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Indledning 
Globalt såvel som i Danmark er der de seneste 50 år sket en øget individualisering, hvor vi i 

stadig mindre grad engagerer os i fælles aktiviteter - på mikro-niveau blandt familie og 

venner samt på makro-niveau i samfundets institutioner og demokrati (Beck, 1997; R. D. 

Putnam, 2001; Rasborg, 2013). Færre af os er medlemmer af en fagforening, det frivillige 

foreningsliv oplever svigtende tilslutning og vi fravælger aktiviteter og personlige relationer, 

som vi ikke umiddelbart føler, at vi får et personligt udbytte af (ibid.). Organisationer, som 

tidligere havde en stor og loyal tilslutning fra deres kunder eller medlemmer, oplever i dag at 

skulle kæmpe for at fastholde deres interesse. Det gælder blandt andet fagforeningerne, hvis 

medlemmer er mindre engagerede end tidligere og er sværere at fastholde i et langvarigt 

medlemskab (Lindholm & Stadler Bang, 2014; Strøby Jensen, 2007) . Det bunder blandt 

andet i, at tilknytningen til bestemte fagforeninger ikke længere er fastlagt i traditioner og 

fag, men i højere grad er op til individet selv (jf. Giddens, 1996; Strøby Jensen, 2007). 

Fagforeningerne griber derfor til nye metoder for at fastholde medlemmernes støtte og 

tiltrække de mange potentielle medlemmer fra blandt andet det stigende antal af 

hybriduddannelser, som ikke har et naturligt, fagligt tilhørsforhold til en bestemt fagforening. 

Den fælles sag synes ikke længere at være tilstrækkelig som argumentationen for 

medlemskab. For at tiltrække og fastholde medlemmer tilbyder fagforeningerne i stedet 

rabatordninger på forsikringer, fitness, rejser og andre forbrugsgoder, samtidig med at de 

markedsfører sig og reklamerer for deres ydelser direkte til potentielle og eksisterende 

medlemmer (Ibsen, 2011) . 

 

Djøf er et eksempel på en fagforening, hvor medlemsgruppen ikke længere alene er defineret 

ved et bestemt fagligt tilhørsforhold. De seneste år har Djøf udvidet sin målgruppe udover de 

traditionelle juridiske og økonomiske fagområder til også at søge at tiltrække medlemmer fra 

de mange nye hybriduddannelser, som blander forskellige fagligheder på fx Copenhagen 

Business School, Aalborg Universitet og Roskilde Universitetscenter (interview med Djøfs 

kommunikationschef 01.09.20141). Djøfs relation til medlemmerne er derfor ikke længere 

udelukkende baseret på et fagligt tilhørsforhold, men må være konstitueret af noget andet 

eller mere, som tiltrækker og fastholder medlemmerne. Ifølge Giddens og Fairclough 

                                                
1 Lydfil kan rekvireres på mail: chr.juul.sor@gmail.com 
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opbygges identiteter og relationer i den moderne verden gennem sproglig forhandling 

(Fairclough, 1993a; Giddens, 1996). Derfor vil denne afhandling undersøge, hvordan 

medlemsrelationen i Djøf konstitueres i sproget, samt hvordan konstruktionen påvirker 

medlemmernes tilhørsforhold og loyalitet. Derved søger jeg at besvare følgende 

problemformulering: 

 

Hvordan indvirker den sproglige konstruktion af Djøf-medlemskabet på medlemmernes 
tilhørsforhold og loyalitet? 

1. Hvordan konstrueres medlemskabet diskursivt i medlemmernes kommunikation? 
2. Hvordan konstrueres medlemskabet diskursivt i Djøfs medlemskommunikation? 

 

Specialets opbygning 

Problemformuleringen besvares gennem to analysedele og en diskussion baseret på 

Faircloughs kritiske diskursanalyse (Fairclough, 1993a; Fairclough, 1993b). Specialet er 

struktureret som følger: 

• Casebeskrivelse 

Caseorganisationen Djøf introduceres og placeres inden for konteksten af 

interesseorganisationer og fagforeninger, og jeg gør mig nogle refleksioner 

om de afgrænsninger, som casevalget medfører. 

• Videnskabsteoretisk position 

Den socialkonstruktivistiske position, som specialet abonnerer på, beskrives, 

og jeg gør rede for de ontologiske og epistemologiske antagelser, som følger 

heraf, og som har konsekvenser for teori, metode og analyser i specialet. 

• Teoretisk ramme 

I dette kapitel gør jeg rede for og argumenterer for valget af den 

diskursteoretiske ramme, Faircloughs diskursanalyse (Fairclough, 1993a; 

Winther Jørgensen & Phillips, 1999)  og de kernebegreber og sammenhænge 

mellem diskursiv og social praksis, som specialet trækker på. 

• Metode 

I metodekapitlet argumenterer jeg for valg og fravalg i relation til indsamling 

af den anvendte empiri, herunder brugen af Kvales (2007) interviewmetode. 

Jeg forklarer derudover den analytiske ramme, herunder hvordan jeg bruger 

Faircloughs diskursanalyse i analysen af empirien. 
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• Analysedel 1 

I den første analysedel analyserer jeg Djøfs medlemmers konstruktion af 

Djøf-medlemskabet på det tekstlige og det diskursive niveau jf. Faircloughs 

tredimensionelle model (Fairclough, 1993a). 

• Analysedel 2 

I den anden analysedel analyserer jeg Djøfs konstruktion af medlemskabet på 

det tekstlige og diskursive niveau jf. Faircloughs tredimensionelle model 

(Fairclough, 1993a). 

På baggrund af de to første analysedele afdækker jeg herefter den 

overordnede diskursorden i det sociale domæne omkring Djøf ved at se 

samlet på Djøfs medlemmers og Djøfs konstruktion af medlemskabet. Derved 

bliver det tydeligt, hvilke diskurser aktørerne har til fælles, samt hvilke 

diskurser, der udfordrer diskursordenen (Fairclough, 1993a). 

• Diskussion 

Diskussionen svarer på den overordnede problemformulering ved at 

sammenholde de foregående analysedele med hinanden. Herudover diskuteres 

de samfundsmæssige tendenser i den sociale praksis, som indvirker på den 

diskursive konstruktion af medlemsrelationen, og som derfor også har 

betydning for medlemmernes tilhørsforhold, herunder Norman Faircloughs 

beskrivelse af markedsliggørelsen af den offentlige diskurs (Fairclough, 

1993a) og Ove K. Pedersens beskrivelse af overgangen fra velfærdsstat til 

konkurrencestat (Pedersen, 2011a; Pedersen, 2011b). 

• Konklusion 

I konklusionen samler jeg op på resultaterne fra specialets analyser og 

diskussion og reflekterer over resultaternes relevans, udsigelseskraft og 

teoretiske implikationer. 

Casebeskrivelse: Djøf 

Djøf er en dansk faglig organisation for jurister, økonomer, erhvervsøkonomer og 

samfundsvidenskabelige akademikere samt studerende fra de tilsvarende uddannelser (Djøf, 

2014). Djøf indgår i den bredere kategori af interesseorganisationer, idet organisationen har 

til formål at varetage medlemmernes interesser overfor det politiske system, hvor Djøf ”går 

aktivt ind i politiske sager...” (Djøf, 2014), der vedrører medlemmernes interesser i den 
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bredere samfundsudvikling. Derudover kan Djøf beskrives mere specifikt som en fagforening 

jf. Carsten Strøby Jensens definition af fagforeninger som organisationer, der ”søger at 

varetage deres medlemmers interesser med henblik på at sikre dem gode løn- og 

ansættelsesvilkår i relation til deres arbejdsgiver” (Strøby Jensen, 2007, p. 61) . I 

modsætning til rene interesseorganisationer, er fagforeninger traditionelt organiseret efter fag, 

dvs. at de organiserer en gruppe med samme faglige baggrund eller sektorbaggrund (Strøby 

Jensen, 2007) og varetager disses interesser over for arbejdsgiverne. 

 

Djøf blev til i 1971 ved en sammenlægning af Danske Økonomers Forening (oprettet 1953) 

og Danmarks Juristforbund (oprettet 1918) (Gyldendals Åbne Encyklopædi, 2014) . I dag 

varetager Djøf faglige, økonomiske og sociale interesser for i alt 81.910 medlemmer på alle 

niveauer i det offentlige og det private erhvervsliv (Santesson, 2014), hvilket gør Djøf til den 

næststørste fagforening for akademikere kun overgået af ingeniørforeningen IDA, der har ca. 

89.000 medlemmer (AC, 2014). Djøf forhandler lokale aftaler og store overenskomster på 

vegne af sine medlemmer og tilbyder derudover rådgivning og juridisk støtte inden for 

områderne arbejdsvilkår, ansættelsesforhold og karriereudvikling (Djøf, 2014). Som den 

største fagforening for samfundsvidenskabelige og økonomiske akademikere er Djøf en 

central spiller på det danske fagforeningsområde. 

 

Ved at vælge Djøf som case afgrænser jeg mig samtidig til at se på et bestemt udsnit af den 

danske befolkning karakteriseret ved et højt uddannelsesniveau, som alt andet lige placerer 

medlemmerne i de øvre samfundslag. Dette adskiller sig fra eksempelvis medlemmer i 

fagforeninger som HK og 3F, som organiserer ufaglærte medlemmer og medlemmer med 

korte og mellemlange uddannelser (Strøby Jensen, 2007). Specialets analyser er derfor 

formentlig mest relevante til at sige noget om fagforeningsmedlemskab blandt 

højtuddannede. Det er imidlertid nødvendigt at gå i dybden med en enkelt case for at opnå en 

dyb forståelse af, hvordan relationen mellem fagforening og medlemmer konkret konstrueres 

i kommunikationen, og hvad dette betyder for medlemskabet og medlemmernes 

tilhørsforhold og loyalitet inden for den aktuelle kontekst (jf. Flyvbjerg, 2006). Relationen 

mellem Djøf og Djøfs medlemmer anskues i dette speciale som socialt konstrueret, hvilket vil 

sige, at jeg abonnerer på grundlæggende antagelser fra socialkonstruktivismen. I det følgende 

vil jeg derfor gøre rede for specialets socialkonstruktivistiske udgangspunkt. 
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Videnskabsteoretisk position 
Specialets problemstilling og problemformulering samt de teoretiske og metodiske bidrag 

hviler på en socialkonstruktivistisk position, som sætter den sproglige konstruktion af den 

sociale virkelighed i centrum (Wenneberg, 2000). I det følgende vil jeg komme ind på nogle 

af de ontologiske og epistemologiske antagelser, som knytter sig til det 

socialkonstruktivistiske udgangspunkt, og som har konsekvenser for metodevalgene i 

afhandlingen. 

Ontologiske og epistemologiske antagelser 

For det første anskues vores viden i socialkonstruktivismerne som et produkt af vores sprog 

og kategorier om verden. Vi erkender verden ved at sætte sproglige forskelle, og vores viden 

er derfor i dette perspektiv ikke en direkte afbildning af virkeligheden  (Wenneberg, 2000; 

Winther Jørgensen & Phillips, 1999) . 

 

For det andet anskues vores viden som noget, der løbende skabes gennem social interaktion 

og forhandling, og da denne interaktion og forhandling foregår kontinuerligt, er vores viden 

altid indlejret i historien og kulturen på det givne tidspunkt. Der ligger således ikke en 

grundlæggende essens bag vores viden, som altid vil være gældende  (Wenneberg, 2000; 

Winther Jørgensen & Phillips, 1999) . Denne position ses i diskursteorien, som dette speciale 

trækker på, idet den betoner historicitet gennem opfattelsen af, at enhver 

kommunikationsbegivenhed er placeret i et net af tidligere og kommende 

kommunikationsbegivenheder  (Fairclough, 1993b; Winther Jørgensen & Phillips, 1999) . 

Idet kommunikationsbegivenheder altid foregår i en historisk og social kontekst konstitueret 

af tidligere kommunikation  (Fairclough, 1993b; L. L. Putnam & Nicotera, 2013) , anlægges 

et kontekstuelt frem for strukturelt fokus  (Fairclough, 1993a; Winther Jørgensen & Phillips, 

1999) . 

 

For det tredje har sprog og diskurs direkte, virkelige sociale konsekvenser (Fairclough, 

2010b), idet den løbende forhandling af hvad, der er sandt, falsk, rigtigt og forkert har 

konsekvenser for, hvilke handlinger, der bliver mulige i en given situation. Nogle handlinger 

regnes for rigtige og andre forkerte, og det påvirker vores adfærd  (Winther Jørgensen & 

Phillips, 1999) . Vores viden om, hvad der er sundt og usundt har eksempelvis ændret sig 

mange gange i historien (hvilket synliggør kontingensen), og det påvirker vores 
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indkøbsvaner, spisevaner og motionsadfærd tilsvarende. På samme måde påvirker vores 

viden om fordele og ulemper samt opfattelse af nødvendigheden ved 

fagforeningsmedlemsskab også vores måde at bruge fagforeningerne på og vores 

forventninger til fagforeningerne. Fx påvirker de sprogligt konstituerede normer for, hvad en 

fagforening skal tilbyde fagforeningernes adfærd i deres forsøg på at tilfredsstille 

medlemmerne. Således interagerer sproglige konstitutioner med virkelig social adfærd, 

hvilket Fairclough i sin kritiske diskursanalyse beskriver som dialektikken mellem diskursiv 

praksis og social praksis (Fairclough, 1993b). 

 

Selvom vores viden anskues som socialt konstrueret, og vi derfor ikke kan tilgå verden på 

anden måde end gennem sproget, betyder det ikke, at jeg ikke anerkender den fysiske 

virkeligheds eksistens. Den kan bare ikke tilgås direkte udenom sproget  (Winther Jørgensen 

& Phillips, 1999) . Jeg trækker således på en moderat socialkonstruktivisme, der anskuer den 

sociale verden som et resultat af sociale konstruktioner, men ikke desto mindre en virkelig 

social verden, hvor sproglige, sociale konstruktioner er virkelige i deres konsekvenser 

(Wenneberg, 2000). Djøf anskues som en virkelig organisation med hovedkontor, logo, 

medarbejdere osv. Men organisationen vil kun eksistere, så længe nogen socialt rekonstruerer 

den gennem sprog og adfærd – hhv. diskursiv og social praksis. En dag kan en 

kommunikationsbegivenhed i form af en konkurs eller et bestyrelsesmøde lukke Djøf, og 

dermed ophører organisationen med at eksistere pga. en socialt konstrueret beslutning med 

virkelige konsekvenser. 

Forholdet mellem struktur og agens 

Sproglige kommunikationsbegivenheder anskues i socialkonstruktivismen og i diskursteorien 

som konstituerende for den sociale virkelighed, og de er derved med til at konstruere, 

vedligeholde, forandre og omdanne organisationer, institutioner og strukturer  (Winther 

Jørgensen & Phillips, 1999) . I dette lys tillægges individuelle aktører en stor betydning, fordi 

interaktionen mellem aktører får en betydelig rolle for udviklingen i den bredere sociale 

virkelighed. Men det betyder imidlertid ikke, at alt flyder ud i kontingente sproglige 

konstitutioner blandt enkeltindivider. I praksis er der ikke frit valg på alle hylder til at 

kommunikere og konstruere den sociale verden efter forgodtbefindende. Herskende 

diskurser, dvs. dominerende sproglige mønstre (Fairclough, 1993a), virker strukturerende for 

kommunikationen og er med til at fastholde konstruktionen af det sociale i den nuværende 
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form. Normer konstitueres af kommunikation og fungerer ligeledes strukturerende, fordi de 

sætter rammer for, hvad der anskues som acceptabel adfærd og kommunikation  (Ashcraft, 

Kuhn, & Cooren, 2009) . Derudover sætter historicitet og kontekst rammer for 

meningsskabelsen, fordi kommunikationen hele tiden trækker på tidligere kommunikation  

(Blaschke, Schoeneborn, & Seidl, 2012; Fairclough, 1993b) . Der er således ikke uendeligt 

mange meningsfulde udsagn at vælge imellem, fordi konteksten spiller en rolle for, hvad der 

kan siges og blive opfattet som meningsfuldt i konteksten. Når vi refererer til Djøf som en 

faktisk eksisterende faglig organisation, er vi således med til at reproducere organisationen i 

sin nuværende form dvs. som en faglig organisation med navnet Djøf, som allerede er 

etableret i konteksten som en meningsfuld betegnelse for netop dét organisationssystem. Vi 

opfatter organisationen som en faktisk enhed, fordi dens kommunikative konstitution er 

blevet internaliseret, så den nu fremstår som en naturligt eksisterende enhed  (Berger & 

Luckmann, 1990 (1966)) . 

Metodiske konsekvenser 

Den epistemologiske antagelse om, at vores viden er socialt og sprogligt konstrueret, 

medfører, at heller ikke videnskaben kan tilgå den virkelige verden direkte (Wenneberg, 

2000). Forskeren har så at sige altid sproget som filter. Derfor er diskursanalysen ontologisk 

fokuseret på selve diskursen som genstand for analysen, idet det ikke er muligt at tilgå nogen 

mere virkelig sandhed bagom diskursen  (Winther Jørgensen & Phillips, 1999) . 

Diskursanalysen undersøger det, der faktisk bliver sagt og søger at afdække mønstrene og 

disses diskursive konstitution af virkeligheden, fx hvad det vil sige at være ”djøfer” samt 

medlemsrelationen mellem medlemmerne og Djøf. Formålet er dernæst at undersøge 

diskursernes konsekvenser for virkeligheden, da den har virkelige konsekvenser for 

medlemmernes adfærd  (Winther Jørgensen & Phillips, 1999, p. 31) . I min undersøgelse 

medfører det, at jeg fokuserer på det, der specifikt bliver kommunikeret af Djøf og af Djøfs 

medlemmer for at undersøge de sproglige mønstre og derigennem afdække, hvad der 

fremstilles som sandt om medlemskabet. Hertil bruger jeg Faircloughs kritiske diskursanalyse 

til at undersøge diskurserne og holde dem op imod den bredere sociale praksis, som 

interaktionen foregår indenfor. Medlemsrelationen anskues som konstitueret af sproglig 

interaktion, og de diskursive formationer er derfor afgørende for, hvordan medlemmerne og 

Djøf agerer. 
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Teoretisk ramme 
Specialets problemformulering undersøges vha. diskursteori og -analyse, fordi diskursanalyse 

er særligt velegnet til at afdække den sproglige konstruktionen af Djøf-medlemskabet. Jeg har 

valgt at bruge Faicloughs kritiske diskursteori og –analyse, fordi netop denne tilgang i 

modsætning til andre diskursteoretiske bidrag understreger og fremhæver de dialektiske 

påvirkninger mellem aktørernes konkrete kommunikation og den bredere samfundsmæssige 

kontekst, som Djøf og Djøfs medlemmer agerer indenfor (Fairclough, 1993b; Winther 

Jørgensen & Phillips, 1999) . Derved bygges der bro mellem mikro- og makroniveauet med 

en på en gang mere nuanceret og dækkende analyse til følge. 

Diskursteori og kritisk diskursanalyse 
Diskurs defineres forskelligt inden for forskelige teoretiske positioner i det diskursanalytiske 

felt. Fælles for dem er imidlertid, at de på forskellig vis definerer diskurser som mønstre i 

sproget, som gør sig gældende i forskellige sociale situationer. Diskurs er ”en bestemt måde 

at tale om og forstå verden (eller et udsnit af verden) på.” - et socialt konstrueret 

betydningssystem  (Winther Jørgensen & Phillips, 1999, p. 9) . I forhold til denne 

afhandlings problemstilling er det relevant, fordi jeg netop ønsker at se nærmere på, hvordan 

mønstre i sproget i form af særlige måder at konstruere Djøf-medlemskabet på påvirker 

medlemsrelationen i Djøf. Fairclough bruger udover ovennævnte, brede definition begrebet 

diskurs på to måder; 1) Diskurs som abstrakt begreb, der henviser til sprogbrug som social 

praksis, og 2) som en konkret diskurs som en bestemt måde at tale på, der skaber betydning 

ud fra et bestemt perspektiv, som kan adskilles fra andre diskurser (Fairclough, 1993a, p. 

135). Sidstnævnte betydning af begrebet bruger jeg eksempelvis, når jeg i undersøgelsen taler 

om en udbyttediskurs og en fællesskabsdiskurs. Disse diskurser betegner konkrete sproglige 

mønstre, som kan adskilles fra andre diskurser i kommunikationen. 

 

Udover diskurs som det primære analytiske fokus, fremhæver Faircloughs diskursanalyse 

andre sociale faktorer som medskabere af den sociale verden. Fairclough skelner mellem 

diskursiv praksis og anden social praksis, hvor diskursiv praksis skal forstås som en særlig 

form for social praksis, som indeholder alle de semiotiske udtryk; tekst, tale, mm., mens 

social praksis er alle andre sociale handlinger og strukturer i den sociale verden (Fairclough, 

1993a). Faircloughs kritiske diskursanalyse har den fordel, at den arbejder på tværs af 

tekstanalyse på mikro-niveau og analyse af den bredere samfundsmæssige, sociale praksis. 
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Fairclough mener at det er for snævert at se på sproglige udsagn alene, da de altid vil være 

indlejret i en historisk specifik social praksis (Fairclough, 1993a). 

Det sociale liv som sociale og diskursive praksisser 

Fairclough har udviklet sin kritiske diskursanalyse med det formål at muliggøre analyse af 

sproget og mere specifikt sprogets indvirkning i det moderne samfund (Fairclough, 1995). 

Helt overordnet er det ontologiske genstandsfelt det sociale liv, og det sociale liv, mener 

Fairclough, udgøres af praksis og praksisser. Praksisser forstås her som handlingsmønstre i 

det sociale liv blandt mennesker  (Chouliarki & Fairclough, 1999, p. 21) . Fordelen ved at se 

på praksis og praksisser er, at de forbinder de overordnede sociale strukturer i samfundet med 

det enkelte konkrete tilfælde af social handling forankret historisk i tid og sted. Hver enkelt 

social handling er både udtryk for eksisterende praksisser, reproduktion af tidligere enkelt-

handlinger og sociale strukturer i den bredere sociale praksis, men uden at kunne reduceres til 

disse, da hver enkelt social handling samtidig er unik og i en eller anden grad derved tilfører 

noget nyt i sin unikke reartikulation og kombination af elementer fra tidligere sociale 

handlinger  (Chouliarki & Fairclough, 1999, p. 21) . Således er praksisser hverken reduceret 

til et resultat af stabile strukturer eller til et resultat af agenters fuldstændig frie handling i 

nuet. I stedet anskues praksisser som udtryk for et dialektisk forhold mellem struktur og 

agens  (Chouliarki & Fairclough, 1999, p. 22) . Samspillet mellem diskursiv praksis og social 

praksis anskues ligeledes som et dialektisk forhold, hvor den sociale praksis påvirker og 

begrænser den diskursive praksis med sine strukturer, og den diskursive praksis gensidigt 

reproducerer, påvirker og forandrer den sociale praksis. Det sker ved, at diskurs skaber 

mening, identiteter, relationer, normer og viden og derved konstituerer de elementer, som 

indgår i de overordnede sociale strukturer. Ved ikke blot at repræsentere den eksisterende 

sociale virkelighed, men hele tiden tilskrive den mening diskursivt, er diskurs med til at 

konstruere og rekonstruere den sociale virkelighed  (Fairclough, 1993b, p. 62-63) . 

