ADGANG TIL INDFLYDELSE
Spørgeskemaundersøgelse

Rapporten ”Adgang til indflydelse” baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk
Psykolog Forenings aktive medlemmer med en styrelsespost i en eller flere decentrale
enheder. Undersøgelsen fandt sted i perioden 20. september til den 4. oktober 2016.
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Kort Fortalt
Rapporten ’Adgang til indflydelse’ bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i
Dansk Psykolog Forening, som besidder en eller flere styrelsesposter i foreningens decentrale
enheder, dvs. kredse, sektioner, selskaber eller faglige netværk. Undersøgelsen er første led i
arbejdsprogrammets punkt 3.5 for generalforsamlingsperioden 2016-18, som har til opgave at
arbejde for mobilisering af flere aktive medlemmer i Dansk Psykolog Forening, og fokus på at gøre
foreningens decentrale liv og centrale arbejdsgrupper mere gennemskuelig for den samlede
medlemsskare. Bestyrelsen i Dansk Psykolog Forening besluttede at tage fat på denne opgave ved –
på baggrund af en analyse - at lægge op til en åben debat med alle aktive i kredse, sektioner,
selskaber og faglige netværk. Nærværende rapport danner afsæt for det videre arbejde med
arbejdsprogrammet, når temaet sættes til debat på Formandskollegiemødet den 28. oktober 2016.

Tak til…
Vi takker alle jer respondenter, som tog sig tid til at deltage i undersøgelsen. Jeres bidrag danner
afsæt for vores videre fælles arbejde med at skabe bedre adgang til indflydelse og mobilisering af
flere aktive medlemmer i Dansk Psykolog Forening

Etik
Alle respondenter er anonymiseret. Ved citater fremgår ingen navne. Det er oftest synligt, hvilken
type af decentral enhed, besvarelserne knytter sig til, men ikke hvilken specifik kreds, sektion,
selskab eller fagligt netværk, der er tale om. Vi har anonymiseret på tværs af alle enheder, der hvor
vi har skønnet det nødvendigt.

Udarbejdet af
Dansk Psykolog Forening

For yderligere information
Kontakt udviklingskonsulent Monica Lorenzo Pugholm: mlp@dp.dk
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Resume & Hovedkonklusioner
Rapporten ”Adgang til indflydelse” bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk
Psykolog Forening, som besidder en eller flere styrelsesposter i en decentral enhed. Rapporten udgør første
led i arbejdsprogrammets punkt 3.5 for generalforsamlingsperioden 2016-18, som har til opgave at arbejde
for mobilisering af flere aktive i Dansk Psykolog Forening.

Undersøgelsen afdækker:
1. Hvordan styrelsesmedlemmer markedsfører deres aktiviteter, og hvordan de møder nuværende og
potentielle nye medlemmer.
2. Erfaringer med afholdelse af generalforsamlinger i de decentrale enheder og rekruttering af nye
medlemmer til styrelsesarbejde.
3. Oplevelser med det interne samarbejde i styrelsen samt samarbejdet med bestyrelsen i Dansk
Psykolog Forening.
4. Hvilke centrale opgaver styrelsesmedlemmer løser samt deres erfaringer med værdiskabelse blandt
medlemmer.
5. Betydningen af frivilligt arbejde i forhold til en lang række faktorer herunder tid, penge og
indflydelse
6. Tilfredshed med Formandskollegiet
7. Styrelsesmedlemmernes bud på, hvad vi som forening kan gøre for at mobilisere flere aktive
medlemmer.

Undersøgelsen viser at:
1. Vores styrelsesmedlemmer kommunikerer især via direkte mails til medlemmer. Derudover bruger
de en lang række andre kommunikationskanaler og metoder herunder sociale medier og mere
uformelle anledninger.
2. På tværs af enheder oplever de fleste af vores styrelsesmedlemmer, at det oftest er de samme, der
genvælges. Når det kommer til rekruttering af nye medlemmer, er det til gengæld ikke alle, som har
svært ved at rekruttere nye til styrelsesarbejdet.
3. Langt størstedelen af vores styrelsesmedlemmer synes, at deres interne samarbejde er godt. Ikke alle
er lige glade for samarbejdet med Dansk Psykolog Forenings bestyrelse.
4. På tværs af alle enheder vurderer styrelsesmedlemmerne, at netværksdannelse og faglige
arrangementer er de mest centrale opgaver. Derudover spænder de vigtige opgaver fra synlighed og
promovering af fagfagligt område til arbejdet med løn og arbejdsvilkår, høringssvar og afholdelse af
billige og relevante kurser,
5. Motivationen for det frivillige arbejde er betinget af indflydelse og anerkendelse.
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6. Styrelsesmedlemmer er generelt tilfredse med Formandskollegiet. Nogle mener, at der er for meget
plenum snak og fremførelse af egne mærkesager. Andre mener, at møderne er for topstyrede.
7. For at kunne mobilisere flere aktive medlemmer efterlyser styrelsesmedlemmer en mere synlig,
tydelig og anerkendende bestyrelse. Også internt efterlyses styrelser, som er mere synlige og aktive.
På tværs af enhederne ønsker styrelsesmedlemmerne, at sekretariatet understøtter det aktive
medlemskab og yder mere sekretariatsbistand i forhold til administrativ og praktisk hjælp.
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Introduktion
Formål med undersøgelsen
DP’s Generalforsamling vedtog i marts 2016 følgende punkt i Arbejdsprogrammet for perioden
2016-18:
3.5. Samarbejde med decentrale enheder om attraktiv adgang til indflydelse for alle medlemmer:
Dansk Psykolog Forening vil arbejde for at mobilisere flere aktive medlemmer i foreningsarbejdet,
og for at foreningens decentrale liv og centrale arbejdsgrupper blive mere gennemskuelig for den
samlede medlemsskare. Det skal bl.a. ske ved at analysere, hvordan der skabes mere attraktiv
adgang til indflydelse for alle medlemmer. Den konkrete tilrettelæggelse udvikles i samarbejde med
Formandskollegiet og medlemmerne inddrages i processen.
Bestyrelsen i Dansk Psykolog Forening besluttede at tage fat på denne opgave med en analyse, der
samler data på tværs af alle decentrale enheder. Ønsket fra bestyrelsen er blandt andet at kunne
synliggøre, hvilke opgaver der løses i de forskellige enheder, hvilke erfaringer man gør sig i sit
arbejde, og hvordan man lykkes med at engagere medlemmer i de forskellige kredse, sektioner,
selskaber og faglige netværk. Da bestyrelsen fra en tidligere undersøgelse1 er opmærksom på, at den
gode tone og samarbejde er en vigtig motivationsfaktor for foreningens frivillige, ønskede man også
mere viden om, hvordan det interne samarbejde opleves, og hvordan vores aktive medlemmer
oplever samarbejdet med Dansk Psykolog Foreningens bestyrelse. Analysen er baseret på en
spørgeskemaundersøgelse blandt alle de medlemmer, som er involveret i styrelsesarbejde i en eller
flere enheder, dvs. kredse, sektioner, selskaber eller faglige netværk. For at sikre bredest muligt
grundlag for det videre arbejde besluttede bestyrelsen, at alle styrelsesmedlemmer skulle svare
individuelt og ikke som samlet gruppe.
Resultaterne fra nærværende undersøgelse danner afsæt for en debat på Formandskollegiemødet
den 28. oktober 2016 med henblik på arbejdsprogrammets videre arbejde.

Metode og dataindsamling
Undersøgelsens dataindsamling er en spørgeskemaundersøgelse, som forløb over to uger. Fra den
20. september 2016 til den 4. oktober 2016. I alt 306 mulige respondenter fik tilsendt
1

Med undersøgelsen Aktivt Medlemskab fra 2015 fik foreningen viden om hæmmende og motiverende faktorer for det
aktive medlemskab. http://www.dp.dk/wp-content/uploads/aktivt-medlemskab-12-11-15.pdf
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undersøgelsens spørgeskema. Alle respondenter var matchet i forhold til vores medlemssystem.
Dvs. medlemmer, som står registreret med en eller flere styrelsesposter i enten en kreds, sektion,
selskab eller fagligt netværk fik tilsendt spørgeskemaet. Ud af de mulige 306 respondenter valgte
156 at gennemføre spørgeskemaundersøgelsen. Herudover valgte 14 at give nogen, men ikke alle
svar. De 14 ufuldstændige besvarelser indgår ikke i datagrundlaget. Svarprocenten i denne
undersøgelse er altså 51 %.

Design af undersøgelse
Spørgeskemaet er bygget op omkring en lang række spørgsmål, hvis svar bidrager med viden til en
lang række faktorer, som har betydning for at tiltrække flere aktive i foreningens arbejde. Fx er
vores respondenter via afkrydsningsfelter blevet bedt om at fortælle, hvilke kommunikationskanaler
de bruger til at markedsføre deres aktiviteter, samt hvor de møder nye og potentielle medlemmer.
Vi har også bedt vores respondenter vurdere, hvilke opgaver de anser som mest centrale for den
kreds, sektion, selskab eller faglige netværk, de er aktive i. Gennem spørgeskemaet har der været
god mulighed for at kommentere som supplement til afkrydsning i angivne kategorier.
Spørgeskemaet benytter også en række udsagn, som respondenterne er blevet bedt om at angive
deres grad af enighed med.
Spørgeskemaundersøgelsen gør også brug af fritekstfelter, hvor den enkelte respondent kan uddybe
oplevelser og erfaringer. Alle kvalitative udsagn er analyseret med henblik på at komme tættere på
respondenternes oplevelser og erfaringer – også de som ikke er umiddelbart synlige i det
kvantitative materiale. Når et kvalitativt udsagn benyttes i nærværende rapport er det i nogle
tilfælde, fordi det illustrerer et generelt erfaringsbillede. Andre gange er det kvalitative udsagn i
stedet brugt til at illustrere det ’skæve’, eller fordi udsagnet rejser en pointe eller synspunkt, som
netop ikke ses i det kvantitative datasæt.
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Vores respondenter
I alt 156 respondenter har valgt at svare på undersøgelsen, hvilket svarer til en svarprocent på 51 procent. 14
respondenter svarende til 5 procent har afgivet ”nogen svar”, og 136 respondenter svarende til de resterende
44 procent har ikke svaret på undersøgelsen.
Tabel 1: Samlet status. Respondenter i antal og procent.

Antal respondenter
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Tabel 2: Fordelingen af poster mellem antallet af respondenter. Antal og procent.
Ud af de gennemførte besvarelser er 32 respondenter formænd (svarende til 21 procent), 17 respondenter er
næstformænd (svarende til 11 procent), og de resterende 107 respondenter besidder andre funktioner som
styrelsesmedlemmer (svarende til 69 procent). Andelen af formænd og næstformænd blandt vores
respondenter, som har gennemført besvarelsen af undersøgelsen, fordeler sig i øvrigt ligeligt mellem de fire
decentrale enheder.2

Vores undersøgelse er repræsentativ i forhold til fordelingen af poster, hvis vi sammenligner med
medlemsoplysningerne i vores system. Ifølge medlemssystemet er der i alt 50 formænd, svarende til 16
procent, 37 næstformænd svarende til 12 procent og 72 medlemmer af decentrale enheder med andre
funktioner svarende til 72 procent.
Tabel 3: Hvor mange styrelser er du aktiv i? Respondenter i antal og procent.

2

1b for fordelingen på poster i de decentrale enheder.
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Antal respondenter
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Ud af de 156 respondenter, som har gennemført besvarelsen af undersøgelsen, er 9 procent svarende til 14
respondenter aktive i mere end én styrelse.

Respondenter fordelt på enheder
Vi har først og fremmest været interesserede i at vide, hvilke decentrale enheder vores respondenter er aktive
i. Dernæst har vi undersøgt deres alder, og hvor længe de har været aktive i styrelserne.
Tabel 4: I hvilken type decentral enhed er du aktiv i styrelsen? Respondenter i antal og procent.
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Obs. Respondenterne kunne sætte flere krydser: Hvis man er aktiv i flere end en type decentral enhed.
Ud af de i alt 156 respondenter, er 45 respondenter svarende til 29 procent aktive i kredse. 83 respondenter
svarende til 53 procent er aktive i selskaber. 31 respondenter svarende til 20 procent er aktive i sektioner, og
12 respondenter svarende til 8 procent er aktive i faglige netværk. Ud af de 156 respondenter, som har
gennemført besvarelsen, er 14 respondenter aktive i mere end én styrelse.
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Tabel 5.1: Aldersfordelingen blandt undersøgelsens 156 respondenter. Procent.
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Tabel 5.2: Aldersfordelingen blandt alle 314 medlemmer af de decentrale enheder i DP’s
medlemssystem. Procent.
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Respondenterne i undersøgelsen må siges at være meget repræsentative for den faktiske aldersfordeling
blandt alle medlemmer af de decentrale enheder, som er oplyst i DP’s medlemssystem.

Tabel 5.3: Aldersfordelingen blandt respondenter fordelt på de decentrale enheder. Antal og procent.

Aldersfordelingen varierer på tværs af de decentrale enheder. Ud fra vores datamateriale ser via, at
sektionerne og de faglige netværk har de største andele af yngre medlemmer fra 20-29 år svarende til 42
procent af respondenter i hver decentral enhed. Det svarer til 13 respondenter i sektionerne, og 5
respondenter i de faglige netværk. I selskaberne er den største andel på 30 procent svarende til 25
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respondenter i alderskategorien 50-59 år, og 24 procent svarende til 20 respondenter er 40-49 år. I kredsene
er de aktive medlemmer lidt ældre. Her er 31 procent svarende til 14 respondenter i alderskategorien 50-59
år, mens 22 procent svarende til 10 respondenter er 60-69 år.

