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ter fra en sto
des og spise
sebad foregå
. Trods store
pulje som er 
age, selvom

mmerlejr, kom
edarbejderst
ejdsplads. 

da er meget 
t, altså som m
børnene er h
det sådan li

orhold til at m
arbejde, me

darbejder ud

t vi har herud

otiver til at in

der er enorm
lutte sig ind,
ge, altså de
også gøre, a

baggrund, en
r jeg meget b

man skaber no
den her meda
u er heller ikk
g nede bagve
ed at være fr

merlejr med
e på med go
fandt deres 
or skovsø og

er sammen. 
år med en va
e mængder a

afsat til lejre
m turen for 
mmer man h
taben, her b

godt, altså d
man hurtig k
her altså, så 
idt mere fam
man er på ar
n det bliver 

dtaler senere

de. Og det sa

ndgå i frivillig

t vigtigt at m
altså hvis vi

n der plejer 
altså det jeg

nd den bagg
bevidst om.”

ogle rigtig go
arbejderstab
ke mere låst 
ed, altså det 
rivillig det sk

d ungdomssk
ode minder o

første kære
g der er inge
Der er ikke 

andkande i sk
af myg og kno
en deles me
dem varer 
jem med ma

betyder den 

 

det kan vær
kommer ud o
meget når v

miliær, og de
rbejde ikke s
anderledes,

e:  ”Det er m

ammenhold d

gt arbejde, er

møde andre 
i sådan delte
eller ja såd

g lærte rigtig
grund end de
” 

ode relatione
ben, fordi at f
t end, at du o

der med ikk
kaber nogle v

kolen i Sveri
om kammer

este. Somme
en naboer i 
megen luks
koven, der e
ot, står med
llem medarb
i 9 dage. N

ange plusser
så meget, a

re alt, ligefre
over, der er d
vi kommer til
et er nogle a
sagt man ikk

fordi at ma

it andet hjem

der er blandt
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mennesker 
e folk op i de
dan gør vi al
g meget af a
en jeg selv h

er ved at væ
folk er takne

også kan kan
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virkelig gode

ige, er en he
atskab og hy
rlejren foreg
miles omkre
us på sådan

er et lokum m
arbejderne a

bejderne, typ
Når man so
 på kontoen 
t medarbejd

m for en elle
det lidt famili
l at gå op og 
nderledes re

ke kan danne
an får sådan 

m.” 

t de voksne.”

ærdier og rela

end lige lær
e der fag prof
ltså, virkelig 
t være samm

har. Eller kul

re frivillig, fo
emmelige for
n som frivillig
å låst, det ka

relationer.” 

elt fantastisk
yggeligt sam
går i en stor 
eds. Vi har e
 en tur, der

med to huller
alligevel i kø 
pisk vil de få 
om medarbe

– Den social
derne nærm

er anden du
lie agtigt og s
g ned af hina
elationer syn
e lige så god
 et tæt et fo

” 

ationer. 

rere eller, alt
ofessioner ik. 

være åben 
men med me
ltur eller hva

ordi du du, d
r det frivillige
g sige, at i da
an jeg godt li
” 

k oplevelse, 
mvær, for ma

skov, teltlej
et stort telt m
r er ikke rind
r, som skal tø
for at komm
4 timers løn

ejder har de
le kapital be
est er frivilli
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istentialism
i tiden har m

d livet været
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give sammen
og lige så afg

stere er lati
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vælge sig se
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udvikle sig, h
e om på sig 
eressant at s
skelligheden.
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man ikke be
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og Karen Sch
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n og betyde
og blive en p
alt, er eksiste
ennem valg 
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r, det er aute

lv5, som den
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v. Når du tage

handler i Kier
selv, men 

skabe lighed 
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entialismen t
og handling.
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e frivillige, d
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en uforpligte

ejdslivet som
privatliv, ikk

om mening p
ads i virksom

menterer for
trænger sig p
n skulle se e
relsen. Den 

ens som rest

ud af. Eksist
danske filos
troen på, at 
. Individet p

erer sig i nog
nesker.  

ngang er, og
gaard siger: j
g, forsoner d

erspektiv, ikk
egen histor

kelligheder. O

som livets arb

de har beho
gøre tingene
ivillige. Enke
ende familie

m en kilde til
e med deres
på arbejdet,
hedsregi?  

r, at den tid 
på. Men man
ksistentielt p
tid man tilb
en af tilvære

tens betyder
sof Søren Kie
mennesket s

placeres cent
et, som føle

g tage ansva
jeg skal ikke 
u dig med di

ke om at bliv
rie og folde 
Opgaven og 

bejde. 

ov for at net
e sammen m
lte informan

efølelse med

 mening - fo
s arbejdsliv. 
, eller er m

man tilbring
nge taler om
på det, kan a
ringer med a
elsen.  

r her, at træ
erkegaard, k
skaber sin eg
tralt som de
r noget, som

ar for hvem 
skabe mig s
g selv.  

ve et nyt og 
den ud i t
udviklingen

tværke og g
med andre, d
nter føler da 
d til at give d

or mange ha
Man kunne
ening noget
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m arbejdslivet
arbejdslivet v
at arbejde, e

æde ud af int
kaldes eksiste
gen tilværels
en fundame

m har fundet 

jeg bliver, e
elv, jeg er sk

bedre menn
id og sted. 

n handler om
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gøre brug af
et kan være
også, at det

det ønskede

ar meningen
 spørge, om
t som hører

jdet også er
t, som noget
være med til
er også levet

tetheden og
entialismens
se (eksistens
ntale værdi.
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 2.1 Æste

lever i n
 2.2 Iron

selvom 
kan få d

 3.1 Etike
Når man
3.2 Den 

frivillige betr
, kan det friv
n tilbringer m
ten af tilvære

g glemmer ik
ig svært, og 
de, nu skal je

 at være friv
temt livsstil i
nem deres e

g synes, det 
t i de værdier
dig glad, om
er at komm

nnesker, der 
tigt at holde f

at kunne et
de i karakter
som et aute
tigt, hvis den
d er væk. De
mmer samar

r er jo mege
ter eller om 
et der skal b

de, end man 

                      
rkegaard 

stiller folk i 3

borgeren: Pe
etikeren: Per

nuet. En sand
ikeren: Perso
han ønsker d

det han ønske
eren: Person
n vælger sig 
religiøse: Pe

ragter deres 
villige arbejd
med frivilligt
elsen. 

kke den episo
jeg brugte 

eg på eftersk

villig i en soc
i form af soli

engagement 

er en vigtig 
r, at at man 

m det så er på
e ned i en s
er glade for 
fast , i de væ

tablere gode
r som menne
entisk menn
n voksne ikk
e unge oplev
rbejdet og re

et, når man 
det hedder n
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gør i hverda
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ersonen, som
rsonen, som 
d livsnyder. 
onen, som h
det. Denne p
er  

nen, som har
selv, skabes 

ersonen, som

frivillige arb
sliv være me
arbejde, er 

ode jeg havd
en hel mass

kole, og jeg h

ial organisat
daritet og m
i ungdomssk

del af de væ
skal ikke hav

å frivillig bas
al hvor, når 
at se en. De

ærdier der er,

e relationer 
eske6 At træ
eske, tør væ

ke står ved s
ver ofte i sko
elationerne.

laver projek
noget musik 
ler anden ar

ags livet.” 

