgrupper til 
deres organisationer (figur 12). Nogle foreningstyper, fx 
fagforeninger og interesseorganisationer understreger, at 
deres ydelse ikke optager aldersgruppen under 30, fordi 
de endnu ikke har fået fast arbejde eller stiftet familie. 
Dykker man ned i de enkelte lande, tegner det samme 
mønster sig, hvilket endnu en gang understreger, at  
diversitet i alder er en generel udfordring. 

Dykker man ned i data fra de enkelte lande (figur 13),  
viser undersøgelsen stadig, at alle tre lande kæmper 
med at hverve forskellige aldersgrupper. Det afspejler 
sig også i deres svar på spørgsmålet: “Afspejler sam-
mensætningen af jeres ledelse fordelingen af alder 
blandt jeres medlemmer?’’  

De danske og norske foreninger giver i højere grad udtryk 
for, at de har en ledelse, der afspejler fordelingen af alder 
blandt deres medlemmer. Her svarer 23 % i Danmark og 
26 % Norge, at “i høj grad” har en ledelse, der afspejler 
medlemmernes alder. Til sammenligning er tallet 13 % 
blandt de svenske respondenter. Dette resultat indikerer, 
at diversitet ift. alder er en generel problematik i Norden. 

Svenske foreninger oplever udfordringer  
med at sikre diversitet i alder
Den samme tendens viser sig, når man kigger på (figur 
14), hvorvidt de aktive medlemmer afspejler sammensæt-
ningen af alder blandt alle medlemmer. Her svarer 21 %  
’’i høj grad’’ på tværs af de tre lande.

 
Figur 13: Andel af foreninger i Danmark, Sverige og 
Norge, der giver udtryk for, om sammensætningen 
af ledelsen afspejler fordelingen af alder blandt 
medlemmer
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Figur 14: Andel af foreninger på tværs af Danmark, Sverige og Norge, der giver udtryk for,  
om sammensætningen af aktive medlemmer afspejler fordelingen af alder blandt alle medlemmer

 
Figur 12: Andel af foreninger på tværs af Danmark, 
Sverige og Norge, der oplever problemer med at 
tiltrække forskellige aldersgrupper

Ikke relevant for min organisation

Ja Nej Ved ikke

54%

34%

5%
8%

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Ikke relevant 

21% 36% 15% 1% 16% 10%

„ Vi har et bredt spekter av oppgaver tilgjengelig for våre medlemmer og frivillige. Vanligvis 
treffer visse typer aktiviteter visse aldersgrupper, og vi har som mål å tilby noe for enhver 
smak. Vi har også gjort oppgavene og gruppene mer tilgjengelige for ulike aldersgrupper ved 
å gjøre dem mer online, og det er ikke nødvendig å reise like mye på møter som før. Dette 
gjør at spesielt eldre medlemmer og frivillige kan delta mer fritt.

„

Kvindelig ansat i norsk fritidsforening



 

Figur 16: Andel af foreningers tiltag for at fremme diversitet i alder på tværs af Danmark, Sverige og Norge.
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Data fra hvert enkelt land (figur 15) viser, at de svenske 
foreninger kæmper med at tiltrække et yngre segment. 
Her svarer 28 % af danske respondenter ’’i høj grad’’, 
mens tallene i Sverige og Norge er henholdsvis 4 % og 
14 %, mens 26 % og 17 % har angivet ’’ved ikke’’ eller ’’ikke 
relevant’’. En anden forklaring kan imidlertid være, at de 
svenske foreninger har sat større fokus på området og 
dermed er mere afklarede omkring problematikken sam-
menlignet med Danmark og Norge.

Mød de unge i øjenhøjde
Der er tre populære hvervemetoder (figur 16), der går  
igen blandt foreningerne på tværs af Danmark, Sverige  
og Norge, når det kommer til at tiltrække større diversitet i 
alder. Det drejer sig om : ˈsærlige netværk/grupperˈ (32 %), 
ˈmålrettet arrangementer/kurserˈ (35 %), ˈsegmenteret 
kommunikationˈ (31 %). 

Flere foreninger fortæller, at de har oprettet netværk mål-
rettet unge under 30 – såkaldte ungefora, som er fysiske 
og digitale grupper, hvor unge kan mødes og engagere sig 
i de emner, der optager dem mest. 

Andre respondenter nævner, at corona har været med 
til at sætte skub i den digitale udvikling, som for nogle 
foreninger ellers har været forsinket sammenlignet med 
virksomhedernes indsats på området. Størstedelen af 
respondenterne fortæller, at de kæmper med at finde den 
rigtige måde at kommunikere ud til målgruppen på. Der 
ses imidlertid en interessant sammenhæng mellem de 
lande, der arbejder målrettet med de tre hvervemetoder 
og de foreninger, der har oplevet medlemsstigning. Her 
udmærker fagforeningerne, de politiske partier og patient-
foreningerne sig, da omkring halvdelen af de adspurgte 
har oplevet en stigning. 

Kigger man specifikt på data fra de enkelte lande, ses  
det, at de danske og norske respondenter virker mindre 
afklarede omkring spørgsmålet sammenlignet med de 
svenske foreninger.  

I figur 17 kan man se, at henholdsvis 17 % og 20 % i 
Danmark og 17 % og 26 % i Norge enten angiver ’’ved ikke’’ 
eller ’’det er ikke er relevant for min organisation’’. Til sam-
menligning er tallene 9 % og 13 % blandt svenske respon-
denter. Undersøgelsen indikerer, at de svenske foreninger 
anvender flere forskellige hvervemetoder, bl.a. ændret 
mødeform (57 %) samt udformning af politikker (17 %).

 
Figur 15: Andel af foreninger i Danmark, Sverige og 
Norge, der giver udtryk for, om sammensætningen 
af aktive medlemmer afspejler fordelingen af alder 
blandt alle medlemmer
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„ 
Vi har många äldre medlemmar, (…) och de 
använder i mindre utsträckning dator.’’

Kvindelig ansat i svensk interesseorganisation
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„ 
(Det er red.) svært at rekruttere unge, 
og derfor er aldersgennemsnittet 
markant højt blandt frivillige. Frivillige 
i egen organisation består overvejende  
af etnisk danske ældre mænd.’’

Kvindelig ansat i dansk paraplyorganisation Drevet af unge og med en passion for unge har  
Sveriges Elevkårer knækket koden til at tiltrække og 
fastholde frivillige: ’’Lyt til de unge, engager dem og 
sæt pris på deres arbejde’’, lyder opfordringen fra 
formand for valgkomitéen, Richard Wahlstrøm. 

Sveriges Elevkårer er Sveriges største ungdomsorgani-
sation og repræsenterer 330 studenterråd og 130.000 
elever på landets gymnasier. Fælles for de frivillige er, 
at de brænder for at gøre elevernes skoletid så givende 
som muligt gennem sociale aktiviteter, frivilligt arbejde 
og faglige arrangementer.  