Fairclough plæderer således for et dynamisk frem for statisk perspektiv  (Fairclough, 1993b, 

p. 2) . 

”Viewing language use as social practice implies,… that it is always a socially 

and historically situated mode of action, in a dialectical realtionship with other 

facets of ’the social’ (its ’social context) – it is socially shaped, but it is also 

socially shaping, or constitutive.” (Fairclough, 1993a, p. 134) 
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Diskursiv og social praksis indgår således ifølge Fairclough i et dialektisk forhold, hvor de 

gensidigt påvirker hinanden og tilsammen konstituerer den sociale verden, og det gør hans 

teori mindre poststrukturalistisk end eksempelvis Laclau og Mouffes, der fokuserer ensidig 

på diskursers strukturerende effekter  (Winther Jørgensen & Phillips, 1999) . 

Integrationen af lingvistik og socialteori 

Faircloughs forståelse af diskurs skal ses i lyset af hans interesse for at afdække sprogbrugens 

rolle i social praksis og social forandring. Hans tekstanalyse er derfor ikke, som Saussure-

lingvisterne, interesseret i sproget som system i sig selv, men i den konkrete sprogbrug og 

dennes sociale konsekvenser. Faircloughs diskursteori og –metode har til formål at integrere 

sprogbrug og sociale og kulturelle processer (Fairclough, 1993b, p. 1) og derved give 

tekstspecifik sproganalyse relevans i en bredere samfundsmæssig sammenhæng (Fairclough, 

1993b, p. 100). Han har derfor samlet sin teori og metode fra dels lingvistik og sproganalyse 

og dels sociologisk teori. 

 

I lingvistikken betoner diskurs relationen mellem afsender og modtager og den gensidige 

fortolkning af deltagernes konkrete sproglige udsagn og adfærd i samtalen (Fairclough, 

1993b, p. 3). Fokus er således på tekst og samtale. Modsat anskues diskurs i socialteorien hos 

eksempelvis Foucault som konstituerende og strukturerende faktor for overordnede 

meningssystemer (Fairclough,-1993b). Foucaults diskursteori er derfor mere abstrakt end 

Faircloughs kritiske diskursanalyse, da Foucault arbejder på makroniveau, og tekstniveauet 

derfor slet ikke spiller en rolle. Hans teori kan derfor være svær at operationalisere. Til 

gengæld bidrager Foucaults perspektiv til Faicloughs diskursanalyse med synet på diskurs 

som konstituerende for sociale aktører, identiteter, sociale relationer samt for viden og 

videnssystemer. Foucault anerkender desuden, at diskurser er skabt ud af kombinationen af 

andre diskurser, samt at diskurser defineres gennem deres relation til andre diskurser. Denne 

interdiskursivitet integrerer Fairclough i sin kritiske diskursanalyse (Fairclough, 1993b).  

Faircloughs tredimensionelle model 

Fairclough ønsker som nævnt at kombinere lingvistikkens fokus på tekst og samtale med det 

socialteoretiske fokus på diskurs som en del af den bredere sociale praksis fra Foucault 

(Fairclough, 1993b). Det fører til Faircoughs tredimensionelle model, hvor hvert enkelt 

sprogligt udsagn anskues som en kommunikationsbegivenhed med tre dimensioner; tekst, 
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diskursiv praksis og social praksis (Fairclough, 1993a). Den tredimensionelle model er 

illustreret i nedenstående model.  

 

 

 

 

 

 

 (Winther Jørgensen & Phillips, 1999)  

Tekst-dimensionen 

Tekst-dimensionen er inspireret af lingvistisk analyse og indeholder alle de konkrete 

sproglige og grammatiske udtryk i teksten. Teksten anskues som et intertekstuelt produkt af 

tidligere tekster forstået på den måde, at (i hvert fald næsten) alt i teksten på et tidspunkt er 

blevet sagt før. Ethvert ord har fx en betydning, som er blevet til gennem tidligere teksters 

brug af ordet, og teksten vil indeholde både eksplicitte og implicitte tekstlige referencer, som 

afsender og modtager har til fælles og forstår. Således er teksten et unikt intertekstuelt mix af 

tidligere tekster (Fairclough, 1993b). Tekstdimensionen analyseres vha. en række 

grammatiske og indholdsmæssige kategorier, som jeg vil komme nærmere ind på i 

metodekapitlet.  

Diskursiv praksis-dimensionen 

Den diskursive praksis-dimension indeholder tekstens brug og kombination af diskurser og 

genrer (Fairclough, 1993a). Tekstens brug af diskurser og genrer foregår inden for rammen af 

en herskende diskursorden, og diskursordenen er defineret ved den samlede sum af 

diskurstyper, dvs. genrer og diskurser, som er til rådighed i det specifikke sociale domæne 

(Fairclough, 1993a). Det kan eksempelvis være inden for sundhedssystemet, medierne, 

uddannelsessystemet, systemet af fagforeninger osv. Diskursordenen er en form for system, 

der strukturerer den diskursive praksis, men den er ikke mere rigid, end at sproglige udsagn 

hele tiden reproducerer og rekonstruerer den (Fairclough, 1993a; Fairclough, 1995). Den er 

derved både struktur og praksis. Diskursordenen forhindrer imidlertid ikke, at 

kommunikationen kan trække på diskurser og genrer udefra  (Winther Jørgensen & Phillips, 
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1999, p. 83) . Dette betegnes interdiskursivitet (ibid.), og ved at se på interdiskursivitet bliver 

det synligt, hvordan diskurser reproduceres og blandes i nye sammensætninger. Ved at 

trække på og blande diskurser fra andre sociale domæner kan den konkrete sprogbrug 

forandre den diskursive praksis og diskursordenen over tid og ved at se på interdiskursivitet, 

bliver forandringerne synlige i sproget  (Winther Jørgensen & Phillips, 1999) . Så når 

kommunikation fra fagforeninger som Djøf låner diskurser fra det kommercielle domæne, er 

der tale om interdiskursivitet, som over tid forandrer den herskende diskursorden i 

fagforeningsdomænet (jf. Fairclough, 1993a; Winther Jørgensen & Phillips, 1999) . 

 

Begreberne intertekstualitet og interdiskursivitet signalerer umiddelbart en meget stor 

fleksibilitet og kreativitet i kommunikationen, hvor tekster kan blande diskurser efter 

forgodtbefindende. Fairclough mener imidlertid, at det i praksis ikke forholder sig sådan 

(Fairclough, 1993a). Magtrelationer og hegemoni spiller en betydelig roller og medfører, at 

de konkrete kommunikative begivenheder i vid udstrækning holder sig nogenlunde inden for 

den herskende diskursorden: 

”The seemingly limitless possibilities of creativity in discursive practise 

suggested by the concept of interdiscursivity – an endless combination and 

recombination of genres and discourses – are in practice limitet and 

constrained by the state of hegemonic relations and hegemonic struggle. 

Where, for instance, there is a relatively stable hegemony, the possibilities for 

creativity are likely to be tightly constrained.” (Fairclough, 1993a, p. 137). 

Der er således ikke frit spil til at blande diskurser. Derimod afhænger graden af fleksibilitet af 

de magtrelationer, som fastholder den eksisterende diskursorden, samt den sociale praksis, 

som teksten er indlejret i. De tre dimensioner, tekst, diskursiv praksis og social praksis, 

hænger således sammen i et komplekst dialektisk samspil, hvor hver dimension både påvirker 

og påvirkes af de andre dimensioner. 

Social praksis-dimensionen 

Den sociale praksis-dimension tager et makroperspektiv og ser nærmere på de institutionelle 

og kulturelle elementer i tekstens samfundsmæssige kontekst, som spiller ind på og gensidigt 

påvirkes af tekstens diskursive praksis  (Fairclough, 1993a; Fairclough, 1993b; Winther 

Jørgensen & Phillips, 1999) . Adfærd, strukturer og institutioner på makroniveau står i et 

dialektisk forhold til diskursive praksisser på den måde, at diskursive konstitutioner 
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reproducerer og bidrager til forandring i den sociale praksis, og social praksis gensidigt 

strukturerer og forandrer den diskursive praksis (Fairclough, 1993b, p. 9) . For at forstå den 

aktuelle sociale praksis, som indvirker på den diskursive praksis, anbefaler Fairclough at 

inddrage anden sociologisk teori som supplement til den konkrete diskursanalyse. I det 

følgende vil jeg derfor gøre rede for de teoretiske bidrag, som inddrages i dette speciale til at 

belyse den sociale praksis, som Djøf og Djøfs medlemmer er en del af. 

Inddragelse af sociologisk teori 

I analysen af hvordan diskursiv praksis spiller sammen med den sociale praksis i Djøf og 

Djøf-medlemmernes omverden inddrager jeg sociologisk teori, som beskriver tendenser og 

sammenhænge i den sociale praksis, som diskursanalysen kan sættes i forhold til. Til dette 

formål inddrager jeg Faircloughs egen beskrivelse af udbredelsen af markedsdiskurser til nye 

sociale domæner (Fairclough, 1993a) samt elementer fra Giddens beskrivelse af refleksitivitet 

og post-traditionalisme i senmoderniteten (Fairclough, 1993a; Giddens, 1996). Derudover 

inddrager jeg Ove K. Pedersens beskrivelse af konkurrencestaten (Pedersen, 2011a; Pedersen, 

2011b). I det følgende vil jeg gøre rede for Faircloughs hovedpointer omkring 

markedsliggørelse af den diskursive praksis i nye sociale domæner. 

Markedsliggørelsen af diskurs i ikke-markedsdomæner 

Fairclough beskriver en tendens, som præger den sociale praksis i hele den vestlige verden. 

Han beskriver udviklingen som en ”marketization of discourse”, hvor markedsdiskurser 

gradvist indtager samfundsinstitutioners diskursive praksisser  (Fairclough, 1993a; Winther 

Jørgensen & Phillips, 1999, p. 84) . Fairclough analyserer jobopslag fra engelske 

universiteter som eksempel på tendensen, og han peger på flere sammenflettede 

udviklingsspor hen imod post-traditionalisme inspireret af Giddens samt salgs- og 

forbrugskultur inspireret af Wernick og Featherstone (Fairclough, 1993a). Da Faircloughs 

analyse er særlig relevant for denne afhandling, vil jeg i det følgende kort gøre rede for hans 

argumentation og senere i specialets diskussion vende tilbage til, hvordan hans beskrivelse af 

udviklingen hænger sammen med resultaterne i min undersøgelse. 

Den moderne kultur som ’consumer culture’ 

Inspireret af Wernick og Featherstone peger Fairclough på en udvikling af moderne kultur 

hen imod en udpræget forbrugskultur (Fairclough, 1993a). Samfundsøkonomien er gået fra at 

fokusere på produktion til at fokusere på konsumption med et øget markeds- og 
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promoveringsfokus til følge. Ifølge Fairclough betyder det, at promoverende kultur har 

udviklet sig til en generel kommunikativ funktion, som går på tværs af diskursordener i hele 

samfundet: 

”The concept of promotional culture can be understood in discursive terms as 

the generalization of promotion as a communicative function (Wernick 

1991:181) – discourse as a vehicle for ’selling’ goods, services, organizations, 

ideas or people – across orders of discourse.” (Fairclough, 1993a, p. 139-142). 

Ifølge Faiclough er konsekvenserne af denne udvikling omfattende. Grænserne mellem 

diskursordener omstruktureres, hvilket blandt andet kan ses i forbrugerkulturens kolonisering 

af den offentlige sektor og uddannelsessektorens diskursordener. Derved er der skabt helt nye 

hybrider af delvist forbrugerprægede genrer, såsom universiteternes jobopslag, der både 

”sælger” jobbet til ansøgeren og anvender akademiske sproglige elementer (Fairclough, 

1993a). Derved gøres modtagerne af kommunikationen til kunder i stedet for medlemmer, 

patienter, studerende osv., og kommunikationen er i stigende grad præget af, hvad Fairclough 

kalder et marketing maxim, der lyder: ”Give the customers what they want” (Fairclough, 

1993b, p. 208). Markedsdiskursernes tilstedeværelse i kommunikation kan blandt andet 

identificeres ved, at tekster ikke længere fokuserer på information for modtagerens skyld 

alene, men blandes med elementer af overtalelse samt konstruktion af modtagerens identitet, 

for derved at konstituere modtageren som kunde til lige netop det omtalte produkt  

(Fairclough, 1993b, p. 214) . I forlængelse af udbredelsen af promotional culture identificerer 

Fairclough derfor en udpræget instrumentalisering af diskursive praksisser, hvor skabelsen af 

mening får et langt mere instrumentelt formål – nemlig at opnå strategiske mål (Fairclough, 

1993a). Ifølge Fairclough har den instrumentelle promoverings udbredelse bekymrende 

konsekvenser, fordi salgs- og forbrugsdiskurserne også sniger sig ind i menneskers privatliv. 

Det konstante bombardement af salgsretorik fører til et tillidsproblem, fordi ingen nogensinde 

kan vide sig sikre på, at der ikke ligger en instrumentel-strategisk og kommerciel dagsorden 

bag enhver kommunikation (Fairclough, 1993a). Derudover sniger de kommercielle 

dagsordener sig også ind i forbrugernes identitetskonstruktion, hvor bestemte produkter og 

ydelser bliver elementer i den løbende forhandling af selv-identitet  (Fairclough, 1993a) .    

Identitetsforhandling og post-traditionalisme i sen-moderniteten 

Inspireret af Giddens argumenterer Faiclough for, at der er sket en udvikling væk fra 

fortidens autoritative definering af identiteter, relationer og roller i samfundet (Fairclough, 
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1993a). I dag er disse i stedet til løbende forhandling og er ikke givet på forhånd af 

samfundets strukturer og autoriteter (Giddens, 1996). Det moderne samfund har udvisket 

traditionernes orden, men uden at erstatte den med en ny orden. Derfor er det moderne 

samfund også præget af større usikkerhed og et større individuelt ansvar for at deltage i 

konstitutionen af selvet og samfundet. Det er således op til individet at kaste sig ind i 

forhandlingen, og det kræver kommunikative kapabiliteter, som ikke tidligere var påkrævet. 

Den gensidige påvirkningskraft mellem udviklingen af selvidentitet og de strukturerende, 

samfundsmæssige institutioner er med massemedierne og de digitale mediers udvikling 

blevet stadig mere udtalt. Afstanden mellem individet og de bredere samfundsmæssige 

dagsordener og strukturer er så at sige blevet væsentligt forkortet med de nye mediers 

muligheder  (Giddens, 1996, p. 13) . Forholdet mellem selvidentitet og det omgivende 

samfund af er dialektisk karakter, hvor individets identitetsskabelse både påvirkes af og 

påvirker omgivelserne: 

”Selvet er ikke et passivt væsen determineret af påvirkninger udefra. Ved at 
individerne skaber deres selvidentitet, bidrager de til eller ligefrem forårsager 
sociale påvirkninger, som er globale i deres konsekvenser og implikationer -  
uanset hvor lokal en kontekst, deres handlinger udspiller sig i.” (Giddens, 
1996, p. 10) 

Og idet individer går ud i offentligheden og aktivt samskaber identiteter og relationer – og 

dermed også den sociale verden, sker det, som Faiclough kalder ’informalization’ 

(Fairclough, 1993a). Diskursive praksisser fra privatlivet spredes ud over privatlivets grænser 

og præger samfundets diskursive praksisser og gør dem mere dialogbaserede. Den offentlig 

diskursorden bliver ’conversationalized’. Dette er nødvendigt for at muliggøre komplekse 

forhandlingsprocesser om relationer og identiteter (Fairclough, 1993a), og det er interessant i 

forhold til eksempelvis forhandlingen af medlemsidentitet i Djøf. I og med tilhørsforholdet til 

en fagforening ikke længere er givet på forhånd, kommer medlemsskabet til diskussion og 

forhandling, og medlemmerne bliver aktive medskabere af relationen. Dette speciale ser 

nærmere på, hvordan Djøf og Djøfs medlemmer bidrager til forhandlingen af 

medlemsidentiteten for derved at afdække, hvad det gør ved medlemsrelationen og 

medlemmernes tilhørsforhold til Djøf. I specialets diskussion vil Faircloughs beskrivelse af 

markedsliggørelsen af diskurser samt Giddens forhandling af identitet og post-traditionalisme 

blive inddraget og sat i forhold til den diskursive praksis i Djøf og blandt Djøfs medlemmer. 
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I de foregående afsnit har jeg redegjort for de teoretiske bidrag og begreber, som specialets 

analyser trækker på. I det følgende vil jeg gøre rede for de metodiske overvejelser, der 

knytter sig til empiriindsamlingen og metoden for specialets analyser, herunder hvordan 

Faircloughs kritiske diskursanalyse vil blive brugt i relation til empirien. 

Metode 

Undersøgelsens validitet og reliabilitet 
En undersøgelses validitet afhænger af, om undersøgelsen undersøger det, den sætter sig for 

at undersøge, og om dette er gjort efter ekspliciterede, velegnede metoder (Flick, 2007). I 

denne undersøgelse sikrer jeg en høj validitet ved at anvende en metode og en analytisk 

ramme som er velafprøvet og anerkendt, og jeg argumenterer for de metodiske valg og 

fravalg under hensyn til relevansen for problemstillingen (jf. Flick, 2007). Undervejs i 

metodegennemgangen vil jeg gøre rede for fordele og svagheder ved de valgte metoder, og 

de metodiske valg og fravalg er så vidt muligt foretaget udelukkende i forhold til, hvordan 

metoden bedst muligt kan bidrage til at svare på undersøgelsens problemformulering. For at 

forbedre projektets validitet ekspliciterer jeg de metoder, argumentationer og teoretiske 

bidrag, som anvendes for derved at tydeliggøre analyseresultaternes grundlag (Flick, 2007). 

 

Undersøgelsens reliabilitet henviser til, om resultaterne kan genfindes ved at gentage 

undersøgelsen med de samme metoder (Kvale & Brinkmann, 2009) . Det er imidlertid svært 

at opnå reliabilitet i klassisk forstand i kvalitative, socialkonstruktivistiske undersøgelser, 

fordi de sociale sammenhænge, der undersøges hele tiden er i bevægelse, og det undersøgte 

derfor hurtigt har forandret sig i takt med, at konteksten ændrer sig  (jf. Fairclough, 1993b; 

Kvale & Brinkmann, 2009) . Jeg forsøger at tilnærme mig reliabilitet i undersøgelsen ved 

blandt andet at sikre et bredt udvalg af interviewpersoner samt ved at lade analysen fokusere 

på fællestræk og mønstre på tværs af empirien. Det øger sandsynligheden for at identificere 

mønstre, som også vil være til stede hos andre interviewpersoner på et senere tidspunkt. Dog 

vil det undersøgte domæne forandre sig, og dermed kan reliabilitet ikke opnås til fulde. Det er 

imidlertid heller ikke formålet med en kvalitativ, socialkonstruktivistisk undersøgelse som 

denne. 

”Konsekvente krav om at samfundsvidenskaberne skal producere viden, som 
kan generaliseres, kan indebære en antagelse om, at videnskabelig viden 
nødvendigvis må være universel og gyldig alle steder og på alle tidspunkter, for 
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alle mennesker fra evighed til evighed. Pragmatiske, konstruktivistiske og 
diskursive tilgange opfatter derimod social viden som socialt og historisk 
betinget”  (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 288) . 
 

Da genstandsfeltet for specialets analyse netop anskues som socialt og historisk betinget, er 

formålet ikke at finde frem til universel videnskabelig viden, men derimod opnå viden om de 

diskursive formationer, som Djøf og Djøfs medlemmer artikulerer i relation til Djøf-

medlemskabet og som påvirker medlemsrelationen nu og her inden for den konkrete 

kontekst, som er tilstede. 

 

Undersøgelsen af specialets overordnede problemformulering har et todelt empirisk fokus: 

dels et fokus på konstruktionen af medlemsrelationen i Djøfs medlemskommunikation og 

dels et fokus på medlemmernes konstruktion af medlemsskabet. Derfor repræsenterer 

empirien dels Djøfs medlemskommunikation og dels medlemmernes kommunikation om 

medlemsskabet. 

Indsamling af empiri 
Diskursanalysen af Djøfs medlemskommunikation baseres på konkrete eksempler på 

medlemsskommunikation fra Djøf. Indsamlingen af disse eksempler er sket i samarbejde med 

Djøf og med udgangspunkt i at fremskaffe så meget materiale som muligt at vælge fra. På 

baggrund af en større mængde kampagnematerialer, nyhedsbreve, brochurer og Djøfblade, 

har jeg udvalgt kommunikationsmaterialerne til analysen ud fra følgende kriterier, som sikrer 

den mest valide analyse i forhold til problemstillingen: 

• Målgruppen er hele Djøfs medlemsgruppe, eftersom jeg er interesseret i Djøfs 
overordnede konstruktion af medlemsrelationen og derfor ikke ønsker at analysere 
materiale som er tilpasset bestemte medlemsgrupper. 

• Materialet er fra 2014 (eller så aktuelt som muligt), da jeg fokuserer på Djøfs 
kommunikation inden for den aktuelle kontekst i nutiden. 

• Materialerne repræsenterer tilsammen forskellige typer af medier, som Djøf anvender 
i sin medlemskommunikation for at opnå et bredt billede af Djøfs 
medlemskommunikation. 

På baggrund af disse kriterier har jeg udvalgt følgende kommunikationsmaterialer: 

• Velkomstmail fra 2013 til nye medlemmer (bilag K). 
• Djøfs seneste profilbrochure fra 2012 (bilag L). 
• Fire ledende artikler i Djøfbladet med Djøfs formand, Lise Herold Ferbing, som 

afsender (Herold Ferbing, 2014a; Herold Ferbing, 2014b; Herold Ferbing, 2014c; 
Herold Ferbing, 2014d) . 
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Velkomstmailen er relevant for analysen, fordi den udgør den første kommunikation mellem 

Djøf og ny-indmeldte medlemmer, og derfor er netop denne kommunikation afgørende for 

konstruktionen af medlemsrelationen (jf. L. L. Putnam & Nicotera, 2013) . 

Djøfs profilbrochure er udvalgt, fordi den er Djøfs overordnede præsentationsbrochure, som 

retter sig bredt til medlemmer og kommende medlemmer, men også er central i Djøfs interne 

afklaring af brandposition, tone og tiltale af medlemmerne (interview med Djøfs 

kommunikationschef 01.09.20142). Derfor spiller den en vigtig rolle og kan ses som Djøfs 

ideale input til forhandlingen af medlemsrelationen og den diskursive konstruktionen af 

medlemsskabet og medlemsidentiteten. 