         

efter hvor b
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har set valg

ar set valget
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r set valget o
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også levet l
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tion som ung
medmennesk
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man komme
t er det som
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de i karakter

ære den ma
sig selv og vi
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rt og noget, s
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et, men har 

t, men ikke fo
te være sur o

og valgt. Når 
k identitet. 
ig selv igenn

en kilde til m
e sammenhæ
iv, og lige så

e år i Cirkus f
g så kom ha

odt.” 

gdomsskolen
keligt engage
d til at give m

har i Danma
r alt, fordi pe
det er for pen
er ind ad dø
 er lykken fo
kring frivillig

ge og de friv
r som frivillig

an er og tag
irker påtaget
emmet, at d

n på en eller
det. Lige så s
så får man s

om deres eg

ot forsøger i
valgt ikke at 

ormår at før
og misundeli

man vælger,

em Gud 

mening. Hvis 
æng og meni
å afgørende 

forrige år. De
an i år og ga

n, sender de 
ment. Den li

mening i dere

ark, jeg syne
enge er ikke l
nge, men for 
øren, så får m

r mig, og de
gt arbejde. At

villige meda
g medarbejd
e ansvar fo
t, så er man
e voksne ikk

r anden plan
nart der er n

sammen sme

gen eksistens

ikke at skille 
 vælge. En p

re valget ud i
g, da person

, vælger man

man ser eks
ng i tilværel
for vores ek

er var en, som
av mig et st

frivillige et s
ivsstil de friv
es tilværelse

es det er vigt
lykke. Lykken
mig er peng

man et kram
et er det som
t blive ved m

rbejder, må
der, betyder 
r det. De un

n falsk, og de
ke er autent

n, om det he
noget kreati
eltning på en
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ort kram og

signal om en
villige vælger
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tigt at holde
n er det som

ge ikke lykke,
m af de unge
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de frivillige
at man viser
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edder Cirkus,
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7 De

medarbejde
det hjem.” 

spurgte de f
e de unge en 

god voksen 
frivillige arb

re med til, at 

voksen pers
rykt forhold t

ersom de friv
vendigt, at d
e. 

er vigtigt fo
e er ligegyldig

blemet er, h
n sig behand
er: "nu skal d

som den un
lem den vok
ungdommel

hjælpe er at 

is det skal lyk
 befinder sig
lpe andre. 

at hjælpe no
 forstår. Hvis
r meget jeg k
e beundret a

ægte hjælpso
dette med at 
e hjælpe.” 

                      
et normale Ung

r har identif

frivillige om,
god voksen 

person, de 
bejde, være m

inspirere de

on, som de k
til”. 

villige møde
de frivilliges 

r de unge, at
gt for deres a

vis der står 
dlet som små
du holde din k

nge lægger v
ksne og den 
igt) sprog til 

forstå. Citat

kkes mig at f
g og begynde

ogen, må jeg
s jeg ikke kan
kan, så skyld

af andre i ste

omhed begyn
hjælpe, ikke

                      
gdomsliv, Un

ficeret sig så

 hvad de ku
kontakt. 

kan henvend
med ti, at gi
 unge til at b

kan betro sig

er de unge o
personlighe

t den voksne
arbejde, og d

nogen og si
å børn, og d
kæft og opfø

vægt og give
unge, hvor d
den unge.7

af Søren Kie

føre et menn
e lige der. De

 visselig fors
n det, så hjæ

des det, at jeg
det for at hjæ

nder med ydm
 er at ville he

         
ngdomsringen 

å meget me

nne give de 

de sig til og 
ive dem nog

blive bedre m

g til – både p

og løser opg
ed og holdnin

e giver lidt af
den unge er 

iger "nej det
det er der ikk
øre dig orden

er udtryk for
den voksne i

erkegaard:

neske mod et
en, som ikke k

stå mere, end
ælper det ikke

g er forfæng
ælpe. 

myghed over
erske, men a

2005 

ed ungdoms

unge, svare

være samm
gle sunde fri
mennesker”.

å godt og on

gaverne med
nger bliver e

f sig selv. De
ikke ligegyld

t må du ikke
ke nogen, de
ntligt". I bund

r i ovenståen
kke taler ned

t bestemt må
kan det, snyd

d han gør, m
e, at jeg kan 
gelig og hovm

r for den, jeg
at ville tjene. 

sskolen, at h

ne var i sam

men med. End
tidsinteresse

ndt. En vokse

d deres pers
et centralt om

unge vil ger
ige for den v

e", "nu skal d
er gider. Så e
d og grund re

nde citat, er 
d til den ung

ål, må jeg fø
der sig selv, n

en først og f
og ved mere

modig, og at j

g vil hjælpe, o
Kan jeg ikke

hun udtaler 

mme retning 

dvidere kan 
er. Jeg kan i 

en person, so

sonlighed, e
mdrejningsp

rne kunne m
voksne. 

du sidde pæ
er det bedre
espektere hv

det ligevær
ge, men tale

ørst finde der
når han tror,

fremmest for
e. Vil jeg allig
jeg egentlig 

og dermed m
e dette, så ka
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, at han kan 
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må jeg forstå
an jeg heller 

4 

t 

t 

m 
e 

å 

r 
s 

t 

r 
r 

d 
e 

 



 

 

Delk
De 
men
arbe
udfø

 

 

Rol
Roll
udv
forv
f.ek
opfø
selv
med
gen
and

Iden
afha
lang
rolle
Sam
invo

Roll

 

Roll
opg
psyk
der 
og k

Roll
ung
forv
af r
Ung
at p

konklusion 
frivillige væ
nneske og b
ejde. Når de
ører giver de

ler og posi
eteorien ha
iklet i 1950

ventninger, d
s. møder en 
øre sig. Me

vopfattelse o
darbejderne 
nem deres p
re roller. 

ntitetsbegreb
ang identitet
gt højere gra
er på arbejd

mspillet melle
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e frivillige b
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em rolle og 
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ndler basalt o
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n rollen betv
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v og hvem d
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ulturforståels

vinger individ
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arbejderen, 
t defineret r
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m naturlig de
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arbejder i un
el af medarb
ller ungdom
instruktør el
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 eller frivilli
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Interviews 

Forældre 
Majbritt og Jesper 

S: M hvad har du af uddannelse? 

M: Jeg er social- og sundhedshjælper. 

S: Ja. 

M: og så har jeg den der pædagogiske grund kursus herfra. 

S: Som du har fået via Ungdomsskolen. 

M: Ja. 

S: Og hvor gammel er du, om jeg tør spørge? 

M: Jeg er 45. 

S: 45. J du er? 

J: Jer er elektriker.  

S: Elektriker, og hvor gammel er du så? 

J: Jeg er 55. 

S: 55. Grunden til at jeg spørger om alder, det er også for at pejle mig ind på, om det er nogle 
alders kropinger, som arbejder mere frivilligt end de år som jeg har eller er det også de unge eller 
det det en blanding.  

Så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan begyndte i at arbejde frivilligt? Hvordan blev i? 

M: Jamen det var fordi Randi var startede herude i Light ordning, vores datter og der skulle hun 
være med i Cirkus og så gik J op og spurgte om de havde brug for, om i havde brug for en hånd til 
at rejse Cirkusteltet. 

S: Ja. 

M: Så har vi hængt på lige siden. 

S: Ja 

J: Og sådan fortsatte det stille og rolig med Musical også, hvor der skulle laves nogle rekvisitter og 
stilles noget scene op og sådan noget. 

S: I er simpel hen gået ind som forældre og sagt, kan vi give en hånd i det her? 

J: Det er sådan set det, det startede med som forældre 

S: I er ikke blevet prikket ud og sagt, vi skal bruge en hånd eller noget? 