”Medlemskabet er frivilligt, og alle 
 elever på en skole med en studenter- 
forening kan blive medlem. Det er  
interessant, at en forening som Sveriges 
Elevkårer er Sveriges suverænt største 
ungdomsorganisation, for det viser, at 
rigtig mange gymnasieelever naturlig-
vis værdsætter det vigtige arbejde som 
studenterrådene gør for at skabe en god 
og lærerig skoletid for deres medlemmer, 
når de vælger at blive medlem.’’

Bæredygtigt engagement
Ifølge Richard Wahlström arbejder Sveriges Elevkårer 
for, at de frivillige skal have lyst til at investere deres 
engagement over en længere periode, så samarbejdet 
bliver bæredygtigt: ’’Vi taler meget om bæredygtigt 
engagement og muligheden for at blive udfordret, og at 
den frivillige har de rette forudsætninger for at kunne en-
gagere sig. Bæredygtige samarbejder bygger på frihed 
under ansvar, hvor man tør satse på de unge’’, fortæller 
formanden. 

Og det tyder på, at studenterorganisationens arbejde 
giver pote, for ifølge Richard Wahlström, oplever Sve-
riges Elevkårer hvert år et stort optag af nye medlem-
mer. Da han bliver spurgt ind til, hvad man får ud af at 
være frivillig, svarer Richard Wahlström, at de unge har 
mulighed for at udvikle sig både fagligt og socialt, og at 
de opbygger kompetencer, de kan trække på langt ind i 
deres voksenliv. 

”At være aktiv i en studenterforening er en fantastisk 
mulighed for at træne sine iværksætterevner for alvor. 
Og man kan mærke, at mange af dem, der engagerer 
sig, har lysten til at gøre en forskel, skabe forandring og 
udvikle noget, man tror på til gavn for sig selv, sine klas-
sekammerater og hele skolen. Man lærer utroligt meget 
om entreprenørskab, og så får man et netværk, som kan 
åbne op for fantastiske muligheder’’, fortæller han. 

Unge har også en vigtig stemme

’’Lyt til de unge, 
engager dem  
og sæt pris på  
deres arbejde’’

Foto: Sveriges Elevkårer

Formand for Sveriges Elevkårers valgkomité, Richard Wahlstrøm

 
Figur 17: Andel af foreningers tiltag for at tiltrække en større diversitet i alder i Danmark, Sverige og Norge 
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Diversitet og  
inklusion i forhold 
til køn

Diversitet som en del af dagsordenen
Som paraplyorganisation repræsenterer Sveriges Elev-
kårer mange forskellige skoler, som varierer i størrelse 
og geografi. Ifølge Richard Wahlström er organisationen 
optaget af at skabe diversitet blandt tillidsvalgte, så de 
kan udvide ansøgerfeltet: ’’Jo flere perspektiver, bag-
grunde og erfaringer vi har som tillidsvalgte, desto større 
forudsætninger har vi for at tiltrække flere gymnasieele-
ver’’, siger han. Richard Wahlstrøm uddyber, at de ikke 
har indført kvoter, men at de arbejder ud fra en ’’positiv 
særbehandling’’. Det betyder i praksis, at kandidater 
med minoritetsbaggrunde bliver forfordelt, hvis de har 
samme kompetencer som ikke-minoriteter. Formand- 
en fortæller, at det har haft en positiv indvirkning på 
ansøgerfeltet, men at organisationen stadig har plads til 
at forbedre sig. 

’’Unge er ikke en homogen gruppe, og 
derfor fungerer homogene løsninger ikke. 
Et første skridt på vejen er at åbne op for 
dialogen med den unge, i stedet for at 
føle, at den unge skal tages i hånden.’’

Anerkend de unges kompetencer
Da Richard Wahlstrøm bliver stillet spørgsmålet, hvad 
både store og små foreninger kan gøre for at tiltrække 
unge frivillige er svaret klart: ’’Anerkend de unges kom-
petencer’’. Det er ifølge formanden helt essentielt, hvis 
man ønsker at nå ud til målgruppen. Som forening er 
det en god idé at skabe et rum, hvor de unge føler, at de 
kan være med til at gøre en forskel og blive en del af et 
fællesskab, understreger han og fortsætter:

’’Det er kompetente og engagerede unge voksne, som 
har skabt og driver en vellykket organisation (…). Det 
kræver egentlig ikke nogen særskilte ’’ungdomsløsning- 
er’’ eller et bordtennisbord i kantinen. At skabe gode 
forudsætninger, tydelige rammer og mulighed for kreati-
vitet og handlemuligheder for den enkelte medarbejder, 
tiltrækker såvel voksne som unge.’'  

En anden vigtig faktor er at kontakte de unge, hvor de 
er til stede. Sveriges Elevkårer har god erfaring med at 
tiltrække unge frivillige gennem målrettede indsatser. Fx 
har organisationen gennemført en rekrutteringskampag-
ne på sociale medier, og så afholder de løbende åbne 
digitale arrangementer, hvor bl.a. alumner og andre inte-
resserede kan stille spørgsmål til organisationen og det 
frivillige arbejde. ”(…) Med en stærk medlemsbase med 
forskellige erfaringsniveauer og forskellige baggrunde 
blandt de aktive, får man de bedste forudsætninger for 
at studenterforeningernes arbejde bærer frugt’’, afslutter 
Richard Wahlstrøm. 

Sådan tiltrækker din  
forening unge frivillige

 
1.   Mød den unge i øjenhøjde og anerkend  

personens kompetencer

2.   Tag udgangspunkt i den unges forudsætninger 
og match personen med de rette opgaver

3.   Skab et rum, hvor den unge har mulighed  
for at udvikle sig, både socialt og fagligt

4.   Ræk ud til målgruppen, hvor den er til stede,  
fx via sociale medier og åbne arrangementer

5.   Kommuniker i et inkluderende sprog, der lægger 
vægt på de områder, målgruppen er optaget af

6.   Fortæl den unge, hvilken forskel  
personen kan være med til at gøre

Sveriges Elevkårer

 
•   Sveriges største ungdomsorganisation  

for gymnasieelever

•   Arbejder for at skabe de bedste  
rammer for at unge kan forme  
foreninger og engagere sig

•   Repræsenterer over 330 lokale studenter- 
foreninger og over 130.000 medlemmer

•   Har eksisteret siden 1862, men skiftede  
i 2012 navn til Sveriges Elevkårer

• Har hovedkontor i Stockholm 

•  Formand Josefine Fälth



Diversitet og inklusion  
i forhold til køn
Overvejende lige fordeling af køn  
blandt de tre nordiske lande 
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En fjerdedel på tværs af Danmark, Sverige og Norge  
oplever udfordringer med at tiltrække diversitet i køn 
(figur 18).

Går man i dybden med data fra hvert enkelt land  
(figur 19), viser undersøgelsen, at især Norge oplever 
udfordringer. Her svarer 44 %, at de har svært ved at sikre 
diversitet. I Danmark og Sverige svarer henholdsvis  
19 og 23 %, at de oplever diversitet og inklusion i forhold 
til køn som en udfordring. Data kan være et udtryk for, 
at Danmark og Sverige i langt højere grad lykkes med at 
sikre diversitet i kønnene, men det kan også være et ud-
tryk for, at ’’køn’’ forstås i mere traditionel forstand, og at 
foreningerne ikke arbejder ud fra en nonbinær forståelse .