De fire ledende artikler er udvalgt, da de er de eneste artikler i 2014 (frem til 

empiriindsamlingens afslutning 15.08.2014) med hele Djøf, repræsenteret ved Djøfs 

formand, som afsender. Samtidig repræsenterer den ledende artikel det indhold i Djøfbladet, 

som i højeste grad henvender sig direkte fra Djøf til medlemmerne. Det øvrige indhold i 

Djøfbladet er produceret af en uafhængig redaktion med nogle få medlemssider iblandt, som 

indeholder information til medlemmerne fra sekretariatet. Medlemssidernes indhold har mest 

karakter af konkrete fakta og informationer, og de kan derfor ikke i samme grad som de 

ledende artikler bidrage til analysen af specialets problemstilling. De ledende artikler i 

Djøfbladet repræsenterer den løbende medlemskommunikation fra Djøf og Djøfs formand til 

samtlige medlemmer, og de er derfor relevante for analysen af, hvordan medlemsrelationen 

konstrueres af Djøf. Tilsammen giver de tre typer medlemskommunikation et bredt billede af 

Djøfs konstruktion af medlemskabet.  

 

Til at belyse medlemmernes konstruktion af medlemsskabet har jeg foretaget interviews med 

8 Djøf-medlemmer. I det følgende vil jeg gøre rede for de metodiske overvejelser i relation til 

interviewene og valget af interviewpersoner. 

Medlemsinterviews 

Undersøgelsen af hvordan Djøfs medlemmer konstruerer deres medlemsskab baseres på 

kvalitative interviews, da dette gør det muligt at få indblik i medlemmernes meningsskabelse 

og de diskurser, de knytter til deres medlemskab, gennem deres fyldige, sproglige svar  

(Justesen & Mik-Meyer, 2013) . Medlemmerne interviewes hver for sig, da jeg er interesseret 

i deres individuelle forståelser af medlemsrelationen til Djøf og derfor ikke ønsker at skabe 

                                                
2 Lydfil kan rekvireres på mail: chr.juul.sor@gmail.com 
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en kompleks, social situation gennem eksempelvis en fokusgruppe, hvor den sociale dynamik 

ville kunne påvirke deltagernes svar markant  (Justesen & Mik-Meyer, 2013) . 

 

Et interview defineres som ”en udveksling mellem to personer, der samtaler om et tema af 

fælles interesse” (Kvale, 1997, p. 27), og forskningsinterviewet adskiller sig fra en almindelig 

hverdagssamtale ved at have et klart formål og en interviewguide, som sikrer at der 

produceres data, der er relevante for undersøgelsen. Derudover er rollefordelingen anderledes 

end i en hverdagssamtale. Intervieweren guider samtalen og lytter, mens den interviewede 

fortæller  (Justesen & Mik-Meyer, 2013) . 

Valg af interviewpersoner 

Interviewpersonerne er først og fremmest valgt efter, at de kan være med til at belyse 

problemstillingen. Det betyder, at jeg har valgt at interviewe 8 af Djøfs medlemmer, som til 

sammen repræsenterer et bredt udsnit af Djøfs medlemsskare (se oversigt over 

interviewpersoner i bilag A). Jeg afgrænser mig til at beskæftige mig med Djøf-medlemmer 

bosiddende i Københavnsområdet, hvor en stor del af Djøfs medlemmer er beskæftiget 

(Skovgaard, 2005). Jeg har forsøgt at få nogenlunde lige mange 

studiemedlemmer/nyuddannede og medlemmer, som har været medlem i en årrække, da jeg 

informeret af Ibsen (2011) har en formodning om, at alder kan have indflydelse på, hvilke 

motiver, der knytter sig til fagforeningsmedlemsskabet. Derudover repræsenterer de 

interviewede medlemmer til sammen alle Djøfs primære medlemsgrupper og kommer både 

fra det offentlige og private erhvervsliv samt fra forskellige uddannelsesinstitutioner og 

aldersgrupper. Således dækker interviewpersonerne Djøfs medlemsgruppe bredt set. For at 

styrke undersøgelsens validitet og reliabilitet yderligere, ville det have været en fordel at 

interviewe flere medlemmer for at få et bedre billede af, hvad der gør sig gældende i den 

samlede medlemsgruppe og evt. kunne opdele medlemmerne i undergrupper (Flick, 2007; 

Kvale, 2007). Det har imidlertid ikke været muligt inden for specialets rammer. 

 

Eftersom Djøf ikke kan udlevere medlemslister pga. regler om behandling af fortrolige 

oplysninger, har jeg selv opsøgt Djøf-medlemmerne, primært gennem mit eget netværk 

blandt studerende og på forskellige arbejdspladser, som jeg er eller har været tilknyttet. Det 

betyder, at jeg i vidt omfang kender de interviewede i forvejen med den fordel, at jeg får 

lettere ved at skabe en tillidsfuld interviewrelation, men modsat med den risiko, at de 
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interviewedes svar påvirkes af vores eksisterende relation. Jeg har derfor for hvert interview 

reflekteret over konsekvenserne af relationen for interviewresultaterne, og jeg vurderer på 

baggrund af dette, at interviewpersonerne har svaret ærligt og fyldestgørende, idet de 

eksempelvis ikke har lagt skjul på stærke holdninger eller undgået emner af følelsesmæssig 

karakter. Tværtimod er det mit indtryk, at den eksisterende relation har styrket interviewenes 

datakvalitet, fordi der var en god rapport i samtlige interviews, og interviewpersonerne derfor 

ikke holdt sig tilbage fra at udtrykke sig frit (Kvale, 2007). 

Det semistrukturerede interview 

I undersøgelsen har jeg valgt det semistrukturerede interview beskrevet af Steinar Kvale 

(2007) som ramme, da det interesserer sig for både at undersøge den interviewedes 

refleksioner over nogle på forhånd udvalgte temaer og spørgsmål samt muliggør 

fremkomsten af nye temaer og ny viden  (Justesen & Mik-Meyer, 2013) . Det 

semistrukturerede interview er en velegnet metode til denne undersøgelse, fordi jeg ønsker at 

undersøge Djøfs medlemmers konstruktion af medlemsskabet og deres identitet som Djøf-

medlemmer, men samtidig gerne vil give plads til nye temaer, som jeg ikke har fået øje på, 

og som kan vise sig værdifulde for forståelsen af deres medlemsrelation til Djøf. Kvale har 

udformet en systematisk metode til arbejdet med semistrukturerede interviews, og han 

beskriver en række forhold, som der bør tages stilling til i tilrettelæggelsen af 

interviewundersøgelser blandt andet relateret til interviewsituationen og interviewguiden 

(Kvale, 1997; Kvale, 2007). Det vil jeg komme ind på i det følgende. 

Interviewsituationen 

I interviewsituationen er de første minutter afgørende for udfaldet og kvaliteten af 

interviewet. Det er her relationen mellem interviewer og den interviewede etableres og 

rammen for, hvad der kan siges inden for interviewet bliver til (Kvale, 2007). For at sikre 

fyldestgørende og ærlige svar skal den interviewede bringes til at føle sig tryg i situationen, 

og det kræver blandt andet at det er tydeligt, hvad den interviewede går ind til og hvad 

hans/hendes svar skal bruges til. Interviewet indledes derfor med at sikre informeret samtykke 

(Kvale, 2007), dvs. at den interviewede bliver grundigt informeret om, hvad interviewet 

indebærer, og får lejlighed til at godkende vilkårene inden interviewet påbegyndes. 

Introduktionen indeholder information om undersøgelsens overordnede formål, interviewets 

formål i forhold til undersøgelsen samt graden af fortrolighed og anonymitet (Kvale, 2007). 

Jeg forklarer eksempelvis, at de interviewede vil blive tildelt dæknavne, så det ikke er muligt 
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at se hvem de er i specialet. Den interviewede informeres dernæst om interviewets forløb og 

opfordres til at være fuldstændig ærlig, da denne undersøgelse er interesseret i den 

interviewedes syn på medlemsskabet, og at der derfor ikke er nogen rigtige og forkerte svar. 

Som opfølgning på introduktionen afsluttes interviewet med en debrief (Kvale, 2007). Først 

spørges der til, om den interviewede har noget at tilføje, noget nyt at bringe på banen eller 

nogen spørgsmål før interviewet afsluttes. Derved kan emner eller pointer, som ikke er 

kommet på bordet i løbet af interviewet, komme frem, og den interviewede får mulighed for 

at udtrykke synspunkter, som ikke ellers føltes naturlige at nævne i løbet af interviewet. 

Dernæst fremhæver jeg nogle af mine iagttagelser i løbet af interviewet, som den 

interviewede dermed får lejlighed til at kommentere. Det åbner op for muligheden for at 

tjekke nogle af mine første tolkninger af svarene (Kvale, 2007). Slutteligt spørges der til den 

interviewedes generelle oplevelse af interviewet, og hvis vedkommende ønsker at høre mere 

om, hvad svarene skal bruges til, kan dette uddybes nu, hvor det ikke længere har 

konsekvenser for interviewresultaterne, at den interviewede kender til detaljerne i 

undersøgelsen (Kvale, 2007). 

 

I transskriberingen af interviewene til tekst går kropsprog, sproglig tone, stemning, social 

situation mm. stort set tabt, og de kan ellers være meget værdifulde for forståelsen af de 

sproglige udsagn (Kvale, 2007). I forhold til dette er det en stor fordel, at jeg personligt har 

gennemført alle interviewene og derfor kender til den kontekst, som de sproglige ytringer er 

blevet til i og kan huske nogenlunde, hvordan de er blevet artikuleret og suppleret af tonefald, 

stemning og kropssprog. Det øger validiteten af analysen, idet jeg har bedre mulighed for at 

forstå, hvad interviewpersonerne mener med de enkelte udsagn (Kvale, 2007). 

Transskriberingerne af de 8 interviews er vedlagt i bilag C-J.  

Interviewenes overordnede form 

Jeg har som nævnt valgt at foretage undersøgelsens interviews som kvalitative, semi-

strukturede interviews. Det betyder, at de udover at fokusere på den interviewedes kvalitative 

forståelser og meningsskabelse omkring medlemskabet af Djøf, er tematisk opbygget med 

forslag til spørgsmål, som jeg så vidt muligt kommer omkring i interviewene (Kvale, 2007). I 

modsætning til det stramt strukturerede interview muliggør denne mere åbne struktur at lade 

samtalen flyde alt efter den interviewedes svar og justere rækkefølge og spørgsmål efter den 

specifikke situation og den enkelte interviewperson. Denne spørgeform gør det derved muligt 
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at få øje på nye temaer og perspektiver, som præsenteres af den interviewede, og udforske 

dem undervejs gennem uddybende spørgsmål (Kvale, 2007). 

Interviewguide  

Spørgsmålene i interviewguiden er tematisk bestemt af undersøgelsens formål og 

problemstilling, og de er formuleret, så de er korte, nemme at forstå og uden akademisk 

sprogbrug for at skabe den gode og frugtbare interviewrelation (Kvale, 2007, kap. 5). 

Derudover er de så vidt muligt udformet som åbne spørgsmål for at åbne den interviewede og 

lægge op til refleksion. Formuleringen af de konkrete interviewspørgsmål skal i modsætning 

til undersøgelsens research questions være deskriptive og lægge op til spontane beskrivelser 

fra den interviewede (Kvale, 2007). Det er derfor hensigtsmæssigt at bruge ’hvad’ og 

’hvordan’ og så vidt muligt afholde sig fra at spørge til ’hvorfor’, da det kan give udslag i 

spekulative forklaringer og over-refleksion fra den inteviewedes side (Kvale, 2007). Formålet 

med interviewet er at få så fyldige beskrivelser som muligt at basere den efterfølgende 

analyse på, og derfor skal undersøgelsen research questions omformuleres til mere åbne 

hverdagsspørgsmål (Kvale, 2007). I det følgende vil jeg illustrere, hvordan et udsnit af de 

enkelte interviewspørgsmål til interviewet med medlemmerne er blevet til ud fra 

undersøgelsens research questions. 
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Figuren viser et udsnit af den proces, som har genereret spørgsmålene til interviewguiden. 

Spørgsmålene er dernæst blevet justeret i form og rækkefølge inspireret af Kvales ni typer af 

interviewspørgsmål, som tilsammen sikrer er bredt arsenal af spørgsmål til at få det 

maksimale ud af interviewsituationen (Kvale, 2007, kap. 5, Box 5.2 samt Box 5.3). 

Interviewguiden til medlemmerne indledes eksempelvis med et åbent, generelt introductory 

spørgsmål: ”Beskriv dit medlemskab”, som efterfølges af mere specifying og direct 

spørgsmål som fx: ”Hvad fik dig til at melde dig ind?” (Kvale, 2007, p. 41). Derved åbner jeg 

først op for, at den interviewede kan komme med sine umiddelbare betragtninger, som kan 

give ny viden og nye perspektiver, og dernæst sikrer jeg at komme omkring de ønskede 

temaer ved at spørge specifikt ind til disse. Til at afdække medlemmernes motiver for 

medlemskab lader jeg mig inspirere af Carsten Strøby Jensens identificerede motiver for 

fagforeningsmedlemsskab: interessebaserede motiver og værdimæssige motiver  (Strøby 

Jensen, 2007, p. 76) . Interessebaserede motiver er eksempelvis individuelle, økonomiske 

motiver som højere løn og individuelle serviceydelser, mens værdimæssige motiver blandt 

andet består af oplevelsen af fagfællesskab og solidaritet  (Strøby Jensen, 2007) . Ifølge 

Strøby Jensen vil de to typer motiver ofte være tilstede samtidig, men vil være vægtet 

forskelligt. Efter åbent at have spurgt til ”Hvad er vigtigst for dig i dit medlemskab?”, beder 

jeg medlemmerne rangere forskellige motiver for medlemskab, som Strøby Jensen nævner. 

Derved kan jeg undersøge hvordan medlemmerne vægter de forskellige typer motiver.  

Temaer og spørgsmål er overordnet set de samme for alle medlemsinterviews, mens 

spørgsmålenes præcise ordlyd og rækkefølge er blevet justeret undervejs i 

interviewsituationen, så spørgsmålene i praksis varierer fra interview til interview. 

Interviewguiden er vedlagt i bilag B. 

Efter at have indsamlet empirien og transskriberet interviewene, skal al den indsamlede viden 

analyseres, og det gør jeg med Faircloughs tredimensionelle model som ramme. 

Analytisk ramme 

Den analytiske ramme er designet på baggund af Faircloughs kritiske diskursanalyse og hans 

tredimensionelle model, da denne metode muliggør analyse på både mikro- og makroniveau 

samt gør det muligt at danne en forståelse for de forskellige niveauers dialektiske indvirkning 

på hinanden (Fairclough, 1993b). I forhold til specialets problemstilling er dette relevant, 

fordi det gør det muligt at analysere medlemmernes og Djøfs konstruktion af medlemskabet 
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på et tekstligt mikroniveau og forbinde dette med den bredere sociale praksis og 

samfundsmæssige kontekst, som kommunikationen foregår i. 

Fairclough tredimensionelle model 

Fairclougs tredimensionelle model indeholder som tidligere nævnt følgende niveauer: tekst, 

diskursiv praksis og social praksis  (Fairclough, 1993a; Winther Jørgensen & Phillips, 1999) . 

De tre dimensioner analyseres i tre separate trin for samtlige indsamlede tekster i empirien. 

Trin 1: Tekst 

Analysen starter på det konkrete, tekstlige niveau med fokus på det, der konkret bliver sagt 

eller skrevet. Som tidligere nævnt bruger Fairclough (1993a) tekst-begrebet om alle 

semiotiske udtryk, både talte og skrevne, og således angriber jeg både interviews og skriftlige 

kommunikationsmaterialer som tekster i analysen. Analysen af tekst-dimensionen ser på 

selve sprogbrugen i teksten (Fairclough, 1993a), og Fairclough har identificeret en række 

kategorier, som kan bringes i spil i tekstanalysen. Jeg har udvalgt de mest relevante til at 

belyse, hvordan relationen mellem Djøf og Djøfs medlemmer artikuleres i sproget. De 

udvalgte kategorier er: Repræsentationen af sociale aktører, konstruktionen af forskelle og 

antagelser samt modalitet (Fairclough, 2003). I den indledende databehandling har jeg 

herudover set på de grammatiske kategorier; mood, exchange types og speech functions 

(Fairclough, 2003), men har fundet at disse ikke bidrager med væsentlige pointer til 

besvarelsen af problemformuleringen. I det følgende vil jeg definere de for analysen 

relevante kategorier. 

Modalitet 

Modalitet konstruerer det forhold, som teksten sætter op mellem tekstens påstande og 

forfatteren (Fairclough, 2003). Modalitet fungerer som styrkemarkører, der gradbøjer 

tekstens udsagn og viser forfatterens grad af commitment til sandheden eller nødvendigheden 

i et udsagn. Udsagnet "Uden en fagforening, kommer du i problemer" kan således vha. 

modalitet blive til fx "Uden en fagforening, er det mere sandsynligt, at du kommer i 

problemer", "Uden en fagforening, kan du komme i problemer" eller "Uden en fagforening, 

vil du helt sikkert komme i problemer". Modalitet bruges på den måde i tekster til at 

forstærke eller svække udsagn og derved afsløres afsenderens grad af commitment til 

udsagnet. Derudover kan modalitet også afsløre afsenderens måde at forholde sig til forskelle 
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på, dvs. hvorvidt afsenderen konstruerer forskelle på en konsensussøgende eller 

konfliktsøgende måde. 

Konstruktionen af forskelle 

I enhver tekst produceres og reproduceres forskelle, og dragningen af forskelle i teksten kan 

afsløre, hvordan afsenderen skaber mening i forhold til bestemte temaer. Det er desuden 

relevant at undersøge, hvorvidt teksten forholder sig anerkendende og accepterende til 

forskelle, om den forstærker forskelle gennem konflikt, eller om den forsøger at overkomme 

forskelle ved at skabe konsensus (Fairclough, 2003). Tekstens måde at forholde sig til 

forskelle på kan bidrage til analysen ved eksempelvis at vise, hvordan Djøfs medlemmer 

konstruerer forskellen på medarbejdere og arbejdsgivere, og om denne forskel drages på en 

konfliktsøgende eller konsensussøgende måde. Den viden kan Djøf bruge til at afstemme 

deres kommunikation, så de kommunikerer på bølgelængde med medlemmerne. 

Antagelser 

Fairclough peger på tre typer antagelser: eksistentielle antagelser om hvad, der eksisterer, 

propositionelle antagelser om hvad, der er eller vil være tilfældet, og værdimæssige 

antagelser om hvad, der er godt eller ønskværdigt eller det modsatte (Fairclough, 2003). 

Eksistentielle antagelser er eksempelvis antagelser om, hvilke forskelle, der eksisterer. Det 

kan fx være antagelsen om, at der er forskel på djøfere og ikke-djøfere (Fairclough, 2003, p. 

55). Propositionelle antagelser er eksempelvis antagelsen om, at hvis jeg bliver arbejdsløs, så 

vil Djøf hjælpe mig. Værdimæssige antagelser kan fx være antagelsen om, at det er godt eller 

det modsatte at være medlem af en fagforening, eller at det er vigtigt, at fagforeningen er 

baseret på solidaritet. I praksis optræder antagelserne ofte i kombinationer, og mange af dem 

ligger implicit i teksten. Den eksistentielle antagelse om at Djøf eksisterer ligger fx implicit i 

både Djøf og medlemmernes kommunikation.  

Afdækningen af antagelser kan bidrage i analysen til at afdække de antagelser, som 

medlemmerne og Djøf gør sig omkring de identificerede forskelle samt til at finde ud af, 

hvad medlemmerne har af antagelser omkring deres medlemskab og hvad, de anser for 

vigtigt og ønskværdigt. Ligeledes kan antagelserne i kommunikationen sige noget om, 

hvordan Djøf og medlemmerne opfatter hinanden. 
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Repræsentation af sociale aktører 

Repræsentationen af sociale aktører er væsentlig for analysen, fordi repræsentationen af Djøf 

og Djøf-medlemmerne er med til at afdække relationen mellem dem og de to parters 

konstruktion af relationen. Fairclough udpeger følgende skel, som kan hjælpe til at 

synliggøre, hvordan sociale aktører repræsenteres i teksten: Activated/passivated, 

named/classified og specific/generic (Fairclough, 2003). En aktør aktiveres i teksten vha. 

aktive verber, mens den passiverede aktør er det subjekt, som er passiv modtager eller 

påvirkes af den aktive aktørs handling. 

Eksempel: ”I Djøf giver vi medlemmerne mulighed for personlig udvikling” 

Her er Djøf den aktiverede aktør i kraft af det aktive verbum, giver. Medlemmerne er 

passiveret aktør og modtager af den mulighed, som Djøf tilbyder. Djøf er samtidig her 

navngivet aktør mens medlemmerne er klassificerede (som fx også ordene djøferne, 

juristerne, økonomerne o.l.). Medlemmerne er desuden generaliserede i modsætning til, hvis 

teksten havde brugt dig i stedet for medlemmerne. I så fald havde der været tale om en 

specifik aktør. 

 

Gennem analysen af sprogbrugen i teksterne afdækkes Djøf og Djøf-medlemmernes konkrete 

sproglige artikulation og konstruktion af medlemskabet. På baggrund af tekstanalysens 

resultater foretages dernæst analysen af den diskursive praksis. 

Trin 2: Diskursiv praksis 

Analysen af den diskursive praksis i teksterne indebærer blandt andet en beskrivelse af 

tekstens karakteristika som social begivenhed, dvs. hvordan den er blevet til, dens 

produktion, distribution og konsumption, fordi tekstens nærmeste produktionskontekst er 

væsentlig for forståelsen af indholdet  (Fairclough, 1993a, p. 138) . Derefter undersøger jeg, 

hvilke genrer og diskurser der gøres brug af i teksten. Ifølge Fairclough identificeres 

diskurser i en tekst ved først at skelne de dele af den sociale virkelighed, som teksten 

beskæftiger sig med dvs. tekstens temaer. Herefter undersøges hvilke bestemte perspektiver 

eller overbevisninger, der anlægges på netop disse temaer (Fairclough, 2003). Et tema kunne 

fx være fagforeningsmedlemsskab, og et perspektiv på temaet kunne så være ”Man skal da 

være medlem af en fagforening”. Diskursen kan så her siges at være en pligt-diskurs. 

Diskurser identificeres dog ikke som her ud fra et enkelt udsagn, men ud fra teksten som 



Copenhagen Business School       Christina Juul Sørensen 
Cand.merc.(kom.)   06.10.2014 

   30 

helhed og de tekstlige forskelle, antagelser osv., som er kommet til syne i tekstanalysen på 

Trin 1.  

 

Genrer adskiller sig fra diskurser ved at være relateret til sproglig form, snarere end indhold. 