J og M: Nej 

M: Jeg gik op og spurgte om i kunne bruge en hånd, det første år til Cirkus. 
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ilæum i Cirku

l, så det hæn
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r? 

t synes jeg e

herude, som
 spurgte jeg 
mene ned og

at være frivil
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uge noget af

 det i hvert f

er i en fase i
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er dig lidt, de

g det er det s

å jeg elsker a

0:18:35-2# 

ikke der, alt
æret med, u

00:18:46-3# 

-2#  

 

kan have et 
. Men så hyg
t ikke ser og 

et er det jeg 

sociale med. 

at lave teate

tså vi har lave
den det nød

 

afbræk og så
gger man sig
det er #00:1

kan uddrage

#00:18:28-2

r, lyd og lys d

er projekter 
dvendigvis ha

å kan det god
 på en hel an

18:17-7#  

e af det, det 

2#  

det har stor v

herude i Ung
ar været tekn

dt være man
nden måde, 

faglige #00:1

vægt. #00:18

gdomsskole
nikken ik. #0
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Disp

Line

Respo
Men 
i hver
og ha
lørda
nogle
eller d
stadig

 

 

 

 

lays 

e of sight 

ondent 1 
den røde trå
rdagen, der e
ar nogle kam
gen laver de

e andre kamm
de samme k
g har de et fa

åd er jo også 
er de her som
merater, nu 

e så Musical o
merater mås
ammerater, 
ast punkt he

Res
 at de 
m klub 

og har 
ske 
men 

erude 

 

 

spondent 2 R
S
 

Respondent  
SP samarbejde, ja. 

Respondent
Men lige om
Cirkus, der v
ide indblik j
har været fo
noget for bø

t 4 
mkring Music
ved jeg ikke 
jeg har fået, 
or at vi skull
ørnene og m

cal og 
om det er 
men det 
e gøre 

med børnene

Responde

e 

Ja, jeg tæ
er nok og
begyndt o
uddannel
for de tin

ent 5 
nker over, a
så mere ford

også at have 
se som som 
g jeg gør 

ltså men det
di jeg er 
 min 
en baggrund

Respon
t 

d 

Forståe
sund og
som ha
komme
eller all
de her, 
som ha
og unge
som væ
klubben

ndent 6
et på den må
g raske unge
r en hobby s

e til Musical e
e mulige and
hvor det er 
r mere beho
e kontakten 

ælger at kom
n.   

 
de, at det er
mennesker 

som vælger a
eller et Cirku
dre projekter
de måske de

ov for det soc
og i hverdag
me og bruge

83 

r de 

at 
us 
r af 

em 
ciale 
gen, 
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Respo
Jeg sy
indfly
der la
noget
det, e
sig i 

 

 

 

 

else af sel

ondent 1 
ynes at vi kan
ydelse i det. S
aves f.eks. no
t kaffe, men 
er der ikke no

vledelse 

n have mege
Selvfølgelig s
oget mad ell
hvordan jeg

ogle som bla

Res
et med 
skal 
er 

g gør 
ander 

Jo, 
opg
er I
me

 

spondent 2 
det vil jeg gi

gave, hvorda
 som ledelse
d, men I vil g

ve M ret i. V
an vi løser de
e endelig lige
godt se et re

R
Vi får en 
en, den 
e glad 
sultat. 

H
o
h
b
le
e
o

Respondent  
Hvor vi i den g

pgaver så fin
vordan vi gø
rug for i kom

edelse, jame
t oplæg til Je
g så. 

grad vi får no
nder vi selv u
ør, og der hvo
mmer ind ove
n da komme
er, det her tæ

ogle 
ud af 
or vi har 
er som 
er vi med 
ænker vi 

Respondent
Og man kan
tvivl for mig
snakke så k
spørger ogs
lige så vel s
arbejde, me
ansvar man
på at man k
som frivillig
det er jo. 

t 4 
n sige hvis je
g selv, kan je

kommer jeg j
så i det frivill
om når jeg e
en det synes
n giver ud, alt
kan udføre d
g. Det synes j

g bliver i 
eg jo kun 
o altid og 
ige arbejde 

er på 
 jeg det 
tså i stoler 
en opgave 
eg er fedt, 

Responde
Men jeg k
styre hva
meget tid
øhm ford
så meget 
det der m
sin tid 

ent 5 
kan også god
d jeg skal lav

d jeg skal bru
i det er ikke 
tid, så det e

med, at man k

dt lide selv at
ve og hvor 
uge på det, 

altid at der e
r meget rart
kan prioriter

Respon
t 

er 
 

re 

Det syn
ting, ve
netop d
under a
noget fr
bare ko
arbejds
overstå
skal lave
hvad du
du er m
beslutte
hos de f
område
fedt. De
af de fa
ved. 

ndent 6
nes jeg er en 

d sådan nog
det her med,
ansvar, når d
rivilligt arbej

ommer ind og
sopgaver, nå
ået så ved du
e, fordi det e
u skal lave. D

med i process
e, at ansvare
forskellige fr

er, det synes
et er klart at 
aktorer der g

 
af de positiv
et her. Det e
 at du får frih
u er og laver
de. At du ikk
g så får du 4 
r de så er 
 ikke hvad d

er dikteret ud
Det her med a
sen og med t
et ligesom lig
rivilliges 
jeg er super
der er også 
ør at man bl
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ke 

u så 
d 
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gger 

r 
en 
iver 
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Respo
Fordi
alle d
mind
jeg de
 
Samm
Og de
de vo
 
 

 

 

 

Eksi

Respo
Ja, de
mest 
menn
positi
nogle
børn 
holde
 

al kapital

ondent 1 
, jeg tænker 

der deler. Alle
re frivillige, a
et sådan er d

menholdet vi
et sammenh
oksne. 

stentialism

ondent 1 
et er dejligt, 
for, synes je

nesker kan få
ivt oplevelse

e glade børn 
de har det b

e mig i gang. 

 

lidt på at de
e er jo mere 
altså så det s
det bare. 

i har herude
old der er bl

me 

men også, je
eg at de unge
å en god og 
e, for så ser je

der går og g
bedst, det ka

Res
et er 

eller 
synes 

. 
andt 

Jeg 
forh
er i
me
friv
me
rigt

Res
eg gør 
e 

eg 
lade 
n godt 

Jeg 
hav
år. 
svæ
næ
mig
jeg 
god
 
Det
og 
rigt
 

spondent 2 
 synes det fu
hold til vi er 
 det hele tag
darbejdere o

villige. Vi er m
n jeg synes v

tig godt. 

spondent 2 
 glemmer ikk

vde, var sidst
Der var en s

ært, og jeg br
tter og så ko

g et stort kra
på efterskol

dt. 

t har givet ha
komme vide
tig meget i ry

ungerer godt
så forskellige

ge, altså båd
og de andre 
meget forske
vi har det rig

ke den episo
te år i Cirkus 
om havde de
rugte en hel 
om han i år o
m og sagde 
le og jeg har 

am et positiv
ere på og det
ygsækken. 

R
t, i 
e som vi 
e 

ellige, 
tig rigtig 

D
je
e
m
a
si
o
k
d
a
h
d
v
h
b
E
k
o
 

R
ode jeg 

forrige 
et rigtig 
masse 

og gav 
nu skal 
det så 

vt sind 
t giver 

B
o
v
m
M
o
m
n
h
d

Respondent  
De er for mit 
eg de rigtig g
r enormt vig

mennesker en
ltså man kan
ig ind, altså h
p i de der fa
an man meg
en der pleje
ltså, virkelig 
ov sådan kan
et jeg lærte 
ære sammen
ar en anden 
aggrund end
ller kultur el
alde det, det
m. 