Antal respondenter

Tabel 6.1: Hvor længe har du været aktiv i styrelsen? Antal respondenter.
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Tabel 6.2: Hvor længe har du været aktiv i styrelsen? Antal respondenter i procent.
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Ud af de 45 respondenter i kredsene har størstedelen været aktive i mere end 5 år svarende til 38 procent.
11 procent har været aktive i 0-1 år, 24 procent har været aktive i 1-2 år, 11 procent har været aktive i 2-3 år,
4 procent har været aktive i 3-4 år, og 11 procent har været aktive i 4-5 år.
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Ud af de 83 respondenter i selskaberne har størstedelen også her været aktive i mere end 5 år svarende
til 37 procent. 18 procent har været aktive i 0-1 år, 16 procent i 1-2 år, 10 procent i 2-3 år, 6 procent i 3-4 år,
og 13 procent i 4-5 år.
Ud af de 31 respondenter i sektionerne har størstedelen været aktive i 0-1 år svarende til 39 procent. 10
procent har været aktive i 1-2 år, 19 procent i 2-3 år, 3 procent i 3-4 år, 6 procent i 4-5 år og 23 procent i
mere end 5 år.
Ud af de 12 respondenter i de faglige netværk har en lige stor andel på 33 procent været aktiv i
henholdsvis 0-1 år, 1-2 år og mere end 5 år. Ingen af respondenterne har været aktive i 2-3 år eller 3-4 år.
Når vi sammenligner på tværs af de decentrale enheder, ser vi altså, at størstedelen af respondenterne enten
har været aktive i op til 2 år eller mere end 5 år.

Respondenter som er aktive i udvalg og/eller arbejdsgrupper

Tabel 7.1: Deltager du i et eller flere udvalg og/eller arbejdsgrupper i DP? Antal respondenter og
procent.
Vi spurgte vores respondenter, om de er aktive i udvalg eller arbejdsgrupper. Det blev udspecificeret, at dette
skal forstås som fx Løn- og stillingsstrukturudvalget, Arbejdsmiljøudvalget, Specialistuddannelsesudvalget
eller det Liberale Forhandlingsudvalg eller et af de nye arbejdsprogram udvalg om fx sundhedspsykologi,
gerontopsykologi eller hjerneskaderehabilitering.

Ud af de 156 respondenter har 23 procent svarende til 36 respondenter svaret, at de deltager i udvalg og/eller
arbejdsgrupper. Størstedelen – nemlig 74 procent – svarende til 115 respondenter har svaret, at de ikke
deltager i udvalg og/eller arbejdsgrupper. 3 procent svarende til 5 respondenter har svaret ved ikke.
Fordelingen af respondenter, som deltager i udvalg og/eller arbejdsgrupper, er meget ligeligt fordelt mellem
de decentrale enheder.3

3

Se bilag 1b.

11

Tabel 7.2: Deltager du i et eller flere udvalg og/eller arbejdsgrupper i DP? Fordelt på decentrale

Antal
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enheder i antal respondenter og procent.
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Sektion

Fagligt netværk

Ud af de 156 respondenter svarede 36, at de deltager i udvalg og/eller arbejdsgrupper i DP. 18 respondenter
er fra en sektionsstyrelse. 16 respondenter fra en selskabsstyrelse. 3 respondenter er fra en kredsstyrelse, og 3
respondenter er fra en styrelse i et fagligt netværk. Bemærk, at respondenterne kan være styrelsesmedlem af
flere end én decentral enhed, hvorfor denne fordeling af respondenterne på de decentrale enheder summerer
op til 40. Det vil altså sige, at nogle af de i alt 36 respondenter, deltager flere udvalg og/eller arbejdsgrupper.

I det følgende…
I det følgende gennemgås vores respondenters svar på en række spørgsmål og udsagn. Bemærk at vi har flest
besvarelser fra styrelsesmedlemmer i selskaber (83 respondenter), herefter følger kredse (45 respondenter),
og sektioner (31 respondenter). Besvarelserne fra faglige netværk udgøres af 12 respondenter. Når vi i det
følgende opgør en række fund i procent er det værd at have størrelsesforholdet mellem respondenter indenfor
hver enhed i mente.
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Undersøgelsens resultater
Kommunikation og markedsføring

Aktiviteter
Vi har bedt respondenterne om at tage stilling til, hvilke kommunikationskanaler de decentrale enheder
bruger til at markedsføre eller gøre opmærksom på deres aktiviteter.
Tabel 8.1: Hvis du tænker tilbage på de sidste to år, hvilke kommunikationskanaler har I da brugt til
at gøre opmærksom på eller markedsføre jeres generalforsamling samt de kurser, arrangementer,

Antal respondenter

netværksmøder og lignende, som I har afholdt? Antal respondenter. Obs. Der kan sættes flere krydser.
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Tabel 8.2: Hvis du tænker tilbage på de sidste to år, hvilke kommunikationskanaler har I da brugt til
at gøre opmærksom på eller markedsføre jeres generalforsamling samt de kurser, arrangementer,
netværksmøder og lignende, som I har afholdt? Respondenter i procent. Obs. Der kan sættes flere
krydser.
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Selskab
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10%
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Når vi sammenligner, hvilke kommunikationskanaler de decentrale enheder bruger til at markedsføre eller
gøre opmærksom på deres aktiviteter ser vi, at især kredsene og selskaberne sender information ud om deres
aktiviteter. I kredsene og selskaberne har en stor andel på 93 af respondenterne svaret, at de kommunikerer
via især direkte e-mails til medlemmerne. 76 procent af respondenterne i kredsene og 77 procent af
respondenterne i selskaberne bruger annoncer i magasinet P. 53 procent af respondenterne i kredsene og 52
procent af respondenterne i selskaberne benytter sociale medier.
Ifølge respondenterne kommunikerer selskaberne en smule mere via hjemmesiden (77 procent) og via
nyhedsbrev (49 procent) end kredsene. Her svarer 20 procent af respondenterne, som er aktive i kredsene, at
de markedsfører via nyhedsbreve og 58 procent via hjemmeside.
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Hos sektionerne og de faglige netværk er det også de direkte e-mails til medlemmerne, der fylder mest (hhv.
55 og 67 procent). Derudover er kommunikationen via de sociale medier også stor – 55 procent i sektionerne
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og 67 procent i de faglige netværk benytter de sociale platforme. De faglige netværk annoncerer forholdsvist
meget i Magasinet P (58 procent svarer dette), mens sektionerne kun bruger den kanal i mindre grad (29
procent). Sektionerne og de faglige netværk kommunikerer lige meget gennem hjemmesiden (hhv. 35 og 33
procent), mens sektionerne kommunikerer markant meget mere gennem nyhedsbreve (35 procent), hvor kun
8 procent fra de faglige netværk svarer, at de bruger denne kommunikationskanal.
På tværs af kredse, selskaber og sektioner ser vi desuden, at der gøres brug af andre kommunikationskanaler
end de allerede nævnte. Under kategorien ’andet’ fortæller vores respondenter via et fritekstfelt, at de også
bruger posters og plakater, personlige henvendelser til nye kollegaer, og i det hele taget bruger deres
arbejdsplads til at gøre opmærksom på kommende arrangementer. Derudover benyttes personlige
henvendelser, erfa-grupper og egne netværk samt annoncering på andre platforme fx universitetsavisen. En
respondent fra et selskab skriver desuden, at når der afholdes et kursus, og det vurderes, at en deltagerskare
kan have interesse i et kommende arrangement, så gøres der også reklame i den sammenhæng.

Møder med medlemmer
Vi spurgte vores respondenter, hvor og hvordan de møder nuværende og potentielle nye medlemmer. De
indkomne svar ses i tabellerne herunder:
Tabel 9.1: Hvis du tænker tilbage på de sidste to år, hvordan har du da fysisk mødt nuværende og
potentielle medlemmer af den kreds, som du er aktiv i? Jeg har primært mødt medlemmer via (…).

Antal respondenter

Antal respondenter. Obs. det var muligt at sætte flere krydser.
80
60
40
20

62

64

59

37

33
14

33

23

42
27

15

8

7

5

23

7

4

13

6

2

0
Kurser

Arrangementer
Kreds

Generalforsamling

Selskab

Sektion

Møder

Andet

Fagligt netværk

Svarmulighederne er ikke gensidigt udelukkende, og respondenterne havde derfor mulighed for at krydse op
til fem svarkategorier af. De fleste respondenter har mødt nuværende og nye medlemmer af deres decentrale
enhed flere forskellige steder. Tallene i tabellen angiver derfor, hvor mange respondenter i hver decentral
enhed, der har svaret, at de har mødt medlemmer til hhv. kurser, arrangementer, generalforsamling, møder
eller andet.
Tabel 9.2: Hvis du tænker tilbage på de sidste to år, hvordan har du da fysisk mødt nuværende og
potentielle medlemmer af den kreds, som du er aktiv i? Jeg har primært mødt medlemmer via (…).
Procent. Obs. det var muligt at sætte flere krydser.
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Overordnet set møder mange af respondenterne på tværs af de decentrale enheder deres nuværende og
potentielt nye medlemmer fysisk. Procentsatserne angiver, hvor stor en andel af respondenterne i hver
decentral enhed, der har svaret, at de har mødt medlemmer til hhv. kurser, arrangementer, generalforsamling,
møder eller andet.

Kreds
100%
50%

82%

73%

73%

51%

9%

Kurser

Arrangementer

Generalforsamling

Møder

Andet

51%

16%

Møder

Andet

0%

I alt 45 respondenter, som er aktive i kredse, har besvaret spørgsmålet.

Selskab
100%
50%

75%

71%

77%

Kurser

Arrangementer

Generalforsamling

0%

I alt 83 medlemmer af selskaber har besvaret spørgsmålet.
For kredsene og selskaberne sker det især ved generalforsamlinger til kurser og arrangementer. Hos kredsene
er kurserne den hyppigste anledning, (82 procent svarer dette) og dernæst kommer generalforsamling og
arrangementer, (73 procent svarer dette). I selskaberne er generalforsamlingen det sted, hvor respondenterne
hyppigst møder medlemmerne, (77 procent svarer dette). Dernæst kommer kurserne (75 procent) og
arrangementerne (71 procent). Hos respondenterne i både kredsene og selskaberne er møder det
fjerdehyppigste sted at møde medlemmer, (51 procent svarer dette).

Sektion
100%
50%

45%

74%

87%

Arrangementer

Generalforsamling

48%

19%

Møder

Andet

0%
Kurser

I alt 31 sektionsmedlemmer har besvaret spørgsmålet.
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Fagligt netværk
80%
60%
58%

40%
20%

67%

58%

42%
17%

0%
Kurser

Arrangementer

Generalforsamling

Møder

Andet

I alt 12 medlemmer af faglige netværk har besvaret spørgsmålet.
Hos sektionerne og de faglige netværk er generalforsamlingen det sted, hvor man hyppigst møder
medlemmer, henholdsvis 87 og 67 procent svarer dette. I begge decentrale enheder er arrangementer det næst
hyppigste sted. Hos sektionerne svarer 74 procent dette. Hos de faglige netværk er arrangementer og møder
lige hyppige steder at møde medlemmer, da 58 procent har angivet begge steder i de faglige netværk. Kurser
ligger til sidst med 45 procent i sektionerne og 42 procent i de faglige netværk.

På tværs af kredse, selskaber, sektioner og faglige netværk ser vi desuden, at vores respondenter også møder
nuværende og potentielle medlemmer i andre sammenhænge. Under kategorien ’andet’ fortæller vores
respondenter via et fritekstfelt, at de møder medlemmer via supervision, erfa grupper, egne fagnetværk,
fyraftensmøder og arrangementer i foreningen. Universitetet og arbejdsplader er også rammer, som vores
respondenter drager brug af når de møder nuværende og potentielle medlemmer. En respondent fra en
sektion fortæller om at gøre brug af opsøgende arbejde og tager til forelæsninger og opfordrer til at være
aktiv. Andre benytter Facebookgrupper til at møde nuværende og potentielle medlemmer. I den
sammenhæng nævnes foreningens lukkede Facebookgruppe, som et mødested.
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Omfanget af kontakt til medlemmer
Vi har spurgt respondenterne, hvor mange medlemmer de årligt har kontakt med.
Tabel 10.1: Hvor mange medlemmer estimerer du, at I årligt har kontakt med? Her sondres ikke

Antal respondenter

mellem fysiske møder, kontakt via e-mails og lignende. Antal respondenter.
26

30

19

18

20

12 12

10

13

11

7

2

1

8

3

2

2

13
4

4

4

7

3

0
Færre end 20 %

Ca. 20 % - 50 %
Kreds

Selskab

Ca. 50 % - 75 %
Sektion

Mere end 75 %

Det har vi ikke tal på

Fagligt Selskab

Tabel 10.2: Hvor mange medlemmer estimerer du, at I årligt har kontakt med? Her sondres ikke
mellem fysiske møder, kontakt via e-mails og lignende. Procent.

Kreds

Selskab
Færre end 20 %

Færre end 20 %

9%
27%

14%

16%

Ca. 20 % - 50 %

Ca. 20 % - 50 %

18%
Ca. 50 % - 75 %

Ca. 50 % - 75 %
23%

7%

31%

Mere end 75 %
40%

Mere end 75 %
16%

Det har vi ikke
tal på

Sektion

Det har vi ikke
tal på

Fagligt netværk
Færre end 20 %

Færre end 20 %
8%

23%

23%

Ca. 20 % - 50 %

Ca. 20 % - 50 %

25%
17%

Ca. 50 % - 75 %

Ca. 50 % - 75 %

13%
17%

Mere end 75 %
6%

35%

Mere end 75 %

33%
Det har vi ikke
tal på

Det har vi ikke
tal på
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Størstedelen af respondenterne inden for kredsene, selskaberne og sektionerne har kontakt med mellem
20 til 50 procent af medlemmerne i deres decentrale enhed (hhv. 40, 31 og 35 procent). Størstedelen på 33
procent af respondenterne i de faglige netværk har derimod kontakt med mere end 75 procent. Det skal
her bemærkes, at undersøgelsen indeholder markant færre respondenter fra faglige netværk end fra de øvrige
decentrale enheder, og resultatet bør ses i det lys.