Fairclough definerer genre som “… uses of language associated with particular socially 

ratified activity types such as job interview or scientific papers…” (Fairclough, 1993a, p. 

135). En genre er altså en særlig tekstlig form, som knytter sig til bestemte sociale 

begivenheder. De to begreber, diskurs og genre, er analytisk forskellige, men ofte svære at 

adskille i praksis, fordi diskurser i praksis ofte optræder sammen med bestemte genrer. Når 

begreberne skal apliceres på virkeligheden, bliver det derfor en kompleks øvelse at holde 

tingene adskildt. Når et jobopslag, som er Faircloughs eget eksempel, fx anvender sproglige 

greb fra reklameverdenen, kan det være svært at se, om der så er tale om brug af reklame-

genrer eller reklamerende diskurs. Det er ikke umiddelbart til at skelne, fordi den virkelige 

verdens sprogbrug er komples, og diskurser og genrer blander sig med hinanden og kommer 

til udtryk ved nogle af de samme tekstlige udsagn. Fairclough benytter selv samlebetegnelsen 

diskurstyper for diskurser og genrer i erkendelse af, at de ikke altid er adskillelige i praksis 

(Fairclough, 2003).  

Når jeg har afdækket genrer og diskurser i teksterne, undersøger jeg teksternes 

interdiskursivitet, dvs. hvilke diskurser teksterne trækker på fra andre sociale domæner. 

Derved bliver det synligt, hvordan de sproglige mønstre, som Djøf og Djøfs medlemmer 

trækker på, hænger sammen med den omgivende diskursive praksis.  

Når tekstdimensionen, diskurser og interdiskursivitet er klarlagt i både medlemsinterviewene 

og Djøfs kommunikation, analyserer jeg diskursordenen samlet, da den dækker hele det 

sociale domæne af fagforeninger og fagforeningsmedlemmer, og derfor strækker sig på tværs 

af den diskursive praksis i medlemmernes kommunikation og Djøfs medlemskommunikation. 

Diskussion - Trin 3: Social praksis 

Trin 3 i Faircloughs tredimensionelle model indgår i specialets diskussion, hvor 

problemformuleringens overordnede spørgsmål besvares. I diskussionen diskuterer jeg, på 

baggrund af de foregående diskursanalyser, Djøfs og Djøf-medlemmerens diskursive 

praksisser over for hinanden samt over for udviklingen i den sociale praksis, som teksterne 

indgår (Fairclough, 1993a). Hertil inddrager jeg som nævnt Faircloughs pointer omkring 

udbredelsen af promotional culture og markedsdiskurser i ikke-markedsdomæner 
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(Fairclough, 1993a), Giddens post-traditionalisme (Fairclough, 1993a; Giddens, 1996) samt 

Ove K. Pedersens beskrivelse af overgangen fra velfærdsstat til konkurrencestat (Pedersen, 

2011a; Pedersen, 2011b). På baggrund af analyseresultaterne og disses relation til hinanden 

og den overordnede sociale praksis svarer jeg på, hvordan den sproglige konstruktion af 

Djøf-medlemskabet og medlemsrelationen indvirker på medlemmernes tilhørsforhold og 

loyalitet.  

Analysens struktur 

Analysen er struktureret i to analysedele. I analysedel 1 analyserer jeg medlemmernes 

kommunikation om Djøf-medlemskabet i forhold til trin 1 og 2 i Faircloughs 

tredimensionelle model (Fairclough, 1993a; Winther Jørgensen & Phillips, 1999) . Derefter 

analyserer jeg i analysedel 2 Djøfs medlemskommunikation i forhold til trin 1 og 2 i 

Faircloughs model (ibid.). På baggrund af analyserne af Djøf og Djøfs medlemmers 

diskursive praksis kan jeg derefter samlet analysere diskursordenen i fagforeningsdomænet 

omkring Djøf, da diskursordenen gælder på tværs af Djøf og medlemmernes kommunikation.  

Slutteligt besvares problemformuleringens overordnede spørgsmål i diskussionen, hvor jeg 

holder analyseresultaterne op mod hinanden samt op mod den sociale praksis jf. Faircloughs 

trin 3 (ibid.). Analysens struktur er illustreret i nedenstående figur.  

 
I de foregående afsnit har jeg forklaret den teori, metode og analytiske ramme, som specialets 

undersøgelse baseres på. Nu vil jeg gå til analysedel I, hvor jeg analyserer medlemmernes 

konstruktion af medlemskabet på baggrund af medlemsinterviewene. 
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Analysedel 1: Diskursanalyse af medlemsinterviews 
I det følgende vil jeg analysere Djøfs medlemmers konstruktion af medlemskabet og 

identiteten som Djøf-medlemmer på baggrund af de 8 medlemsinterviews. De interviewede 

medlemmer er præsenteret i bilag A. Analysen lægger jf. Faircloughs tredimensionelle model 

ud med trin 1: tekstdimensionen (Fairclough, 1993a). 

Trin 1: Tekstdimensionen 
Medlemmerne artikulerer deres forhold til Djøf og konstruerer deres identitet som Djøf-

medlemmer ved blandt andet at producere og reproducere forskelle og antagelser i teksten 

(jf. Fairclough, 2003). 

Forskelle og antagelser i medlemmernes konstruktion af ’djøferen’  

Den overordnede og mest hyppigt producerede forskel, som alle de interviewede medlemmer 

artikulerer i relation til deres identitet som Djøf-medlemmer, er den eksistentielle antagelse 

(jf. Fairclough, 2003) om forskellen djøfer vs. ikke-djøfer. 5 ud af 8 interviewpersoner 

identificerer sig med djøfer-betegnelsen, mens de øvrige 3 udtrykker en negativ 

identifikation. Medlemmerne artikulerer deres forståelse af djøfer-identiteten ved at drage 

yderligere forskelle. De skelner mellem akademikere og ikke-akademikere og teoretisk vs. 

praktisk anlagte, og overordnet konstruerer medlemmerne djøferne som teoretisk anlagte 

akademikere samt som karriereorienterede jurister og økonomer. Akademiker-forskellen 

reproduceres eksempelvis således: 

 [00:09:01.10] Stine: … netop sådan nogle forsikringsselskaber, de ansætter jo 
i stigende grad djøfere, som så bliver bokset ind i DFLs overenskomst, som ikke 
er gearet på akademikere. Det er jo folk, der er forsikringsuddannede. (bilag F) 
 

Her sætter medlemmet en forskel op mellem forsikringsuddannede på DFLs overenskomst og 

djøfere, som er akademikere. I et andet eksempelt reproducerer et andet medlem også 

akademiker-forskellen og tilføjer, at djøfere er uddannet inden for jura eller økonomi. Hun 

tilføjer dernæst forskellen teoretisk vs. praktisk anlagt: 

[00:16:35.08] Interviewer: … Hvad karakteriserer en djøfer? 
 [00:16:39.02] Karina: En akademisk uddannet person, som har nogle 
specialer indenfor enten økonomi eller jura eller hvad som helst. Som jeg 
tænker ikke er særlig praktisk anlagt. Det tænker jeg tit, når jeg tænker djøfer, 
nå men det er sådan nogle, der måske er lidt for teoretiske nogle gange i 
forhold til virkeligheden. (bilag D) 
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Således konstruerer medlemmet djøferen som teoretisk anlagt akademiker med fx juridisk 

eller økonomisk speciale. Medlemmet udtrykker sig klart og tydeligt i udsagnet, men bruger 

modalitet til sidst til at svække udsagnet om teoretisk vs. praktisk anlagt ved at sige måske 

lidt og nogle gange. Hun forpligter sig således ikke fuldstændig til dette synspunkt, hvilket 

kan skyldes, at hun ved at kritisere djøfere for at være for teoretisk anlagte også kritiserer sig 

selv, da hun er et af de medlemmer, som i høj grad identificerer sig med djøfer-betegnelsen. 

De medlemmer, som ikke identificerer sig som djøfere, begrunder det med, at de selv er 

forskellige fra det billede, de har af hvad en djøfer er. De foretager således en negativ 

identifikation. Et af medlemmerne formulerer det fx således: 

[00:25:21.22] Interviewer: Ville du kalde dig selv djøfer? 
[00:25:28.27] Hans: Nej. 
[00:25:33.24] Interviewer: Hvad ligger du i den betegnelse? Hvordan forstår 
du det? 
[00:25:37.12] Hans: Jamen det er jo også det. Måske ved jeg ikke rigtig hvad 
man skulle lægge i.. Jeg identificerer mig i hvert fald ikke med det, og jeg ligger 
nok noget mere... Jeg ved ikke, om det er en forkert måde at sige det på, men 
jeg ligger noget mere jurister, økonomer, noget mere KU nærmest, hvis man 
kan sige det på den måde, frem for CBS. (bilag G) 
 

Medlemmet er selv CBS-uddannet (Copenhagen Business School), og han artikulerer her 

djøfere som jurister og økonomer fra KU (Københavns Universitet). Han drager således en 

forskel mellem sig selv og djøfere samt mellem CBS’ere og KU’ere, og han foretager derved 

en negativ identifikation. Samtidig er udsagnet præget af modalitet, som svækker styrken i 

udsagnet. Det gør han ved fx at sige ”Måske ved jeg ikke rigtig…” og ”Jeg ved ikke, om det 

er en forkert måde at sige det på…”. Han udtrykker derved et svagere commitment til 

sandheden i udsagnet, hvilket kan være fordi, han føler sig usikker på sin opfattelse af 

djøfere. 

 

De interviewede medlemmer forholder sig generelt anerkendende og accepterende 

(Fairclough, 2003) til de forskelle, som de reproducerer i teksten. Som ovenfor beskrevet, 

bruger de indimellem modalitet til at svække tekstens udsagn, og det er et udtryk for en mere 

konsensussøgende tilgang, som adskiller sig fra, hvis de i stedet havde brugt modalitet og 

styrkemarkører til at skabe konflikt og kamp (jf. Fairclough, 2003). 

Opsummeret er de dominerende forskelle i medlemmernes konstruktion af djøfer-identiteten 

følgende: 

• Djøfer vs. ikke-djøfer, herunder forskellene: 
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o Akademiker vs. ikke-akademiker 

o Teoretisk vs. praktisk anlagt 

o Juridisk/økonomisk uddannet vs. andre uddannelsesbaggrunde 

Forskelle og antagelser i medlemmernes konstruktion af medlemskabet 

I medlemmernes kommunikation om selve medlemskabet af Djøf artikuleres tre overordnede 

forskelle: relevans i kommunikationen vs. irrelevans, individualisme vs. solidaritet samt 

udbytte vs. ikke-udbytte. Relevans-forskellen artikuleres som en værdimæssig antagelse 

(Fairclough, 2003), idet alle interviewede medlemmer giver udtryk for, at relevant 

kommunikation er ønskværdigt. Samtidig artikuleres irrelevant kommunikation som uønsket. 

Et af de nyuddannede medlemmer siger eksempelvis: 

[00:28:21.05] Hans: .. generelt har Djøf ikke været så gode - og igen taler jeg 
ud fra perspektivet som studerende og som jobsøgende, ikke nødvendigvis som i 
fast arbejde, men der har de ikke været så gode til at målrette deres 
kommunikation, er min opfattelse… Og det samme med de der mails der. Dem 
synes jeg heller ikke er særlig, altså jeg skimmer dem lige, men de er ikke lige 
så målrettede, som det CA har kørt.. Der er måske 1 ud af sådan en 4-5 ting, 
der så egentlig har relevans for mig, som man så skal adskille. (bilag G) 
 

Således mener medlemmet, at Djøf skal målrette kommunikationen efter hans situation som 

jobsøgende og studerende, hvilket drager en forskel mellem hans specifikke situation og 

andre medlemmers situation samt en forskel mellem Djøf og CA-akasse. Implicit i 

medlemmets udsagn ligger også den propositionelle antagelse (Fairclough, 2003), at Djøf 

nødvendigvis må kende til hans situation som jobsøgende. De øvrige medlemmer artikulerer 

lignende synspunkter og udtrykker en klar forventning om, at Djøf holder sig orienteret om, 

hvor de befinder sig i deres uddannelse, karriere og arbejdsliv og tilpasser deres 

medlemskommunikation derefter (bilag C-J). 

 

Forskellen individualisme vs. solidaritet artikuleres af 6 ud af de 8 interviewede medlemmer. 

Fem af dem artikulerer forskellen ud fra en værdimæssig antagelse om, at solidaritet og 

sammenhold er ønskværdigt og vigtigt i fagforeningsmedlemskabet. Samtidig anerkender de 

tilstedeværelsen af individualisme, men artikulerer det som uønsket. Et medlem på 59 år 

beskriver det således: 

[00:34:32.06] Bent: Jamen Djøf betragter jo medlemmerne som individualister. 
Så det med det kollektive, stå sammen, det er ikke Djøf. De arbejder for den 
enkelte. Det er også derfor, de er rimelig succesfulde. Sådan er tendensen jo i 
dag. 
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[00:35:05.01] Bent: … Det var bedre tider dengang, hvor man synes der var 
noget sammenhold og man kunne lave strejker og råbe ’ned med regeringen’ og 
sådan noget, men det er fortid. (bilag C) 
 

Han opstiller her et skel mellem individualisme og sammenhold ved at sige, at Djøf betragter 

medlemmerne som individualister, og ved at lave en negativ identificering mellem Djøf og 

det at stå kollektivt sammen. Også de yngre medlemmer artikulerer ren individualisme som 

uønsket. Men der er en klar tendens til, at de er mere åbne overfor, at der både kan være 

individualisme og solidaritet til stede samtidig. Et af de nyuddannede medlemmer siger 

eksempelvis: 

[00:36:48.24] Hans:... Altså personligt, så lægger jeg meget vægt på, at der 
også er noget… at det ikke kun er individualisme. (bilag G) 
 

I dette udsagn ligger en del af meningen i det usagte i pausen i talestrømmen: ”at der også er 

noget ... at der ikke kun er individualisme,”. Medlemmet artikulerer et ønske om en 

kombination af individualisme og noget andet, som ligger implicit i pausen, men som jeg i 

kraft af hans øvrige udtalelser kan tolke har noget at gøre med fællesskab og sammenhold. 

 

Generelt veksler medlemmerne, unge som ældre, mellem de værdimæssige antagelser om 

solidaritet og fællesskab som ønskværdigt og en mere individuelt orienteret udbytte-

betragtning. Det kommer til udtryk i deres konstruktion af forskellen udbytte vs. ikke-udbytte, 

som alle medlemmerne artikulerer. I artikulationen af udbytte vs. ikke-udbytte er den 

værdimæssige antagelse, at det individuelle udbytte er ønskværdig, mens et manglende eller 

lavt udbytte er uønsket. Et medlem siger det fx således: 

[00:03:05.25] Stine:… jeg overvejer at melde mig ud, fordi jeg synes, jeg 
betaler et enormt stort kontingent, og jeg kan ikke rigtig se, hvad jeg får ud af 
det. (bilag F) 
 

Hun udtrykker en klar noget-for-noget-forventning, som går igen på tværs af medlemmernes 

alder og uddannelse. De enkelte medlemmer udtrykker forskellige variationer af 

udbytteforventningen, hvor de mest udbredte er en forventning om tryghed i at have nogen i 

ryggen, hvis noget går galt på arbejdspladsen, samt adgangen til rådgivning, opkvalificering 

og konkrete økonomiske fordele. Fælles for medlemmerne er imidlertid den nøgterne 

vurdering af det individuelle udbytte holdt op imod kontingentets størrelse. 

Opsummeret er de dominerende forskelle i medlemmernes konstruktion af medlemskabet 

således følgende: 

• Relevant vs. irrelevant kommunikation 
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• Individualisme vs. solidaritet 

• Udbytte vs. ikke-udbytte 

 

I det følgende vil jeg se nærmere på konstruktionen af aktører på tekstniveauet i 

interviewene. Derved afdækker jeg medlemmernes opfattelse af hhv. sig selv og Djøf samt 

konstruktionen af relationen mellem dem. 

Repræsentation af sociale aktører i medlemsinterviewene 

I interviewene konstruerer interviewpersonerne sociale aktører gennem sproget (jf. 

Fairclough, 2003). I denne analyse, hvor jeg undersøger interviewpersonernes relation til 

Djøf, er det relevant hvordan medlemmernes repræsentation af Djøf finder sted, samt 

hvordan personerne selv og andre Djøf-medlemmer repræsenteres. 

Medlemmernes repræsentation af sig selv 

Medlemmerne bruger primært jeg i kombination med aktive verber som tror, mener og synes, 

når de omtaler sig selv, hvilket konstruerer dem som aktive, specifikke og handlende aktører 

(jf. Fairclough, 2003). Desuden bruger de i vid udstrækning man, hvilket konstituerer en 

ubestemt aktør, og det er derfor ikke altid klart, hvem interviewpersonen i disse tilfælde taler 

om. Mange gange fremgår det af konteksten, at medlemmerne bruger man som erstatning for 

jeg, hvilket er med til at skabe afstand mellem interviewpersonerne selv og det synspunkt, 

som de giver udtryk for. Men man kan også henvise til en større, ubestemt gruppe. Begge 

typer kan ses i følgende udsagn: 

 [00:35:05.01] Bent: … Det var bedre tider dengang, hvor man synes, der var 
noget sammenhold, og man kunne lave strejker og råbe ’ned med regeringen’ 
og sådan noget, men det er fortid. (bilag C) 
 

Her bruger medlemmet først man som erstatning for jeg, når han giver udtryk for, hvad han 

synes. Derefter bruger han man mere generelt om en ubestemt gruppe, som ”kunne lave 

strejker og råbe ’ned med regeringen’…”. Denne ubestemte gruppe udgøres sandsynligvis af 

andre fagforeningsmedlemmer, men det er ikke ekspliciteret i udsagnet.  

Generelt konstruerer interviewpersonerne sig selv som specifikke, aktive aktører, og det 

adskiller sig fra deres konstruktion af medlemsgruppen som helhed.  
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Repræsentation af Djøf overfor repræsentationen af Djøf-medlemmer  

De interviewede medlemmer konstruerer primært Djøfs samlede medlemsgruppe som passiv 

aktør dvs. som den, der bliver påvirket af den aktive aktørs handlinger. Den aktive aktør er 

Djøf (jf. Fairclough, 2003), og det kan eksempelvis ses i følgende eksempel: 

[00:34:32.06] Bent: Djøf betragter jo medlemmerne som individualister… 
(bilag C) 
 

Djøf artikuleres her som det agerende subjekt i kraft af verbet betragter, og medlemmerne 

konstrueres som passiv modtager (jf. Fairclough, 2003), da de er genstand for Djøfs 

betragtning. Det samme gør sig gældende i det næste eksempel, hvor fagforeninger gøres til 

den agerende aktør, og medlemmerne igen er passiv modtager: 

[00:32:17.00] Karina: … sådan vil det være i alle fagforeninger, fordi de er til 
for nogle medlemmer i en bestemt faggruppe. (bilag D) 
 

Udover konstruktionen af medlemmerne som passiv modtager, omtales medlemmerne her i 

ubestemt generaliseret form (jf. Fairclough, 2003), idet de beskrives som ”nogle medlemmer 

i en bestemt faggruppe”. I andre eksempler, bliver de desuden generisk klassificeret (jf. 

Fairclough, 2003) som eksempelvis jurister, økonomer, djøfere og studerende. Det er 

eksempelvis artikuleret i følgende eksempler: 

[00:18:57.23] Stine: Altså jeg kender jo kun til J-delen i Djøf. I virkeligheden 
aner jeg faktisk ikke, hvad de andre render rundt og laver. Der er nok nogle 
økonomer. (bilag F) 
 
[00:14:06.14] Lisbeth: Jamen jeg lægger nok i virkeligheden i det, altså, jeg 
tænker dels CBS, jeg tænker jurister, og jeg tænker økonomer. (bilag J) 
 

Ved at omtale medlemmerne som generisk klassificeret passiv modtager lægger de 

interviewede medlemmer en stor del af ansvaret hos Djøf, som den aktiverede aktør, i 

modsætning til hos medlemmerne, og det konstituerer en distance mellem medlemmerne og 

Djøf, som yderligere forstærkes af brugen af pronominer som de/dem om Djøf. Det kommer 

eksempelvis til syne i følgende eksempler: 

[00:03:27.22] Lise: … det var med denne her ansøgnings-CV-sparring. Og det 
var virkelig virkelig godt. Altså der hjalp de rigtig meget, man kunne mærke det 
var noget, de var meget vandt til. (bilag H) 
 
[00:02:31.03] Pia: … Så det er faktisk sådan en meget fin kombination, og så 
de gør det sådan lidt lækkert. Der er sådan lækker mad og sådan noget 
bagefter. (bilag E) 
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De interviewede medlemmer taler på denne måde om Djøf i flertal som dem eller de. Det er 

med til at personliggøre organisationen i modsætning til, hvis medlemmerne havde optalt 

Djøf i ental som den, som organisationen Djøf. Men samtidig opstiller det en forskel og 

distance mellem dem (Djøf) og mig/os (medlemmerne). At bruge dem/de om Djøf viser, at 

interviewpersonerne betragter Djøf som en gruppe, som adskiller sig fra medlemmerne. 

Medlemmerne kunne således også have omtalt Djøf som vi for at indikere, at de føler sig som 

en del af organisationen, men det gør ingen af dem, og det viser, at de opfatter sig selv som 

stående uden for organisationen. Samlet set repræsenteres Djøf altså som aktiv agerende 

aktør med distance til medlemmerne, som modsat repræsenteres som generisk, passiv 

modtager af ydelser fra Djøf. Repræsentationen af Djøfs medlemmer som passive modtagere 

og Djøf som agerende aktør kan ses i sammenhæng med udbytte-forventningen, hvor 

medlemmerne er passive modtagere af et udbytte, som skal komme fra Djøf. 

 

Som nævnt anskuer diskursteorien enhver tekst som opbygget af elementer af andre tekster, 

og for at afdække disse sammenhænge, er det relevant at se på intertekstualitet. 

Intertekstualitet 

Intertekstualitet viser, hvordan tekster er placeret i en kontekst af andre 

kommunikationsbegivenheder (Fairclough, 1993a). I forhold til interviewene siger 

intertekstualiteten noget om, hvilke andre tekster i konteksten, medlemmerne bygger deres 

udsagn og antagelser på. Den mest udbredte form for intertekstualitet er ifølge Faiclough 

(2003) reported speech, og den kan forekomme direkte og indirekte. 