Respondent  
Både for en se

gså for dem 
edkommend

meget menin
Musical her s

g i Cirkus og
men så sande

ogle glade u
oppe rundt i
et. 

vedkommen
gode. Og jeg 
gtigt at møde
nd lige lærer
n meget hurt
hvis vi sådan
g profession

get hurtig sig
r eller ja såd
være åben o

n man også g
rigtig meget
n med menn
 baggrund, e

d den jeg selv
ler hvad man
t er jeg mege

elv, men for 
som, for mit

de giver der e
g at være m
om vi har lig
så både for m

elig også for a
nge mennes
ik og være e

nde, synes 
synes der 

e andre 
r eller, 
tigt slutte 

n dele folk 
ner ik. Så 
ge, altså 

an gør vi 
og sige 
gøre, altså 
t af at 
nesker der 
end den 
v har. 
n skal 
et bevidst 

håbenligt 
t 
enorm 
ed i f eks. 

ge nu ik, 
mig selv, 
at se 

sker 
n del af 

Respondent
Det synes je
altså det ka
en eller and
anden godt
kommer ud
familie agtig
det er når b
meget når v
og ned af h
Så bliver de
familiær og
anderledes 
altså man d
man er på a
ikke kan da
relationer n
men det bli
man får såd
synes jeg. 

Respondent
Det er mit a

t 4 
eg da er meg
an være alt, l
den dum ting
t, altså som m
d over, der er
gt og sådan 

børnene er h
vi kommer ti
inanden på d

et sådan lidt 
g det er nogle

relationer sy
danner i forh
arbejde ikke 
nne lige så g

når man er p
iver anderled
dan et tæt et

t 4 
andet hjem.

get godt, 
igefrem for 

g til en eller 
man hurtig 
r det lidt 
er det også 
er altså, så 
l at gå op 

den måde. 
mere 
e 
ynes jeg, 
old til at 
sagt man 

godt 
å arbejde, 
des fordi at 
t forhold 

Responde
Jeg synes
rigtig god
frivillig, fo
og være m
medarbej
taknemm
arbejde d
heller ikke
kan kan s
går jeg ne
bagved, a
være så lå
Men jeg s
frivillig de
gode rela

Responde
Jeg synes
værdier m
synes det
de værdie
have pen
ikke lykke
dig glad, o
basis elle
men for m
det er at 
når man k
får man e
menneske
en. det er
mig og de
vigtigt at 
der er, sp
arbejde. A

ent 5 
, at man ska
e relationer 

ordi du du, d
med i den he
jderstaben fo

melige for det
u lægger, øm
e mere låst e
om frivillig s

ed og så er je
altså det der 
åst, det kan j
synes det de
et skaber nog
tioner. 

ent 5 
det er en vig

man har i Dan
t er vigtigt at
er, at at man
ge for alt, fo

e. Lykken er d
om det så er
r om det er f

mig er penge
komme ned 
kommer ind 
et kram af de
er, der er gla
r det som er 
et er det som
holde fast, i 
ecielt omkri

At blive ved m

ber nogle 
ved at være
u kan gå ind

er 
ordi, at folk e
t frivillige 
mm du er 
end at du og
ige, at i dag 

eg nede 
med ikke at 
jeg godt lide
r med at væ
gle virkelig 

gtig del af de
nmark, jeg 
t holde fast i 
n skal ikke 
ordi penge er
det som gør 
r på frivillig 
for penge, 
e ikke lykke, 

i en sal hvo,
ad døren, så

e unge 
ade for at se 
lykken for 

m jeg synes e
de værdier 
ng frivilligt 
med det. 

Respon

 
 

er 

så 
så 

. 
re 

Jeg vælg
somme
teater c
Det er i
bestem
i det, m
rigtig fe
afbræk 
man sta
langt ud
man sig
samme
man no

Respon
e 

r 

å 

r 

Der er j
projekte
anden p
teater e
musik e
der er n
noget d
anden a
samme
anderle
hverdag
 
En god 
henven
med. En
mit frivi
at give d
fritidsin
tilfælde

ndent 6
ger at bruge

erferie på at l
camp her i N
nteresse, me

mt også det so
med en travl h
edt, at man li

og så kan de
adig ligger og
d på natten. 
g på en hel a
n med nogle

ormalt ikke se

ndent 6
o meget, nå
er sammen p
plan om det 
eller om det 
et eller andet
noget kreativ
der skal bygg
art og noget,
n smeltning 

edes måde e
gs livet. 

voksen pers
nde sig til og 
ndvidere kan
illige arbejde
dem nogle s

nteresser. Jeg
e være med t

 
 noget af mi
igge og lave 
ordsjælland.
en det er 
ociale og hyg
hverdag er d
ige kan have
et godt være
g konkler til 
Men så hygg
nden måde, 

e mennesker
er og det er

 
r man laver 
på en eller 
hedder Cirku
hedder noge
t. Lige så sna
vt og der er 
es en eller 
, så får man 
på en 
n man gør i 

on, de kan 
være samme

n jeg gennem
e være med t
unde 
g kan i mit 
til, at inspire
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n 
 en 
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ggen 
et 

e et 
e 

ger 

r så 

us, 
et 
art 

en 
m 

til, 

ere 



 

 

  

de unge
mennes

e til at blive b
sker. 

bedre 
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Hvord

Respo
”Jame
starte
vores
med 
spurg
havde
Cirku

 

Hvor 

Respo
11, vi
jubilæ
 
 

dan begyndt

ondent 1 
en det var fo
ede herude i
s datter og d
i Cirkus og så

gte om de ha
e brug for en
steltet.” 

længe har d

ondent 1 
i har lige haft
æum i Cirkus

te dit frivillige

ordi Randi va
 Light ordnin
er skulle hun
å gik Jesper o
avde brug for
n hånd til at 

u været frivi

t vores 10 år
s. 

e arbejde 

Res
ar 
ng, 
n være 
op og 
r, om i 
rejse 

”De
me
 
Jeg 
Lar
me
han
ikke
friv
hav
pra
ikke
kom
og d
 

illig 

Res
rs Ja, 

spondent 2 
et er sådan s
d som foræl

 havde snakk
sen om det, 
darbejder he

n instruktør?
e, han var m

villig og så sp
vde brug for 
ktisk arbejde
e få armene 
m, kom ende
det har såda

spondent 2 
det er vores 

et det, det s
dre” 

ket med Mik
en gammel 

erude, som v
? Nej det var 
edarbejder o
urgte jeg om
en hånd til li
e, og så kunn
ned og sagd

elig kom end
an set hængt

10 år vi køre

R
tartede 

kael 

var, var 
han 

og 
m man 
idt 
ne han 
e bare 
elig. Ja 

t ved. 

D
d
H
e
so
sk
d
St
Je
h
u
b
n
ci
o
se
o
e
m
d
a

R
er på.  

Respondent 3
Det kom fakti

a det stadig 
Helsinge Kom

n kotume m
ommerferien
kulle være d
et man kalde
tenlandsgård
eg kan huske
vor jeg var m
de at se Cirk
are den måd
u for noget. 
irkus’et jeg e
g mere i klub
elvfølgelig se
g så videre. 
ller andet so

mig der og ha
a godt tænk
f. 