Generalforsamling
Vi har spurgt vores respondenter, hvordan de gør nuværende medlemmer og potentielle nye medlemmer
opmærksomme på afholdelse af generalforsamling. Som det fremgår af nedenstående tabeller gør vores
respondenter brug er forskellige kommunikationskanaler. Mails direkte til medlemmer er især dominerende i
kredse, selskaber og faglige netværk. Mens annoncering via sociale medier er mest udbredt som svar
kategori for vores respondenter i sektioner. Bemærk dog størrelsesforholdet blandt vores respondent grupper.
Tabel 11.1: Hvordan gør I nuværende medlemmer og potentielle nye medlemmer opmærksomme på,
at I holder generalforsamling i den decentrale enhed, hvor du er aktiv? Antal respondenter. Obs.

Antal respondenter

Bemærk man kan sætte flere krydser.
70
60
50
40
30
20
10
0

65
41
23
13

42

40

8

2

Annoncerer via
nyhedsbreve

27
17

14

8
Annoncerer via
sociale medier (fx
Facebook eller
LinkedIn)

Kreds

Mails direkte til
medlemmer

Selskab

13

9

8 6

8

13

18
6 3

Kontakter
Kontakter
psykologer i vores
medlemmer
netværk, som vi direkte forud for
tænker egner sig til GF og spørger,
styrelsens arbejde hvad der skal til
for, at de vil
overveje at bidrage
til styrelsesarbejde

Sektion

10

4
Andet

Fagligt netværk
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Tabel 11.2: Hvordan gør I nuværende medlemmer og potentielle nye medlemmer opmærksomme på,
at I holder generalforsamling i den decentrale enhed, hvor du er aktiv? Procent. Obs. Bemærk man kan
sætte flere krydser.

Kreds
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

89%
51%
29%
Annoncerer via
nyhedsbreve

29%
Annoncerer via
sociale medier (fx
Facebook eller
LinkedIn)

Mails direkte til
medlemmer

18%

Kontakter
Kontakter
psykologer i vores medlemmer direkte
netværk, som vi
forud for GF og
tænker egner sig til spørger, hvad der
styrelsens arbejde skal til for, at de vil
overveje at bidrage
til styrelsesarbejde

22%
Andet

Selskab
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

78%
51%

49%
33%
Annoncerer via
nyhedsbreve

Annoncerer via
sociale medier (fx
Facebook eller
LinkedIn)

16%
Mails direkte til
medlemmer

Kontakter
Kontakter
psykologer i vores medlemmer direkte
netværk, som vi
forud for GF og
tænker egner sig til spørger, hvad der
styrelsens arbejde skal til for, at de vil
overveje at bidrage
til styrelsesarbejde

22%
Andet
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Sektion
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90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

55%

45%

26%
Annoncerer via
nyhedsbreve

26%
Annoncerer via
sociale medier (fx
Facebook eller
LinkedIn)

Mails direkte til
medlemmer

19%

Kontakter
Kontakter
psykologer i vores medlemmer direkte
netværk, som vi
forud for GF og
tænker egner sig til spørger, hvad der
styrelsens arbejde skal til for, at de vil
overveje at bidrage
til styrelsesarbejde

13%
Andet

Fagligt netværk
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80%
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20%
10%
0%

67%
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50%
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Annoncerer via
sociale medier (fx
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Mails direkte til
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Kontakter
psykologer i vores medlemmer direkte
netværk, som vi
forud for GF og
tænker egner sig til spørger, hvad der
styrelsens arbejde skal til for, at de vil
overveje at bidrage
til styrelsesarbejde

0%
Andet

De direkte mails til medlemmerne er igen den mest anvendte kommunikationsform på tværs af de decentrale
enheder med undtagelse af sektionerne, hvor annoncer via sociale medier er den mest anvendte
kommunikationskanal i forhold til generalforsamling.
På tværs af kredse, selskaber og sektioner angiver vores respondenter, at de også bruger andre metoder til at
gøre nuværende og potentielle medlemmer opmærksomme på, at de holder generalforsamling. I kategorien
’andet’ finder vi, at alle også gør brug af annonceringer i foreningens fagmagasin Magainet P. En respondent
fra en kreds og en anden fra et selskab svarer, at de også bruger henholdsvis kredsens og selskabets egen
hjemmeside til at annoncere. På tværs af enheder svarer respondenter, at de gør det attraktivt at komme til
generalforsamling ved at kombinere denne med en invitation til et fagligt og/eller socialt arrangement.
En respondent angiver, at de ikke afholder GF i kredsen, og en anden skriver i kommentarfeltet: ”Formanden
gør intet og aflyser i sidste øjeblik’. Grundet anonymisering af data kan vi ikke sige noget om hvorvidt, der
er tale om to respondenter fra samme kreds eller to forskellige kredse. Fra en respondent i et selskab lyder en
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kort kommentar: ’Er forsømt’. Om det er afholdelse af selve en generalforsamling, som er forsømt eller alene
det at gøre opmærksom på, at den afholdes for nuværende og potentielle medlemmer kan vi ikke se ud fra
det pågældende udsagn.

Rekruttering og samarbejde
Vi har bedt respondenterne tage stilling til nogle udsagn angående rekruttering og samarbejde. Udsagnene
handler både om det interne samarbejde i styrelsen, men også om samarbejdet med Dansk Psykolog
Forenings bestyrelse.

Rekruttering
Ud fra det kvantitative datamateriale ser vi, at de siddende styrelsesmedlemmer typisk genvælges, og at det
ikke altid er nemt at rekruttere nye medlemmer. Størstedelen af respondenterne på tværs af alle de decentrale
enheder er således helt enige eller enige i, at det typisk er medlemmer af den siddende styrelse, som
genvælges, når der skal vælges styrelse ved generalforsamling. Billedet ikke lige så entydigt i forhold til at
rekruttere nye medlemmer. På tværs af de decentrale enheder er respondenterne splittet mellem henholdsvis
at være enig og uenig i udsagnet om, at det er svært at rekruttere nye medlemmer til styrelsesarbejdet.
Tabel 12.1: ”Når vi afholder generalforsamling og der skal vælges styrelse, er det typisk medlemmer

Antal respondenter

af den siddende styrelse som genvælges”. Antal respondenter.
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20
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0
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Enig
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9
0

1

6

5

4
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5

3

1

3

8

Helt uenig
Ved ikke

Kreds

Selskab

Sektion

Fagligt netværk

Tabellen ovenfor viser, at inden for kredsene er der 44 respondenter svarende til 98 procent, som er enten
enige i eller helt enige i udsagnet: ”Når vi afholder generalforsamling og der skal vælges styrelse, er det
typisk medlemmer af den siddende styrelse som genvælges”. Inden for selskaberne gør det sig gældende for
72 respondenter svarende til 87 procent, og inden for sektionerne er 23 respondenter svarende til 74 procent
enten enige eller helt enige i udsagnet. Inden for de faglige netværk angiver 8 respondenterne svarende til 67
procent, ’ved ikke’. En gennemgang af de kvalitative udsagn, som knytter sig til besvarelserne, indikerer, at
det skyldes, respondenterne fra de faglige netværk endnu ikke har gjort sig erfaringer med
generalforsamlinger.
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Tabel 12.2. Vi har vanskeligt ved at rekruttere nye medlemmer til styrelses arbejdet. Antal
respondenter.

Antal respondenter

40

34

35
30

Enig
17

20

15

15
10

Helt enig

24

25
11
6

5

5

12

9

Helt uenig
5

2

Uenig

14

3

2

3

2

2

5

Ved ikke

0
Kreds

Selskab

Sektion

Fagligt netværk

Inden for kredsene er 23 respondenter svarende til 51 procent enten enige eller helt enige i, at det er
vanskeligt at rekrutterer nye medlemmer til styrelsesarbejdet. 20 respondenter svarende til 44 procent i
kredse svarer, at de er enten helt uenige eller uenige i, at det skulle være svært at rekruttere. På lignende vis
ser vi inden for selskaberne, at 35 respondenter svarende til 42 procent enten er enige eller helt enige i, at det
er svært at rekruttere til styrelsesarbejdet. Inden for samme type decentral enhed er 43 respondenter svarende
til 52 procent enten uenige eller helt uenige i, at det er svært at rekruttere til styrelsesarbejdet.
Vi ser den samme splittelse inden for både sektionerne og de faglige netværk. I sektionerne svarer 15
respondenter svarende til 49 procent, at de er enten enige eller helt enige i, at det er svært at rekruttere til
styrelsesarbejdet, mens 14 respondenter svarende til 45 procent er uenige. Blandt vores respondenter i de
faglige netværk ser vi, at 3 respondenter svarende til 25 procent er enige i, at det er svært at rekruttere, mens
4 respondenter svarende til 34 procent er enten uenige eller helt uenige.

Kvalitative udsagn – Rekruttering og valg af styrelsesmedlemmer
Vi gav vores respondenter mulighed for at beskrive erfaringer og oplevelser med det seneste valg til
styrelsen samt rekruttering af medlemmer til styrelsen. De kvalitative udsagn vidner i høj grad om negative
oplevelser og erfaringer med rekruttering og valg til styrelsen. Det er vigtigt at bemærke, at de negative
kvalitative udsagn ikke er repræsentative for det samlede respondentgrundlag i undersøgelsen. Udsagnene
kan dog bidrage til en øget forståelse af de negative tilkendegivelser vedrørende rekruttering og valg til
styrelse, som vi ser i vores kvantitative materiale. Vi vurderer, at de kvalitative udsagn, som vores
respondenter har taget sig tid til at tilkendegive kan åbne op for principielle værdidebatter om blandt andet
rammerne for det at være frivillig og engagere sig i et aktivt fællesskab i Dansk Psykolog Forening - derfor
har vi listet dem i tekstboksen nedenfor. Vi har i boksen nedenfor valgt at anonymisere, hvorvidt
respondenten taler ud fra oplevelser i en kreds, selskab, sektion eller fagligt netværk. Vores analyse af det
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kvalitative materiale viser, at der er et spænd mellem forskellige oplevelser omkring samarbejdet med at
rekruttere både inden for og på tværs af enheder.

”Vi fik lige trommet de 5 medlemmer sammen til sidste GF, så vi er en styrelse igen. Kredsen har
været ikke eksisterende i en årrække. Vi har afholdt et kursus og et par møder i styrelsen, men
formanden gør intet af det vi har aftalt, så der er ikke referat af møderne på hjemmesiden (…) der
sker absolut intet. Har prøvet at sende mails til formand og næstformand om at lægge nye datoer
ud samt møde op til Formandskollegiet, men får intet svar” .
”I det omfang medlemmer ønsker genvalg bliver de genvalgt – men ved ledige pladser er der
medlemmer, som byder sig til som mulige kandidater” .
”Styrelsen fungerer ikke” .
”Vi har behov for yngre medlemmer, men det er den gamle garde, som for det meste tropper op.
De yngre fokuserer mere på de kurser de skal opfylde for at blive autoriseret eller specialister!”
”Medlemmer mener ikke de har tid og kan ikke få fri fra arbejde, selvom de fleste møder er
fyraftensmøder”.
”Det kan være en alvorlig bremse for rekruttering af nye medlemmer, hvis det er muligt for et
styrelsesmedlem at blive siddende på trods af manglende ansættelse i en given enhed”.
”Sidst havde vi kampvalg. Det er som med alt andet. Når noget først er velkørende så strømmer
folk til”.
”Det kræver networking og aktiv indsats at rekruttere nye medlemmer til styrelsen. Vi har ingen
problemmer med at få nye medlemmer” .
”Ved seneste valg blev omtrent halvdelen af styrelsen udskiftet”.
”Vores enhed (red) er ret ny, men den er vokset i perioden fra to i opstartsfasen til tre faste og to
der er ’ engagerede psykologer’, som indgår aktivt i styrelsens arbejde og er med på alle møder
indtil de bliver valgt ind i december. Der er stigende interesse (…)”.
Det interne samarbejde
Stort set alle respondenter svarer, at de er helt enige eller enige i, at de har et godt samarbejde i den styrelse,
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Det interne samarbejde
Stort set alle respondenter svarer, at de er helt enige eller enige i, at de har et godt samarbejde i den styrelse
de er aktive i. Det gælder altså inden for alle decentrale enheder. Det samme gør sig gældende i forhold til
den gode tone i styrelserne. Her er størstedelen af respondenterne helt enige, og de øvrige er enige i, at de
oplever en god tone i styrelserne. Bemærk dog de kvalitative udsagn, som nogle respondenter tilkendegav i
forhold til rekruttering af nye medlemmer og valg til styrelsesarbejde, som kan bruges til at illustrere de få
tilfælde, hvor det interne samarbejde halter.

Antal
respondenter

Tabel 12.3: ”Jeg oplever, at vi har et godt samarbejde i vores styrelse”. Antal respondenter.
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Tabellen viser, at inden for kredsene er 42 respondenter svarende til 93 procent helt enige eller enige i, at de
har et godt samarbejde i deres styrelse, mens kun to respondenter svarende til 4 procent er enten uenige eller
helt uenige. Inden for selskaberne tilkendegiver 78 respondenter svarende til 94 procent, at de enten er enige
eller helt enige i, at det interne samarbejde er godt, mens blot 5 respondenter svarende til 6 procent er uenige
eller helt uenige. Blandt vores respondenter i sektioner er 30 svarende til 97 procent helt enige eller enige, en
enkelt er uenig. I de faglige netværk er 10 respondenter svarende til 83 procent, som er helt enige eller enige,
mens ingen er uenige. To respondenter angiver dog ’ved ikke’.