 

Det mest interessante eksempel på intertekstualitet i interviewene er medlemmernes 

referencer til djøfisering. Artikulationen af djøfisering foregår som indirekte reported speech, 

idet medlemmerne ikke eksplicit udtrykker, at de har begrebet et bestemt sted fra og 

forventer, at jeg som interviewer kender og forstår referencen (jf. Fairclough, 2003). Det er 

eksempelvis tilfældet i følgende eksempel: 

 [00:17:47.04] Lise: Jeg kan godt føle mig sådan lidt personligt ramt, når man 
fx taler grimt om djøfisering. Hvor man tænker sådan, men det er ikke... jeg kan 
ikke forstå, at det nødvendigvis er en dårlig ting. (bilag H) 
 

For det første viser eksemplet tydeligt, hvordan medlemmet identificerer sig som djøfer, fordi 

hun følger sig personligt ramt, når andre taler grimt om djøfere. Derudover refererer hun 

indirekte til en eller flere tidligere kommunikationsbegivenheder, hvor nogen har talt grimt 
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om djøfisering. Hun bruger djøfisering uden at forklare, hvad det betyder. Det samme gælder 

i følgende eksempel: 

[00:16:02.00] Karina: … Det er ikke fordi jeg har en særlig profil, fordi jeg er 
Djøfer. Mere den periode, hvor djøfiseringen var så meget oppe i tiden, hvor 
det var nærmest et skelsord at være djøfer. Der oversatte jeg det bare for mig 
selv med, at jeg var akademisk medarbejder med juridisk baggrund, så jeg har 
ikke noget sådan særligt forhold til det. (bilag D) 
 

Medlemmet artikulerer her, hvordan djøfisering på et tidspunkt har været oppe i tiden, hvor 

det nærmest har været et skelsord at være djøfer, og derved henviser hun til 

kommunikationsbegivenheder på et tidligere tidspunkt. De har fået hende til at lægge afstand 

til djøfer-betegnelsen og oversætte det til en mindre værdiladet artikulation: at være 

akademisk medarbejder med juridisk baggrund. Djøfiseringsdebatten har således påvirket 

hendes relation til Djøf og djøfer-betegnelsen og givet anledning til større afstand. 

 

De to eksempler ovenfor beskriver djøfisering som noget negativt, som en dårlig ting, der gør 

djøfer til et skelsord. I følgende eksempel uddybes denne beskrivelse: 

 [00:26:53.25] Hans: Ja, det er da et lidt sjovt udtryk. Jamen jeg tænker ikke, at 
det er noget problem, altså, det bliver stillet op som et problem, og sådan noget, 
og kompetente medarbejdere osv., men altså jeg kan da godt, at hvis man sætter 
den sammen med den her opfattelse af, at det er måske lidt faglige specialister, 
og dem skal man jo altså heller ikke kun have, eller have for mange af, altså. 
Der skal jo netop også være noget sammenhæng og noget samarbejde og noget, 
og det kan de sikkert også kalde det. Og det er nok også, det er måske derfor.. 
Det der djøfisering.. Så vidt jeg kan forstå, så er det meget det offentlige, man 
snakker om, så derfor er det også sådan lidt et billede af Djøf, eller en djøfer, 
som noget i det offentlige, og vi snakker selvfølgelig høj stilling i det offentlige. 
(bilag G) 
 

Udsagnet her artikulerer djøfisering som noget, der bliver stillet op som et problem, hvor der 

kommer for mange faglige specialister i det offentlige, og hvor sammenhængen og 

samarbejdet bliver mindre eller forsvinder. Det bliver ligeledes tydeligt, hvordan debatten om 

djøfisering har påvirket medlemmets opfattelse af Djøf og djøfere, når han siger: ”Det der 

djøfisering.. Så vidt jeg kan forstå, så er det meget det offentlige, man snakker om, så derfor 

er det også sådan lidt et billede af Djøf, eller en djøfer, som noget i det offentlige...” (bilag G, 

[00:26:53.25]). Medlemmernes forståelse af djøfer-betegnelsen er således blevet påvirket af 

djøfiseringsdebatten. 
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Artikulationen af djøfisering i interviewene hænger tæt sammen med den tidligere 

identificerede forskel; teoretisk vs. praktisk anlagt, som medlemmerne kobler til djøfer-

karakteristikken. I medierne forbindes djøfisering med djøferes indtog i det offentlige. Med 

deres teorier, planer og kvantificering af offentlige services forringer de angiveligt kvalitet, 

arbejdsglæde og velfærd i det offentlige system (Ehlers, 2010; Krarup, 2012). Djøfisering 

betyder med Djøfs egne ord: ”en ensidig fokusering på effektivitet, rentabilitet, kontrol og 

hensyn til overordnede regelsæt på bekostning af formål, mennesker og værdier” (Djøf, 

2013) . Med denne forståelse in mente bliver det tydeligt, hvordan medlemmerne også 

implicit trækker på elementer fra djøfiseringsdebatten. Det er eksempelvis tilfældet i følgende 

eksempler: 

[00:25:51.02] Bent: Jamen så er det jo især sådan nogle økonomer og jurister, 
folk tænker på. Sådan nogle, der sidder i staten eller i kommunerne og laver en 
række.. en mængde planer, sådan ud fra deres.. de teorier vi nu har, og som folk 
så kritiserer for ikke at have forstand på og ikke være i kontakt med 
virkeligheden. (bilag C) 

 
[00:18:39.12] Lise: … at de er nogen gange lidt for fikseret på tal og for lidt 
fikseret på mennesker. (bilag H) 
 
[00:16:39.02] Karina: … Som jeg tænker ikke er særlig praktisk anlagt. Det 
tænker jeg tit, når jeg tænker djøfer, nå men det er sådan nogle der, måske er 
lidt for teoretiske nogle gange i forhold til virkeligheden. (bilag D) 
 

I eksemplerne ses det tydeligt, hvordan medlemmernes artikulation af djøferes karakteristika 

stemmer overens med djøfiseringsdebatten i medierne. Det er derfor sandsynligt, at der er en 

sammenhæng mellem medlemmernes konstruktion af djøfer-identiteten og det billede, som 

de har set tegnet i medierne. Denne konklusion styrkes yderligere af det forhold, at de af 

medlemmer, som ikke kender til djøfiseringsdebatten, ikke på samme måde reproducerer 

forskelle, som kan genkendes fra djøfiseringsdebatten (bilag F; bilag J). 

På baggrund af de konkrete, tekstlige eksempler på, hvordan det sproglige mønster omkring 

djøfisering går igen på tværs af mediernes og medlemmernes beskrivelse af djøfere, er det 

rimeligt at sige, at der er tale om en særlig djøfiseringsdiskurs, som anvendes i 

konstruktionen af djøfer-identiteten. Intertekstualiteten i interviewene er med til at 

tydeliggøre, at der er tale om et tværgående, sprogligt mønster - en diskurs, og det betyder, at 

der også er interdiskursivitet til stede, fordi medlemsinterviewene trækker på denne diskurs 

udefra (jf. Fairclough, 1993a; Fairclough, 2003). Med dette har jeg allerede indledt trin 2 i 

analysen: den diskursive praksis. I det følgende vil jeg derfor gå videre til det diskursive 
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niveau og undersøge medlemmernes brug af diskurser i deres kommunikations om 

medlemskabet. 

Trin 2: Diskursiv praksis – diskurser og genrer 
Analysen af den diskursive praksis løfter blikket og ser på teksterne i deres helhed på 

baggrund af tekstanalysens resultater. Denne del af analysen interesserer sig for teksternes 

tilblivelse, genre, brug af diskurser, interdiskursivitet samt diskursorden. Analysen af 

diskursordenen bliver som nævnt analyseret samlet for medlemmernes og Djøfs 

kommunikation, fordi diskursordenen dækker det samlede sociale domæne (Fairclough, 

1993a). 

Tekstens tilblivelse og genre 

Teksterne er blevet til gennem mundtlige interviews og er efterfølgende blevet transskriberet 

til skreven tekst. Forud for interviewene er interviewpersonerne blevet orienteret om 

interviewets emne, tidsmæssige ramme og hvad, interviewet skal bruges til. Genren er et 

forskningsinterview, hvor intervieweren primært spørger og den interviewede primært 

fortæller. Interviewet er en del af en genrekæde (Fairclough, 2003), idet den indgår som en 

del af arbejdet med et akademisk speciale, hvor en interviewguide er blevet produceret forud 

for interviewet, interview-teksten produceres under selve interviewet, transskriberes og 

analyseres og derefter indgår i det færdige speciale i en ny tekstlig form. Genrekæden kan 

tegnes således: 

Diskurser i medlemmernes konstruktion af Djøf-medlemskabet 

Diskurser identificeres som tidligere nævnt ved at afdække de temaer, som teksten omtaler, 

og finde frem til den vinkel eller point of view, som lægges til det specifikke tema 

(Fairclough, 2003). I medlemsinterviewene er de væsentligste temaer for problemstillingen 

medlemmernes forhold til fagforeningsmedlemsskabet samt deres konstruktion af djøfer-

identiteten. Til disse to temaer lægger sig to overordnede diskurser, som er identificeret på 

baggrund af ovenstående tekstanalyses afdækning af forskelle og antagelser: en udbytte-

diskurs og en fællesskabsdiskurs. 

Interviewguide-–>-Interviews-–>-Transskriberet-tekst-–>-Analysetekst-i det færdige speciale-
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Udbytte-diskurs 

Udbytte-diskursen er konstitueret af medlemmernes artikulation af forskellen udbytte vs. 

ikke-udbytte samt deres repræsentation af sig selv som passiv modtager og Djøf som aktiv, 

handlende aktør. Inden for udbytte-diskursen artikulerer medlemmerne to forskellige 

varianter, som toner forventningerne til udbyttet mod dels et økonomisk udbytte og dels et 

følelsesmæssigt udbytte. Det følelsesmæssige udbytte artikuleres som følelsen af tryghed og 

sikkerhed, mens det økonomiske udbytte eksempelvis handler om udbuddet af gratis kurser 

og rådgivning samt bedre arbejdsvilkår, løn mm. I følgende eksempler er den økonomiske 

udbytte-forventning artikuleret: 

[00:03:05.25] Stine:… Jeg overvejer at melde mig ud, fordi jeg synes jeg 
betaler et enormt stort kontingent, og jeg kan ikke rigtig se, hvad jeg får ud af 
det. (bilag F) 
 
[00:03:18.28] Interviewer: Hvad fik dig til at melde dig ind oprindeligt? 
[00:03:21.02] Stine: Jeg tror det var dengang jeg var studerende, der var der 
noget rabat på nogle forsikringer… Og så fik man jo også, når man studerede, 
der var kontingentet væsentligt nedsat. (bilag F) 
 
[00:07:33.12] Katrine: … hvis jeg skulle begynde at betale meget mere for at 
være medlem, så ville jeg også.. så ville den ryge med det samme. (bilag H) 

 
I følgende eksempel er den følelsesmæssige udbytte-forventning artikuleret: 

[00:03:57.11] Interviewer: Hvad giver det dig, at være medlem? 
[00:03:58.17] Lisbeth: Tryghed. Jeg tror det er et meget godt ord. Dels den 
sparring, man kan få fra dem, men også bare vide, at man har nogen i ryggen, 
hvis der skulle ske noget både på ens job og ja.. Men jeg tror tryghed er i 
virkeligheden et meget godt ord. (bilag J) 
 
[00:05:30.29] Pia: … Og så giver det jo sådan en sikkerhed omkring, at nu er 
det her i orden, og hvis jeg skulle skifte job, og jeg skulle være i tvivl om min 
løn, så ville jeg altid ringe og spørge. Altså den sikkerhed, det er jo også, det 
var den oprindelig grund til at jeg overhovedet meldte mig ind jo. (bilag E) 
 

Medlemmerne er således optaget af det individuelle udbytte, som de får af at betale deres 

kontingent, økonomisk såvel som følelsesmæssigt. Denne noget-for-noget-forventning 

konstituerer et bytteforhold, som minder om det kommercielle domænes kunde-relation 

mellem køber og sælger, og det bekræfter Faircloughs (1993a) pointe omkring 

forbrugerkulturens indtog i ikke-kommercielle, sociale domæner, som her i 

fagforeningsdomænet. Det vil jeg vende tilbage til i diskussionen. 
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Fællesskabsdiskurs 

Fællesskabsdiskursen konstitueres af medlemmernes artikulation af forskellen individualisme 

vs. solidaritet, som blev identificeret i tekstanalysen ovenfor. Gennem denne diskurs 

konstrueres et fokus på det fælles og en forpligtelsen over for det større fællesskab, det 

samlede arbejdsmarked og den kollektive forhandling af arbejdsvilkår med fokus på 

solidarisk at løfte barren for de dårligst stillede i fællesskabet. Det artikuleres eksempelvis i 

følgende eksempel: 

[00:07:59.03] Lise: … Og jeg tænker egentlig, at det man forbinder klassisk 
med fagforeninger er mere sådan noget med sammenhold og vi støtter op om 
hinanden og vi kæmper for en fælles sag… (bilag I) 
 

De af medlemmerne, som tillægger fællesskabsdiskursen størst værdi, er samtidig 

karakteriseret ved en høj grad af pligtfølelse over for deres fagforeningsmedlemsskab. De 

artikulerer en værdimæssig antagelse (jf. Fairclough, 2010a) om, at man bør være medlem af 

en fagforening. Det kommer blandt andet til udtryk i følgende eksempler: 

[00:35:03.19] Lise: … Selvfølgelig skal man være med i en fagforening, og så 
kunne man selvfølgelig forholde sig mere kritisk til, om det lige skulle være Djøf 
eller det skulle være en anden. Men i første omgang er det bare vigtigt for mig 
at være med et eller andet sted. (bilag I) 
 
 [00:13:25.13] Bent: Det var det der med, at man skal være medlem af en 
fagforening. Og også hvis der er nogen.. I mit tidligere arbejdsliv, det var mere 
dengang jeg var med i SID, fabriksarbejdere og arbejderklassen og alt det der. 
Det var jo noget med at lave strejker og alt sådan noget, der følte man ... Der 
skulle man være med i en fagforening. Solidaritet og alt det der. (bilag C) 
 

Udover denne værdimæssige fællesskabsdiskurs artikuleres også et fagligt fællesskab 

omkring fagforeningsmedlemsskabet, som ligger til konstruktionen af medlemsskabet som et 

fagfællesskab af akademikere med juridisk eller økonomisk speciale. Det faglige fællesskab 

er dog ikke højt prioriteret i medlemmernes beskrivelse af fagforeningsmedlemsskabet, og 

det tyder på, at fagforeningsfællesskabet på arbejdspladserne er af lille betydning for 

medlemmerne, hvis det overhovedet er til stede. Flere af de yngre medlemmer mener ikke, at 

det faglige fællesskab har noget med fagforeningsmedlemsskabet at gøre. Det kan være fordi, 

det faglige fællesskab med kollegaer og fagfæller ikke er hængt op på 

fagforeningsmedlemsskab i de unges bevidsthed  (Ibsen, 2011; Strøby Jensen, 2007) . Det er 

blandt andet tydeligt i følgende eksempel: 

[00:20:23.19] Hans: … Altså "Fagligt fællesskab med kollegaer og fagfæller", 
jamen det kan jeg ikke rigtig se. Den synes jeg er lidt mærkelig. Jeg kan ikke 
rigtig se, hvad den har med Djøf at gøre som sådan, men det er nok mere noget 
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jeg ser med ens arbejde, men det er vel dem man har et fagligt fællesskab med 
kollegaer. (bilag G) 
[00:23:11.10] Hans: Ja, det synes jeg selvfølgelig er vigtigt, men jeg kan 
personligt slet ikke sætte det op med Djøf. Det har ikke noget med Djøf at gøre. 
Selvfølgelig er det vigtigt at have et fagligt fællesskab på arbejdet… (bilag G) 
 

Det faglige fællesskab er således vigtigt for medlemmerne, men har ikke nødvendigvis noget 

med Djøf-medlemsskabet at gøre. 

 

Fællesskabs- og solidaritetsdiskursen betyder ikke, at medlemmerne dermed afviser udbytte-

diskursen. De to diskurser er tilstede samtidig, men med forskellig vægt, hos de interviewede 

medlemmer, hvilket stemmer overens med Strøby Jensens (2007)  beskrivelse af motiver for 

fagforeningsmedlemsskab. Ifølge ham kan motiver for fagforeningsmedlemsskab deles op i 

interessebaserede og værdimæssige motiver. Udbytte-diskursen hører her under 

interessebaserede motiver, mens fællesskabsdiskursen tilhører de værdimæssige motiver. 

Strøby Jensen finder, at typerne af motiver er parallelt tilstede hos fagforeningsmedlemmer, 

men med forskellig vægtning fra individ til individ, som det også er tilfældet hos de 

interviewede medlemmer. Følgende eksempel viser tydeligt, hvordan et medlem artikulerer 

begge diskurser i relation til sit medlemskab: 

 [00:23:55.25] Interviewer: Det der du sagde med den kollektive forhandling 
osv. Det lyder som om, du synes det er rigtig vigtigt sådan ud fra et 
værdimæssigt synspunkt og i forhold til de arbejdsvilkår vi nu generelt har i 
Danmark, og hvordan vi er kommet hertil og sådan noget. Men det var ikke.. 
det virkede ikke som om det var vigtigt for dig i forhold til dit eget 
medlemsskab. Altså at det er ikke afgørende for, at du er medlem af en 
fagforening, eller hvordan? 
[00:24:25.16] Hans: Nej, det afgørende... det er nok ikke.. Spørgsmålet er, om 
det er afgørende. Det er nok en faktor et eller andet sted, men jeg har ikke følt 
det som afgørende. Men altså.. Jeg synes også det er vigtigt at støtte, men 
samtidig så skal man jo også føle, at man får noget ud af det… Jo men ja, jeg 
synes det er vigtigt at støtte det. Jeg er FOR at der er fagforeninger. Så er det 
måske bare, om jeg er i den rigtige. Om jeg synes jeg får nok ud af det alligevel. 
Men ud fra det perspektiv, men ikke så meget ud fra identitet, men mere at støtte 
op om kultur og det arbejdsmarked vi har i Danmark. Det er også vigtigt. (bilag 
G) 
 

Medlemmet trækker her på både den interessebaserede udbytte-diskurs og 

fællesskabsdiskursen. Han vil gerne være medlem af en fagforening for at støtte op om det 

fælles arbejdsmarked, men han mener ikke, at han ud fra en individuel betragtning får nok ud 

af sit Djøf-medlemskab. For ham er både værdier og det individuelle udbytte således vigtigt. 
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Det gælder for 5 ud af de 8 interviewede medlemmer, mens de sidste 3 i højere grad vægter 

det individuelle udbytte. 

 

Når tekster trækker på diskurser i konstruktionen af mening, er diskurserne ofte koblet op på 

tværgående diskurser i den diskursive praksis (Fairclough, 1993a). I det følgende vil jeg 

derfor se nærmere på interdiskursiviteten i medlemmernes kommunikation. 

Interdiskursivitet 

Når tekster artikulerer diskurser i og på tværs af diskursordener i andre sociale domæner, er 

der tale om interdiskursivitet  (Fairclough, 2003; Winther Jørgensen & Phillips, 1999) . 

Interdiskursivitet er tæt forbundet med intertekstualitet, hvor intertekstualitet refererer til de 

direkte tekstlige referencer på tværs af konkrete kommunikationsbegivenheder, som vi så i 

tekstanalysen, og interdiskursivitet refererer til de overordnede sproglige mønstre, som går på 

tværs i forskellige sociale domæner (ibid.). 

 

På baggrund af tekstanalysen og diskursanalysen ovenfor, har jeg identificeret de tre for 

problemformuleringen væsentligste eksempler på interdiskursivitet i medlemsinterviewene. 

De har følgende diskurser som omdrejningspunkt: djøfiseringsdiskursen, 

fællesskabsdiskursen og en markedsdiskurs. 

Djøfiseringsdiskurs 

Djøfiserings-diskursen kommer til syne som implicit og eksplicit intertekstuel reference i 

interviewene, som tidligere beskrevet i tekstanalysen. Djøfiseringsdiskursen er således et 

eksempel på, hvordan en diskurs går på tværs af og får indflydelse på den diskursive praksis i 

forskellige sociale domæner herunder mediedomænet og fagforeningsdomænet. Konkret er 

det synligt, når Djøfs medlemmer i interviewene konstruerer djøferen på baggrund af de 

samme forskelle, som er på spil i djøfiseringsdiskursen i medierne. Det gælder eksempelvis 

forskellen teoretisk vs. praktisk og akademiker vs. ikke-akademiker, som ligger til grund for 

djøfiseringsdiskursen i medierne og jf. tekstanalysen reproduceres i medlemmernes 

beskrivelse af djøfer-identiteten. På denne måde går det sproglige mønster omkring 

djøfisering igen. 
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Fællesskabsdiskurs og arbejderdiskurs 

Fællesskabsdiskursen og det deri konstituerede fokus på solidaritet kunne også omdøbes til 

arbejderdiskurs, fordi de interviewede medlemmer heri trækker på referencer, som kan 

genfindes i arbejderbevægelsen. 

”Grundstammen i fagbevægelsens fællesskab har traditionelt været valgte 
repræsentanter, der giver medlemmer en samlet stemme og styrke imod 
arbejdsgiverne.” (Simonsen, 2013). 
 

Fagbevægelsen er i sit udgangspunkt således centreret omkring en konflikt mellem 

arbejdstagere og arbejdsgivere, og fagbevægelsen samler arbejderne om en fælles, styrket 

stemme mod arbejdsgiverne. Det konstruerer afstand mellem os (arbejderne) og dem 

(arbejdsgiverne), som går igen, når de interviewede medlemmer artikulerer 

fællesskabsdiskursen. Dog artikulerer medlemmerne forskellen på en mere konsensusbaseret 

måde end arbejdsbevægelsens konfliktfyldte retorik. Det er eksempelvis tilfældet i følgende 

eksempler: 

[00:07:59.03] Lise: … Og jeg tænker egentlig, at det man forbinder klassisk 
med fagforeninger er mere sådan noget med sammenhold og vi støtter op om 
hinanden og vi kæmper for en fælles sag… (bilag I) 
 
[00:43:54.09] Karina: … Man får løftet den laveste ende. At der ikke er nogen, 
der er nærmest underbetalte, dårlige, ringe arbejdsvilkår, fordi der ikke er 
nogen bund, men at man bare selv kan forhandle, og dermed kan arbejdsgiver 
jo også sætte det meget langt, barren meget lavt. Så derfor tænker jeg, at 
fagforeningen er med til at sætte den der underlægger på et rimelig højt niveau, 
så der ikke er nogen, der bliver lønnet ekstremt dårligt. Det synes jeg er fint, at 
der er sådan en solidaritet… Så der er noget solidaritet og fællesskab i det. 
(bilag D) 
 

Fællesskabsdiskursen, som blev identificeret i diskursanalysen ovenfor, hænger således tæt 

sammen med en tværgående arbejderdiskurs, som går langt tilbage historisk og kulturelt, og 

som sætter nogle særlige værdier i centrum, nemlig solidaritet og fællesskab. Disse værdier 

går igen i medlemmernes reproduktion af fællesskabsdiskursen, uden at de dog reproducerer 

det samme grad af kamp og konflikt. 