Respondent 3

3 
isk af i gamm
var noget de

mmune, da ha
ed at lukke S
n. Det vil sige
et her tilbud
er for 
den, på det t
e, de sidste 2
med der, at d
kus Kanutski,
de, hov hvad
Det er faktis

er kommet in
bben, ik. Og 
elv været, un
Så, der har v

om har intere
ar sagt det, k
e mig og bliv

3 

mel dage, 
er hed 
avde man 
SFO’erne i 
e, at der 

d, det er 

tidspunkt. 
2-3 år, 
der var vi 
, og sådan 

d var det 
sk gennem 
nd, mere 
så har jeg 

ng her ude 
været et 
esseret 
kunne jeg 
ve en del 

Respondent
Jamen jeg t
første år, tr
her i, jeg va
jeg, i Decem
ansat i 2007
skulle være
jeg. Jeg tror
eller så nog

Respondent
 

t 4 
tror at det va
ror jeg. Jeg b
ar på prøve i 
mber mdr. Så
7 og så synes

e med i Cirku
r jeg kendte 

get tror jeg 

t 4 

ar Cirkus 
lev ansat 
2006 tror 

å blev jeg 
s Mikael jeg 
s, så det var 
2 i Cirkuset 

Responde
Jamen øh
har været
Så da jeg 
kunne jeg
følelser m
der følels
noget hvi

Responde
 

ent 5 
h, det started
t ung her i H
blev for gam

g ikke slippe 
man har, eller

e af, at man 
s man ikke e

ent 5 

de med at jeg
UC 

mmel, der 
de der 
r de der - de
vil mangle 

er der 

Respon
g 

t 

Det star
herud m
arbejde
som he
Så har j
Ungdom
forsat s
efterføl

Respon
 

ndent 6
rtede nok m

med mine fo
ede med, Un
lhed men, ge
eg jo altid væ

msskolen og 
så med at arb
lgende.   

ndent 6

 
ed at, jeg ko
rældre og 
gdomsskolen
ennem min f
æret en del a
gået herude

bejde frivillig
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e og 
g 



 

 

Forv

Hvilke

Respo
Jeg vi
forve
at bø
 

 

 

Forv

Har d

Respo
Næ, m
mere
gjord
forho
den v
pæda
gå ind
unge 
svært
så læ
sig tid
det sv
at gå 
jeg er
 

 

 

 

 

ventninge

e forventnin

ondent 1 
il ikke sige at

entninger. Jeg
rnene får en

ventninge

dine forventn

ondent 1 
men jeg syne

e med i sin ry
e for man få

old til de ung
viden jeg har
agogik og så 
d og tage de
mennesker,

t det synes je
kkert, at ma
d til det, hvis
vært, at man
hen og sætt

r smadder læ

r – start 

ger havde du

t jeg har nog
g forventet b

n god opleve

r – senere

ninger ændre

es man får m
ygsæk nu, en
år et helt and
ge menneske
r med den 
noget, at jeg
n snak med 
 hvis de har 
eg simpel he
n bare også 

s der en som
n bare kan få
te sig. Det sy
ækkert. 

u til det frivi

Res
gle 
bare 
lse 

En 
 

e 

et sig 

Res
meget 

d man 
det 
er også 

g tør 
de 
det 

en er 
giver 
 har 

å lov til 
nes 

Næ
er d
der
hjæ
som
kom
ogs
god
har
end
 

 

llige arbejde

spondent 2 
positiv oplev

spondent 2 
æ, ikke andet 
dejligt at se n
r får lidt ud a

ælper med, d
m måske et s
mme vider ud
så nogle posi
d oplevelse, o
r måske brug
d andre. 

 da du starte

velse, ja 

end, jeg syn
nogle glade b
af det vi går o
et kan de br

springbredt t
d i verden, m
itive børn de
og nogle af b

g for lidt mer

ede 

R
Ik
sk
la
a
m
ik
n
g

R
nes det 
børn, 
og 
uge 

til at 
men 
er får en 
børnene 
re støtte 

D
re
v
så
h
d
i 
m
je
ro
n
tr
så

Respondent 3
kke andet en
kulle være sj
angs stykke h
rbejde det e

mening. Det e
kke det giver
emmeste i v
lem det ik, o

Respondent 3
De har nok æ
etning, at jeg
æret med i d
ådan ved er 
vor meget sk
et. Jeg har v
starten syne

med sådan se
eg kan godt m
oligt er ved a
u er jeg kun 
ror jeg er me
ådan. 

3 
nd det skulle 
jovt og jeg tæ
hen af veje, a
r noget som
er meget nem
r mening så e
verden bare a
og vende rygg

3 
ndret sig i de

g er ved, at je
det så lang ti
ved at gøre d
kal jeg være 
æret meget 

es jeg og har 
et hvert seku
mærke at jeg
at trække mi
med i en vis

eget naturlig

være, det 
ænkte et 
at frivillig 
 skal give 
mt, hvis 
er det 
at sige, 
gen til. 

en 
eg har 
il, at jeg er 
der op, at 
med i 
bærende 
været 

und, men 
g stille og 
g tilbage 

st del, det 
t er det er 

Respondent
Jeg tror ikke
forventning
lidt nervøs o
tror jeg og h
så lang tid t
jo alligevel

Respondent
Det har æn
det at jeg jo
så jeg vil sig
rigtig mege
med lige at 
sker ikke lig
vil jeg sige

t 4 
e jeg havde n
ger. Altså, jeg
om hvad jeg
hvordan man
til at gå, men

t 4 
dret sig en li

o er blevet fa
ge når man e
t i forvejen, 
blive 5 time

ge så tit som 

nogle 
g var sådan 
 skulle lave 
n kunne får 
n det skete 

lle smule, i 
astansat har,
er her rigtig 
så det der 
r ekstra, 
det gjorde, 

Responde
Æh, jeg h
forventni
skulle bliv
følelse af 
de unge m

Responde

, 
Øh nej, jo
vil, altså j
jeg måske
begyndt p
man gern
et råd, så
Hvilket je
øh det ha
forventni
nok det.

ent 5 
avde ikke no
nger, andet 
ve ved med a
den her con

mennesker. 

ent 5 
o lidt mere at
eg vil høres 
e ikke da jeg 
på frivilligt ar
ne hvis man k

vil man også
g også føler 
vde jeg ikke 
nger dengan

ogen 
end at man 
at have denn
nnection med

t man gerne 
nu, det ville 
var 18 år og

rbejde. Nu v
kommer med
å gerne høre
at man blive
 af 

ng, men det e

Respon

ne 
d 

Der er e
det skal

Respon

g 
il 
d 
es. 
er, 

er 

Der var 
alting sa
de lige s
tilbage 
det er k
er ændr
ansvar, 
bare fed
ind i.   

ndent 6
en klar forve
l være sjovt.

ndent 6
r vi lige som 3
ammen og m
som fra, så e
om arbejdso

klart at hele s
ret sig og nu
men derfor 

dere, at få fl

 
ntning, det e
  

 
3 der lavede 

med tiden fal
er jeg nu alen
opgaverne, s
strukturen i d
 har mere 
er det jo ogs
ere af de ung
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er at 

 
ldt 
ne 
å 
det 

så 
ge 



 

 

Kom

Bruge

Respo
”Ja, d
 
” Det
menn
hvor 
tænk
noget
jeg ar

 

 

mbinere fa

er du dit fag 

ondent 1 
det kan det i 

 er jo fordi d
nesker er i en
de engang im
er over kons
t, det synes j
rbejder med 

ag og frivil

i det frivillige

hvert fald” 

de unge 
n fase i deres
mellem ikke 
sekvensen og
jeg det er og
til daglig ik.”

lligt arbej

e arbejde 

Res

s liv, 
altid 
g så 
gså det 
” 