 

Tæt på ligestilling i ledelsen
Data på tværs af Danmark, Sverige og Norge (figur 20) 
viser, at 40 % svarer, at ledelsen afspejler sammensæt-
ningen af køn blandt medlemmer. Data fra hvert enkelt 
land (figur 21) viser en interessant forskel landene 
imellem. I Sverige svarer 50 % ’’i høj grad’’. Norge følger 
trop med en svarprocent på 44 %, mens tallet er 36 % i 
Danmark. Blandt de danske respondenter har langt flere 
(14 %, 10 % og 11 %), sammenlignet med Sverige (5 %, 
0 % og 9 %) og Norge (9 %, 3 % og 3 %), svaret ’’i mindre 
grad’’, ’’ved ikke’’ eller, at spørgsmålet ikke er relevant for 
deres organisation.

„ 
Vi har en meget homogen medlemsgruppe, som primært består af mænd. Når vi indimellem 
sætter fokus på kvinders udfordringer i jobbet med sexisme, løn eller lignende, så får vi ofte 
skæld ud – især af kvinderne, som ikke altid kan se, hvorfor de skal fremhæves.’’

Kvindelig ansat i dansk fagforening

Der tegner sig et lidt andet mønster, når man kigger på, 
hvorvidt aktive medlemmer afspejler sammensætningen 
af køn blandt alle medlemmer på tværs af de tre lande 
(figur 22). Her svarer 33 % i’’ høj grad’’ og 32 % ’’i nogen 
grad’’. Data fra hvert enkelt land viser dog nogle interes-
sante forskelle.  

Sammenligner man data fra figur 21, er der færre i 
Sverige (figur 23), der svarer ’’i høj grad’’ (27 %), mens 
der ses en stigning i antallet af respondenter, der enten 
svarer ’’ved ikke’’ (27%) eller ’’ikke relevant for min  
organisation’’ (18%). 

 
Figur 20: Andel af foreninger på tværs af Danmark,  
Sverige og Norge, der giver udtryk for, om ledelsen  
afspejler fordelingen af køn blandt medlemmer 
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Figur 19: Andel af foreninger i Danmark, Sverige og  
Norge, der giver udtryk for, om de oplever udfordringer 
med at tiltrække diversitet i køn til deres organisation

 
Figur 18: Andel af foreninger på tværs af Danmark,  
Sverige og Norge, der giver udtryk for, om de oplever 
udfordringer med at tiltrække diversitet i køn til deres 
organisation
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Figur 21: Andel af foreninger i Danmark, Sverige og  
Norge, der giver udtryk for, om sammensætningen  
af ledelsen afspejler fordelingen af køn blandt alle  
medlemmer
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„ 
Det er vanskeligt at finde kvinder, der  
ønsker at engagere sig aktivt i foreningen,  
fx i bestyrelsesarbejde.’’

Mandlig ansat i dansk arbejdsgiver-  
og brancheorganisation
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Fordeling af tiltag for at få større diversitet i køn i Danmark, Norge og Sverige

Målrettede tiltag fører til medlemsvækst i Norge
Over halvdelen af respondenterne på tværs af de tre 
lande beretter (figur 24), at de ikke har indført konkrete 
tiltag for at sikre diversitet i køn. Det kan være én af for-
klaringer på, hvorfor over halvdelen af foreningerne ikke 
oplever udfordringer med at sikre diversitet i køn. 

Figur 25 indikerer, at Danmark er det land, der har indført 
færrest tiltag sammenlignet med Sverige og Norge. Her 
svarer 50 % og 26 %, at de ikke har indført nye initiativer, 
eller at det ikke er relevant for deres organisation. I figur 
25 kan man se, at svarprocenten er noget lavere i Sverige 
(41 % og 23 %), og i særlig grad i Norge (31% og 16 %). 

„  Samtalen om køn er først for alvor ved at tage fart  
nu i de nordiske lande. Det er derfor helt naturligt, at 
når man opererer med kønsdiversitet, så er det stadig 
indenfor en binær ramme (mand/kvinde). Dog ser vi en 
udvikling, hvor flere og flere virksomheder tager højde 
for, at der findes mere end to (binære) køn bl.a. via  
rekrutteringssystemer og inklusionsmålinger.”

 
Helene Aagaard, Diversity Factor

100%
... af norske foreninger,  
der arbejder målrettet 
med særlige netværk,  
oplever medlemsvækst

Hvorfor fylder diversitet ikke mere  
hos nordiske foreninger?
Der kan være flere grunde til, at flere foreningstyper 
enten har udfordringer med at tiltrække kvinder eller ikke 
har fokus på området. Flere af respondenterne, primært 
fra interesseorganisationer, humanitære organisationer 
og politiske partier, udtrykker fx, at det er svært at hverve 
kvinder i den fødedygtige alder, fordi de er optaget af 
børn og familie i deres fritid og derfor ikke har så meget 
tid til frivillige aktiviteter. En måde at imødekomme den-
ne problematik på kan fx ske ved at gøre rammerne for 
møder mere fleksible, fx i form af online fora og møder 
i ydertimer. De respondenter, der har skrevet en kom-
mentar i tilknytning til spørgsmålet fortæller, at de har 
forsøgt at nå ud til kvinder og mænd via online  
kampagner eller særlige kvinde- og mandenetværk.

Dette billede understøtter mønstret om, at Norge i højere 
grad arbejder for at tiltrække diversitet i køn. Vender man 
blikket mod Sverige, viser data, at foreningerne arbejder 
bredt med målrettede tiltag, men ’’ændret mødeform’’ 
udmærker sig i mindre grad (18 %). 

Figur 25 indikerer også, at der er flere norske foreninger, 
der anvender forskellige tiltag: ˈsærlige netværkˈ, ˈmål-
rettede arrangementer/kurserˈ, ˈmålrettede kampagnerˈ 
ˈsamt segmenteret kommunikation.ˈ De foreninger, der 
har fokus på særlige netværk og segmenteret kommuni-
kation, oplever en stigning i deres medlemsvækst.

 
Figur 23: Andel af foreninger i Danmark, Sverige og 
Norge, der giver udtryk for, om sammensætningen 
af aktive medlemmer afspejler fordelingen af køn 
blandt alle medlemmer
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Figur 22: Andel af foreninger på tværs af Danmark,  
Sverige og Norge, der giver udtryk for, om sammen-
sætningen af aktive medlemmer afspejler fordelin-
gen af køn blandt alle medlemmer
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Figur 24: Andel af foreningers tiltag for at fremme diversitet i køn på tværs af Danmark, Sverige og Norge

Med initiativet ˈGender Diversity  
Pledgeˈ har Dansk Industri (DI) fokus  
på at hjælpe organisationer og virksom-
heder med at anvende konkrete værktøj- 
er til at fremme diversitet og inklusion i 
deres medlemsvirksomheder. Underdi-
rektører i DI, Mikkel Haarder og Pernille 
Erichsen, står i spidsen for initiativet, 
som guider danske virksomheder til at 
komme i mål med at styrke kønsbalan-
cen i erhvervslivet inden 2030.