Antal respondenter

Tabel 12.4: ”Jeg oplever, at vi har en god tone i vores styrelse”. Antal respondenter.
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Blandt kredsene er 43 respondenter svarende til 96 procent helt enige eller enige i, at der er en god tone i
styrelsen. Blot en enkel er uenig. På lignende vis er blot 2 uenige i udsagnet i selskaberne, mens 80
respondenter svarende til 96 procent er helt enige eller enige. I sektionen er ingen uenige. Alle 31
respondenter er enten enige eller helt enige i, at de oplever en god tone i deres styrelse. Blandt de faglige
netværk er 10 respondenter svarende til 84 procent enten enige eller helt enige, mens to svarer ’ved ikke’.
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Tabel 12.5: ”Jeg oplever, at vi er gode til at håndtere uoverensstemmelser i vores styrelse”. Antal
respondenter.
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Langt de fleste af respondenterne er helt enige eller enige i, at de er gode til at løse uoverensstemmelser i
styrelserne. I kredsene og i de faglige netværk er billedet stort set entydigt. I kredsene er 40 respondenter
svarende til 89 procent helt enig eller enig, mens kun en respondent er uenig, og en er helt uenig. I de faglige
netværk er 10 respondenter svarende til 83 procent helt enige eller enige. I sektionerne og selskaberne er
størstedelen henholdsvis 25 respondenter svarende til 81 procent og 69 respondenter svarende til 83 procent
helt enige eller enige i, at styrelserne er gode til at håndtere uoverensstemmelser. Ikke desto mindre har
begge typer decentral enhed her også aktive medlemmer, som er uenige eller helt uenige i, at
uoverensstemmelser håndteres godt i styrelserne. Her forholder respondenterne i sektionerne sig mest kritisk,
da 5 respondenter svarende til 16 procent er uenig eller helt uenig.

Kvalitative udsagn om det interne samarbejde
I boksen nedenfor har vi samlet et udsnit at kvalitative udsagn, som knytter sig til oplevelser om det interne
samarbejde herunder den gode tone og håndtering af uoverensstemmelser. Som det fremgår af vores
kvantitative data og de forudgående tabeller er langt størstedelen af vores respondenter glade for deres
interne samarbejde. I de kvalitative udsagn har vi ønsket at illustrere både positive og mindre positive
oplevelser for at få indblik i, hvad de få tilkendegivelser om negative oplevelser omkring det interne
styrelsesarbejde handler om.
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”Vi har det rigtigt sjovt, hvilket også gør det attraktivt at være i styrelsen. Når styrelsen har det
sjovt, har medlemmerne det også. Fx laver vi altid referat i form af en lejlighedssang”
”Der er et godt samarbejde mellem de menige medlemmer i styrelsen, men formanden mangler
lydhørhed overfor os. Formanden taler uden at lytte og bliver meget ubehagelig, når jeg
modsiger. Hvis formanden ikke var der, ville vi have et godt samarbejde”.
”Nogen gange tager vores landsformænd nogle beslutninger hen over hovedet på os andre, eller
som ikke stemmer overens med det, som er bestemt”
”Det har ikke noget at gøre med DP, men mere vores formand og næstformands manglende
kommunikation om deres samarbejde med DP”.

Samarbejdet med bestyrelsen i Dansk Psykolog Forening
Både respondenterne i de faglige netværk og i kredsene er meget positive over for deres samarbejde med
DP’s bestyrelse. Nogle af respondenterne i sektionerne er lidt mere forbeholdne, mens langt størstedelen er
positive over for samarbejdet. Respondenterne i selskaberne er mere splittede. Her mener lidt over halvdelen,
at samarbejdet med Dansk Psykolog Forenings bestyrelse er godt, mens lidt under halvdelen er enten uenig,
helt uenig eller har svaret ”ved ikke” til spørgsmålet.
Tabel 12.6: ”Jeg oplever et godt samarbejde med DP's bestyrelse”. Antal respondenter.
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I kredsene er 30 respondenter svarende til 67 procent enten enige eller helt enige i, at samarbejdet med
bestyrelsen i Dansk Psykolog Forening er godt, mens kun en enkel er uenig. 14 respondenter svarende til 31
procent angiver svaret ’ved ikke’. I selskaberne er 42 respondenter svarende til 45 procent enten enige eller
helt enige i, at samarbejdet er godt. 17 respondenter svarende til 20 procent er enten uenige og helt uenige,
mens 24 respondenter svarende til 29 procent angiver ’ved ikke’. Hos sektionerne svarer 17 respondenter
svarende til 55 procent, at de er enige eller helt enige i, at samarbejdet er godt, mens 7 respondenter svarende
til 23 procent er uenige, og 7 respondenter svarende til 23 procent svarer ’ved ikke’. I de faglige netværker
svarer 8 respondenter svarende til 66 procent, at de er enige eller helt enige i, at samarbejdet er godt. Ingen er
uenige, men 4 respondenter svarende til 33 procent svarer ’ved ikke’.
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Kvalitative udsagn om samarbejdet med bestyrelsen
I spørgeskemaets åbne tekstbokse har vores respondenter udtalt sig omkring samarbejdet med foreningens
bestyrelse. Igen er det vigtigt at bemærke, at de kvalitative udsagn ikke kan ses som udtryk for et generelt
billede, men er taget med for at komme et skridt tættere på oplevelser omkring samarbejdet.

”DPs bestyrelse giver udtryk for at sætte samarbejdet med underliggende strukturer højt. Men i
praksis sker det jo slet ikke”.
”Jeg er sikker på, at vi kunne have mere kontakt til DP's bestyrelse, hvis vi ønskede det. Vi
deltager i videst muligt omfang i møder i Formandskollegiet - og diskuterer de fremsendte temaer
fra bestyrelsen før møderne i Formandskollegiet”
”Vi oplever en fin tone i samarbejdet med bestyrelsen, men oplever også, at tempoet er trægt i
forhold til behandling af nye idéer. Der er meget lidt plads til arbejde med andet end
arbejdsprogrammet, hvilket gør, at vi nok kommer til ind imellem at fravælge at kontakte
bestyrelsen og fokusere på det lokale arbejde, hvor vi kan arbejde med større fleksibilitet. (…) Vi
kunne drømme om en lettere adgang og mulighed for, at der kunne træffes flere "ad hoc"beslutninger. Den langsomme arbejdsgang er en dræber for frivilligt arbejde om end bestyrelsens
medlemmer er søde og imødekommende”.
”Bestyrelsen opleves meget langt væk”.
”Vi udgør en meget aktiv kredsstyrelse, så af og til er der brug for en tilsvarende hurtigt og helst
positiv respons fra DP. Vi ønsker at have "fingeren på pulsen". Der skal kunne handles, når et
givet momentum foreligger. I dag skal Kredsen kunne handle kvikt, idet der hele tiden udbydes
mange arrangementer fra vores omgivende samfund. Konkurrencen om medlemmerne er stor”.
”Bestyrelsen farer ud og tager initiativer på vores område uden forudgående drøftelse med os”.
”Jeg har tidligere oplevet samarbejdet med bestyrelsen dårligere, men det har hjulpet at vi har
haft konkrete opgaver sammen, hvor vi har afholdt møder sammen/diskuteret strategi for at
promovere området osv.”
”Det er vanskelig at forstå hinanden bestyrelse og styrelse imellem”.
”Vi samarbejder ikke så meget med DPs bestyrelse og har svært ved at bruge
Formandskollegierne. Vi har gode er faringer med baggrundsgruppen i forhold til x-området
(red.). Her oplever jeg, at der lyttes”.
”Bestyrelsen mener at vide bedre, og har ikke tid til at høre os, når vi henvender os”.
”Vi har ikke tæt kontakt med bestyrelsen og ikke en fornemmelse af de mennesker, der sidder i
den. Der er ingen direkte dialog”
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Centrale opgaver i de decentrale enheder
Vi har spurgt vores respondenter om, hvad deres helt centrale opgaver er i den eller de dencentrale enheder,
som de er aktive i.
Figur 16.1: Hvad vurderer du, som helt centrale opgaver for den decentrale enhed, som du er del af?
Antal respondenter fordelt på decentrale enheder. Obs. Der måtte gerne sættes flere krydser.
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Figur 16.2: Hvad vurderer du, som helt centrale opgaver for den decentrale enhed, som du er del af?
Procentvis fordeling i de decentrale enheder. Obs. Der måtte gerne sættes flere krydser.
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Ifølge ovenstående tabel er de tre vigstigste opgaver på tværs af decentrale enheder: At skabe netværk blandt
medlemmer, at udvikle og afholde arrangementer og at understøtte faglig udvikling blandt medlemmerne.
Nedenfor fremgår tre opgaver, som respondenterne i de decentrale enheder har vurderet er de vigtigste:
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Det er særligt vigtigt for kredsene at skabe netværk blandt medlemmer (89 procent), udvikle og afholde
arrangementer (87 procent), at understøtte faglig udvikling blandt medlemmer (76 procent) og at udvikle og
afholde kurser (76 procent). Ser vi på de kvalitative udsagn, er respondenter inden for kredsene alene om at
nævne ’fællesskab på tværs af specialiseringer’ som en vigtig opgave.
Det er særlig vigtigt for selskaberne at understøtte faglig udvikling blandt medlemmer (89 procent), at
udvikle og afholde kurser (76 procent) og at udvikle og afholde arrangementer (75 procent). Ser vi på de
kvalitative udsagn fra respondenter i selskaber, ser vi, at de er optaget af at positionere sig med deres
specifikke fagfaglighed. Selskaber er alene om at nævne ’høringer’ og ’afholdelse af specialistkurser
indenfor vores område’ som helt centrale opgaver.
Det er særligt vigtigt for sektionerne at udvikle og afholde arrangementer (74 procent), at drøfte
foreningspolitiske temaer (65 procent), at skabe netværk blandt medlemmer (65 procent) og understøtte
faglig udvikling blandt medlemmer (61 procent).
Det er særlig vigtigt for de faglige netværk at skabe netværk blandt medlemmer (92 procent), understøtte
foreningspolitiske temaer (75 procent), understøtte faglig udvikling blandt medlemmer (67 procent) og
udvikle og afholde arrangementer (67 procent).

Betydningen af frivilligt arbejde i de decentrale enheder
Vi bad vores respondenter tilkendegive deres grad af enighed med forskellige udsagn, som relaterer sig til
det at arbejde frivilligt i en decentral enhed. Nedenfor gengives de samlede resultater for alle respondenter i
undersøgelsen. Vi har analyseret resultaterne fordelt på de decentrale enheder. Fundene herfra indgår i den
deskriptive analyse af nedenstående tabeller.
Tabel 17.1: ”At min frivillige indsats ikke honoreres økonomisk betyder, at jeg selv kan bestemme,
hvor mange kræfter og ressourcer, jeg lægger i min indsats”. Antal respondenter i procent.

På tværs af de decentrale enheder er størstedelen af respondenterne enige i, at de selv bestemmer,
hvor mange kræfter og ressourcer, de vil lægge i det frivillige arbejde, når det ikke honoreres
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økonomisk. Blandt respondenterne i sektionerne og selskaberne, er der lidt større uenighed internt
end i kredsene og de faglige netværk. Ikke desto mindre er størstedelen enige i, at man selv
bestemmer mængden af kræfter og ressourcer, selvom billedet ikke er ligeså entydigt i sektionerne
og selskaberne.
Tabel 17.2: ”At mit frivillige arbejde ikke honoreres gør, at det er vanskeligere at finde tid i en travl
hverdag”. Antal respondenter i procent.

Der er delte meninger om, det er vanskeligere at finde tid til det frivillige arbejde, når det ikke honoreres
økonomisk på tværs af de decentrale enheder, hvilket fremgår af ovenstående tabel, hvor 48 procent af alle
respondenter er helt enige eller enige i udsagnet, mens 48 procent er helt uenige eller uenige i udsagnet. Ser
vi på fordelingen inden for de decentrale enheder, er det særligt hos de faglige netværk og kredsene, at
vurderingen tipper over mod, at det er sværere at finde tid til det frivillige, når det ikke honoreres.
Tabel 17.3: ”Frivilligt arbejde betyder politisk frihed. Det, at jeg ikke honoreres økonomisk gør, at jeg
i højere grad ser mig som fri til at mene, hvad jeg vil uafhængigt af foreningens officielle politik”.
Antal respondenter i procent.

På tværs af de decentrale enheder, mener halvdelen af respondenterne ikke, at de kan mene, hvad de vil
uafhængigt af foreningens politik, blot fordi de ikke honoreres økonomisk. Det gør sig særligt gældende i de
faglige netværk. Bemærk dog, at der er relativt få respondenter indenfor enheden faglige netværk. 31 procent
af samtlige respondenter er helt enige eller enige i, at den manglende økonomiske honorering gør, at de ser
sig frie til at mene, hvad de vil uafhængigt af foreningens officielle politik. 19 procent har angivet ”ved
ikke”.
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Tabel 17. 4: ”Indflydelse på foreningens arbejde er den vigtigste motivation for mit frivillige arbejde”.
Antal respondenter i procent.

Størstedelen af vores respondenter på tværs af enheder er enige i, at indflydelse på foreningens arbejde er
den vigtigste motivationsfaktor. 57 procent af samtlige respondenter har svaret helt enig eller enig til
udsagnet. Særligt de faglige netværk er enige heri. Der er størst uenighed omkring udsagnet er blandt
selskaberne og kredsene. Blandt vores respondenter inden for enheden selskab angiver 50 procent svarende
til 42 respondenter, at de enten er enige i eller helt enige i at indflydelse er den største motivationsfaktor. I
kredsene ser vi, at 58 procent, svarende til 27 respondenter er enige eller helt enige i at indflydelse er den
vigtigste motivationsfaktor. Både de faglige netværk og sektionerne priser indflydelse højest. Inden for
enheden sektion ser vi, at 69 procent svarende til 32 respondenter er enige eller helt enige i udsagnet om at
indflydelse er den vigtigste motivationsfaktor.
Tabel 17.5: ”Jeg vil gerne have foreningens hjælp til at gøre medlemmer mere opmærksomme på
vores frivillige indsats”. Antal respondenter i procent.