Markedsdiskurs 

Markedsdiskursen kommer til syne i interviewene i form af medlemmernes brug af udbytte-

diskursen samt repræsentationen af medlemmerne som passiv modtager og Djøf som 

agerende aktør, som kom til syne i tekstanalysen. Medlemmerne artikulerer, som vi har set, 

en noget-for-noget forventning til deres medlemskab, hvor kontingentbetalingen byttes for et 
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individuelt, økonomisk og/eller individuelt, følelsesmæssigt udbytte. Denne forventning 

svarer til forventningen på det kommercielle marked, hvor en bytte-relation konstituerer 

forholdet mellem køber og sælger. Det kommer til syne i følgende eksempler: 

[00:05:07.05] Hans: … Men det er mere fordi.. fordi så lige pludselig synes jeg 
ikke der var så mange gratis tilbud, altså gratis tilbud i form af at man allerede 
er medlem, så der var da nogen da man var studerende. Men nu er det sådan 
500 kr. dér og 500 kr. dér, arhh, det er sådan lidt.. Så på et eller andet 
tidspunkt tænker jeg, hvad får jeg egentligt ud af det her medlemsskab, fordi 
altså, jeg betaler for at være medlem af Djøf, jeg betaler for at være medlem af 
CA a-kasse. Og CA de har alligevel langt flere. (bilag G) 
 
[00:06:27.25] Lisbeth: Noget der kunne får mig til at melde mig ud, ville nok i 
virkeligheden være hvis jeg synes, kontingentet var ufattelig højt. Men der 
skulle ret meget til, for jeg er som udgangspunkt ikke villig til at melde mig ud... 
Altså, jeg vil sige sådan en sparring, som jeg fik i forbindelse med min kontrakt, 
den er mange mange måneders kontingent værd, for der følte jeg mig totalt i 
trygge og meget ”ekspertise-hænder”. (bilag J) 
 

Eksemplerne viser tydeligt, hvordan medlemmerne rationelt vurderer, hvor meget de konkret 

får ud af deres medlemskab i forhold til størrelsen på kontingentet. De forventer, at når de 

betaler et beløb hver måned, så får de også et for dem værdifuldt udbytte tilbage, præcis som 

på det kommercielle marked. Markedsdiskursens tilstedeværelse i medlemmernes 

beskrivelser af deres medlemsskab kan ses som symptom på Faircloughs pointe om 

markedsdiskursens kolonisering af ikke-markedsdomæner (Fairclough, 2010a). I denne case 

er det så fagforeningerne og fagforeningsmedlemmerne, som konstitueres som aktører inden 

for en markedsdiskurs. Det vil jeg vende tilbage til i diskussionen. 

Delkonklusion: Tekst og diskurser i medlemsinterviewene 

Tekst- og diskursanalysen har vist, hvordan de interviewede medlemmer artikulerer deres 

medlemskab og konstruerer djøfer-identiteten omkring bestemte forskelle, antagelser og 

diskurser. Djøfer-identiteten er koblet til forskellene: akademiker vs. ikke-akademiker, 

teoretisk vs. praktisk anlagt samt juridiske/økonomiske uddannelser vs. andre uddannelser. 

Analysen viste ligeledes, at konstruktionen af djøferen interdiskursivt trækker på 

djøfiseringsdiskursen, idet den drager de samme forskelle, som kan genkendes i mediernes 

fremstilling af djøferen. 

Medlemmernes forhold til medlemsskabet viste sig konstitueret af en udbyttediskurs og en 

fællesskabsdiskurs, og at begge diskurser er tilstede samtidig, men med forskellig individuel 

vægtning i medlemmernes forhold til Djøf. Samtidig blev det tydeligt, hvordan 

udbyttediskursen er et udtryk for interdiskursivitet, idet den er nært beslægtet med 
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markedsdiskursen i det kommercielle domæne. Derudover viste det sig, at 

fællesskabsdiskursen interdiskursivt hænger tæt sammen med arbejderdiskursen i 

fagbevægelsen. 

Med diskurserne analyseret for medlemmernes konstruktion af medlemsrelationen, vil jeg i 

det følgende analysere Djøfs medlemskommunikation på det tekstlige og diskursive niveau 

for at afdække deres input i forhandlingen af medlemsrelationen  (jf. Fairclough, 1993a). 

Analysedel 2: Diskursanalyse af Djøfs medlemskommunikation 
I det følgende vil jeg analysere Djøfs medlemskommunikation med fokus på, hvordan Djøf 

konstruerer medlemskabet og djøfer-identiteten i sproget. Djøfs medlemskommunikation 

analyseres som nævnt ud fra følgende kommunikationsprodukter: 

• Velkomstmail fra 2013 til nye medlemmer (bilag K) 

• Djøfs profilbrochure 2012 (bilag L) 

• Fire ledende artikler af Djøfs formand, Lise Herold Ferbing, i Djøfblade udgivet i 

2014  (Herold Ferbing, 2014a; Herold Ferbing, 2014b; Herold Ferbing, 2014c; Herold 

Ferbinger, 2014) . 

Analysen lægger jf. Faircloughs tredimensionelle model ud med trin 1: tekstdimensionen 

(Fairclough, 1993a). 

Trin 1: Tekstdimensionen 
Djøfs medlemskommunikation konstruerer medlemsrelationen gennem sproglige udtryk for 

forskelle og antagelser samt repræsentationen af Djøf og medlemmerne som aktører (jf. 

Fairclough, 2003). 

Forskelle og antagelser i Djøfs konstruktion af djøferen 

I Djøfs medlemskommunikation skelnes der helt overordnet mellem djøfere og ikke-djøfere, 

hvilket også var tilfældet i medlemmernes kommunikation. Forskellen artikuleres hos Djøf 

derudover i variationerne djøfere vs. andre professioner og medlemmer vs. ikke-medlemmer. 

Forskellen kommer eksempelvis til syne i velkomstbrevet (bilag K), som indledes med ”Som 

medlem af Djøf er du en del af en organisation, der…”, hvor modsætningen, ikke at være 

medlem, er implicit. Ligesådan artikuleres forskellen djøfer vs. ikke-djøfer i profilbrochuren: 

”Som djøfer gør du Danmark stærkere” (bilag L, p. 3), hvor modsætningen til at være djøfer 
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ligeledes er implicit. Forskellen djøfer vs. andre professioner artikuleres fx i profilbrochuren, 

når der står: 

”Hver især leverer vi væsentlige og vigtige bidrag. Både djøfere og andre 
professioner. Og i samspillet skaber vi det bedste fundament for værditilvækst.” 
(bilag L, p. 4). 
 

Djøf drager her forskellen mellem djøfere og andre professioner, men bygger samtidig bro 

mellem dem ved at artikulere samspillet mellem begge gruppers bidrag. Djøf forholder sig 

således til forskellen på en konsensussøgende måde (jf. Fairclough, 2003) i modsætning til at 

øge forskellen ved at skabe konflikt. Samtidig udtrykkes en implicit værdimæssig antagelse 

om, at det er ønskværdigt at bidrage til værditilvækst (jf. Fairclough, 2003), og Djøf anskuer 

djøfere og andres professioner som komplimentære i forhold til at skabe vækst. 

Udover forskellen på djøfere og andre professioner, konstruerer profilbrochuren djøferen som 

værende længere væk fra kunder og borgere end andre faggrupper. Det artikuleres i følgende 

udsagn: 

”Djøfere sikrer, at den nødvendige regulering og lovgivning er til stede. Og at 
faggrupper, som er tættere på kunder og borgere, kan udføre deres arbejde 
bedst muligt.” (bilag L, p. 4) 
 

 Djøfere adskiller sig således fra de faggrupper, som er tættere på borgere og kunder. 

 I profilbrochuren beskriver Djøf yderligere djøferen således: 

”Fortsat udvikling kræver medarbejdere med særlige forudsætninger. Med en 
solid viden og et højt abstraktionsniveau. Med evnen til at kombinere fakta og 
analyse med forventninger og mål. Til at se de store linjer. Og detaljernes 
betydning. Og til at handle på det, de ser. 
Det kræver indsigt i, hvordan samfundet hænger sammen. I teknologiske 
muligheder. I optimering af produktion, salg og strategier. I lovgivningens 
tilblivelse og betydning. Det kræver viden om verden omkring os. Og forståelse 
for samspillet mellem systemer. Mellem medarbejdere. Mellem mennesker. Det 
kræver med andre ord, at djøfernes kernekompetencer kommer i spil.” (bilag L, 
p. 3) 

 
Djøfere artikuleres her, som medarbejdere med særlige forudsætninger, som er nødvendige 

for at skabe fortsat udvikling i samfundet. Fortsat udvikling antages således at være 

ønskværdig, og udtrykker derved en værdimæssig antagelse (jf. Fairclough, 2003). Djøfernes 

særlige forudsætninger er blandt andet karakteriseret ved kernekompetencer som solid viden, 

et højt abstraktionsniveau, indsigt i hvordan samfundet hænger sammen osv. Idet disse 

kernekompetencer fremhæves, drager Djøf samtidig en implicit forskel mellem dem, 

djøferne, der besidder disse kompetencer og dem, ikke-djøferne, som ikke gør. I eksemplet 
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reproducerer Djøf desuden forskellen på det offentlige og det private implicit, når de skriver: 

”I optimering af produktion, salg og strategier. I lovgivningens tilblivelse og betydning.”. 

Den første sætning henviser til elementer i det private erhvervsliv, idet produktion og salg 

særligt er elementer på det private marked. Den næste sætning refererer modsat til lovgivning, 

som er centralt i det offentlige system. Ved kun at adskille de to sider af forskellen med et 

punktum, forholder Djøf sig til forskellen på en måde, der forsøger at overkomme forskellen 

og ikke trække den op i et konfliktfyldt modsætningsforhold (jf. Fairclough, 2003), og i og 

med begge sider er en del af artikulationen af djøferens kernekompetencer, konstruerer Djøf 

en djøfer-identitet, som knytter sig til både det offentlige og det private erhvervsliv. Det 

underbygges desuden af en faktaboks senere i profilbrochuren, som siger: ”I Djøf er 

fordelingen mellem privatansatte og offentligt ansatte medlemmer 50/50.” (bilag L, p. 6). 

Djøfere beskrives derudover som højtuddannede, hvilket artikuleres i nedenstående 

eksempel. Dermed drages forskellen højtuddannet vs. ikke-højtuddannet i tilknytning til 

forskellen djøfere vs. ikke-djøfere: 

”Som djøfer gør du Danmark stærkere 
Højtuddannede er med til at skabe vækst i virksomheder og sikre en veldrevet 
offentlig administration. Analyser viser, at bruttonationalproduktet stiger med 
1%, hver gang antallet af højtuddannede i private virksomheder øges med 1%. 
Så det er ikke en overdrivelse, når vi siger, at djøfernes kompetencer stiller 
Danmark stærkere.” 
(bilag L, p. 3) 
 

Djøferen konstrueres her som en ressource for samfundet, idet djøfernes kompetencer og høje 

uddannelse artikuleres som en kilde til vækst. På denne måde drages en forskel mellem dem, 

djøferne, der styrker Danmark og dem, der ikke gør. Det er imidlertid kun den ene side af 

forskellen, der artikuleres eksplicit. Samtidig bygger udsagnet på den samme værdimæssige 

antagelse (jf. Fairclough, 2003), som vi så tidligere; at vækst er ønskværdigt. Det samme gør 

sig gældende i de analyserede ledere i Djøfbladet, som også bygger på antagelsen om, at 

vækst er ønskværdigt og artikulerer, hvordan højtuddannede djøfere kan bidrage til dette  

(Herold Ferbing, 2014b; Herold Ferbing, 2014c) . 

 

Opsummerende artikulerer Djøf djøfer-identiteten gennem følgende forskelle: 

• Djøfer vs. ikke-djøfer 

• Akademiker vs. ikke-akademiker 

• Djøfer vs. andre professioner  

• Offentlig vs. privatansat.  
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Djøfere konstrueres således som akademikere i både det offentlige og private erhvervsliv, 

som besidder særlige kompetencer, der kan bidrage til vækst og stille Danmark stærkere. 

Forskelle og antagelser i Djøfs kommunikation om medlemsskabet 

I Djøfs konstruktion af medlemsrelationen artikuleres en række forskelle, hvor den 

overordnede forskel drages mellem fordelene ved at være medlem og ulemperne ved ikke at 

være medlem. Det artikuleres fx i følgende eksempler fra hhv. profilbrochuren og 

velkomstmailen: 

”Som medlem af Djøf har du fordelen af at have en faglig organisation i 
ryggen, som kender dit arbejdsmarked. Og dit værd. En organisation, som kan 
understøtte din faglige udvikling og give dig større tryghed igennem hele din 
karriere.” (bilag L, p. 6) 
 
”I Djøf tilbyder vi dig rådgivning, assistance og sparring i forbindelse med din 
professionelle udvikling.” (bilag K) 
 

Som medlem af Djøf, har du altså adgang til nogle ekspliciterede fordele, som andre ikke har 

adgang til. Det konstruerer forskellen udbytte vs. ikke-udbytte, som vi også så artikuleret i 

medlemmernes kommunikation. Samtidig er udsagnet et udtryk for den værdimæssige 

antagelse (jf. Fairclough, 2003), at det er ønskværdig at have en faglig organisation i ryggen 

blandt andet fordi, det giver tryghed. Denne antagelse kommer til syne i følgende eksempel: 

”Da jeg meldte mig ind i Djøf i 1977 som studerende, var det for at have en 
stærk faglig organisation i ryggen, hvis jeg skulle få brug for det. Men det var 
også for at være med i ’klubben’. For at blive en del af alle de kompetente 
mennesker, der allerede var medlemmer af Djøf.” (Djøfs formand i 
profilbrochuren, bilag L, p. 2) 
 

Fordelen ved at have en fagforening i ryggen suppleres med fordele ved at være en del af 

’klubben’ af Djøf-medlemmer i modsætning til at stå uden for ’klubben’. Antagelsen er her, 

at det er ønskværdigt at være en del af klubben. Eksemplet konstituerer samtidig Djøf som en 

elitær klub – et fagligt fællesskab for de særligt kompetente mennesker. Dette artikuleres også 

i følgende eksempel: 

”Djøf har næsten 80.000 medlemmer. Det giver ideelle betingelser for at bringe 
veluddannede og dygtige mennesker sammen. Mennesker, der gerne deler ud af 
deres erfaringer. Og som gerne lærer af andres. For selv at blive klogere og for 
at skabe bedre resultater.” (bilag L, p. 10) 
 

Igen stilles djøfere op som veluddannede, kompetente mennesker i modsætning til ikke-

kompetente mennesker uden lange uddannelser. Det faglige fællesskab mellem djøferne gør 

dem klogere og i stand til at skabe bedre resultater. Alt sammen fordele, som medlemmerne 
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får adgang til i modsætning til ikke-medlemmer, og som samtidig karakteriserer de typer af 

medlemmer, som hører hjemme i ’klubben’. 

 

Opsummerende artikulerer Djøf således følgende forskelle i konstruktionen af medlemskabet: 

• Udbytte vs. ikke-udbytte  

• Del af ’klubben’ vs. ikke være en del af ’klubben’  

Derudover er antagelsen, at vækst og udvikling er ønskværdigt i samfundet såvel som på 

individuelt niveau. 

Repræsentation af sociale aktører i Djøfs medlemskommunikation 

De helt centrale aktører i Djøfs medlemskommunikation er Djøf som afsender og djøfs 

medlemmer som modtager af kommunikationen. Djøf italesætter modtageren direkte med du 

i velkomstmailen og profilbrochuren. Det artikuleres eksempelvis som: ”Som medlem er 

du…” i velkomstmailen (bilag K) og ”Du gør en forskel” i profilbrochuren (bilag L). I de 

ledende artikler i Djøfbladet italesættes modtageren ikke på samme direkte måde. I stedet 

taler Djøf til medlemmerne på en generaliseret og klassificeret måde gennem det ubestemte 

’medlemmer’ eller ’djøfere’ fx: 

”Som formand for Djøf glæder jeg mig til det kommende års arbejde og ønsker 
alle medlemmer et godt nytår.”  (Herold Ferbing, 2014b)  
 
”Jeg fik også her bekræftet, at digitalisering i høj grad er et interessant emne 
for vores medlemmer”.  (Herold Ferbing, 2014a)  
 
”For det kræver erfaring, faglig tyngde og fingerspidsfornemmelse…, hvis vi 
skal forløse det digitale potentiale. Det er djøfernes vartegn.”  (Herold Ferbing, 
2014a)  
 

Ved at omtale medlemmerne på denne måde skaber Djøf en større afstand til modtageren, 

mens den direkte du-henvendelse i velkomstmailen og profilbrochuren konstituerer en 

kortere afstand mellem Djøf og medlemmerne. Begge måder at tiltale medlemmerne på 

konstruerer en forskel mellem Djøf og medlemmerne – en forskel mellem du og os eller 

medlemmerne og os. Derved fastholdes en vis distance i modsætning til, hvis Djøf havde 

italesat medlemmerne som en del af et fælles vi. Når Djøfs formand, Lisa Herold Ferbing, er 

afsender på teksten, bruger hun dog indimellem vi om sig selv og medlemmerne, og det 

konstituerer en mere personlig relation. Hun skriver eksempelvis i indledningen til 

profilbrochuren: 
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”Som djøfere spiller vi en betydelig rolle for samfundets udvikling… Vi er klædt 
på til opgaven. Men vi kan blive endnu bedre, hvis vi trækker på hinanden.” 
(bilag L, p. 2) 

 
Her artikulerer formanden sig selv som en del af djøfer-betegnelsen og placerer derved sig 

selv i samme gruppe som medlemmerne. Ved at tale om vi djøfere skaber hun mindre afstand 

mellem sig selv og medlemmerne, og fordi hun er formand for Djøf, konstituerer teksten 

samtidig en kortere afstand mellem Djøf og medlemmerne. Det er imidlertid kun i de tekster, 

hvor formanden eksplicit er personlig afsender, at medlemmernes artikuleres som en del af et 

fælles vi. I alle de øvrige eksempler på medlemskommunikation, er Djøf og medlemmerne to 

tydeligt adskilte størrelser. 

Aktive og passive aktører 

I Djøfs medlemskommunikation artikulerer Djøf generelt sig selv som aktiv, handlende aktør 

(jf. Fairclough, 2003). Det kommer blandt andet til udtryk i følgende eksempler: 

”I Djøf tilbyder vi dig rådgivning, assistance og sparring i forbindelse med din 
professionelle udvikling.” (bilag K) 
 
”Djøf vil selv bidrage til at skabe flere jobs i de private virksomheder via vores 
opsøgende beskæftigelsesindsats.” (Herold Ferbing, 2014b)  
 

Djøf konstrueres her som agerende aktør gennem de aktive verber tilbyder og vil, og det gør 

sig gældende på tværs i medlemskommunikationen. Artikulationen af medlemmerne som 

aktør er derimod mere kompleks, idet Djøf både italesætter medlemmerne som aktiv og 

passiv aktør i teksterne. I følgende eksempel artikuleres medlemmet eksempelvis først som 

passiv, modtagende aktør og dernæst til sidst som aktiv aktør. 

”Djøf [aktiv] kan klæde dig [passiveret] på til forhandling. Ved én-til-én-
rådgivning. Ved at gennemgå detaljerne i din kontrakt. Ved at tilbyde dig et 
lønforhandlingskursus eller vise dig [passiveret], hvordan du bruger [aktiv] 
vores lønstatistik.” (bilag L, p. 12). 
 

På denne måde artikulerer Djøf medlemmet som både passiveret modtager og aktiv aktør. 

Det gør sig ligeledes gældende i følgende eksempel: 

”I Djøf [aktiv] tilbyder vi dig [passiveret] rådgivning, assistance og sparring i 
forbindelse med din professionelle udvikling. Gennem faglige arrangementer 
eller kurser kan du møde [aktiv] andre djøfere [passiveret] og danne nye 
netværk…. Du kan læse [aktiv] om de mange muligheder samt finde gode råd 
på vores hjemmeside… På Mit Djøf giver vi [aktiv] dig [passiveret] det 
hurtigste overblik over aktuelle tilbud, som er interessante for netop dig.” 
(bilag K) 
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I dette eksempel lægger Djøf ud med at artikulere medlemmet som passiv modtager af Djøfs 

rådgivning. Dernæst artikuleres medlemmet som aktiv aktør, idet du kan møde andre djøfere. 

De andre djøfere er til gengæld passiv aktør i sætningen. Dernæst artikuleres medlemmet 

igen som aktiv aktør idet du kan læse om de mange muligheder... Og til sidst går Djøf igen 

tilbage til at italesætte medlemmet som passiv modtager af Djøfs tilbud om at få det hurtigste 

overblik. Denne blanding af aktiv og passiv italesættelse af medlemmerne går igen på tværs 

af Djøfs medlemskommunikation. Det er karakteristisk, at Djøf konsekvent er den agerende 

aktør, mens medlemmerne både er passiv modtager og agerende aktør. Det er samtidig 

karakteristisk, at når medlemmerne konstrueres som agerende aktør, er det ofte fordi Djøf har 

skabt muligheden for den pågældende handling. Således er medlemmerne også her modtagere 

af noget, som Djøf leverer. I analysen af medlemsinterviewene så vi, hvordan medlemmerne 

ved at repræsentere Djøf som aktiv aktør og medlemmerne som passiv modtager, 

konstituerede en relation, som set sammen med udbytte-diskursen konstruerer et bytte-

forhold som det, der gør sig gældende på det kommercielle marked. I Djøfs 

medlemskommunikation bliver medlemmerne i højere grad ansvarliggjort, omend 

medlemmerne fortsat italesættes som modtagere af Djøfs ydelser gennem sprogbrug som ”vi 

tilbyder dig”, ”du får”, ”vi giver dig” og ”Stiller dig stærkere”. Der er således også her tale 

om konstitutionen af et bytte-forhold. 

 

Som Fairclough pointerer, er tekster altid karakteriseret ved et mix af elementer fra tidligere 

tekster. Derfor vil jeg i det følgende se nærmere på intertekstualitet i Djøfs 

medlemskommunikation. 

Intertekstualitet 

I Djøfs medlemskommunikation kommer direkte intertekstualitet tydeligst til syne i de 

ledende artikler i Djøfbladet. Her er det tydeligt, at teksten er placeret i en kontekst af særligt 

politisk indhold, som Djøf tager op og giver sin mening til kende i forhold til. Et eksempel er 

artikulationen af vækst og skabelse af arbejdspladser, hvilket generelt artikuleres som vigtige 

temaer i den offentlige debat (Pedersen, 2011b), og som reproduceres i de ledende artikler. I 

følgende eksempel, kommer intertekstualiteten omkring vækst og arbejdspladser til syne: 

”I forhold til opsvinget er den første milepæl regeringens kommende 
vækstinitiativ, der fremlægges til marts. Djøf vil arbejde for, at regeringens 
vækstinitiativ også kommer til at fokusere på, hvordan vi får flere 
højtuddannede over i den private sektor...”  (Herold Ferbing, 2014b)  
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Her er det tydeligt, hvordan temaerne vækst og arbejdspladser er direkte relateret til en 

konkret kommunikationsbegivenhed, nemlig regeringens kommende vækstinitiativ, og der er 

således tale om eksplicit intertekstualitet. De intertekstuelle henvisninger til væksttemaet 

illustrerer, hvordan Djøfs medlemskommunikation er placeret i netop den samfundsmæssige 

kontekst, som historisk udfolder sig netop nu i 2014, hvor vækst er på dagsordenen (jf. 