Mangfoldighed rummer mange aspekter 
DI’s Gender Diversity Pledge (GDP) er udviklet som en 
guide til, hvordan organisationer kan fremme kønsdi-
versitet i erhvervslivet. Målet er at få flere kvinder ind på 
ledelsesgangene og i bestyrelser, men initiativet favner 
flere diversitetsaspekter. ’’I DI anser man en mangfoldig 
arbejdsplads som mere end bare kønsdiversitet. Derfor 
arbejder vi også med andre diversitetsaspekter. Selv-
om mangfoldighed dækker over flere områder, fylder 
ligestilling mellem kønnene til stadighed på den politiske 
agenda - både nationalt og internationalt, og derfor er det 
nødvendigt med et fortsat fokus på at styrke kønsbalan-
cen’’, fortæller Mikkel Haarder

Flere kvinder i ledelser og på bestyrelsesgangene
’’Kvinder udgør halvdelen af Danmarks talentpulje – 
men blot en tredjedel af de fuldtidsansatte i den private 
sektor. Og andelen falder støt, jo længere op i ledelsesla-
gene, man kommer. Vi har et kønsskævt arbejdsmarked, 
og generelt halter det med diversiteten i dansk er-
hvervsliv. Det bremser organisationerne og samfundets 
udvikling. Erhvervslivet har både musklerne og evnerne 
til at spille en aktiv og progressiv rolle i kampen for et 
inkluderende samfund’’, siger Mikkel Haarder.

Når en virksomhed vælger at underskrive pledget, til- 
kendegiver den at ville arbejde med lighed, retfærdig-
hed og diversitet og efterleve disse principper. De 16 
principper dækker bl.a. forskellige holdninger, adfærd og 
tilgange ift. forskellige aspekter, såsom uddannelses-
valg, job og karriere og forældreorlov. Alle er områder, 
som påvirker mænd og kvinders job og karriere, og hvor 
virksomheder kan sætte ind og medvirke til at skabe 
ændringer.  

Fokuser på at tiltrække personer  
med forskellige baggrunde
’’Et fokus på mangfoldighed kan styrke organisationers 
omdømme som arbejdsplads. For ud over at være 
produktive og innovative er det også nødvendigt at være 
attraktive. Det handler om at tiltrække og fastholde 
frivillige og medarbejdere. Ved at afspejle, favne og vægte 
mangfoldighed kan en organisation styrke sin profil ud-
adtil og få flere gode ansøgninger’’, siger Mikkel Haarder. 
Og der er flere gevinster at høste, hvis man vælger at 
fokusere på inklusion og diversitet, siger han. Derfor har 
DI opstartet tiltag, der skal udvide talentpuljen, så organi-
sationen favner bredere: ‘’Danske virksomheder har brug 
for alle dygtige og talentfulde medarbejdere uanset deres 
køn, alder, nationalitet/etnicitet, seksuelle orientering eller 
kønsidentitet og funktionsnedsættelse mv. Alle kompe-
tencer og ressourcer skal i spil, så danske organisationer 
kan tiltrække og fastholde den nødvendige arbejdskraft 
og de bedste talenter’’, siger Mikkel Haarder.

Walk the talk
I DI har man de næste to år valgt at sætte et styrket 
fokus på det interne tiltag: ”DI – walk the talk”  - som  
er mundet ud i følgende tiltag: 

-   Struktureret og målrettet arbejde for at fremme  
mangfoldighed i alle lag i organisationen, særligt i 
ledelseslag og bestyrelser. 

-   Blind rekruttering, så talentpuljen udvides, og der  
ikke ansættes ud fra ubevidste bias.

Inklusion og  
diversitet som  
målsætning  
i dansk  
erhvervsliv

Foto: Dansk Industri

Underdirektør i DI, Mikkel Haarder
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Figur 25: Andel af foreningers tiltag for at tiltrække diversitet i køn i Danmark, Sverige og Norge
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Sådan kan din forening fremme mangfoldige teams gennem rekruttering
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Diversitet og  
inklusion i forhold 
til etnicitet

„ 
Vi har mange medlemmer med en anden kulturel baggrund. Vi er nysgerrige på, om vi skal gøre 
andet eller mere nogle steder for at være en attraktiv forening - men modsat ønsker vi ikke at 
“segmentgøre“ anden kulturel baggrund både, fordi det sender et signal om, at kulturel baggrund 
gør os forskellige i medlemssammenhænge. Vi er også forsigtige med at gøre kulturel baggrund 
til noget særskilt, fordi dette kan opfattes som en “politisering“ i negativ forstand. Vi kan se, at 
medlemmer med en anden kulturel baggrund er aktive særligt som arbejdsmiljørepræsentanter 
og TR, men de mangler i de politiske fora.’’

Mandlig ansat i dansk fagforening

-   Fleksible barselsforløb, der fastholder ansatte i DI,  
og som tilgodeser både mænd og kvinder.

-   Reviderede vedtægter og politikker, der indarbejdes 
i alle lag i organisationen. 

’’Vi har løbende fokus på kønsfordelingen blandt ledere 
og medarbejdere i DI. Overordnet set er vi godt med på 
de forskellige medarbejder-og lederniveauer med få und-
tagelser, som vi selvfølgelig forholder os til. Herudover 
har vi iværksat et arbejde med at styrke kønsbalancen i 
forskellige fora, hvor vi indstiller kandidater til udvalgs- 
eller bestyrelsesposter’’, siger Mikkel Haarder. 

Små foreninger kan også høste frugterne 
Der er flere ting, man som mindre forening kan vælge at 
gøre, hvis man ønsker at arbejde målrettet med inklu-
sion og diversitet. Og et godt sted at starte er at stille 
skarpt på rekrutteringsprocessen. Ifølge Mikkel Haarder 
er det en god idé at kigge på, om ens forening afspejler 
en mangfoldighed, hvor forskellige typer af medarbej-
dere er repræsenteret på alle niveauer. Hvis ikke, kan 
rekrutteringsprocessen være det næste sted, der skal 
sættes ind. 

 ’’Der er rigtig mange initiativer, som man som organisa-
tion kan foretage sig for at arbejde henimod en bedre  
kønsbalance. Det vigtige er, at man først vurderer sine 
egne behov og modenhed og så starter der, hvor det gi-
ver mest effekt. Det gælder ikke kun store virksomheder 
– mindre foreninger og organisationer kan også arbejde 
med inklusion og diversitet. Målsætninger er nemlig  
individuelle og afhænger af, hvilke ressourcer man har til 
rådighed,’’ siger Mikkel Haarder

 
 
•   Tjek, at jobannoncer er formuleret bredt. Flere under-

søgelser viser, at det kan have betydning ift. tiltrække 
forskellige kompetencer – også køn. 