Halvdelen af respondenterne vil gerne have foreningens hjælp til at gøre mere opmærksom på enhedens
frivillige indsats. Kun 24 procent er uenige eller helt uenige i udsagnet, og 26 procent har angivet ”ved ikke”.
Tabel 17.6: ” Det er vigtigt at være en selvstændig enhed i Dansk Psykolog Forening, som kan bidrage
til DP, som et større fagligt fællesskab”. Antal respondenter i procent.

33

Langt størstedelen af respondenterne er helt enige eller enige i, at det er vigtigt at være en selvstændig enhed
i Dansk Psykolog Forening, som kan bidrage til DP som et større fagligt fællesskab. Det mener i alt 89
procent af alle respondenter i undersøgelsen er helt enige eller enig i udsagnet.
Tabel 17.7: ” Nogle gange er vi er i tvivl om, om vi skal spørge bestyrelsen eller sekretariatet om lov til
at gennemføre en aktivitet eller arrangement i den/de enheder, hvor jeg er aktiv”. Antal respondenter
i procent.

Vores respondenter er sjældent i tvivl om hvornår de skal spørge om lov at gennemføre aktiviteter.
Størstedelen – nemlig 68 procent af alle respondenter i undersøgelsen – er uenig eller helt uenig i udsagnet.
Kun 19 procent er enig eller helt enig i udsagnet.
Tabel 17.8: ” Jeg er godt tilfreds med den placering, de decentrale enheder har i DP”. Antal
respondenter i procent.
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Vores styrelsesmedlemmer er overordnet set tilfredse med deres placeringen af decentrale enheder i DP.
Størstedelen af respondenterne – i alt 59 procent – er helt enig eller enig i udsagnet. Kun 16 er uenig eller
helt uenig i udsagnet.

Værdiskabelse og stolthed i det frivillige arbejde
Vi bad vores respondenter fremhæve deres resultater, samt sætte ord på hvad de hver især er særligt stolte af
indenfor deres enhed. Det gjorde vi ved at lade dem færdiggøre følgende to sætninger: ”Det arbejde, vi
udfører, skaber værdi for vores medlemmer. Her vil jeg fremhæve følgende resultater”, samt sætningen: ”Jeg
er særligt stolt af”. Spøgeskemaundersøgelsen blev beriget med mange kvalitative udsagn fra vores
respondenter. Vores analyse af materialet viser, at vores respondenter på tværs af alle enheder er optaget af at
danne rammer om et berigende fællesskab med fagligt netværk og spændende og vedkommende
arrangementer. Selskaber er mest optaget af den fagfaglige del, mens kredse er mest optaget af at skabe
værdi på tværs af medlemsgrupper. Begge enheder er dog stolte af at kunne tilbyde billige kurser af høj
kvalitet indenfor specialiseringsmoduler. Udvalgte udsagn viser bredden af alt det foreningens frivillige er
stolte af:

Jeg er særlig stolt af…
”Konceptet "Psykologer møder psykologer", hvor vi besøger forskellige psykologarbejdspladser og
lærer om og af hinanden med tid til uformel snak. Og vores flotte feedback fra medlemmerne! ”
(respondent, kreds)
”At vi har fået to tilknyttet sektionens arbejde, som havde overvejet udmeldelse af DP” (respondent,
sektion).
”Vores deltagelse på Folkemødet, hvor vi blev set” (respondent, selskab).
”At vores kurser er billige og relevante” (respondent, fagligt netværk).
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Tilfredshed med Formandskollegiet
Tabel 18.1: ”Oplever du, at Formandskollegiets møder fungerer godt?” Antal respondenter i procent.

I alt 17 procent svarende til 27 respondenter svarer, at de oplever, at Formandskollegiet fungerer godt. 6
procent svarende til 10 respondenter mener ikke, at Formandskollegiet fungerer godt. Hele 62 procent
svarende til 96 respondenter angiver ’ved ikke’ til spørgsmålet, og 15 procent svarende til 23 respondenter
svarer ’ikke relevant’.
Tabel 18.2: ”Oplever du, at Formandskollegiets møder fungerer godt?” Antal respondenter i procent
fordelt på mulige poster.

Ud fra ovenstående tabel kan vi se, at størstedelen af de respondenter, som har angivet svarmuligheden ’ ikke
relevant’ eller ’ved ikke’, ikke er formænd i deres styrelse. Den store andel, som har svaret ”ikke relevant”
eller ”ved ikke”, deltager altså slet ikke ved møderne i Formandskollegiet i kraft af, at de ikke er formænd.
Bemærk, at det kan ikke udelukkes, at respondenter, som faktisk har deltaget til møderne ved
Formandskollegiet, ikke ved, om de synes, at møderne fungerer godt.

Kvalitative udsagn om Formandskollegiets møder
Vi har bedt vores respondenter tilkendegive, hvad de synes fungerer godt eller mindre godt ved
Formandskollegiemøderne. Det er der kommet en del kvalitative udsagn ud af. Som beskrevet
indledningsvis fordeler enhedens formænd, som har valgt at deltage i denne undersøgelse sig ligeligt mellem
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de fire enheder – kredse, sektioner, selskaber og faglige netværk. Ud fra de kvalitative udsagn ser vi, at der
hvor medlemmerne udtrykker glæde og tilfredshed handler det om, at der er mulighed for at komme til orde,
samt at der er en god processtyring fra foreningens formand. Af de kvalitative udsagn fremgår dog, at
mødetidspunktet og den lange transport ikke er optimal for styrelsesmedlemmer udenfor København. Og i
den forbindelse efterspørges mulighed for godtgørelse og honorar for arbejdet ved deltagelse i
Formandskollegiets møder. Blandt nogle respondenter, som tilkendegiver tilfredshed med mødernes indhold
og tilrettelæggelse, nævnes utilfredshed med medlemmer fra styrelser, som søger at gentage egne pointer og
mærkesager:

”Mødernes form og indhold er blevet opkvalificeret de seneste to år. Men det er fortsat et
problem, at nogle folk tager rigtig meget taletid. De fremfører gang på gang egne mærkesager.
Det er nok svært at ændre, men det er dræbende, når man igen og igen skal høre de samme
argumenter fra de samme personer” (respondent, sektion).

Ønsket om mere tilbagemelding og opfølgning efter et møde i Formandskollegiet efterlyses også:

”Der har været gode drøftelser ved de seneste møder. Men jeg ønsker en mere omfattende
opfølgning på Formandskollegie møderne med tilbagemelding fra DPs bestyrelse om
efterfølgende beslutninger og handling, samt fortsat samarbejde med repræsentanterne fra de
decentrale enheder” (respondent, selskab).

Tid nævnes på tværs af enheder som en faktor der har betydning. Transporttid er en hæmsko for de aktive
medlemmer af styrelser i Jylland især, men brug af tid på Formandskollegiets møder nævnes også i de
kvalitative udsagn:

”Det kan være vanskeligt at komme til orde, og der er ofte ikke god nok tid til at drøfte tingene
igennem” (respondent, Kreds).
”Ofte trækker diskussioner ud fordi pointer gentages” (respondent, sektion).
”Der kunne godt være mere plads til netværk og drøftelse af de decentrale enheders situation og
arbejde til gensidig inspiration” (respondent, selskab)
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Blandt de udsagn, som kommer fra respondenter, som er mere kritiske overfor møderne i Formandskollegiet
lyder udsagn om en topstyret forening med manglende inddragelse af medlemmer:

”Jeg mener, at foreningen er topstyret, og at vi som menige medlemmer forsvinder i
enkeltpersoners ønsker for og vinkel på vores fag” (respondent aktiv i flere styrelser).
”Formandskollegiets møder har udviklet en lidt for stram topstyret dagsorden. Bestyrelsen
"lytter", men handler efterfølgende delvist uafhængigt af det, der bliver givet udtryk for på
møderne” (respondent aktiv i flere styrelser).
”På Formandskollegiet har vi mulighed for at gøre vores mening gældende. Det fungerer
mindre godt, når det meste af mødet er information om noget, der skal legitimeres. Jeg vil
gerne inddrages og være i dialog (respondent, fagligt netværk).

Andre synes at forholde sig mere pragmatisk til møderne i Formandskollegiet, og appellerer til fælles
visioner på tværs:

”Jeg mener, at vi udgør en sparringspartner for bestyrelsen og dermed ikke nødvendigvis så
direkte vil opleve egne synspunkter gå rent igennem. Men, at vi alligevel ydmygt bidrager
med mange forskellige input med de forskellige erfaringer vi kommer med” (respondent,
Kreds)

”Det er nødvendigt med et tættere samarbejde, hvor der gives tid til at italesætte ønsker og
drømmescenarier – fælles at brainstorme årligt. Også med hensyn til at indstille forslag til
arbejdsprogrammet på generalforsamlingen – at bane vejen for fælles visioner. I det hele
taget at fokusere mere på det visionære niveau” (respondent, Kreds)

Forholder vi os alene til angivelsen af svar til spørgsmålet: Oplever du, at Formandskollegiet fungerer godt?
Og udelukker vi svarprocenten for kategorien ’ved ikke’ ser det ud til at vores respondenter er tilfredse.
Gennemgår vi de mangle kvalitative udsagn ser det alligevel ud til at vores styrelsesmedlemmer på tværs af
decentrale enheder har forskellige oplevelse omkring møderne i Formandskollegiet, som kan have betydning
for foreningens fremtidige indsats med rekruttering af aktive medlemmer.
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Mobilisering af flere aktive i Dansk Psykolog Forening
Arbejdsprogrammet for indeværende generalforsamlingsperiode beskriver en vigtig opgave for foreningen,
som omhandler mobilisering af flere aktive medlemmer i foreningen. Vi bad vores respondenter give deres
bud på, hvad der skal til på flere planer. Det gjorde vi ved at lade vores respondenter færdiggøre følgende
sætninger:
Hvis Dansk Psykolog Forening skal have flere medlemmer til at melde sig til det frivillige arbejde, skal
der ske noget aktivt på flere planer. Færdiggør venligst sætningerne...
1. Bestyrelsen skal sørge for…
2. I de(n) styrelse(r), hvor jeg er aktiv skal vi sørge for…
3. Sekretariatet skal sørge for…

Bestyrelsen skal være synlige, tydelige, anerkendende og give indflydelse
På tværs af enheder efterspørges større tydelighed og synlighed fra bestyrelsen. Synlighed og tilgængelighed
både via kommunikation på de sociale medier, men også i form af at deltage i flere både uformelle og
formelle møder og dialoger med styrelsernes medlemmer:

”Bestyrelsen skal være mere synlig – også på de sociale medier” (respondent, kreds).
”Bestyrelsen skal sørge for at have mere direkte og uformel kontakt med de decentrale enheder, så de
ved hvad der rører sig – og omvendt (respondent sektion).
”Bestyrelsen skal anerkende og synliggøre arbejdet for vores øvrige medlemmer” (respondent,
selskab).
På tværs af enheder høres også udsagn om honorering ikke nødvendigvis økonomisk, men i hvert fald
symbolsk:

”Anerkendelse – muligvis en gave efter afsluttet forløb som tak. Evt. et fællesarrangement kun for
frivillige” (respondent, sektion)

Især respondenter fra selskaber og faglige netværk er optaget af, at bestyrelsen skal vise tillid og sætte større
pris på det frivillige arbejde. Indflydelse spiller i den forbindelse en central rolle:
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”Bestyrelsen skal sætte pris på de frivillige og give dem en mere ligetil stemme - en
gennemskuelig tilgængelig struktur” (respondent, fagligt netværk).
”Bestyrelsen skal tydeliggøre, hvad man får ud af at være aktiv. Fx hvor stor indflydelsen er
på beslutninger, el andet” (respondent, fagligt netværk).
”Bestyrelsen skal sørge for, at der er vide rammer. Bestyrelsen bør nære tillid til at der ligger
stor viden og ekspertise i selskaberne, så disse også vil kunne udtale sig på vegne af DP”
(respondent, selskab).
”Bestyrelsen skal sørge for, at de decentrale enheder får mere reel og ansvarlig indflydelse”
(respondent, selskab).

Mens særligt selskaberne efterlyser mere indflydelse og bredere rammer synes kredsene at være mere
optaget af en tydelig bestyrelse, som gør det klart hvad det betyder at være frivillig i foreningen:

”Bestyrelsen skal sørge for, at opgaverne i kredsstyrelserne er mere klare. Fx ved eksempler.
Ellers definerer en kredsstyrelse sig for meget som en aftenskole” (respondent, kreds).
”Bestyrelsen skal gøre opmærksom på, at der er det frivillige arbejde og hvad det betyder”
(respondent, kreds).

Også respondenter fra sektioner er optaget af dialog og lydhørhed:

”Bestyrelsen skal sørge for at være i dialog med de decentrale enheder og udvise respekt og
interesse for medlemsdialogen. Sammenhængskraften mellem top og bund skal sikres i Dansk
Psykolog Forening” (respondent, sektion).
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Styrelserne skal være synlige, aktive og være lydhøre overfor nye frivillige
Både indenfor kredse, selskaber, sektioner og faglige netværk tilkendegiver respondenter, at de også selv
skal sørge for at kommunikerer mere ud omkring deres arbejde

”Vi skal blive mere synlige på Facebook” (respondent, sektion).
”Vi skal være synlige med vores arbejde, og vores resultater. Vi skal også være synlige i for
hold til at vi vil have nye kræfter – Man kan let komme til at lukke sig lidt om sig selv”
(respondent selskab).