Jam
da 
ford
hæ
ude
lave
inte
jeg 
for 
for 
gå o
 
” : I
ogs
ung
og s
en 
et e
and
vi u
sam

 

de 

spondent 2 
men jeg har d
helst lave no
di jeg er god
nder og men

e og kikker p
et af lys og ly
eresserer mi
vil da sige, je
at gå og lave
jeg laver el n

og lave lidt n

I samarbejde
så andre frivi
ge, tage de u
sige, vi skal l
eller anden r
eller andet e
det. Vi laver l
ud af hvordan
mmen.” 

det jo sådan,
oget andet e
 til at bruge 

n jeg har da e
å hvad der b
yd, for det 
g da også lid
eg er da lige 
e alt muligt a
nok til hverd
noget andet. 

e med de ung
illige. Gerne 

unge under a
ige ud og ha
rekvisit eller 
ller gøre et e
lejrbål her, s
n vi får det s

R
 jeg vil 
nd el, 
mine 
et øje 

bliver 

dt. Men 
så glad 

andet, 
ag. Så 

ge og 
med de 
rmen 

ave lavet 
flyttet 

eller 
så finder 
æt 

D
h
n
m
d
fa

Respondent 3
Det ligger jeg 

ylden, der e
oget matem

men det er på
et noget hel
aktisk ret god

3 
fuldstændig

r ikke ret me
matik i noget 

å lavplan me
t andet, men
d li at det er.

gt på 
eget af 
af det her, 

en ellers er 
n det jeg 
. 

Respondent
Altså min vi
har i hvert f
naturvidens
enormt meg
fast løsning

t 4 
idenskabelig
fald skulle, a
skab skulle æ
get til ikke a

g 

g tankegang 
ltså det 

ændre sig 
t finde en 

Responde
Ja, jeg tæ
er nok og
begyndt o
uddannel
for de tin

ent 5 
nker over, a
så mere ford

også at have 
se som som 
g jeg gør 

ltså men det
di jeg er 
 min 
en baggrund

Respon
t 

d 

Det soc
at lave t
stor væ

ndent 6
ciale ja og så 
teater, lyd o

ægt 

 
altså jeg elsk
g lys det har
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Ansa

Er de

Respo
Nej, j
har v
 
” Men
vil jeg
samm
unge 
mege

 

 

 

 

 

atte vs. Fr

r et skel mel

ondent 1 
o det er der.
i ikke det sam

n, hvad er de
g sige der ha
me ansvar. M

mennesker 
et til os” 

rivillige 

llem ansatte 

. Fordi som f
mme ansvar

et det hedde
r vi jo ikke d

Men jeg synes
kommer lige

og frivillige 

Res
frivillig 
.” 

er, det 
et 
s de 
e så 

Er d
ikke
 
” Sp
Mu
fles
der
me
og 
ska
fors

 

spondent 2 
der noget ske
e. 

pecielt når vi
usical, som no
st, som laver
r er alle ens, 
get på om hv
hvem som ik
l deles opgav
skellige ting.

el? Jeg føler 

i laver Cirkus
ok er det som
 frivillige arb
der ser man
vem som er 

kke er ansat, 
ver ud og lav
” 

R
det 

s og 
m er 
bejde 
 ikke så 
ansat 
 når der 
ves 

 
Respondent 33 Respondent

Jeg ser dem
mig af, bare
timer hvor d
jo ens 
 
For mig hør
til Ungdoms
gør. Det syn
er nogle for
sige, nogle g
de er så eng
kommer og

t 4 
m jo ikke and
e fordi jeg an
de ikke er de

rer de lige så
sskolen som
nes jeg faktis
rskel på og ti
gange mege
gageret, når 

g er med 

erledes for 
nsat i nogle 
er. Der er vi 

 meget med
de ansatte 

sk ikke der 
il dels vil jeg 
t mere fordi 
de så 

Responde

d 

 

 
ent 5 Respon

 
ndent 6  
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Mot

Hvad 

Respo
Jeg sy
det si
der, b
gav m
slutte
det d
siger 
 
 

 

 

tivation 

 motiverer d

ondent 1 
ynes det er d
impelthen, d
bare der var 
mig et knus, l
ede om aften
er med at de
tak for hjælp

dig i dit frivill

dejligt. Jeg sy
det er glæden
en som kom
ige inden vi 

n. Det var ba
e kommer de
pen” 

ige arbejde 

Res
ynes 
n det 

m og 

re, 
er og 

Nej
me
god

 

spondent 2 
j, det er at se
nnesker bliv

dt. 

e de unge 
ver glade og h

R

har det 
Ja
a
p
v
a
”
e
T
m
h
m
k

Respondent 3
amen det er 
t det skal væ
lus at muligh
edkommend
ndre unge m
rødderne” n
leverne fra G
ingbakken o

mange af de u
ar lige nu, ja

meget godt sn
ommune. 

3 
at først og f

ære sjovt og d
hed for at fo
de også at m

mennesker en
ej ikke ”rødd

Græsted og 
sv. Men vide
unge menne

amen det er j
nit af hele vo

remmest 
det er det, 
r mit 
øde nogle 
nd lige 
derne” 

e at jamen 
esker vi 
jo et 
ores 

Respondent
Altså hvis m
arbejde, nu
gøre så syne
synes jeg ne
Så forvente
kommer ell
dig, så stille
jeg jo, selv o
for det. Alts
forventning
det er vel d
kan man sig
 
Interessen t
 
Det er mit a
 
Det der me
nogle andre
være deltag

t 4 
man interesse
u har vi jo me
es jeg ikke, e
etop at man 

er børnene at
er vil de rigt

e man da ogs
om man ikke
så det er jo 
gens glæde h
erfor jeg er h

ge. 

tror jeg 

andet hjem

d at man kan
e, ved at gør
gende i noge

er sig i sit 
ed børn at 
eller så 
er der lige. 

t du 
ig gerne se 

så op. Synes 
e får penge 

hos dem, og 
her. Altså 

n glæde 
e noget og 

et 

Responde
 

ent 5 Respon
Det soc
at lave t
stor væ

ndent 6
ciale ja og så 
teater, lyd o

ægt 

 
altså jeg elsk
g lys det har
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Mot

Hvord

Respo
Nej, j
arbej
hjælp
jeg ba
 

 

 

tivation 

dan kan lede

ondent 1 
eg synes i gø
de og siger s

pen og tak fo
are er. 

elsen motive

ør et kanon 
sku altid tak 
or i år, det sy

re de frivillig

Res

for 
nes 

 

 

ge 

spondent 2 R
D
v
k
d
a
så
la
fo
e
sh
d
je
så
n
d
ti

Respondent 3
Det er nok de

ære nogle te
lare tegn eng
et må i gern
ltså det lyde
ådan noget m
aver Cirkus a
or at gå op o
n gang om d
hirt her til M
et i hver tilfa

eg ikke betal
ådan nogle b
år man er op
et jo endelig
il at, sætter p

3 
et her med, a
egn, ja altså n
gang i melle
e for at ja alt
r måske ban
med at få so
t man har m

og tage en so
dagen altså e

Musical, sådan
ald at være, 
e for osv. Alt

bitte små ting
pmærksom p
g, de har lagt
pris på at ma

at det skal 
nogle 
m, det her 
tså, ja 

nalt, bare 
m når vi 

mulighed 
odavand, 
eller T-
n plejer 
den skal 
tså der er 
g de gør, 
på det.  Se 
t mærke 
an er her. 

Respondent
Anerkendel

t 4 
lse er jo altidd god ting. 