•   Sørg for, at begge/alle køn er repræsenteret  
i ansættelsesudvalg/blandt dem, der sidder  
med til en ansættelsessamtale. 

•   Sørg ifm. rekruttering for, at alle køn er  
repræsenteret blandt de sidste tre kandidater.

•   Sørg for, at forfremmelseskriterier er  
transparente og ikke præges af ubevidste bias. 

•   Sørg ifm. rekruttering for, at alle køn er  
repræsenteret blandt de sidste tre kandidater.

•   Forklar, hvorfor en kandidat fravælges, så  
der skabes bevidsthed/læring om årsager til,  
at kvinder fravælger stillingen eller fravælges.

•   Tjek, at rekrutterings- og forfremmelses- 
processer ikke påvirkes af ubevidste bias.

 
 

The Gender Diversity Pledge 

•   The Gender Diversity Pledge opstiller overord-
nede målsætninger og specifikke måltal for 
ledelse og bestyrelse, som erhvervslivet skal 
opnå i fællesskab inden 2030.

 
•   Virksomheder, der underskriver pledget, tilken-

degiver, at de vil arbejde med egne måltal, som 
afspejler virksomhedens situation, udgangs-
punkt, branche og udviklingspotentiale, og som 
kan medvirke til, at erhvervslivet samlet set 
kan nå en 40/60-målsætning i 2030.

Læs mere om The Gender Diversity Pledge her: 
https://www.danskindustri.dk/gdp/

Dansk Industri

•   DI er Danmarks største arbejdsgiver-  
og erhvervsorganisation.

•   DI repræsenterer over 19.000 små og store 
virksomheder fra stort set alle grene af dansk 
erhvervsliv over hele landet. 

•   DI varetager medlemmers arbejdsgiver- og 
politiske interesser - både lokalt og globalt  
ved hjælp af hundredvis af aktive medlemmers 
opbakning og engagement.

•  Har hovedkontor på Rådhuspladsen.

•  Adm. Direktør Lars Sandahl Sørensen.
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Figur 27: Andel af foreninger i Danmark, Sverige og 
Norge, der giver udtryk for, om de har udfordringer 
med at få forskellige etniske minoriteter til deres 
organisation

Undersøgelsen viser, at størstedelen af foreningerne 
er uafklarede i forhold til spørgsmålet om inklusion af 
etniske minoriteter. I figur 26 ses det, at 39 % på tværs af 
de tre nordiske lande svarer, at de har udfordringer med at 
tiltrække etniske minoriteter. Sammenligner man med de 
foregående spørgsmål om, hvorvidt foreningerne oplever 
udfordringer med at sikre diversitet inden for alder og køn, 
viser svarprocenten, at foreningerne er mere uafklarede, 
her svarer 16 % ’’ved ikke’’ og 19 % ’’ikke relevant for min 
organisation’’.  

I Danmark (figur 27) angiver 28 %, at de oplever proble-
mer. I Sverige og Norge er tallet langt højere. Her ople-
ver henholdsvis 55 % og 56 % udfordringer. Det er ikke 
nødvendigvis et udtryk for, at Danmark arbejder mere 
målrettet med at tiltrække flere etniske minoriteter, men 
er snarere et udtryk for, at Danmark er mindre berørings-
angste og i højere grad italesætter problematikken. 
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Figur 26: Andel af foreninger på tværs af  
Danmark, Sverige og Norge, der giver udtryk  
for, om de har udfordringer med at få forskellige 
etniske minoriteter til deres organisation
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Diversitet og inklusion  
i forhold til etnicitet
Etniske minoriteter er underrepræsenterede i nordiske foreninger.

Medlemmer og ledelse afspejler  
i mindre grad etniske minoriteter
I figur 29 ses det, at henholdsvis 15 % og 14 % blandt 
danske og svenske respondenter svarer ’’i høj grad’’ på 
spørgsmålet: ’’Afspejler sammensætningen af jeres 
ledelse fordelingen af etniske minoriteter blandt jeres 
medlemmer?’’  Til sammenligning er tallet kun 6 % i 
Norge, mens 31 % svarer ’’i nogen grad’’ og ’’i mindre 
grad’’. Det vidner om, at Norge i højere grad kæmper 
med at tiltrække etniske minoriteter. 

Danmark og Sverige repræsenterer flere  
etniske minoriteter end Norge
Data indikerer endnu en gang (figur 31), at danske og 
svenske foreninger i højere grad repræsenterer etniske 
minoriteter udadtil sammenlignet med norske organi- 
sationer. Dette illustreres gennem besvarelserne på 
spørgsmålet: ’’Afspejler sammensætningen af jeres  
aktive medlemmer fordelingen af etniske minoriteter 
blandt alle jeres medlemmer?’’ Blandt de norske respon-
denter svarer 3 % kun ’’i høj grad’’ (i Danmark og Sverige 
er svarprocenten 14 %), mens 31 % svarer ’’i mindre 
grad’’ (i Danmark og Sverige er svarprocenten 17 % 
og 18 %).

 
Figur 28: Andel af foreninger på tværs af Danmark, 
Sverige og Norge, der giver udtryk for, om  
sammensætningen af deres ledelse afspejler for- 
delingen af etniske minoriteter blandt medlemmer
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Figur 29: Andel af foreninger i Danmark, Sverige og 
Norge, der giver udtryk for, om sammensætningen 
af deres ledelse afspejler fordelingen af etniske 
minoriteter blandt alle medlemmer
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Figur 31: Andel af foreninger i Danmark, Sverige og 
Norge, der giver udtryk for, om sammensætningen 
af aktive medlemmer afspejler fordelingen af  
etnicitet blandt alle medlemmer
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„ 
Mens vi har mange personer med ulike nasjonaliteter som en del av vår organisasjon,  
skulle vi ønske at flere minoritetsetnisiteter ble presentert i vår organisasjon. Vi har prøvd 
å takle dette med ulike prosjekter og tilskudd tidligere, men resultatene har ikke vart lenge. 
Dette er imidlertid ikke prioritert i vår organisasjon, så mest sannsynlig vil dette kreve mer 
arbeid og prioritering.’’

Kvindelig ansat i norsk fritidsforening

Sproglige barrierer er en af de  
væsentligste forhindringer
Undersøgelsen peger på, at de politiske partier, fagfor-
eninger og patientforeninger er nogle af de foreningsty-
per med de største udfordringer, når det kommer til at til-
trække etniske minoriteter. Forklaringen er, ligesom ved 
spørgsmålene om inklusion og diversitet af køn og alder, 
ikke ensidig. De fleste foreninger fortæller, at de oplever 
sproglige barrierer, som den største udfordring, når de 
forsøger at række ud til etniske minoriteter. Det kan også 
være en af forklaringerne på, hvorfor flere anvender  
målrettede kampagner på målgruppens modersmål. 

Flere foreninger nævner, at de har haft god erfaring med 
at oversætte materialer og videoer til andre sprog, fordi 
de på den måde kan kommunikere ud til flere personer. 
Respondenter fra fagforeningerne fortæller omvendt, at 
deres medlemsplatforme kun findes i danske versioner, 
og at det derfor kan være svært at række ud til personer, 
der ikke har dansk som modersmål. 