”Vi skal være synlige i offentligheden og diverse medier” (respondent, fagligt netværk).
”Vi skal sørge for at være imødekommende overfor dem, som vover sig til arrangementer for
første gang – og ofte alene” (respondent kreds)
På tværs af enheder høres også udsagn om fokus på udvikling af arrangementer, som medlemmerne finder
interessante:

”Vi skal sørge for at skabe arrangementer som folk finder interessante og har lyst til at deltage
i” (respondent, kreds).
”Vi skal høre hvad medlemmerne mener og ønsker. Vi skal efterspørge deres erfaring og
ændre retning og vinkel, hvis det er nødvendigt (respondent fagligt netværk og sektion).

Vores respondenter understreger også (indenfor alle enheder) betydningen af at værne om fællesskabet og
ikke mindst at have det sjovt:

”Vi skal have fokus på det sociale fællesskab” (respondent kreds).
”Vi skal holde fast i at have det sjovt” (respondent selskab).
Udsagn om at mobilisere medlemmer også udenfor styrelsen lyder også på tværs af enheder. Her et udsagn
fra en respondent i et selskab:

”Vi skal promovere styrelsen og engagere medlemmer til at tage del, selvom de ikke
nødvendigvis er en del af styrelsen” (respondent selskab).
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Sekretariatet skal sørge for at understøtte det aktive medlemsskab
På tværs af enheder understreger vores respondenter, at sekretariatets opgave er at understøtte det aktive
medlemskab ved at servicere og være behjælpelig, når det er nødvendigt. Kvalitative udsagn indenfor både
kredse, sektioner, selskaber og faglige netværk anerkender sekretariatet for den hjælp som i forvejen ydes.
Der er dog også – og igen på tværs af alle enheder – ønske om endnu mere hjælp fra sekretariatet. Særligt
hjælp i forbindelse med opstilling af regnskab og administrativ støtte ser vores respondenter som helt
centralt, hvis foreningen skal lykkes med både at fastholde eksisterende aktive, men også gøre sig
forhåbninger om at mobilisere nye kræfter til fremtidens frivillige arbejde i foreningen:

”Sekretariatet skal sørge for at udarbejde hjælpeværktøjer, så vi ikke i nye selskaber skal starte
fra bunden med at sende fakturaer, finde ud af retningslinjer for kurser osv. osv. osv. - man skal
næsten være revisor/kontoruddannet for at klare det her, og det er jo ikke det, vi er i en styrelse
for! Den slags kan altså godt skræmme nye medlemmer af styrelserne væk, som jo egentlig bare
gerne ville være med til at ideudvikle på kurser og fagpolitiske emner” (respondent, selskab).
”De skal yde sekretariatsbistand, så det administrative ikke fylder” (respondent i kreds)

Udover mere praktisk hjælp efterlyses også større tydelighed omkring hvem i sekretariatet som kan hjælpe
og hvad den pågældende medarbejder kan hjælpe med:

”Sekretariatet gør det ret godt med at prøve at servicere og hjælpe med nyhedsbreve og sådan,
men vi kan blive i tvivl om, hvem vi skal bruge. Måske er det en idé med en fast kontaktperson
pr. decentral enhed?” (respondent, sektion).

Nogle respondenter, særligt indenfor selskaber, mener desuden at sekretariatet ud over at yde praktisk hjælp
og understøtte skal sørge for at blande sig udenom alt det som er fagpolitisk:

”Sekretariatet skal lave administrativ support og i øvrigt ikke blande sig i den fagpolitiske
debat!” (respondent selskab).
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Endelig ses sekretariatet som bindeleddet mellem flere instanser. Derfor skal de sørge for at kommunikere
mere ud:

”Sekretariatet skal formidle information og være bindeled til medlemmerne” (respondent,
sektion).
”Sekretariatet skal kommunikere mere ud om de decentrale enheder” (respondent, kreds).
”De skal sørge for, at kommunikationen fra de decentrale enheder til det centrale bliver
styrket. Bestyrelsen må ikke sidde i elfenbenstårnet og ikke vide hvad der er vigtigt
decentralt” (respondent, selskab).
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Afsluttende case
Vi afslutter afsnittet om, hvad sekretariatet skal sørge for med henblik på mobilisering af flere frivillige med
en nutidig case. Casen er unik, for så vidt den omhandler en specifik sektion, som efterlyser
sekretariatsbistand til afholdelse af et givent kursus, nemlig det årlige Vingsted kursus. Men casen taler også
ind i undersøgelsens fund mere generelt for så vidt, at vores respondenter efterlyser øget sekretariatsbistand
for at kunne opretholde værdi og medlemsservice. Casen taler også ind i hvilke rammer der skal til for
overhovedet at kunne tiltrække frivillige til dette eller hint styrelsesarbejde. Dertil forslår casen en
forretningsmodel for sekretariatsbistand, som vi ikke har i dag. Vi lader cases stå åben. Sammen med
undersøgelsens mange kvalitative udsagn, som udtrykker ønske om mere sekretariatsbistand, tillader
undersøgelsen at åbne op for nye spørgsmål: Skal decentrale enheder kunne bruge enhedens ressourcer til at
købe sekretariatsbistand? Skal der findes andre modeller for samskabende aktiviteter på tværs af enheder,
samt på tværs af enheder og sekretariat? Og kan nye modeller for at udføre frivilligt arbejde være et gavnligt
skridt for at tiltrække flere frivillige medlemmer til et spændende og aktivt foreningsliv i Dansk Psykolog
Forening.

Case – ikke anonymiseret efter aftale med afsender
”Vi blev i foråret gjort opmærksom på, at vi ikke kan forvente sekretariatsbistand til den
kommunale sektions årlige mødested og kursus – ”Vingstedkurset” frem over (…) Kurset er en
årlig tilbagevendende begivenhed. (…) Vi kan forudse at planlægningsgruppen på ingen måde
kan varetage arbejdet selv. Der er tale om et tredages kursus for i år 240 af vores medlemmer (…)
det er en meget stor byrde at løfte med frivillige kræfter alene. Som vi kender til det er kurset
enestående i sit omfang, målgruppe og brede sigte af både faglig og fagpolitisk art (…). Vi kan
forstå, at det beror på en bestyrelsesbeslutning ikke at kunne tilbyde sekretariatsbistand til den
slags for samtlige decentrale enheder(…). Da vi finder det yderst vigtigt for de 1800 kommunale
psykologer årligt at have denne mulighed, foreslår vi flg. Model: Vi betaler den samlede udgift for
sekretæren, der i løbet af året skal bruge i snit 3-4 timer på det pr. uge. (…). Fordelen for DP er at
rigtig mange medlemmer vil kunne opleve foreningens medlemsservice og aktiviteter på kurset og
således opleve, at de har en fagforening, der aktivt støtter op om deres muligheder for både at
udvikle sig fagligt, men også at kunne udbygge deres faglige og fagpolitiske netværk i en
dagligdag (…)”.
Dette er et redigeret udsnit af et brev modtaget fra styrelsen for kommunalt ansatte psykologer, KAPS, stilet til
foreningens formand og næstformand med henblik på drøftelse på Formandskollegiet, samt godkendt til at blive
inddraget som kvalitativ data i nærværende rapport.
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Bilagsmateriale
Bilag 1a. Fordeling af respondenter på poster i decentrale enheder.

Bilag 1b. Fordelingen af respondenter, som deltager i udvalg/arbejdsgrupper på
decentrale enheder.
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Bilag 2: Svar på spørgsmålet ”Hvilket politiske emner interesserer du dig for?”
Som mange af vores respondenter gjorde opmærksom på var det ikke tydeligt om undersøgelsens spørgsmål
ville afdække nationalpolitiske interesser eller fagpolitiske. Hensigten med det bredt formulerede spørgsmål
var at vise det store spænd, som er i vores medlemsgruppe: Det fælles faglige, det unikke fagfaglige kompleksiteten og mangfoldigheden i det psykologfaglige fællesskab, som Dansk Psykolog Forening danner
rammen om.

Psykologers bidrag til samfundsudviklingen; psykologers arbejdsforhold; psykologers faglige
udvikling; psykologers placering i sundhedsvæsenet; høj faglighed og etik i psykologbehandling i kommunerne;
etablering af trivselsstyrelse; forskning; faglige anerkendelse af - og respekt for psykologer i

samfundet; borgernes adgang til psykologhjælp og psykologydelser; høj kvalitativ i psykologfaglighed, etik;
hvordan samfundet løser eksistentielle og psykologiske udfordringer på individ, gruppe og samfundsplan;

menneskerettigheder;

fagpolitik breds set; mener, det er vigtigt at rulle new public management

tilbage; arbejde for egentlig god dialog uden floskel udveksling mellem politikere, administrative ledelser, fagfolk
og patienter. At svække lægestandens automatiske magtposition i sundheds- og sygehusvæsenet,

således at psykologer og andre faggrupper får mere indflydelse; løn og arbejdsvilkår samt gode
muligheder for psykologhjælp i hospitalsregi; psykologers position og indflydelse i samfundet;
uddannelsespolitik; rehabilitering; databeskyttelse; styrkelsen af fagligheden; løn og arbejdsvilkår;

børneområdet; socialt udsatte; flygtninge; forebyggelse af skilsmisser; sundhed; forskning; de
svageste i samfundet; kriminalitet; folkeskolens udvikling i relation til at sikre de svageste børn et
godt skoleforløb; arbejdsmiljøvilkår både for ledere og medarbejdere; jobskabelse; rekruttering; fagetik; støtte
til autorisation; det afhænger af sammenhængen; forebyggelse i social og sundhedsvæsen; evidens og kvalitet i
opgaveløsningen; arbejdsmiljø og job-og karrieremuligheder for psykologer nu og i

fremtiden; sikring af retten til psykologydelser blandt svage borgere; at vores faglige ekspertise er med til at
skabe mere social lighed og trivsel; psykiatrien; diagnostik; psykiske lidelser; socialisme; bedre normeringer
i daginstitutioner; bedre forhold i psykiatri; bedre behandlingstilbud til mennesker med psykiske lidelser;
udvidelse af psykologordningen ift. den økonomiske ramme; klima- og miljøpolitik: fagpolitiske omkring børn;
faglig aktivitet blandt pensionisterne; har siddet i bestyrelsen i DP i to perioder, og interesseret mig meget for
arbejdsmiljø og for vores vilkår som selvstændige psykologer samt hvordan vi er mest hjælpsomme i forhold til
befolkningen i DK; sundhedsforsikringsvilkår (mellemmændene) samt ydernummerordningen, som burde
fordeles på flere psykologer. Problematikker omkring vores flygtninge og den begrænsede viden og forståelse
der kommer til udtryk blandt politikere; specialist og etikdilemmaer; psykiatriudvikling og masseproduktion af
medicin; for mange fejldiagnosticeringer på det psykiske område; sundhedsforsikringers udnyttelse af
psykologarbejdet; at terapi hos psykologer skal gøres gratis ligesom lægebesøg under

sygesikringen.

46

Præventive tiltag i samfundet, for at skabe menneskelig trivsel fra
fødsel til død. Få den psykologiske viden ind i det politiske arbejdsområde, så det økonomiske
kun er ET perspektiv ud af flere - og den visdom dette kan medføre i POLITISKE
BESLUTNINGSPROCESSER! Behandling af psykisk syge og sårbare mennesker,
både i forhold til psykiatrien, men også i forhold til privat praksis; psykiatri; det hele; det
psykologfaglige fællesskab i kredsen; vilkår for arbejdet; socialpolitik; udsatte børn, unge og
familier; de fagpolitiske og socialpolitiske emner; at vi som fagpersoner bliver en vigtig spiller i forhold
til alle de områder der berører vores fag i den offentlige debat; at vi får tilkæmpet os den lydhørhed i
det offentlige rum, som vores viden om specifikke emner bør berettige til; menneskelige relationer;
som psykolog er jeg mest optaget af, at alle borgere har mulighed for at få psykologhjælp ved behov uanset alder, udfordring eller økonomi. Som lønmodtager er jeg meget optaget af, at psykologer

kan få gode psykiske og fysiske arbejdsvilkår med mulighed for at udføre godt fagligt arbejde,
få faglig opkvalificering og efteruddannelse - OG være godt lønnet
Løn, arbejdsforhold, faglig integritet; flygtningeområdet, børns og unges vilkår; specialpsykologers
rolle; sundhedspsykologi; udviklingen af velfærdssystemet under de store økonomiske forandringer,
tiden indebærer. At vores psykologydelser i det offentlige stadig er 'ordentlige' - både for stærke og
svage patienter. Det har været min fornemmeste opgaver at bidrage med inspiration/dokumentation
til at synliggøre behovet for flere psykologer i vores somatiske hospitalsregi; arbejdsmiljø (belastninger);
tværfagligt samarbejde. Psykologer som lovpligtig del af rehabiliteringsteams (ligesom

læger); betydningen af vores job i den almene befolknings liv; fagpolitisk, så er det
fremme af psykologers rolle i beskæftigelsesarbejdet, herunder f.eks. blev del af
rehabiliteringsteams, mere systematisk tænkes ind i bl.a. lovgivning og det daglige
faglige arbejde med borgerne v. Jobcentre eller anden aktør. Udvikling af fagidentitet;
mental sundhed; rationel brug af ressourcer i sundhedsvæsenet; kommunikation;
sygesikringsordningen; at sikre etiske og faglige rammer for psykologarbejdet og højne kvaliteten af
psykologers ydelser. Kliniske retningslinjer. At min fagforening er gearet til at matche de
aktuelle samfundsmæssig udfordringer, så vi til stadighed er et advokatur for de mest sårbare i vort