Responde
Ansvar er
motivere
med du s
du skal le
det kan je
 
fordi, så k
mange an
det overh
Motivere
er det der
på skulde
det eller s
bliver sag
som til sid
været en 
sagt tak fo
det gør og
komme ig
bliver set,
ses hele t
man lige f
eh som fr
det motiv
blive ved

ent 5 
r noget som j
r rigtig mege
kal, du forpli
ve op til et e

eg rigtig godt

kunne jeg lav
ndre ting, eh 
hovedet ikke 
r - altså mot
r med eh får

eren når man
som der blive

gt tak til de m
dste forestill
del af det, e
or i år og såd
gså at man h
gen. det der 
, men man s
iden, men d
får den der a
rivillig en gan
verer díg rigt

jeg synes de
et, det der 
igtet til det, 

eller andet, e
t lide 

ve rigtig 
 men jeg gør
 for lønnen. 
iveringen de

r lige et klap 
n har brug fo
er her, der 

mennesker 
ing som har 

eh at der bliv
dan nogle tin
har lyst til at 
med at man

skal heller ikk
et der med a
anerkendelse
ng i mellem, 
tig meget til a

Respon
r 

eh 

r 

et 

r 

er 
ng, 

 
ke 
at 
e 

at 

Belønni
om belø
er, altså
det rigt
man ha
arrange
fuld før
jeg jo er
 
Men de
man får
færdig e
være. D
motivat
blomste
igen åre

ndent 6
ingen, hvis m
ønningen, så
å på CV for e
ig godt at ku

ar været med
ementer og v
re nogle proj
r belønning 

et er klart at 
r en blomst n
eller hvad de

Det er med ti
tionen, men 
en som gør a
et efter. 

 
man skal snak
å er det når m
ksempel så e

unne skrive, a
d i nogle frivi
været med ti
ekter. Det sy
nok. 

så noget som
når man er 
et nu måtte 
l at holde 
det er ikke 

at man komm
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kke 
man 
er 
at 
illige 
il at 
ynes 

m, 

mer 



 

 

Den

Forst

Respo
Men 
i hver
og ha
lørda
nogle
eller d
stadig
 

 

 

 røde tråd

år I at der er

ondent 1 
den røde trå
rdagen, der e
ar nogle kam
gen laver de

e andre kamm
de samme k
g har de et fa

d 

r en rød tråd

åd er jo også 
er de her som
merater, nu 

e så Musical o
merater mås
ammerater, 
ast punkt he

 i det som U

Res
 at de 
m klub 

og har 
ske 
men 

erude. 

Ja, 
lige
me
såd
ung
hyg
me
and
lave
bye

 

ngdomsskole

spondent 2 
absolut, så a

e så meget fo
nnesker til o

dan, at hvis je
ge til at være
gge mig, med
nnesker med

det Musical, 
er de da ikke
en så længe 

en laver 

absolut. Det 
or at få de un
og men jeg h
eg kan få en 
e her ude og 
d de unge 
d at lavet et 
Cirkus, what

e ballade ned

R
er jo 
nge 
ar det 
af de 
gå og 

eller 
t ever,så 
de i 

S
 

Respondent 3
SP samarbej

3 
de, ja. 

Respondent
Der fik vi af
grundende 
fange de un
var og imød
men også fo
kriminalpræ
 

t 4 
fvide også en
til vi gjorde 

nge, der hvor
de komme de
or det 

ævetive ik 

n af 
det, for at 
r de unge 
em der, 

Responde
Ja, jeg tæ
er nok og
begyndt o
uddannel
for de tin
over, at n
det på et 
være med

ent 5 
nker over, a
så mere ford

også at have 
se som som 
g jeg gør. Me
år jeg går til 
niveau hvor 

d 

ltså men det
di jeg er 
 min 
en baggrund

en jeg tænke
 børnene er 

r at at alle ka

Respon
t 

d 
er 

n 

 
ndent 6  
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Lede

Hvord

Respo
Jo, de
opgav
er I so
med, 
Altså 
der a
de sid
sultne

 

else 

dan oplever 

ondent 1 
et vil jeg give
ve, hvordan 
om ledelse e
men I vil go
når der skal
ltså være ma
dste 10 skal i
e. 

I det, at vi la

e M ret i. Vi f
vi løser den,

endelig lige g
dt se et resu
 være mad, s
ad til 100 un
ikke stå og v

ader de frivill

Res
får en 
, den 

glad 
ultat. 
skal 
ger, 
ære 

Nej
vi k
i de
f.ek
me
ikke
ting

 

lige være sel

spondent 2 
j, det synes j

kan have meg
et. Selvfølgel
ks. noget ma
n hvordan je
e nogle som 
gene bliver la

vstyrende 

eg ikke. Jeg s
get med indf
ig skal der la
d eller noget

eg gør det, e
blander sig i

avet. 

R
synes at 
flydelse 
aves 
t kaffe, 
r der 
i. Bare 

D
d
o
 d
d
je
Je
m
 
H
o
h
b
le
e
o
 

Respondent 3
Det har jeg de

et enormt go
gså meget h

de ligger i de
a jeg synes d

eg et fantast
esper både n

men også til C

Hvor vi i den g
pgaver så fin
vordan vi gø
rug for i kom

edelse, jame
t oplæg til Je
g så. 

3 
et faktisk, de
odt med. Øm
øj grad af so
t der ik. Jeg 

det er kanon
isk samarbej

nu her under
Cirkus. 

grad vi får no
nder vi selv u
ør, og der hvo
mmer ind ove
n da komme
er, det her tæ

et har jeg 
m, det er 
ocial 
oplever 

n, nu har 
jde med 
r Musical, 

ogle 
ud af 
or vi har 
er som 
er vi med 
ænker vi 

Respondent
Altså, det e
jeg har noge
det er selvfø
Det skal jeg
stykke arbe
motiverend
styre arbejd
står alene o
mellem god
smule svær
er der mege

t 4 
r fedt, Jeg ka
et som er m
ølgelig motiv

g jo få fuldfør
ejde, og jeg s
de det ansva
de pålagt, me
om det, kan d
dt være en li
rt fordi, enga
et man skal  

an godt lide 
it ansvar og 
verende til, 
rt dette 
ynes det er 
r og det 
en når man 
det ind i 
lle bitte 

ang i mellem 
gribe om ik

Responde
Men jeg k
styre hva
meget tid
øhm ford
så meget 
det der m
sin tid 

ent 5 
kan også god
d jeg skal lav

d jeg skal bru
i det er ikke 
tid, så det e

med, at man k

dt lide selv at
ve og hvor 
uge på det, 

altid at der e
r meget rart
kan prioriter

Respon
t 

er 
 

re 

Det syn
ting, ve
netop d
under a
noget fr
bare ko
arbejds
overstå
skal lave
hvad du
du er m
beslutte
hos de f
område
fedt. De
af de fa
ved. 

ndent 6
nes jeg er en 

d sådan nog
det her med,
ansvar, når d
rivilligt arbej

ommer ind og
sopgaver, nå
ået så ved du
e, fordi det e
u skal lave. D

med i process
e, at ansvare
forskellige fr

er, det synes
et er klart at 
aktorer der g

 
af de positiv
et her. Det e
 at du får frih
u er og laver
de. At du ikk
g så får du 4 
r de så er 
 ikke hvad d

er dikteret ud
Det her med a
sen og med t
et ligesom lig
rivilliges 
jeg er super
der er også 
ør at man bl
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ve 
er 
hed 
r 
ke 

u så 
d 
at 

til at 
gger 

r 
en 
iver 



 

 

Rela

 

Respo
Jeg sy

 

 

 

ationer 

ondent 1 
ynes det funggerer godt. 