Fairclough, 1993a). 

 

Et andet eksempel på intertekstualitet er henvisningen til djøfisering, som vi også så i 

medlemsinterviewene. Djøf henviser i følgende eksempel eksplicit til djøfisering: 

”I år har vi sat blandt andet ledelse, værdien af uddannelse, djøfisering, 
ligestilling samt vækst og arbejdspladser i den private sektor på dagsordenen.”  
(Herold Ferbing, 2014c)  
 

Udover dette eksplicitte eksempel, artikuleres temaer relateret til djøfisering i flere tilfælde. 

Et af kritikpunkterne i djøfiseringsdiskussionen i medierne er, at djøferne ikke respekterer 

andre professioners faglighed og ekspertise og i stedet gennemfører planer og systemer, som 

fungerer i teorien, men ikke i praksis  (Djøf, 2013; Ehlers, 2010; Krarup, 2012). I 

nedenstående eksempler artikulerer Djøf samspillet mellem djøfere og andre professioner, og 

det kan ses som et forsøg på at imødegå kritikken. 

”Vi skal forstå detaljerne og de store linjer. Træffe beslutningerne. Og 
naturligvis lytte til og respektere andres faglighed og professionalisme.” (bilag 
L, p. 2) 
 
”Vi kan ikke fungere uden hinanden. Og det skal vi heller ikke. Hver især 
leverer vi væsentlige og vigtige bidrag. Både djøfere og andre professioner. Og 
i samspillet skaber vi det bedste fundament for værditilvækst.” (bilag L, p. 4, 
brochure) 
 

Ved at italesætte samspillet mellem djøfere og andre professioner og anerkende andre 

professioners bidrag, imødekommer Djøf her kritikken i djøfiseringsdebatten. Som vi så i 

analysen af medlemmernes kommunikation om medlemskabet, kan en djøfiseringsdiskurs 

identificeres på tværs af sociale domæner, og den kan jf. eksemplet også identificeres i Djøfs 

kommunikation. I det følgende vil jeg på baggrund af tekstanalysen gå i dybden med de 

øvrige diskurser, som artikuleres i Djøfs medlemskommunikation. 

Trin 2: Diskursiv praksis – diskurser og genrer 
Analysen af Djøfs diskursive praksis ser på teksterne i deres helhed på baggrund af 

tekstanalysens resultater. Analysen interesserer sig for teksternes tilblivelse, brug af genrer og 
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diskurser, interdiskursivitet samt den samlede diskursorden i det sociale domæne (Fairclough, 

1993a). 

Teksternes tilblivelse og genre 

Djøfs medlemskommunikation anvender en række forskellige medier og genrer og har 

forskellige målgrupper. De tre typer, som indgår i denne analyses empiri har det til fælles, at 

de henvender sig bredt til den samlede medlemskreds, da den er fokus for specialets 

problemformulering. Djøf kommunikerer derudover mere specifikt til mere snævre 

målgrupper inden for den samlede kreds af medlemmer gennem særskilte e-mails og 

publikationer. 

 

Profilbrochuren fra 2012 (bilag L) har til formål at profilere Djøf overfor nuværende og 

potentielle medlemmer (interview med Djøfs kommunikationschef 01.09.20143). Brochuren 

anvender primært markedsføringsgenrer til at formidle sit indhold samt en mere personlig 

introduktion ved Djøfs formand. Markedsføringsgenrer er ifølge Fairclough karakteriseret 

ved blandt andet at bruge elementer af overtalelse gennem et fokus på udbytte samt ved at 

konstruere en identitet for kunden og tale i en direkte, dialogisk form, for derved at skabe 

identifikation hos modtageren (Fairclough, 1993b). I profilbrochuren gør Djøf dette ved, som 

beskrevet i tekstanalysen, at tydeliggøre udbyttet ved at være medlem samt ved at definere en 

tydelig identitet for medlemmerne som djøfere i modsætning til ikke-djøfere samt ved at 

henvende sig direkte til modtageren som du. Samtidig anvender profilbrochuren brochure-

mediet, hvilket ofte ses i sammenhæng med markedsføringsgenrer (Sepstrup, 2006). 

 

Markedsføringsgenren går igen i velkomstmailen (bilag K), som dog også trækker på 

traditionelle træk ved brev-genren artikuleret ved indledningen ’Kære [fulde navn]’ og 

afslutningen: ’Med venlig hilsen…’. Velkomstmailen sendes til alle nye medlemmer, idet de 

melder sig ind i Djøf, og det er således den første direkte kommunikation mellem medlemmet 

og Djøf efter medlemskabet er indgået. Mailen byder medlemmet velkommen og 

markedsfører nogle af de muligheder og fordele, som medlemskabet giver adgang til samt 

markedsfører Djøfs samarbejdspartner, Akademikernes A-kasse. Derudover opfordres 

medlemmet til at læse mere på hjemmesiden og udfylde nogle personlige oplysninger, som 

gør det muligt for Djøf sidenhen af målrette kommunikationen til medlemmet. 

                                                
3 Lydfil kan rekvireres på mail: chr.juul.sor@gmail.com 
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Velkomstmailen er således karakteriseret ved et genremix (jf. Fairclough, 1993a) af 

brevgenren og markedsføringsgenren udført inden for e-mail-mediet. 

 

De ledende artikler i Djøf er præget af, at de er placeret i magasin-mediet, som Djøfbladet 

udgør. De er udformet i leder-genren og er således udformet som en opinionsartikel, hvor 

afsenderens holdninger og synspunkter gives til kende (Danske Medier, 2014). Målgruppen 

er den brede medlemsskare, og alle Djøf-medlemmer modtager Djøfbladet og bliver således 

eksponeret for den ledende artikel, hvis de åbner bladet. Ledergenren udnyttes til blandt andet 

at artikulere Djøfs politiske holdninger og prioriteringer og til at bringe hilsner til 

medlemmerne som eksempelvis ’Godt nytår’  (Herold Ferbing, 2014b)  og ’God sommer’  

(Herold Ferbing, 2014c) . 

Diskurser i Djøfs konstruktion af medlemsrelationen 

Diskurserne i Djøfs medlemskommunikation afdækkes som nævnt ved at se på de 

væsentligste temaer i teksterne og de dertil hørende point of views, som artikuleres i teksterne 

(Fairclough, 2003). I Djøfs medlemskommunikation er de for problemformuleringen mest 

relevante temaer Djøfs konstruktion af Djøf-medlemskabet og djøfer-identiteten. I relation til 

disse temaer identificeres på baggrund af ovenstående tekstanalyse overordnet to diskurser; 

en udbyttediskurs og en udviklingsdiskurs. Derudover identificeres desuden en vækstdiskurs.  

Udbyttediskurs 

Djøfs medlemskommunikation er karakteriseret ved en udbyttediskurs, hvor medlemmets 

individuelle udbytte af medlemskabet italesættes. Det kommer blandt andet til udtryk i 

forskellen udbytte vs. ikke-udbytte samt konstruktionen af Djøf som aktiv aktør og 

medlemmerne som modtager af Djøfs ydelser, hvilket blev identificeret i tekstanalysen. 

Særligt velkomstmailen og profilbrochuren er centreret omkring udbytte-diskursen, hvilket 

kommer til syne i følgende eksempler: 

”I Djøf tilbyder vi dig rådgivning, assistance og sparring... 
Du kan læse mere om de mange muligheder på vores hjemmeside… 
På Mit Djøf giver vi dig det hurtigste overblik over aktuelle tilbud, som er 
interessante for netop dig.” (bilag K) 
 
”Som medlem af Djøf har du fordelen af at have en faglig organisation i 
ryggen, som kender dit arbejdsmarked. Og dit værd. En organisation, som kan 
understøtte din faglige udvikling og give dig større tryghed igennem hele din 
karriere.” (bilag L, p. 6) 
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I begge eksempler er der fokus på, hvordan medlemskabet giver individuelle fordele til det 

enkelte medlem i form af rådgivning, assistance, sparring, aktuelle tilbud, faglig udvikling 

og tryghed. Det konstituerer et bytte-forhold mellem Djøf og medlemmerne, som minder om 

det kommercielle domænes sælger-kundeforhold, som også kom til syne i analysen af 

medlemmernes kommunikation. Også når Djøf artikulerer temaet forhandling af 

overenskomster sker det inden for en individuel udbyttediskurs i kraft af den individuelle 

tiltaleform, du. Det ses tydeligt i profilbrochuren: 

”På de arbejdspladser [hvor Djøf forhandler overenskomsten], vil du aldrig stå 
alene. For Djøf sørger for, at der er tillidsrepræsentanter til stede. Det vil sige, 
at du altid har nogen tæt på, som kender sine rettigheder og forpligtelser. 
Nogen, som kan hjælpe dig, og som du kan spørge til råds.” (bilag L, p. 14) 
 

Den individuelle udbyttediskurs dominerer her i Djøfs beskrivelse af forhandlingen af 

overenskomster. Det står i modsætning til medlemmernes italesættelse af samme tema. Som 

vi så i analysen af medlemsinterviewene, italesætter medlemmerne en fællesskabs- og 

solidaritetsdiskurs i relation til blandt andet den kollektive forhandling af arbejdsvilkår. 

Fællesskabs- og solidaritetsdiskursen er derimod slet ikke til stede i Djøfs 

medlemskommunikation. Hvad det betyder for medlemsrelationen, vil jeg vende tilbage til i 

diskussionen. En diskurs som til gengæld lægger sig til Djøfs brug af udbyttediskursen er 

udviklingsdiskursen. 

Udviklingsdiskurs 

I Djøfs italesættelse af djøferen og medlemskabet anlægges et stort fokus på udvikling. Det 

gælder både personlig, karrieremæssig og professionel udvikling. Det kommer blandt andet 

til udtryk gennem den tidligere identificerede værdimæssige antagelse, at udvikling er 

ønskværdigt, og det ses tydeligt i følgende eksempler: 

”Som medlem af Djøf er du en del af en organisation, der rummer mange 
muligheder for dig – både i din karriere og i din personlige udvikling… 
I Djøf tilbyder vi dig rådgivning, assistance og sparring i forbindelse med din 
professionelle udvikling.” (bilag K) 
 
”En organisation, som kan understøtte din faglige udvikling…” (bilag L, p. 6, 
brochure) 
”Fokus på din karriereudvikling” (bilag L, p. 8) 
”Voks med dit netværk” (bilag L, p. 10) 
”Djøfere lægger vægt på at følge med i verdens udvikling. Og lære nyt. Gennem 
hele deres arbejdsliv.” (bilag L, p. 20) 
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I eksemplerne her er det tydeligt, hvordan udvikling fremhæves som et væsentligt udbytte 

ved medlemskabet af Djøf. Det antages, at medlemmerne har et ønske om at udvikle sig og 

vokse professionelt, personligt og fagligt. Udviklingsdiskursen er dels relateret til 

udbyttediskursen, men den er samtidig relateret til en bredere samfundsdiskurs, som ligeledes 

reproduceres i Djøfs medlemskommunikation, nemlig vækstdiskursen. Vækstdiskursen er 

samtidig et eksempel på interdiskursivitet i Djøfs medlemskommunikation. 

Interdiskursivitet 

Når tekster artikulerer diskurser i og på tværs af diskursordener i andre sociale domæner, er 

der som nævnt tale om interdiskursivitet  (Fairclough, 2003; Winther Jørgensen & Phillips, 

1999). I Djøfs medlemskommunikation er interdiskursivitet på spil, når Djøf trækker på 

djøfiseringsdiskursen i konstruktionen af djøfer-identiteten, hvilket vi så konkret som 

eksplicitte og implicitte intertekstuelle referencer i tekstanalysen. Vækstdiskursen er 

imidlertid et endnu mere udbredt eksempel, da italesættelsen af vækst går igen i forskellige 

variationer på tværs af hele Djøfs medlemskommunikation. 

Vækstdiskurs 

Vækstdiskursen i Djøfs medlemskommunikation italesætter udvikling og vækst som 

idealerne for både samfundets og individets udvikling. Det kommer til udtryk dels som en 

udviklingsdiskurs, som beskrevet ovenfor, og dels som et fokus på, hvad djøferne kan 

bidrage med til samfundets vækst. Djøfs profilbrochure både indledes og afsluttes med 

tekster, der trækker på en tydelig vækstdiskurs. Det kommer til udtryk i følgende eksempler, 

som også var i spil i tekstanalysen: 

”Som djøfer gør du Danmark stærkere 
Højtuddannede er med til at skabe vækst i virksomheder og sikre en veldrevet 
offentlig administration. Analyser viser, at bruttonationalproduktet stiger med 
1%, hver gang antallet af højtuddannede i private virksomheder øges med 1%. 
Så det er ikke en overdrivelse, når vi siger, at djøfernes kompetencer stiller 
Danmark stærkere.” (bilag L, p. 3) 
 
”Fortsat udvikling kræver medarbejdere med særlige forudsætninger...” (bilag 
L, p. 3) 
 
”Djøf arbejder for vækst 
Som faglig organisation har Djøf en klar politisk dagsorden. Den handler om at 
sikre vækst. Et samfund i vækst skaber flere arbejdspladser…” (bilag L, p. 22) 
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I eksemplerne artikulerer Djøf, hvordan djøfere kan bidrage til samfundsmæssig vækst og 

dermed et stærkere Danmark. Vækst på samfundsniveau er således idealet, der stræbes efter. 

Det gør sig også gældende i de ledende artikler i Djøf-bladet. 

”Det er en kendsgerning, at digitalisering bidrager positivt til udviklingen af 
produktiviteten og dermed skaber værdi i såvel den private som den offentlige 
sektor.”  (Herold Ferbing, 2014a)  
 
”Forhåbentlig byder 2014 på et opsving, der kan mærkes… I forhold til 
opsvinget er den første milepæl regeringens vækstinitiativ, der fremlægges til 
marts. Djøf vil arbejde for, at regeringens vækstinitiativ også kommer til at 
fokusere på, hvordan vi får flere højtuddannede over i den private sektor.”  
(Herold Ferbing, 2014b)  
 
”I år har vi sat blandt andet offentlig ledelse, værdien af uddannelse, 
djøfisering, ligestilling samt vækst og arbejdspladser i den private sektor på 
dagsordenen… For selvom vi efterhånden har sagt det i mange år, så er det 
stadig vigtigt at slå fast over for virksomhederne, politikerne og journalisterne, 
at væksten i den private sektor blandt andet kommer af at ansætte flere 
højtuddannede… Samtidig bruger Djøf debatterne og kontakterne til at lægge 
rammerne for efterårets temaer, der blandet andet kommer til at handler om 
kvalitet i uddannelserne og om, hvordan vi skaber vækst og arbejdspladser.”  
(Herold Ferbing, 2014c)  
 

I de tre eksempler artikulerer Djøf tydeligt vækstdiskursen og anvender eksplicitte, 

intertekstuelle referencer til regeringens vækstinitiativ. Det er tydeligt, at de ledende artikler 

placerer sig i en bestemt tidsmæssig kontekst, hvor de både peger bagud til året, det gik, og 

fremad mod regeringens kommende udspil, de debatter, som vil blive taget op i foråret osv. 

Interdiskursiviteten er tilstede, idet Djøf trækker på den bredere vækstdiskurs, som 

eksempelvis regeringens vækstinitiativ også er en del af. Vækstdiskursen er således tilstede i 

andre sociale domæner i samfundet, og der er derfor tale om interdiskursivitet (jf. Fairclough, 

1993a) . 

Delkonklusion: tekst og diskurser i Djøfs medlemskommunikation 

I de foregående afsnit har jeg analyseret Djøfs medlemskommunikation på det tekstlige og 

det diskursiver niveau. Analysen har vist, hvordan Djøf artikulerer djøfer-identiteten og 

medlemskabet i forhold til bestemte forskelle, antagelser og diskurser. Djøfer-identiteten 

konstrueres i forskellen djøfer vs. ikke-djøfer, hvor djøfer-identiteten forbindes med et højt 

uddannelsesniveau og nogle bestemte kernekompetencer, som italesættes som vigtige for 

samfundets vækst og udvikling i bred forstand. Djøf antager herigennem, at vækst og 

udvikling er ønskværdig for individet såvel som for samfundet, og derved indskriver Djøf sig 
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interdiskursivt i den aktuelle samfundskontekst, hvor vækstdiskursen er udbredt. Et andet 

interdiskursivt element er djøfisering, som optræder eksplicit og implicit i Djøfs konstruktion 

af djøfer-identiteten. Det kommer konkret til udtryk i forsøget på at bygge bro i forhold til 

forskellene offentlig vs. privat sektor og djøfer vs. andre professioner. I Djøfs konstruktion af 

medlemskabet, artikuleres desuden udbyttediskursen, og Djøf anlægger herigennem et stærkt 

fokus på medlemmernes individuelle udbytte af medlemskabet. Udbyttediskursen er sammen 

med repræsentationen af Djøf og medlemmerne som to adskilte aktører, med Djøf som aktiv 

aktør og medlemmerne som modtagende aktør, konstituerende for et bytte-forhold, som 

minder om det kommercielle domænes markedsdiskurs, og det bekræfter Faicloughs pointe 

om markedsliggørelsen af ikke-markedsdomæner (Fairclough, 1993a), hvilket jeg vil vende 

tilbage til. 

Med dette har jeg analyseret både Djøf og Djøfs medlemmers diskursive konstruktion af 

Djøf-medlemskabet og djøfer-identiteten, og i det følgende vil jeg se på de to analysedele 

samlet for derved at afdække den overordnede diskursorden i fagforeningsdomænet omkring 

Djøf. 

Diskursordenen i fagforeningsdomænet omkring Djøf 
Det sociale domæne, som er i fokus i denne afhandling er fagforeningsdomænet, og heri 

indgår både Djøf og Djøfs medlemmer. Diskursordenen er den samlede sum af genrer og 

diskurser, som anvendes i det specifikke sociale domæne (Winther Jørgensen & Phillips, 

1999) , og derfor vil jeg i det følgende beskrive diskursordenen samlet for Djøf og Djøfs 

medlemmer på baggrund af de to foregående analysedele. 

 

Den dominerende diskursive praksis i Djøf og Djøfs medlemmers del af 

fagforeningsdomænet er, som det kan ses ud af analyserne, centreret omkring personligt 

udbytte, vækst og udvikling. Dette kommer til udtryk både i Djøfs medlemmers artikulation af 

medlemskabet, hvor udbytte- og markedsdiskursen er til stede, og i Djøfs 

medlemskommunikation, hvor samfundsmæssig vækst og individuel udvikling og udbytte 

dominerer. Disse diskurser indeholder alle elementer af optimering og udgør tilsammen den 

herskende diskursive praksis i diskursordenen. Djøfiseringsdiskursen kan i denne 

sammenhæng ses som en konkurrerende diskurs, der kritiserer elementer i den herskende 

diskursive praksis ved eksempelvis at pege på djøfernes angiveligt skadelige optimering af 

den offentlige sektor langt ud over, hvad der giver mening i praksis. Fællesskabs- og 



Copenhagen Business School       Christina Juul Sørensen 
Cand.merc.(kom.)   06.10.2014 

   62 

solidaritetsdiskursen blandt medlemmerne kan ligeledes ses som en konkurrerende diskurs, 

der udfordrer optimeringsdiskursen, samt som et element fra en tidligere dominerende 

diskursiv praksis relateret til fagbevægelsen, som i dag stadig italesættes af Djøfs medlemmer 

i relation til deres medlemsskab. Samlet set har vi altså at gøre med en diskursorden som har 

fokus på udbytte, vækst og udvikling, og som udfordres af djøfiseringsdiskursen og den 

tidligere dominerende fællesskabsdiskurs. Hvordan dette hænger sammen med den diskursive 

og sociale praksis i det omgivende samfund vil jeg komme ind på i det følgende, hvor jeg vil 

besvare problemformuleringens overordnede spørgsmål ved at diskutere analyserne op mod 

hinanden og den samfundsmæssige sociale praksis. 

Diskussion 
Formålet med diskussionen er at diskutere de foregående analysedele overfor hinanden og 

sætte dem i forhold til den bredere, samfundsmæssige sociale praksis jf. Faircloughs trin 3  

(Fairclough, 1993a; Winther Jørgensen & Phillips, 1999). Diskussionen fører frem til 

besvarelsen af specialets overordnede problemformulering. Først vil jeg sætte analyserne af 

Djøf og Djøf-medlemmernes kommunikation op over for hinanden og over for Strøby 

Jensens beskrivelse af hhv. interessebaserede og værdimæssige motiver for 

fagforeningsmedlemskab (Strøby Jensen, 2007) . Derefter vil jeg sætte analyseresultaterne i 

forhold til Faircloughs beskrivelse af markedsliggørelsen af den diskursive praksis 

(Fairclough, 1993a), hvilket jeg har været kort inde på i løbet af diskursanalysen af Djøf og 

djøf-medlemmernes kommunikation. Derefter vil jeg diskutere analyseresultaterne op imod 

den bredere samfundsmæssige sociale praksis beskrevet af Ove K. Pedersen som overgangen 

fra velfærdsstat til konkurrencestat (Pedersen, 2011b) og koble resultaterne af analyser og 

diskussion tilbage til Faircloughs diskursanalyseteori. 

Motiver for medlemskab 

I følgende matrix har jeg på baggrund af analyserne opstillet Djøf og Djøf-medlemmernes 

primære diskurser om medlemskabet i forhold til et individniveau og et kollektivt niveau. 

Dette synliggør ligheder og forskelle imellem Djøf og medlemmernes konstruktion af 

medlemskabet. 
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 Medlemmer Djøf 

Individ Udbytte  
(økonomisk/følelsesmæssigt) 

Udbytte  
(udvikling) 

Kollektiv Fællesskab/solidaritet Udbytte 
(vækst) 

 

På individniveau er både medlemmer og Djøf optaget af det individuelle udbytte, mens 

medlemmerne supplerer udbyttediskursen med fællesskab/solidaritet på det kollektive niveau. 