Sikre adgang til kompetent psykologisk behandling for
den ældre del af befolkningen - demens er langtfra den
eneste problematik, der skal tages hånd om. At opdyrke nye stillinger for
samfund.

psykologer; udredning og rehabilitering af erhvervet hjerneskade; fordelings- og socialpolitik,
undervisnings- og sundhedspolitik. Ny struktur af specialistuddannelserne; kompetenceudvikling;
psykologens rolle i samfundet; etiske aspekter; menneskerettigheder; At hindre den

individualisering, der præger arbejdsforhold og dermed svækker muligheden for at fastholde
faglige tilgange og solidaritet med klienter.
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At give psykologer som arbejder i vores felt en god værdig og gode faglige arbejdsvilkår;
narkotika og alkohol - politiske emner samt politiske tiltag for socialt udsatte.
Handicappolitik, arbejdsvilkår, socialpolitik, fordelingspolitik, menneskerettigheder;
arbejdsforhold; faggrænser; høringer inde for feltet; metodefrihed; psykiatrilovgivningen
og dens indflydelse på arbejdsområdet; krydsfeltet mellem straffelov/domstole og
psykologloven ift. videnskabelighed og etik. Justitsprocesser og involvering af psykologen
som faglig ekspert. Vestens sårbarhed overfor det globaliserede, politisk uregulerede
marked. Det psykiske arbejdsmiljø og bedring af dette via indretning af arbejdsmarkedet herunder den del som har mennesker med skånebehov.
Oplæring af nyuddannede; promovering af psykologkompetencer og at vække interesse for
området hos nye psykologer og studerende; fremme gode og bæredygtige

arbejdspladser; diagnosticering; udrednings- og behandlingsret; faglig kvalitet i B&U
psykiatri; psykologers kompetencer i processer i sundhedsvæsnet; psykologers rolle i det
somatiske område; forældreansvarsloven og Psykologloven; opkvalificering af psykologers
supervisionsfaglige kompetencer; patientsikkerhed

Løn og arbejdsvilkår, fastholdelse af psykologstillinger så de ikke overgår til andre
faggrupper; Integration og fordeling af offentlige midler; ledighed og nyuddannedes
videreuddannelsesmuligheder; dimittend-arbejdsløshed og –arbejdsvilkår; psykologens
stilling i det offentlige og i den brede befolkning; rammerne for psykologarbejdet på
arbejdspladsen, muligheder for efteruddannelse, hjælp i lønforhandlinger; at bevare
den psykologfaglige tænkning i psykologers arbejde og udbrede kvalitetssikring af arbejdet
ud fra denne og ikke ud fra den herskende optimerings- og umiddelbart målbare evidenstænkning; psykologernes

stemme i samfundet.
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Bilag 3: Spørgeskema
Tak fordi du tager dig tid til at bidrage med din viden. Det tager ca. 10 minutter at svare, og dine
svar behandles fortroligt. Dine svar er vigtige for os alle i foreningen. Formålet med undersøgelsen
er at skabe en fælles platform for en god debat på næste Formandskollegiemøde. Her vil vi med
udgangspunkt i en analyse af alle de indkomne svar tale om, hvordan vi sammen fremmer det
aktive og åbne samarbejde i Dansk Psykolog Forening.

Vi ønsker med dette spørgeskema at høre om alle dine gode erfaringer og ideer til at få foreningens
interne arbejde og samarbejde til at fungere endnu bedre. Vi vil også gerne høre om det, som
optager dig i forbindelse med dit engagement som styrelsesmedlem i en decentral enhed.
Besvarelserne anonymiseres og dit navn vil ikke figurere. Det vil heller ikke være synligt hvilken
kreds, sektion eller hvilket selskab, du er i. Der hvor eventuelle udsagn citeres i rapporten vil det
ikke være synligt, hvem der udtaler sig.

For at få bredest muligt grundlag for det videre arbejde, har vi brug for at alle styrelsesmedlemmer
svarer individuelt. Vi opfordrer til, at du og de andre i styrelsen bagefter taler sammen om, hvad
der fremmer det aktive og åbne foreningsarbejde i DP, så I forbereder jeres formand/repræsentant
til deltagelsen i drøftelsen på Formandskollegiet.

Bedste hilsner

Bestyrelsen i Dansk Psykolog Forening

Hvor mange styrelser er du aktiv i?
(1)

 En styrelse

(2)

 Flere end en styrelse
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I hvilken type decentral enhed er du aktiv i styrelsen?
OBS: Hvis du er aktiv i flere end en type decentral enhed, kan du sætte flere krydser

(1)

 Kreds

(2)

 Sektion

(3)

 Selskab

(4)

 Fagligt netværk

Hvor længe har du været aktiv i kredsens styrelse?
(1)

 0 - 1 år

(3)

 1 - 2 år

(4)

 2 - 3 år

(5)

 3 - 4 år

(6)

 4 - 5 år

(7)

 Mere end 5 år

Hvor længe har du været aktiv i selskabets styrelse?
(1)

 0 - 1 år

(3)

 1 - 2 år

(4)

 2 - 3 år

(5)

 3 - 4 år

(6)

 4 - 5 år

(7)

 Mere end 5 år

Hvor længe har du været aktiv i sektionens styrelse?
(1)

 0 - 1 år

(3)

 1 - 2 år

(4)

 2 - 3 år
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(5)

 3 - 4 år

(6)

 4 - 5 år

(7)

 Mere end 5 år

Hvor længe har du været aktiv i det faglige netværks styrelse?
(1)

 0 - 1 år

(3)

 1 - 2 år

(4)

 2 - 3 år

(5)

 3 - 4 år

(6)

 4 - 5 år

(7)

 Mere end 5 år

Med de følgende spørgsmål håber vi på at få indblik i dine erfaringer fra dit styrelsesarbejde med at
tiltrække medlemmer til et åbent og aktivt foreningsarbejde.

I KREDSENS STYRELSE - Hvis du tænker tilbage på de sidste to år, hvilke kommunikationskanaler
har I da brugt til at gøre opmærksom på eller markedsføre jeres generalforsamling samt de kurser,
arrangementer, netværksmøder o. lign., som I har afholdt?

Bemærk du kan vælge flere valgmuligheder

(1)

 Direkte e-mails til medlemmer af vores selskab/kreds/faglige netværk/ sektion

(2)

 Hjemmeside

(4)

 Nyhedsbrev

(5)

 Sociale medier fx Facebook og LinkedIn

(6)

 Annonce i Magasinet P

(7)

 Andet _____
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I SELSKABETS STYRELSE - Hvis du tænker tilbage på de sidste to år, hvilke
kommunikationskanaler har I da brugt til at gøre opmærksom på eller markedsføre jeres
generalforsamling, samt de kurser, arrangementer, netværksmøder o. lign., som I har afholdt?

Bemærk du kan vælge flere valgmuligheder

(1)

 Direkte e-mails til medlemmer af vores selskab/kreds/faglige netværk/ sektion

(2)

 Hjemmeside

(4)

 Nyhedsbrev

(5)

 Sociale medier fx Facebook og LinkedIn

(6)

 Annonce i Magasinet P

(7)

 Andet _____

I SEKTIONENS STYRELSE - Hvis du tænker tilbage på de sidste to år, hvilke
kommunikationskanaler har I da brugt til at gøre opmærksom på eller markedsføre jeres
generalforsamling, samt de kurser, arrangementer, netværksmøder o. lign., som I har afholdt?

Bemærk du kan vælge flere valgmuligheder

(1)

 Direkte e-mails til medlemmer af vores selskab/kreds/faglige netværk/ sektion

(2)

 Hjemmeside

(4)

 Nyhedsbrev

(5)

 Sociale medier fx Facebook og LinkedIn

(6)

 Annonce i Magasinet P

(7)

 Andet _____
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I DET FAGLIGE NETVÆRKS STYRELSE - Hvis du tænker tilbage på de sidste to år, hvilke
kommunikationskanaler har I da brugt til at gøre opmærksom på eller markedsføre jeres
generalforsamling, samt de kurser, arrangementer, netværksmøder o. lign., som I har afholdt?

Bemærk du kan vælge flere valgmuligheder

(1)

 Direkte e-mails til medlemmer af vores selskab/kreds/faglige netværk/ sektion

(2)

 Hjemmeside

(4)

 Nyhedsbrev

(5)

 Sociale medier fx Facebook og LinkedIn

(6)

 Annonce i Magasinet P

(7)

 Andet _____

Hvis du tænker tilbage på de sidste to år, hvordan har du da fysisk mødt nuværende og potentielle
medlemmer af den kreds, som du er aktiv i?

Jeg har primært mødt medlemmer via.....

Bemærk du kan sætte flere krydser

(1)

 Kurser

(2)

 Arrangementer

(3)

 Generalforsamling

(4)

 Møder

(5)

 Andet _____

Hvis du tænker tilbage på de sidste to år, hvordan har du da fysisk mødt nuværende og potentielle
medlemmer af det selskab, som du er aktiv i?

Jeg har primært mødt medlemmer via.....
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Bemærk du kan sætte flere krydser

(1)

 Kurser

(2)

 Arrangementer

(3)

 Generalforsamling

(4)

 Møder

(5)

 Andet _____

Hvis du tænker tilbage på de sidste to år, hvordan har du da fysisk mødt nuværende og potentielle
medlemmer af den sektion, som du er aktiv i?

Jeg har primært mødt medlemmer via.....

Bemærk du kan sætte flere krydser

(1)

 Kurser

(2)

 Arrangementer

(3)

 Generalforsamling

(4)

 Møder

(5)

 Andet _____

Hvis du tænker tilbage på de sidste to år, hvordan har du da fysisk mødt nuværende og potentielle
medlemmer af det faglige netværk, som du er aktiv i?

Jeg har primært mødt medlemmer via.....

Bemærk du kan sætte flere krydser

(1)

 Kurser

(2)

 Arrangementer

(3)

 Generalforsamling
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(4)

 Møder

(5)

 Andet _____

Hvor mange af kredsens medlemmer estimerer du, at I årligt har kontakt med?

Her sondres ikke mellem kontakt via e-mails o. lign. og fysiske møder

(1)

 Færre end 20 %

(2)

 Ca. mellem 20 % - 50 %

(3)

 Ca. mellem 50 % - 75 %

(4)

 Mere end 75 %

(5)

 Det har vi ikke tal på

Hvor mange af selskabets medlemmer estimerer du, at I årligt har kontakt med?

Her sondres ikke mellem kontakt via e-mails o. lign. og fysiske møder

(1)

 Færre end 20 %

(2)

 Ca. mellem 20 % - 50 %

(3)

 Ca. mellem 50 % - 75 %

(4)

 Mere end 75 %

(5)

 Det har vi ikke tal på

Hvor mange af sektionens medlemmer estimerer du, at I årligt har kontakt med?

Her sondres ikke mellem kontakt via e-mails o. lign. og fysiske møder

(1)

 Færre end 20 %

(2)

 Ca. mellem 20 % - 50 %

(3)

 Ca. mellem 50 % - 75 %
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(4)

 Mere end 75 %

(5)

 Det har vi ikke tal på

Hvor mange af det faglige netværks medlemmer estimerer du, at I årligt har kontakt med?

Her sondres ikke mellem kontakt via e-mails o. lign. og fysiske møder

(1)

 Færre end 20 %

(2)

 Ca. mellem 20 % - 50 %

(3)

 Ca. mellem 50 % - 75 %

(4)

 Mere end 75 %

(5)

 Det har vi ikke tal på

Hvordan gør I nuværende medlemmer og potentielle nye medlemmer opmærksomme på, at I holder
generalforsamling i den kreds, hvor du er aktiv?

Bemærk du kan sætte flere krydser

(1)

 Vi annoncerer via nyhedsbreve

(2)

 Vi annoncerer via sociale medier fx Facebook eller LinkedIn

(3)

 Vi sender mails direkte ud til vores medlemmer

(4)

 Vi kontakter psykologer i vores netværk, som vi tænker egner sig til styrelsens arbejde

(5)

 Forud for vores generalforsamling kontakter vi medlemmer og spørger, hvad der skal til for, at de vil overveje
at bidrage til styrelsesarbejde

(6)

 Andet _____

Hvordan gør I nuværende medlemmer og potentielle nye medlemmer opmærksomme på, at I holder
generalforsamling i det selskab, hvor du er aktiv?
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Bemærk du kan sætte flere krydser

(1)

 Vi annoncerer via nyhedsbreve

(2)

 Vi annoncerer via sociale medier fx Facebook eller LinkedIn

(3)

 Vi sender mails direkte ud til vores medlemmer

(4)

 Vi kontakter psykologer i vores netværk, som vi tænker egner sig til styrelsens arbejde

(5)

 Forud for vores generalforsamling kontakter vi medlemmer og spørger, hvad der skal til for, at de vil overveje
at bidrage til styrelsesarbejde

(6)

 Andet _____

Hvordan gør I nuværende medlemmer og potentielle nye medlemmer opmærksomme på, at I holder
generalforsamling i den sektion, hvor du er aktiv?

Bemærk du kan sætte flere krydser

(1)

 Vi annoncerer via nyhedsbreve

(2)

 Vi annoncerer via sociale medier fx Facebook eller LinkedIn

(3)

 Vi sender mails direkte ud til vores medlemmer

(4)

 Vi kontakter psykologer i vores netværk, som vi tænker egner sig til styrelsens arbejde

(5)

 Forud for vores generalforsamling kontakter vi medlemmer og spørger, hvad der skal til for, at de vil overveje
at bidrage til styrelsesarbejde

(6)

 Andet _____

Hvordan gør I nuværende medlemmer og potentielle nye medlemmer opmærksomme på, at I holder
generalforsamling i det faglige netværk, hvor du er aktiv?