Res
Jeg 
forh
er i
me
friv
me
rigt

 

spondent 2 
 synes det fu
hold til vi er 
 det hele tag
darbejdere o

villige. Vi er m
n jeg synes v

tig godt. 

ungerer godt
så forskellige

ge, altså båd
og de andre 
meget forske
vi har det rig

R
t, i 
e som vi 
e 

ellige, 
tig rigtig 

D
je
e
m
a
si
o
k
d
a
h
d
v
h
b
E
k
o

Respondent 3
De er for mit 
eg de rigtig g
r enormt vig

mennesker en
ltså man kan
ig ind, altså h
p i de der fa
an man meg
en der pleje
ltså, virkelig 
ov sådan kan
et jeg lærte 
ære sammen
ar en anden 
aggrund end
ller kultur el
alde det, det
m. 

3 
vedkommen

gode. Og jeg 
gtigt at møde
nd lige lærer
n meget hurt
hvis vi sådan
g profession

get hurtig sig
r eller ja såd
være åben o

n man også g
rigtig meget
n med menn
 baggrund, e

d den jeg selv
ler hvad man
t er jeg mege

nde, synes 
synes der 

e andre 
r eller, 
tigt slutte 

n dele folk 
ner ik. Så 
ge, altså 

an gør vi 
og sige 
gøre, altså 
t af at 
nesker der 
end den 
v har. 
n skal 
et bevidst 

Respondent
Det synes je
altså det ka
en eller and
anden godt
kommer ud
familie agtig
det er når b
meget når v
og ned af h
Så bliver de
familiær og
anderledes 
altså man d
man er på a
ikke kan da
relationer n
men det bli
man får såd
synes jeg 
 

t 4 
eg da er meg
an være alt, l
den dum ting
t, altså som m
d over, der er
gt og sådan 

børnene er h
vi kommer ti
inanden på d

et sådan lidt 
g det er nogle

relationer sy
danner i forh
arbejde ikke 
nne lige så g

når man er p
iver anderled
dan et tæt et

get godt, 
igefrem for 

g til en eller 
man hurtig 
r det lidt 
er det også 
er altså, så 
l at gå op 

den måde. 
mere 
e 
ynes jeg, 
old til at 
sagt man 

godt 
å arbejde, 
des fordi at 
t forhold 

Responde
Jeg synes
rigtig god
frivillig, fo
og være m
medarbej
taknemm
arbejde d
heller ikke
kan kan s
går jeg ne
bagved, a
være så lå
Men jeg s
frivillig de
gode rela

ent 5 
, at man ska
e relationer 

ordi du du, d
med i den he
jderstaben fo

melige for det
u lægger, øm
e mere låst e
om frivillig s

ed og så er je
altså det der 
åst, det kan j
synes det de
et skaber nog
tioner. 

ber nogle 
ved at være
u kan gå ind

er 
ordi, at folk e
t frivillige 
mm du er 
end at du og
ige, at i dag 

eg nede 
med ikke at 
jeg godt lide
r med at væ
gle virkelig 

Respon

 
 

er 

så 
så 

. 
re 

 
ndent 6  

95 



 

 

Frivi

Der e

Respo
Jeg gø
arbej
min f
blom
plant
jeg ik
man 

 

 

 

illighed 

er en del ansa

ondent 1 
ør det også p
dsplads. Jeg 

fritid til at gå
ster og alt m
e blomster t

kke, jeg synes
kan gøre nog

atte, som arb

på min egen 
kan godt br
 og hente 

muligt andet, 
til dem. Så de
s det er fedt 
get. 

bejder frivilli

Res

uge 

og 
et kan 
at 

Jeg 
arb
hol
arb
par
der
af a

 

igt i deres fri

spondent 2 
 kan godt fo

bejder mere e
der andre ud

bejdsløse, me
r timer engan
r ingen arbej
alligevel. 

itid. Hvad sig

rstå, at hvis 
end og så ma
de, der gå og
en at man ta
ng i mellem. 
dsløse som k

ger du til det

R
man 
an 
g er 
ger et 
Det er 

kan leve 

D
ti
 
A
se
o
d
se
e
e
k
m

t 

Respondent 3
Det er det jeg
id 

Altså det er a
e sig selv i de
rden og man
et, ja hvis m
elv i det, ma
ller føler det
r der jo et el
ikke på, men

med i det så t

3 
g kalder for in

ltså, hvis ma
et og synes d
n synes det m
an virkelig ka
n føler sig m
tte ikke er i o
ler andet ma

n så længe m
tænker jeg d

nteresse 

an selv kan 
der er i 
man gør 
an se sig 

misbrugt 
orden så 
an skal 

man selv er 
et da fint. 

Respondent
Altså hvis m
arbejde, nu
gøre så syne
synes jeg ne
Så forvente
kommer ell
dig, så stille
jeg jo selv o
for det. Alts
forventning
det er vel d

t 4 
man interesse
u har vi jo me
es jeg ikke, e
etop at man 

er børnene at
er vil de rigt

e man da ogs
om man ikke
så det er jo 
gens glæde h
erfor jeg er h

er sig i sit 
ed børn at 
eller så 
er der lige. 

t du 
ig gerne se 

så op. Synes 
får penge 

hos dem, og 
her 

Responde
Jeg synes
på man e
at altså at
mere med
synes det
nej jeg vil
dig til det
det hvis d
man helle

ent 5 
det er en m

r glad for de
t du har lyst 
d de her men
t er - det er m
 ikke sige at 
 som medar

du ikke har ly
er ikke gøre d

åde, at vise 
et job du har,

til at lave 
nnesker, jeg 

måske forpl 
det forpligte
bejder  fordi

yst, så skal 
det. 

Respon

, 

er 
i 

 
ndent 6  
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Egne

Mulig

Respo
Ja, fo
din ry
det e
er jo 
frema

 

 

 

e interess

ghed for, at d

ondent 1 
rdi du putte

ygsæk hver g
r jo en glæde
med til at m
ad ik. Det vil 

ser 

dyrke sine eg

r jo noget ne
gang du er he
e og så noge
otiverer dig 
jeg sige. 

gne interesse

Res
ed i 
er, og 

et, det 
og se 

Jam
da 
ford
hæ
ude
lave
inte
jeg 
for 
for 
gå o

 

er 

spondent 2 
men jeg har d
helst lave no
di jeg er god
nder og men

e og kikker p
et af lys og ly
eresserer mi
vil da sige, je
at gå og lave
jeg laver el n

og lave lidt n

det jo sådan,
oget andet e
 til at bruge 

n jeg har da e
å hvad der b
yd, for det 
g da også lid
eg er da lige 
e alt muligt a
nok til hverd
noget andet. 

R
 jeg vil 
nd el, 
mine 
et øje 

bliver 

dt. Men 
så glad 

andet, 
ag. Så 

Ja
re
ti
o
so
e
g
d
o
u

Respondent 3
a, jeg synes a
elationer er e
il de unge me
gså nogle af 
om ikke har 
r jo også nog
rad, komme
en her, for a
sv. ik. Det få
d af. 

3 
at sådan nog
enorm vigtig
ennesker og
de unge me
det særlig ne
gle af dem so
r i sådan en 

at opleve et f
år jeg enormt

get som 
gt i forhold 
g møder 
ennesker, 
emt, der 
om i den 
klub som 
fællesskal 
t meget 

Respondent
Ja, det er sv
jo ikke såda
historie der
det vel et e
vil jo ikke væ
af interesse
er et svært 
det er svær

t 4 
vært at sige, 
an at jeg rigti
r hjemme ik. 
ller andet st
ære her hvis
e, altså som f
spørgsmål s

rt at svare på

fordi nu det 
ig skriver 
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