Norge og Sverige er mere proaktive end Danmark,  
når det kommer til at tiltrække etniciteter
Undersøgelsen viser, at få foreninger på tværs af de tre 
lande arbejder med inklusion og diversitet af etniske 
minoriteter (figur 32). I Danmark og Norge svarer 57 
% og 44 % af respondenterne, at de ikke har indført 
tiltag (figur 33). Alligevel indikerer undersøgelsen, at de 
svenske og norske foreninger er mere proaktive ift. at 
anvende forskellige hvervemetoder, når det kommer 
til at sikre diversitet i etnicitet, sammenlignet med 
Danmark. I Sverige anvender foreningerne syv ud af 
otte hvervemetoder (figur 33), mens norske foreninger 
benytter otte ud ni hvervemetoder. I Sverige dominerer 
bl.a. brug af særlige netværk (27 %), kampagner (18 %) 
og udformning af politikker (18 %). I Norge er særlige 
netværk (13 %), målrettede arrangementer (19 %) og 
segmenteret kommunikation (16 %) de mest populære 
hvervemetoder. 

 
Figur 32: Andel af foreningers tiltag for at tiltrække diversitet i etnicitet på tværs af Danmark, Sverige og Norge

 
Figur 30: Andel af foreninger på tværs af Danmark, 
Sverige og Norge, der giver udtryk for, om sammen-
sætningen af aktive medlemmer afspejler fordelin-
gen af etnicitet blandt alle medlemmer
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Figur 33: Andel af foreningers tiltag for at fremme diversitet i etnicitet i Danmark, Sverige og Norge
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I Norges Bygdekvinnelag er mangfol- 
dighed en stor del af organisationens 
DNA. Siden 2017 har organisationen 
arbejdet for at inkludere flere etniske 
kvinder i lokalsamfundet gennem  
projektet KvinnerUT. 

Norge er et mangfoldigt samfund, der gennem de  
seneste 30 år har oplevet en stigning i antallet af bosid-
dende i Bygde-Norge. Og det har haft en række positive 
effekter, fx har flere norske småkommuner oplevet 
befolkningsvækst frem for nedgang, fortæller rådgiver 
for mangfoldighed og inklusion i organisationen Norges 
Bygdekvinnelag, Sosan Asgari Mollestad. 

Og der er også en række andre gevinster ved at fokusere 
på at inkludere flere etniske minoriteter i lokalsamfund- 
et: ’’Mangfoldige organisationer og foreninger er  
med til at skabe bæredygtige samfund, som i sidste 
ende styrker lokalsamfundet’’, fortæller hun. Med  
KvinnerUT-projektet arbejder Norges Bygdekvinnelag  
for at inkludere flere kvinder med anden etnisk bag-
grund, fx ved at hjælpe dem ind på arbejdsmarkedet, 
styrke deres økonomiske selvstændighed og engagere 
dem i aktiviteter i lokalsamfundet. 

Ord kræver handling
Der er flere grunde til, at Norges Bygdekvinnelag har 
valgt at fokusere på at integrere kvinder med etnisk 
minoritetsbaggrund i de lokale bygdelag. Ifølge So-
san Asgari Mollestad viser forskningen, at tærsklen til 
arbejdsmarkedet er den største hindring for en vellykket 
integration af kvinder med minoritetsbaggrund. Kvinder-
ne har en meget lavere beskæftigelsesgrad end mænd 
med tilsvarende uddannelse, som har været lige så 
lang tid i Norge. De kompetencer, indvandrerkvinderne 
kommer med i bagagen, er i mindre grad efterspurgt. 
Dårlige norskkundskaber, manglende forståelse af norsk 
arbejdskultur og begrænset socialt netværk svækker 
mulighederne for at komme i job. Der er derfor et aktuelt 
behov for at styrke integrationsindsatsen. 

‘’Norges Bygdekvinnelag er en landsdækkende kvindeor-
ganisation, som er til stede i de fleste landsbyer i Norge. 
Vi har med vores mangfoldige lokale afdelinger gode 
forudsætninger for at tage del i arbejdet for at styrke 
minoritetskvinders vej ind på arbejdsmarkedet’’, fortæller 
Sosan Asgari Mollestad.

Et fællesskab for alle
Lokalsamfundene engagerer kvinderne gennem forskel-
lige aktiviteter ud fra de lokales ressourcer, interesser 
og ønsker fra medlemmerne. Aktiviteterne spænder 
bredt fra madlavning, håndarbejde, håndværk til gåture 
og udendørsaktiviteter. Alle er velkomne til at deltage 
i aktiviteterne, det vigtigste er, at deltagerne går derfra 
med en god oplevelse.

‘’Det vigtigste mål for vores engagement 
af inklusion er, at lokalsamfundene skal 
være et godt sted at bo for alle.’’

Norges Bygdekvinnelag

„ 
Forskning viser, at initiativer med  
høj grad af mangfoldighed er mere  
innovative, kreative og bedre til at  
løse problemer end foreninger med  
mindre grad af mangfoldighed.’’

Sosan Asgari Mollestad

‘’Vi er en frivillig organisation, som 
arbejder for, at alle skal have lige 
muligheder, uafhængig af hvor de 
bor, og hvor de kommer fra.’’

Foto: Norges Bygdekvinnelag

Frivillige og deltagere i projektet KvinnerUT
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Selvom KvinnerUT primært har fokus på inklusion af 
kvinder med minoritetsbaggrund, fortæller Sosan Asgari 
Mollestad, at de forsøger at lave aktiviteter, der favner 
bredt, og som er interessante for alle i lokalsamfun-
det. Derfor samarbejder de også med lokale aktører, 
fx børnehaver og skoler. En af lokalforeningerne har 
fx opstartet et køkkenhaveprojekt, som er oversat til 
forskellige sprog. Selvom aktiviteterne i udgangspunktet 
er for kvinder, har projektet også tiltrukket flere mænd. 
Gennem projektet er der skabt nye kontakter, og  
venskaber på kryds og tværs. 

‘’En rigtig inklusion er at bygge bro  
mellem vores forskelligheder og være 
sammen om et fælles mål. Alle skal  
bidrage, og alle er ansvarlige.’’

Mangfoldighed går begge veje
I Norges Bygdekvinnelag har man igangsat en række 
initiativer, der skal styrke arbejdet med inklusion og 
diversitet internt i organisationen. På baggrund af viden 
og erfaringer fra projekt KvinnerUT nedsatte organisa- 
tionen i 2020 en arbejdsgruppe, der udarbejdede en 
handlingsplan for et systematisk arbejde for at øge kul-
turelt og etnisk mangfoldighed blandt organisationens 
medlemmer og tillidsvalgte. Ifølge Sosan Asgari Molle-
stad er organisationer nødt til at kigge indad og arbejde 
målrettet med inklusion og diversitet, hvis man ønsker 
at repræsentere mangfoldighed udadtil: 

’’Organisationens struktur og kultur skabes af dem, som 
deltager som medlemmer og tillidsvalgte. En mangfol-
dig organisation vil have en klar fordel, når det gælder 
rekruttering og tilgang til nye ressourcer, tanker og idéer, 
som kan bidrage til at styrke organisationens arbejde 
(…).’’ Norges Bygdekvinnelag har ikke opsat konkrete 
måltal, men foreningen arbejder struktureret med  

 
diversitet, fx gennem efteruddannelse af tillidsvalgte - et 
initiativ, som organisationen kalder - ˈMangfoldighed og 
Inklusion i toppenˈ, fortæller Sosan Asgari Mollestad. 

