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Specifikke erfaringer på feltet
Emilie arbejder med at evaluere og indsamle viden i forbindelse med de projekter, som Ingerfair
skal gennemføre. Dette arbejde omfatter både kvantitative- og kvalitative tilgange samt desk
research på forskellige områder, som eksempelvis trivsel og arbejdsmiljø samt udvikling af nye
bæredygtige frivillige platforme og understøttelse af allerede eksisterende frivilligmiljøer.
Emilie har erfaring med at designe og gennemføre diverse undersøgelser blandt medarbejdere
og frivillige samt i samspillet mellem disse. Af specifikke projekter, som Emilie har
arbejdet/arbejder med er:

Nyreforeningen, ”TRAVL - frivilligundersøgelse; Sådan sætter du fokus på trivsel og
arbejdsmiljø i organisationen” (april 2022 – juni 2022)
Emilie stod for vidensindsamlingen i Nyreforeningens trivselsundersøgelse blandt de frivillige i
deres medlemsforening. Undersøgelsen er en del af et større projekt, kaldet Den Store
Generationsudfordring, der er igangsat af Ingerfair i samarbejde med foreningerne Bedre
Psykiatri, Nyreforeningen, Høreforeningen og Diabetesforeningen. Udover at indsamle viden
kvantitativt, lavede Emilie også, i samarbejde med Line, fokusgruppeinterviews blandt hhv.
frivillige og potentielle frivillige. Dette havde til formål at undersøge mulighederne for at tiltrække
endnu flere til at være frivillige i foreningen.

Bedre Psykiatri, ”TRAVL - frivilligundersøgelse; Sådan sætter du fokus på trivsel og arbejdsmiljø i organisationen” (april 2022 – )
Emilie har, til projektet med Bedre Psykiatri, ligeledes stået for vidensindsamlingen. Denne
undersøgelse er ligeledes en del af projektet Den Store Generationsudfordring. Emilie har her
stået for at indsamle samt efterbehandle data gennem spørgeskemaundersøgelsen; TRAVL, der
spørger ind til de frivilliges motivation og trivsel. På baggrund af dette har Emilie efterfølgende
udarbejdet en rapport til Bedre Psykiatri. Denne fokuserer på, hvordan den eksisterende
frivillighed i Bedre Psykiatri kan styrkes. Yderligere har Emilie foretaget telefoninterviews med
potentielle frivillige. Disse fokuserede på, hvordan Bedre Psykiatri kan skabe nye indsatser for nye
målgrupper af frivillige.
Ingerfair, TRAVL benchmark? (april 2022 - )

Emilie arbejder på en rapport, der samler besvarelser på spørgeskemaundersøgelsen; TRAVL, fra
17 organisationer. På baggrund af disse udarbejdes statistik, over bl.a. frivilliges motivationer,
værdier og tilfredshed ved frivillighed, på tværs af organisationerne.