Bemærk du kan sætte flere krydser

(1)

 Vi annoncerer via nyhedsbreve

(2)

 Vi annoncerer via sociale medier fx Facebook eller LinkedIn

(3)

 Vi sender mails direkte ud til vores medlemmer

(4)

 Vi kontakter psykologer i vores netværk, som vi tænker egner sig til styrelsens arbejde
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(5)

 Forud for vores generalforsamling kontakter vi medlemmer og spørger, hvad der skal til for, at de vil overveje
at bidrage til styrelsesarbejde

(6)

 Andet _____

Du præsenteres nu for en række udsagn, der omhandler valg af styrelsesmedlemmer til den kreds,
hvor du er aktiv.

Tilkendegiv venligst din grad af enighed med følgende udsagn:

Når vi afholder

Helt enig

Enig

Uenig

Helt uenig

Ved ikke

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(0) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(0) 

generalforsamling, og der skal
vælges styrelse, er det typisk
medlemmer af den siddende
styrelse, som genvælges.
I vores kreds har vi vanskeligt
ved at rekruttere nye
medlemmer til styrelses
arbejdet.

Du er meget velkommen til at beskrive erfaringer og oplevelser med det seneste valg til styrelsen:
________________________________________

Du præsenteres nu for en række udsagn, der omhandler valg af styrelsesmedlemmer til det selskab,
hvor du er aktiv.

Tilkendegiv venligst din grad af enighed med følgende udsagn:
Helt enig

Enig

Uenig

Helt uenig

Ved ikke
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Når vi afholder

Helt enig

Enig

Uenig

Helt uenig

Ved ikke

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(0) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(0) 

generalforsamling, og der skal
vælges styrelse, er det typisk
medlemmer af den siddende
styrelse, som genvælges.
I vores selskab har vi
vanskeligt ved at rekruttere
nye medlemmer til styrelses
arbejdet.

Du er meget velkommen til at beskrive erfaringer og oplevelser med det seneste valg til styrelsen:
________________________________________

Du præsenteres nu for en række udsagn, der omhandler valg af styrelsesmedlemmer til den sektion,
hvor du er aktiv.

Tilkendegiv venligst din grad af enighed med følgende udsagn:

Når vi afholder

Helt enig

Enig

Uenig

Helt uenig

Ved ikke

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(0) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(0) 

generalforsamling, og der skal
vælges styrelse, er det typisk
medlemmer af den siddende
styrelse, som genvælges.
I vores sektion har vi
vanskeligt ved at rekruttere
nye medlemmer til styrelses
arbejdet.
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Du er meget velkommen til at beskrive erfaringer og oplevelser med det seneste valg til styrelsen:
________________________________________

Du præsenteres nu for en række udsagn, der omhandler valg af styrelsesmedlemmer til det faglige
netværk, hvor du er aktiv.

Tilkendegiv venligst din grad af enighed med følgende udsagn:

Når vi afholder

Helt enig

Enig

Uenig

Helt uenig

Ved ikke

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(0) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(0) 

generalforsamling, og der skal
vælges styrelse, er det typisk
medlemmer af den siddende
styrelse, som genvælges.
I vores faglige netværk har vi
vanskeligt ved at rekruttere
nye medlemmer til styrelses
arbejdet.

Du er meget velkommen til at beskrive erfaringer og oplevelser med det seneste valg til styrelsen:
________________________________________

De næste spørgsmål handler om samarbejde i kredsens styrelse. Både den måde du erfarer jeres
interne samarbejde, men også hvordan du erfarer samarbejdet med bestyrelsen og sekretariatet.

Tilkendegiv hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn

Jeg oplever, at vi har et godt

Helt enig

Enig

Uenig

Helt uenig

Ved ikke

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(0) 
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Helt enig

Enig

Uenig

Helt uenig

Ved ikke

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(0) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(0) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(0) 

samarbejde i vores styrelse
Jeg oplever, at vi har en god
tone i vores styrelse
Jeg oplever, at vi er gode til at
håndtere uoverensstemmelser
i vores styrelse
Jeg oplever et godt
samarbejde med DPs
bestyrelse

Her er du meget velkommen til at uddybe dine svar
________________________________________

De næste spørgsmål handler om samarbejde i selskabets styrelse. Både den måde, du erfarer jeres
interne samarbejde, men også hvordan du erfarer samarbejdet med bestyrelsen og sekretariatet.

Tilkendegiv hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn

Jeg oplever, at vi har et godt

Helt enig

Enig

Uenig

Helt uenig

Ved ikke

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(0) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(0) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(0) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(0) 

samarbejde i vores styrelse
Jeg oplever, at vi har en god
tone i vores styrelse
Jeg oplever, at vi er gode til at
håndtere uoverensstemmelser
i vores styrelse
Jeg oplever et godt
samarbejde med DPs
bestyrelse
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Her er du meget velkommen til at uddybe dine svar
________________________________________

De næste spørgsmål handler om samarbejde i sektionens styrelse. Både den måde, du erfarer jeres
interne samarbejde, men også hvordan du erfarer samarbejdet med bestyrelsen og sekretariatet.

Tilkendegiv hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn

Jeg oplever, at vi har et godt

Helt enig

Enig

Uenig

Helt uenig

Ved ikke

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(0) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(0) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(0) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(0) 

samarbejde i vores styrelse
Jeg oplever, at vi har en god
tone i vores styrelse
Jeg oplever, at vi er gode til at
håndtere uoverensstemmelser
i vores styrelse
Jeg oplever et godt
samarbejde med DPs
bestyrelse

Her er du meget velkommen til at uddybe dine svar
________________________________________
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De næste spørgsmål handler om samarbejde i det faglige netværks styrelse. Både den måde, du erfarer
jeres interne samarbejde, men også hvordan du erfarer samarbejdet med bestyrelsen og sekretariatet.

Tilkendegiv hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn

Jeg oplever, at vi har et godt

Helt enig

Enig

Uenig

Helt uenig

Ved ikke

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(0) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(0) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(0) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(0) 

samarbejde i vores styrelse
Jeg oplever, at vi har en god
tone i vores styrelse
Jeg oplever, at vi er gode til at
håndtere uoverensstemmelser
i vores styrelse
Jeg oplever et godt
samarbejde med DPs
bestyrelse

Her er du meget velkommen til at uddybe dine svar
________________________________________

De følgende spørgsmål og udsagn, som du bedes tage stilling til, handler om det konkrete arbejde i
jeres kreds.

Hvad vurderer du, som helt centrale opgaver for den kreds, som du er del af?

Sæt gerne flere krydser

(1)

 Udvikle og afholde kurser

(2)

 Udvikle og afholde arrangementer

(3)

 Afholde møder

(4)

 Skabe netværk blandt medlemmer

63

(5)

 Understøtte faglig udvikling blandt medlemmer

(6)

 Repræsentere fagfæller overfor den brede befolkning

(7)

 Arbejde for at sikre gode løn og arbejdsvilkår

(8)

 Understøtte drøftelse af foreningspolitiske temaer

(9)

 Andet _____

De følgende spørgsmål og udsagn, som du bedes tage stilling til, handler om det konkrete arbejde i
jeres selskab.

Hvad vurderer du, som helt centrale opgaver for det selskab, som du er del af?

Sæt gerne flere krydser

(1)

 Udvikle og afholde kurser

(2)

 Udvikle og afholde arrangementer

(3)

 Afholde møder

(4)

 Skabe netværk blandt medlemmer

(5)

 Understøtte faglig udvikling blandt medlemmer

(6)

 Repræsentere fagfæller overfor den brede befolkning

(7)

 Arbejde for at sikre gode løn og arbejdsvilkår

(8)

 Understøtte drøftelse af foreningspolitiske temaer

(9)

 Andet _____

De følgende spørgsmål og udsagn, som du bedes tage stilling til, handler om det konkrete arbejde i
jeres sektion.

Hvad vurderer du, som helt centrale opgaver for den sektion, som du er del af?

Sæt gerne flere krydser

(1)

 Udvikle og afholde kurser
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(2)

 Udvikle og afholde arrangementer

(3)

 Afholde møder

(4)

 Skabe netværk blandt medlemmer

(5)

 Understøtte faglig udvikling blandt medlemmer

(6)

 Repræsentere fagfæller overfor den brede befolkning

(7)

 Arbejde for at sikre gode løn og arbejdsvilkår

(8)

 Understøtte drøftelse af foreningspolitiske temaer

(9)

 Andet _____

De følgende spørgsmål og udsagn, som du bedes tage stilling til, handler om det konkrete arbejde i
jeres faglige netværk.

Hvad vurderer du, som helt centrale opgaver for det faglige netværk, som du er del af?

Sæt gerne flere krydser

(1)

 Udvikle og afholde kurser

(2)

 Udvikle og afholde arrangementer

(3)

 Afholde møder

(4)

 Skabe netværk blandt medlemmer

(5)

 Understøtte faglig udvikling blandt medlemmer

(6)

 Repræsentere fagfæller overfor den brede befolkning

(7)

 Arbejde for at sikre gode løn og arbejdsvilkår

(8)

 Understøtte drøftelse af foreningspolitiske temaer

(9)

 Andet _____

Hvad anser du, er jeres vigtigste opgave i den kreds, hvor du er aktiv?
________________________________________
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Hvad anser du, er jeres vigtigste opgave i det selskab, hvor du er aktiv?
_______________________________________

Hvad anser du, er jeres vigtigste opgave i den sektion, hvor du er aktiv?
________________________________________

Hvad anser du, er jeres vigtigste opgave i det faglige netværk, hvor du er aktiv?
________________________________________

Beskriv venligst hvilke politiske emner, du interesserer dig særligt for:
________________________________________

Det arbejde, vi udfører i kredsen, skaber værdi for vores medlemmer.

Her vil jeg fremhæve følgende

________________________________________

resultater...

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Jeg er særlig stolt af...

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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Det arbejde, vi udfører i selskabet, skaber værdi for vores medlemmer.
Her vil jeg fremhæve følgende

________________________________________

resultater...

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Jeg er særlig stolt af...

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Det arbejde, vi udfører i sektionen, skaber værdi for vores medlemmer.

Her vil jeg fremhæve følgende

________________________________________

resultater...

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Jeg er særlig stolt af...

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Det arbejde, vi udfører i det faglige netværk, skaber værdi for vores medlemmer.
Her vil jeg fremhæve følgende
resultater...

________________________________________
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________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Jeg er særlig stolt af..
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Frivilligt arbejde er karakteriseret ved, at det netop er frivilligt og ikke aflønnes. Men hvad betyder
det for engagementet i det aktive medlemskab?

Tilkendegive din grad af enighed med følgende udsagn:

Det, at min frivillige indsats

Helt enig

Enig

Uenig

Helt uenig

Ved ikke

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(0) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(0) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(0) 

ikke honoreres økonomisk
betyder, at jeg selv kan
bestemme, hvor mange
kræfter og ressourcer, jeg
lægger i min indsats.
At mit frivillige arbejde ikke
honoreres gør, at det er
vanskeligere at finde tid i en
travl hverdag
Frivilligt arbejde betyder
politisk frihed. Det, at jeg ikke
honoreres økonomisk gør, at
jeg i højere grad ser mig som
fri til at mene, hvad jeg vil
uafhængigt af foreningens
officielle politik.
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Indflydelse på foreningens

Helt enig

Enig

Uenig

Helt uenig

Ved ikke

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(0) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(0) 

arbejde er den vigtigste
motivation for mit frivillige
arbejde.
Jeg vil gerne have foreningens
hjælp til at gøre medlemmer
mere opmærksomme på vores
frivillige indsats

Som decentral enhed er man sammen med andre medlemmer i et fællesskab. Samtidig er man en del
af et større DP fællesskab.

Tilkendegiv din grad af enighed med følgende udsagn:

Det er vigtigt at være en

Helt enig

Enig

Uenig

Helt uenig

Ved ikke

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(0) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(0) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(0) 

selvstændig enhed i Dansk
Psykolog Forening, som kan
bidrage til DP, som et større
fagligt fællesskab.
Nogen gange oplever jeg, at vi
er i tvivl, om vi skal spørge
bestyrelsen eller sekretariatet
om lov til at gennemføre en
aktivitet eller arrangement i
den/de enheder, hvor jeg er
aktiv
Jeg er godt tilfreds med den
placering, de decentrale
enheder har i DP
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Deltager du i en eller flere udvalg og/eller arbejdsgrupper i DP?
Her tænkes fx på Løn- og stillingsstrukturudvalget, Arbejdsmiljøudvalget,
Specialistuddannelsesudvalget eller det Liberale Forhandlingsudvalg? Eller det kan være et af de nye
arbejdsprogram udvalg om fx sundhedspsykologi, gerontopsykologi eller hjerneskaderehabilitering?

(1)

 Ja

(2)

 Nej

(3)

 Ved ikke

Oplever du, at Formandskollegiets møder fungerer godt?

(1)

 Ja

(2)

 Nej

(3)

 Ved ikke

(4)

 Ikke relevant

Beskriv venligst, hvad der fungerer godt eller mindre godt.

Skriv fx om du oplever mulighed for at komme til orde ved Formandskollegiets møder
________________________________________
________________________________________

Hvis Dansk Psykolog Forening skal have flere medlemmer til at melde sig til det frivillige arbejde, skal
der ske noget aktivt på flere planer.

Færdiggør venligst sætningerne...
Bestyrelsen skal sørge for…

_____

I den/de styrelser, hvor jeg er

_____

aktiv skal vi sørge for...
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Sekretariatet skal sørge for...

_____

Spørgeskemaet er nu slut. Men vi har sikkert overset noget, som er vigtigt for dig.

Hjælp os ved at skrive dine kommentarer herunder:
________________________________________
________________________________________

Tak for din hjælp.
Vi glæder os til en god debat på Formandskollegiet på baggrund af alle besvarelser!
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