’’For at kunne bidrage til et mangfoldigt 
samfund er man nødt til at forankre  
forståelsen for mangfoldighed i  
egne rækker.’’

Rekruttering som værktøj til at sikre diversitet
Rekruttering og hvervning fylder meget i arbejdet for 
at fremme en mere mangfoldig organisation blandt 
de ansatte i Norges Bygdekvinnelag. Derfor lægger 
organisationen vægt på at rekruttere og hverve personer 
med forskellige baggrunde, som skal styrke de lokale 
afdelinger i landet: ’’Valgkomitéens opgave er at finde 
de rigtige personer til de forskellige arbejdsopgaver i 
organisationen. Valgkomitéen sidder i en nøgleposition 
til at sørge for fornyelse og mangfoldighed i ledelsen og 
for at skubbe kulturen i en rigtig retning. Med baggrund 
i dette har vi udarbejdet vejledninger for komitéen, som 
indbefatter mangfoldighedsperspektivet’’, siger Sosan 
Asgari Mollestad. 

’’Vi opfordrer alle vores lokale afdelinger 
til at tænke over mangfoldighed, når det 
gælder rekruttering af nye medlemmer. 
Stærkere mangfoldighed blandt medlem-
merne giver et bedre grundlag for mang-
foldighed blandt tillidsvalgte.’’ 

Et inkluderende sprog er alfa omega
Norges Bygdekvinnelag lægger mange kræfter i at række 
ud til deres målgruppe ved at bruge et inkluderende sprog, 
der er målrettet frivillige og interessenter, så de favner 
personer med forskellige baggrunde: ’’Vi er opmærksom-
me på sprogbrug, visuel profilering, valg og præsentation 
af temaer, som fremmer inklusion. Dette kræver, at man 
bevidst arbejder med sproget og visuelle værktøjer på 
sine kommunikationskanaler, uanset om der er tale om 
nyheder eller information af mere generel karakter’’, siger 
Sosan Asgari Mollestad. 

Hun nævner fx højtiderne som et godt sted at starte, hvis 
man vil øve sig på at bruge et mere inkluderende sprog. I 
stedet for kun at skrive ’’God jul’’, kan man fx også ønske 
’’Glædelig Eid’’ eller ’’Glædelig Hanukka’’. 

Bump på vejen er en naturlig del af processen
Mange foreninger støder på udfordringer undervejs, når 
de vælger at sætte fokus på mangfoldighed, hvilket ifølge 
Sosan Asgari Mollestad er en naturlig del af forandrings-
processen. I Norges Bygdekvinnelag har de tidligere 
kæmpet med at opbygge et højt fagligt niveau blandt 
ansatte og frivillige. Manglende ressourcer og personale 
samt engagement og motivation har også været gennem-
gående udfordringer i organisationen. Men Sosan Asgari 
Mollestad fortæller, at der ofte er en løsning på de fleste 
problemer. I Norges Bygdekvinnelag har de fx valgt at:

•   arbejde systematisk med mangfoldighed  
rettet mod alle led i organisationen.

•   omfordele interne midler og projektfinansiering  
gennem ekstern funding.

•   samarbejde med foreninger og lokale enheder, som 
arbejder målrettet med mangfoldighed og inklusion. 

’’At udveksle erfaringer, drøfte  
udfordringer og evt. løsninger  
med andre bidrager til at styrke  
motivationen og engagementet  
for det interne arbejde.’’ 

Da Sosan Asgari Mollestad afslutningsvist bliver  
spurgt, hvilke råd hun vil give videre til foreninger, der 
ønsker at arbejde med mangfoldighed, siger hun uden at 
tøve: ’’Opsæt konkrete mål for at øge mangfoldighed på 
alle niveauer (…) og kortlæg, hvilke ressourcer og aktivite-
ter din egen organisation har, som kan bruges i arbejdet 
med inklusion.’’

Sådan kan din forening  
arbejde med mangfoldighed
 

•   Tag kontakt til organisationer, foreninger og  
virksomheder, som har erfaring med at arbejde  
med mangfoldighed. Deres modeller og tankegang 
kan fungere som inspiration og tilpasses til din 
egen organisations behov og ressourcer.

•   Samarbejd med andre foreninger, som har de  
samme mål og ønsker om bedre inklusion internt  
i foreningen og i de lokale afdelinger. 

•   Kortlæg, hvilke ressourcer og aktiviteter din egen  
organisation har til rådighed, som kan bruges i  
arbejdet med inklusion. 

•   Brug et inkluderende sprog, visuel profilering og 
præsenter temaer, som fremmer inklusion. 

•   Brug billeder og video på de sociale medier  
og hjemmeside, der viser fællesskab og  
mangfoldighed. 

•   Udarbejd artikler og information, der sætter  
fokus på inklusion og diversitet.

 
Norges Bygdekvinnelag

 
•  Har eksisteret siden 1946.

•   Har 11.000 medlemmer fordelt  
i over 430 lokale afdelinger.

•   Arbejder for at sikre sociale aktiviteter  
i de norske ’’bygder’’ (landsbyer).

•   Kæmper for at styrke kvinders økonomiske  
og sociale rettigheder.

•   Projekt KvinnerUT startede op i 2017  
målrettet inklusion af kvinder med minoritets-
baggrund. Erfaringer fra projektet har dannet 
grundlag for organisationens interne arbejde 
med mangfoldighed. 

•   150 lokale afdelinger deltog i projektet  
og arrangerede 500 aktiviteter. 

 
•  Projektet er støttet af Gjensidige-fonden.
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Udvikling  
i medlemstal

Generel fremgang i andel af  
foreninger, der oplever vækst
Efter to år præget af corona, viser tallene, at andelen af 
foreninger, der oplever vækst i medlemstallet, igen sam-
let set ligger omkring de 40 %, hvilket i en historisk sam-
menhæng anses for højt. Samtidig viser undersøgelsen, 
at kun 19% af de adspurgte foreninger oplever faldende 
medlemstal, hvilket procentvis kun er målt lavere tilbage 
i 2011. Data tyder altså på, at foreningerne har knækket 
den lave vækst fra corona-årene 2020 og 2021. 

Sverige halter bagefter sammenlignet med  
Norge og Danmark målt på andel af foreninger  
med medlemsfremgang
Dykker man ned i tallene (figur 35) og kigger på  
besvarelserne fordelt på de tre lande, viser data, at 
Sverige oplever markant mindre medlemsfremgang end  
Danmark og Norge. Kun 23 % af de svenske foreninger 
oplever stigende medlemstal. Og samtidig oplever hele 
32 % af de deltagende svenske foreninger faldende 
medlemstal, mens det samme kun gør sig gældende 
for 19 % af de danske foreninger og 7 % af de norske 
foreninger.

Medlemstallet er i mange organisationer et af de vigtigste parametre, og derfor er 
rekruttering og hvervning af nye medlemmer en central del af foreningsarbejdet. 
Foreningsundersøgelsen tager hvert år pulsen på udviklingen i foreningerne, og her 
er det interessant at se udviklingen i historisk sammenhæng.

 
Figur 34: Udvikling i medlemstal 2010 til 2022 på tværs af Danmark, Sverige og Norge
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Figur 35: Udvikling i medlemstal fordelt på Danmark, Sverige og Norge 

 
Figur 36: Over halvdelen af de deltagende foreninger i Danmark, Sverige og Norge kunne holde på mindst 66%  
af sine medlemmer et år efter indmeldelse.
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Fastholdelsesprocenten  
ligger forsat højt med over

62% hvor flere end to tredjedele af nye medlemmer 
fortsat er medlemmer efter et år. Kigger man 
på andelen af foreninger, som svarer, at de 
ikke kender til fastholdelsesprocenten, er tallet, 
ligesom de forgangne år, højt. 

Lige så interessant er det at se på, hvorvidt foreningerne  
har været i stand til at fastholde sine medlemmer det sidste år:
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Dataindsamling og deltagende organisationer
Foreningsrapporten 2022 er baseret på både en  
kvantitativ og kvalitativ undersøgelse, som er blevet 
gennemført i løbet af foråret og sommeren 2022. Den 
kvantitative del består af et online spørgeskema, som 
blev sendt ud til medlemsorganisationer og foreninger 
i Danmark, Sverige og Norge. Den kvantitative del 
blev besvaret af i alt 177 foreninger. Resultaterne fra 
undersøgelsen perspektiveres og nuanceres med hjælp 
fra ekspertkommentarer og cases med blandt andre 
Helene Aagaard, der er CEO og partner i konsulenthuset 
Diversity Factor samt Mikkel Haarder, underdirektør i 
Dansk Industri.

Alle procenter i rapporten er rundet op  
eller ned til nærmeste heltal.

Undersøgelsens deltagere  
fordelt på organisationstype

Interesseorganisationer: 35%
Arbejdsgiver- og brancheorganisationer: 18%
Fagforeninger: 14%
Politiske partier: 6%
Natur-, idræt- eller fritidsforeninger: 10%
Patientforeninger: 7%
Paraplyorganisationer: 3%
Netværksorganisationer: 3%
Humanitære organisationer: 4% 

Generelle karakteristika for de deltagende  
respondenter og foreninger i undersøgelsen,  
Danmark, Norge og Sverige samlet set.

Om  
rapporten

 
Figur 38: Andel af medlemstyper  
på tværs af Danmark, Sverige og Norge
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Figur 39: Andel af ansatte i medlemsorganisationer-
ne på tværs af Danmark, Sverige og Norge
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Figur 37: Andel af respondenter  
på tværs af Danmark, Sverige og Norge
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Strategi og mål
•   Se på jeres organisation – afspejler den en mangfoldighed, 

der repræsenterer forskellige typer medarbejdere på alle 
niveauer, og afspejler den forskelle blandt jeres medlemmer/
kunder? – Hvis ikke, så tænk over det næste gang, I ansætter 
eller hverver frivillige.

•   Tjek, at rekrutterings- og forfremmelsesprocesser ikke  
påvirkes af ubevidste bias.

•   Sørg for, at begge/alle køn er repræsenteret i ansættelses- 
udvalg, der sidder med til en ansættelsessamtale.

•   Sæt målsætninger og måltal ift. foreningens  
udvikling de næste tre år.

•   Kommuniker målene tydeligt til ansatte og frivillige  
og begrund motivationen.

•   Vær ambitiøse, men realistiske, vurder jeres mængde af  
ressourcer og udvælg et område, I vil arbejde målrettet  
med ad gangen. Gør evt. målsætningerne til en del af jeres 
overordnede strategi. 

•   Lad ledelsen går forrest som et godt eksempel.  
Tilbyd evt. træning eller undervisning i ubevidste  
bias til ledere og medarbejdere.

•   Skab gennemsigtighed ift. ansættelsesvilkår og løn,  
så de overordnede rammer er lige for alle køn.

Kommunikation og engagement
•   Brug et kønsneutralt sprog i jeres kommunikation,  

så I når ud til flere, fx i jobopslag eller sociale medier.

•   Kig på jeres visuelle sprog: Taler det til den ønskede  
målgruppe? Og afspejler den jer som forening?

•   Inviter de unge med i fællesskabet via netværk og bekendte.  
Frivillighed er båret af sociale fællesskaber og relationen 
mellem mennesker.

•  Skab netværk for forskellige minoritetsgrupper.

•   Inddrag minoriteters perspektiver og brug dem  
proaktivt i beslutningsprocesser.

•   Udvælg rollemodeller, som de frivillige og  
ansatte kan spejle sig i. 

•   Del de gode historier om, hvordan I arbejder  
med mangfoldighed.

•   Bak op om menneskelig mangfoldighed,  
fx gennem Copenhagen Pride.

  Groupcare
anbefaler

 
Figur 40:  Andel af medlemmer på tværs af Danmark, Sverige og Norge

 
Figur 41: Andel af arbejdsområder blandt respondenter på tværs af Danmark, Sverige og Norge
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Groupcare  
– Stærke relationer
Groupcare hjælper professionelle medlemsorganisationer og foreninger med at udvikle  
sig og vokse. I over 20 år har vi hjulpet Nordens mest ambitiøse organisationer med at  
digitalisere på en måde, der puster liv i både foreningernes formål, fællesskaber og forretning. 

Vores udgangspunkt er, at medlemsorganisationer og foreninger har mere tilfælles med  
hinanden end andre virksomheder og organisationer. Derfor har vi udviklet en standard  
medlemsløsning specielt til professionelle foreninger, hvor foreningerne i fællesskab er  
med til at præge den fælles udvikling. Den fælles løsning betyder, at vores kunder får mere 
værdi for pengene i kraft af viden og funktionalitet. 

Vi påtager os det ansvar, at alle vores kunder får en løsning, der er så bred, at alle deres 
standardarbejdsgange er dækket ind. Med en løsning, hvor medlemmerne og de frivillige er 
i centrum, og som understøtter det lokale foreningsarbejde, er der tid til det værdiskabende 
arbejde. Og det er uden at gå på kompromis med den vigtige daglige, vigtige administration 
og sekretariats- og medlemsbetjening.

Groupcare A/S 
Vester Farimagsgade 15, 4. sal
1606 København V 
Telefon: +45 4698 4000
CVR: 29521549
E-mail: groupcare@groupcare.com                                                                      
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