Det er således tydeligt, hvordan medlemmernes konstruktion adskiller sig fra Djøfs 

konstruktion. Med Strøby Jensens typer af motivation som begrebsramme vil det sige, at Djøf 

udelukkende kommunikerer ud fra interessebaserede motiver, mens medlemmerne vægter 

både interessebaserede motiver og værdimæssige motiver  (jf. Strøby Jensen, 2007). De 

medlemmer, der tilskriver de værdimæssige motiver stor værdi, italesætter samtidig i 

interviewene, at de føler at man ”bør” være medlem af en fagforening (bilag C, D, E, I). De 

kan ikke forestille sig at melde sig ud, og de er derfor med stor sandsynlighed mere loyale 

end de medlemmer, som udelukkende vægter interessebaserede udbyttemotiver. De 

udelukkende interessemotiverede medlemmer vil sandsynligvis melde sig ud, hvis de ikke 

længere føler, at de får tilstrækkeligt individuelt udbytte af deres medlemskab (bilag F, G). I 

modsætning hertil er de værdimæssigt motiverede medlemmer tilbøjelige til at forblive 

medlemmer selv i perioder, hvor de ikke har direkte gavn af deres medlemskab. Djøfs 

nuværende medlemskommunikation stemmer således overens med de mindst loyale 

medlemmers konstruktion af medlemskabet, mens de mest loyale til en vis grad forbigås. Den 

viden kan Djøf bruge til at tilrettelægge deres medlemskommunikation til også at italesætte 

motiverne hos de mest loyale medlemmer. Djøf kan derved understøtte en stærkere, mere 

værdibaseret medlemsrelation, som ikke udelukkende bygger på en interessebaseret 

udbyttediskurs. 

 

Når Djøf og medlemmerne konstruerer medlemskabet ud fra en interessebasseret 

udbyttediskurs, kan det ses som et symptom på en markedsliggørelse af den diskursive 

praksis (jf. Fairclough, 1993a). Det vil jeg uddybe i det følgende. 

Markedsliggørelsen af den diskursive praksis 

Som beskrevet i teorikapitlet identificerer Fairclough en international udvikling hen imod en 

øget udbredelse af markeds- og promoveringsdiskurser til sociale domæner, som ikke 
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tidligere anvendte disse diskursive praksisser  (Fairclough, 1993a; Winther Jørgensen & 

Phillips, 1999). Analyserne af Djøf-medlemmernes og Djøfs kommunikation viser, at 

markedsdiskurser også kan identificeres i fagforeningsdomænet, idet begge konstruerer et 

bytte-forhold mellem Djøf som agerende aktør og medlemmerne som modtagere af Djøfs 

ydelser. Der konstitueres derved et sælger/kunde-forhold mellem de to aktører, hvilket 

Faiclough beskriver som et af elementerne i markedsliggørelsen af den diskursive praksis 

(Fairclough, 1993b). Markedsliggørelsen ses ligeledes i Djøfs brug af overtalende sprogbrug, 

der fremhæver kundens udbytte, som: ”vi tilbyder dig”, ”du får”, ”vi giver dig” og ”Stiller 

dig stærkere” (bilag K, L). Derudover konstruerer Djøf en veldefineret djøfer-identitet for 

modtageren at identificere sig med og taler dialogisk og direkte til modtageren, hvilket 

ligeledes beskrives som elementer i markedsliggørelsen af den diskursive praksis (jf. 

Fairclough, 1993b). Medlemmerne er således ikke længere udelukkende faglige medlemmer 

af en fagforening, men i lige så høj grad forbrugere af fagforeningens ydelser. Således gælder 

Faircloughs pointer om markedsliggørelse af diskurser i ikke-markedsdomæner også i 

relationen mellem Djøf og Djøfs medlemmer, og det konstituerer et radikalt anderledes 

tilhørsforhold. Relationen bliver i udpræget grad konstitueret som et kunde-forhold, hvor 

kommunikationen fra Djøf har et strategisk formål, som kan undergrave det oprindelige 

formål som interessevaretagende organisation med medlemmerne i centrum.  Medlemmerne 

vil jf. Faiclough (1993a) få svært ved at gennemskue, hvornår Djøf kommunikerer strategisk 

til dem, og hvornår de ikke gør, og det kan i værste fald ødelægge tilliden til, at Djøf reelt 

kommunikerer til og agerer overfor medlemmerne på den måde, som bedst varetager 

medlemmernes interesser. 

Forhandling af medlemsidentitet 

Udover den strategiske karakter af Djøfs kommunikation med medlemmerne, har selve 

identitetskonstruktionen af djøferen ligeledes konsekvenser for medlemsrelationen. Inspireret 

af Giddens argumenterer Faiclough for, at der er sket en udvikling i den sociale praksis væk 

fra fortidens autoritative definering af identiteter, relationer og roller i samfundet (Fairclough, 

1993a; Giddens, 1996). I dag er disse i stedet til løbende forhandling og er ikke givet på 

forhånd af samfundets strukturer og autoriteter. Det er således op til individet at deltage i 

forhandlingen og selvstændigt påvirke sin identitet og rolle i samfundet samt de relationer, 

som individet indgår i (ibid.). Relationen mellem Djøfs medlemmer og Djøf kan ses som et 

resultat af løbende forhandlinger om identitet og rollefordeling, og den analyserede empiri i 
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dette speciale er elementer, der indgår i denne forhandling. Således konstituerer Djøf-

medlemmerne og Djøf en djøfer-identitet igennem deres indbyrdes, løbende kommunikation, 

hvor også omverdenens diskursive praksis spiller en rolle. Dette kommer blandt andet til 

syne, når djøfiseringsdiskursen i medierne afspejles i Djøf og medlemmernes konstruktion af 

djøfer-identiteten, sådan som vi så det i analyserne. Således spiller Djøf og medlemmernes 

diskursive praksis tæt sammen med den generelle, samfundsmæssige diskursive og sociale 

praksis. 

 

Konstruktionen af djøfer-identiteten spiller en vigtig rolle i medlemmernes medlemsadfærd, 

fordi den sproglige konstruktion af djøferen opstiller forventninger og normer for, hvordan 

Djøfs medlemmer er og hvad, der karakteriserer dem  (McPhee & Zaug, 2009; Winther 

Jørgensen & Phillips, 1999). Det betyder, at individer, som ikke identificerer sig med den 

konstruerede djøfer-identitet, vil være tilbøjelige til at melde sig ud, fordi de er af den 

opfattelse, at Djøf ikke er for sådan nogle som dem. I og med de konstrueres som forbrugere, 

kan de uden videre melde sig ud, når ”produktet” ikke lever op til forventningerne. Det viser 

medlemsinterviewene, hvor der er en tydelig sammenhæng mellem ikke at identificere sig 

med djøfer-identiteten og at udtrykke sandsynlighed for at melde sig ud (bilag F, G, H). De 

medlemmer, som ikke identificerer sig med djøfer-identiteten udtrykker ikke et tæt 

tilhørsforhold til Djøf og siger selv, at de sagtens kan finde på at melde sig ud. De er derfor 

alt andet lige mindre loyale. De medlemmer som derimod identificerer sig med djøfer-

betegnelsen er samtidig dem, der udtrykker den mindste sandsynlighed for udmeldelse (bilag 

C, D, E, I). Djøf bør derfor, når de karakteriserer djøferen i deres kommunikation, være 

bevidste om, hvilke medlemmer de inkluderer og hvilke de ekskluderer gennem deres 

konstruktion, fordi det har indflydelse på medlemmernes tilhørsforhold og dermed også deres 

loyalitet. 

 

Djøf er dog ikke ene om at definere djøferne. Identitetskonstruktionen foregår gennem 

meningsforhandling mellem medlemmer, Djøf og andre aktører. Medierne tilskriver fx 

mening til djøfer-betegnelsen gennem djøfiseringsdiskursen, og de er derved medvirkende til 

at fastholde djøfer-identiteten i dens nuværende form. Samtidig spiller udviklingen af den 

diskursive praksis om Djøf-medlemskabet tæt sammen med udviklingen i den bredere sociale 

praksis, som eksempelvis kan ses i påvirkningen fra den generelle markedsliggørelse af ikke-

markedsdomæner. Det gør konstruktionen af djøfer-identiteten til en kompleks proces, som 
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Djøf ikke er herre over, men som de kan påvirke ved at deltage i forhandlingen (jf. 

Fairclough, 1993b). I det følgende vil jeg behandle den bredere sociale praksis, som 

forhandlingen af medlemskabet spiller sammen med. 

Trin 3: Social praksis - Fra nationalstat og velfærdsstat til konkurrencestat 

Eftersom identiteten som djøfer har vist sig at have stor betydning i konstruktionen af Djøf-

medlemskabet, er det relevant at se nærmere på det generelle menneskesyn i den bredere 

sociale praksis. Hertil inddrager jeg teori om konkurrencestatens menneskesyn beskrevet af 

Ove. K. Pedersen (2011a). Han skelner tre forskellige tidsperioder: nationalstaten (1850-

1950), velfærdsstaten (1950-1990) og konkurrencestaten (1990-), som hver har et særligt 

menneskesyn og perspektiv på den enkeltes rolle i samfundets fællesskab (Pedersen, 2011a). 

Heri bliver det også tydeligt, hvordan vækst- og udviklingsdiskurserne har opnået en markant 

plads i den diskursive praksis i den offentlige debat. 

Fra nationalstat og velfærdsstat til konkurrencestat 

Nationalstaten (1870-1950) opstod ifølge Ove K. Pedersen (2011b) som resultat af krigen i 

1864, som skabte et behov for at samle det danske folk om en fælles identitet efter Tysklands 

krænkelse af den danske suverænitet. I denne periode blev fokus at disciplinere og opdrage 

individet til et fælles folk med fælles sprog, kultur og historie centreret omkring den nationale 

identitet. Besættelsestiden under Anden Verdenskrig blev kulminationen på nationalstaten, 

idet danskerne her for første gang for alvor stod sammen som et folk med en national 

identitet imod besættelsesmagten (ibid.). I kølvandet på Anden Verdenskrig opstod 

velfærdsstaten (1950-1990), blandt andet som resultat er den øgede værdikamp i Europa og 

ønsket om at forenes om at skabe det gode, demokratiske samfund og det gode liv. Det 

medførte et menneskesyn som ønskede at danne den enkelte til livet og til medbestemmelse 

og aktiv deltagelse i demokratiet. Her fik den enkelte tildelt et ansvar for at deltage i og 

udvikle fællesskabet, og mennesket blev anskuet som unikt, eksistentielt og uerstatteligt. 

Overgangen til konkurrencestaten blev indvarslet af den økonomiske krise i 70’erne, som 

skabte tvivl og kritik af velfærdsstatens model. 80’erne og 90’erne blev perioden, hvor de 

”tiltrængte” tilpasninger blev foretaget, og hvor globalisering åbnede op for et globalt marked 

og en øget international sammenligning og konkurrence mellem nationerne. Disse 

strukturelle forandringer førte til dannelsen af konkurrencestaten (1990-), som fortsat præger 

vores samfund. Her fokuserer menneskesynet, i modsætning til i velfærdsstaten, på 

kompetenceskabelse og færdigheder gennem uddannelse (snarere end dannelse) samt den 
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enkeltes potentiale til og ansvar for at bidrage til samfundets samlede vækst (snarere end til 

samfundets demokratiske fællesskab). Uddannelse og dannelse gøres nu til ”…redskab for 

økonomisk konkurrenceevne.” (Pedersen, 2011a, p. 188). 

 

I velfærdsstaten var målet demokrati, lighed og det gode samfund og fokus var på at beskytte 

hjemmemarkedet og befolkningen mod internationale konjunkturer. I konkurrencestaten er 

målet at skabe konkurrencedygtige og effektive økonomier, der kan konkurrerer med andre 

nationer på det åbne, globale marked (Pedersen, 2011b, p. 32). Fokus er derfor på at åbne 

økonomierne og mobiliserer deres ressourcer – herunder befolkningen - mest muligt for at 

opnå maksimal konkurrenceevne. ”… generelt er der ved at blive gennemført en 

omorganisering af staten – dens organisation og funktioner – med det formål at gøre den 

egnet til at skabe konkurrencekraft.” (Pedersen, 2011a, p. 198). Menneskesynet har derfor 

udviklet sig fra at se på individet som demokratisk medborger i fællesskabet til at se på 

individet som opportunistisk ”soldat” i nationens konkurrence med andre nationer. ”Den 

enkelte skal arbejde for at realisere sig selv og derigennem bidrage til den aggregerede 

velstand” (Pedersen, 2011a, p. 197). Konkurrencestaten fokuserer således på samfundets 

vækst og den enkeltes udvikling til bidragende ”soldat” i den internationale konkurrence. I 

følgende tabel har jeg opstillet de overordnede træk ved velfærdsstaten og konkurrencestaten:
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 Velfærdsstaten Konkurrencestaten 
Formål Skabe demokrati, lighed, stabilitet og 

det gode samfund 
Skabe effektivitet, dynamik og 
konkurrencedygtighed 

Orientering National International 

Strategi Beskyttelse af det nationale 
hjemmemarked 

Styrkelse af nationens økonomi ved 
at åbne op og konkurrere med andre 

Markedssyn Hjemmemarkedet / nationens marked Det internationale / globale marked 

Politik Skabe efterspørgsel Skabe udbud 

Arbejdsmarkedssyn Fuld beskæftigelse Fuld udnyttelse af individernes 
produktive potentialer 

Menneskesyn Den eksistentielle personlighed. 
Mennesket er unikt, enestående, 
enkeltstående 

Den opportunistiske personlighed. 
Mennesket er rationelt og motiveret 
af at realisere sin egennytte 

Opfattelsen af 
menneskelig adfærd 

Socialt og moralsk Selvstændigt og opportunistisk 

Lighed Den enkeltes ligeværdighed Den enkeltes mulighed for at 
realisere sin egennytte 

Fællesskab Opstår gennem demokratiet Opstår gennem arbejde 

(Udviklet på baggrund af Pedersen, 2011a; Pedersen, 2011b) 

 

Med overgangen til konkurrencestaten har menneskesynet skiftet. Mennesket ses som 

opportunistisk og motiveret af at optimere egen nytte. Samtidig skal den enkelte bidrage til 

samfundets samlede vækst ved at udvikle sig og tilegne sig kompetencer og færdigheder, 

der sikrer fuld udnyttelse af individets produktive potentialer (Pedersen, 2011a). 

 

Beskrivelsen af konkurrencestaten er en beskrivelse af den sociale praksis, sådan som den 

har udviklet sig fra nationalstat og velfærdsstat til konkurrencestat med de dertil hørende 

politikker, strukturer, idealer, menneskesyn etc. Den diskursive praksis i Djøfs 

medlemskommunikation og medlemmernes konstruktion af deres medlemskab er ifølge 

Fairclough ikke opstået ud af den blå luft, men udspringer af den samfundsmæssige sociale 

praksis, som kommunikationsbegivenhederne indgår i. Som Fairclough siger: ”Samfundets 

diskursive konstitution udspringer ikke af ideernes frie spil i folks hoveder, men gennem en 

social praksis, som er fast forankret i og orienteret mod virkelige, materielle sociale 

strukturer” (Faiclough 1992 i Winther Jørgensen & Phillips, 1999, p. 74). Disse virkelige 

sociale strukturer er blandt andet konkurrencestatens institutioner, politikker og idealer, 

som udfolder sig som social praksis som beskrevet ovenfor. 
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Djøfs medlemskommunikation i forhold til konkurrencestatens sociale praksis 

Velfærdsstatens vækstideal er tydeligt i Djøfs medlemskommunikation, som gennem 

vækstdiskursen identificeret i analysen betoner vigtigheden af samfundets vækst, 

konkurrencedygtighed og evne til at skabe arbejdspladser. Samtidig afspejles 

konkurrencestatens menneskesyn i Djøfs konstruktion af djøfer-identiteten ved, at 

kommunikationen trækker på en udbyttediskurs og konstituerer djøferen som 

egennytteoptimerende ved at fremhæve de muligheder for at realisere sit potentiale, som 

medlemsskabet giver medlemmerne adgang til. Derudover trækker Djøf, som vi så det i 

analysen, på en udviklingsdiskurs, som betoner individets faglige udvikling og evne til at 

bidrage til samfundet. Dette forstærkes af konstruktionen af djøferen som et individ med 

særlige forudsætninger, høj uddannelse og særlige kernekompetencer, som gør djøferen 

særligt egnet til at skabe vækst på det private arbejdsmarked og skabe en veldrevet og 

effektiv offentlig administration (bilag L; Herold Ferbing, 2014c). Konkurrencen på det 

globale marked kommer også til syne, idet Djøf fremhæver, hvordan djøferne gør Danmark 

stærkere (bilag L). Det ligger således implicit, at der er noget eller nogen, som Danmark 

skal styrkes overfor, som fx de øvrige nationer på det globale marked. Således er Djøfs 

medlemskommunikation tæt forbundet med konkurrencestatens sociale praksis. 

Djøf-medlemmernes kommunikation i forhold til konkurrencestatens sociale praksis 

Djøfs medlemmer udtrykker sig ligesom Djøf gennem en udbyttediskurs, når de taler om 

deres medlemskab. De er optaget af, om de får nok for pengene, og derved agerer de, som 

konkurrencestaten forventer – egennytteoptimerende. Samtidig trækker medlemmerne 

imidlertid på en fællesskabs- og solidaritetsdiskurs, og den har flere paralleller til 

velfærdsstaten end til konkurrencestaten. Her afspejler medlemmerne den sociale og 

moralske adfærd, som Ove K. Pedersen kæder sammen med velfærdsstaten (Pedersen, 

2011a). I velfærdsstaten anskues individet som socialt og moralsk, og den enkeltes 

ligeværdighed giver ret til eksempelvis at blive beskyttet mod ringe arbejdsvilkår og 

arbejdsløshed. Dette menneskesyn afspejles i Djøf-medlemmernes forhold til 

fagforeningsmedlemsskabet samtidig med, at de parallelt opretholder en opportunistisk 

udbyttediskurs. Medlemmerne afspejler til gengæld ikke det samme vækstfokus på 

kollektivt niveau, som gør sig gældende i konkurrencestaten og i Djøfs diskursive praksis. 

Således står medlemmerne med et ben i velfærdssamfundet og et ben i konkurrencestaten, 

mens Djøf er solidt funderet i konkurrencestatens sociale og diskursive praksisser. Det 

afslører en uoverensstemmelse mellem Djøf og Djøfs medlemmers måde at se 
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medlemskabet på, som kan få konsekvenser for medlemsadfærden og i værste fald Djøfs 

medlemsgrundlag, fordi Djøf ikke i sin medlemskommunikation er på linje med sine 

medlemmer. 

Opsummering 

Diskussionen har vist, hvordan Djøfs medlemmers kommunikation om medlemskabet 

adskiller sig fra Djøfs ved udover interessebaserede udbyttemotiver også at vægte 

værdimæssige fællesskabsmotiver. De værdimæssige motiver samt identifikationen med 

djøfer-betegnelsen viser sig at have væsentlig betydning for medlemmernes tilhørsforhold 

og grad af loyalitet, og det kan Djøf med fordel arbejde målrettet med at fremme gennem 

deres medlemskommunikation. Diskussionen har samtidig vist, hvor tæt Djøf og Djøfs 

medlemmers diskursive praksis er knyttet til den sociale praksis i samfundet i form af 

markedsliggørelsen af den diskursive praksis og overgangen fra velfærdsstat til 

konkurrencestat. I det følgende vil jeg kort genbesøge Faircloughs diskursteori og koble 

analyse- og diskussionsresultaterne til teorien. 

Diskursteorien ’revisited’: Dialektikken mellem diskursiv praksis og social 

praksis 

I Faicloughs kritiske diskursteori og –analyse anskues diskursiv praksis og social praksis 

som stående i et dialektisk forhold, hvor de gensidig indvirker på hinanden og i samspil 

konstruerer den sociale verden (Fairclough, 1993b). I dette speciale har jeg undersøgt, 

hvordan Djøf og Djøfs medlemmer konstruerer medlemsrelationen og holdt deres 

diskursive praksisser op imod udviklingen fra velfærdsstat til konkurrencestat i den sociale 

praksis. Det viser sig, at de primære diskursive formationer i Djøf og Djøf-medlemmernes 

sprogbrug trækker på elementer fra den diskursive og sociale praksis i omverdenen. Det 

kommer blandt andet til syne i form af brugen af djøfiseringsdiskursen fra medierne og 

markedsliggørelsen af diskursen på det diskursive praksis-niveau samt det store fokus på 

vækst og egennytteoptimering, som hænger tæt sammen med konkurrencestatens sociale 

praksis. Djøf reproducerer menneskesyn og diskurser fra konkurrencestatens sociale 

praksis, mens Djøf-medlemmerne derudover trækker på fællesskabsdiskursen, som kan 

genkendes fra velfærdsstaten. Den diskursive praksis på aktør-niveau og den bredere 

sociale praksis er således tæt forbundne. Samspillet er ifølge teorien karakteriseret ved en 

kompleks dialektik, hvor de enkelte kommunikationsbegivenheder både reproducerer og 

gensidigt indvirker på allerede kendte betydningssammenhænge fra den bredere diskursive 
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og sociale praksis  (Fairclough, 1993b). Det så vi i analysernes ved, at fx betydninger fra 

djøfiseringsdiskursen bliver reproduceret i både Djøfs og medlemmernes konstruktion af 

medlemskabet. Ifølge teorien er de enkelte tekster samtidig et udtryk for en helt unik 

kombination af diskursive og tekstlige elementer, som derved indvirker tilbage på den 

diskursive og sociale praksis. Det kan eksempelvis ses i medlemmernes kombination af 

diskursive elementer fra både velfærdsstaten og konkurrencestaten. Set i et historisk 

perspektiv vil det være muligt at identificere strømninger og forandringer ved at dykke ned 

i kommunikationsbegivenheder over en længere periode. Det har imidlertid ikke været 

formålet med dette speciale, som beskriver et dybt øjebliksbillede i Djøf og Djøf-

medlemmernes konstitution af medlemsrelationen. Det ville være interessant af udvide 

analysen med nedslagspunkter tilbage i historien for derved at afdække forandringer i den 

diskursive og sociale praksis og komme endnu nærmere en beskrivelse af den komplekse 

dialektik, som Fairclough beskriver mellem de tre niveauer i den tredimensionelle model. 

Konklusion 
Dette speciale har vha. Faircloughs kritiske diskursanalyse undersøgt, hvordan Djøf og 

Djøfs medlemmer konstruerer medlemskabet og medlemsrelationen diskursivt i deres 

kommunikation, hvordan de diskursive konstruktioner indvirker på medlemmernes 

tilhørsforhold og loyalitet, samt hvordan deres diskursive praksisser spiller sammen med 

den bredere samfundsmæssige sociale praksis.  

 

Gennem specialets diskursanalyse har jeg fundet, at både Djøf og Djøfs medlemmer 

konstruerer en djøfer-identitet for medlemmerne ved interdiskursivt at trække på 

djøfiseringsdiskursen i det omgivende samfund. Medlemmerne konstruerer herigennem 

djøferne som teoretisk anlagte akademikere, mens Djøf derudover forsøger at overkomme 

mediekritikken i djøfiseringsdiskursen ved at bygge bro mellem djøfere og andre 

professioner. Analysen viser videre, at de medlemmer, som identificerer sig med djøfer-

identiteten, har det tætteste tilhørsforhold til Djøf, og de udtrykker en meget lille 

sandsynlighed for udmeldelse i modsætning til de medlemmer, som ikke identificerer sig 

med djøfer-betegnelsen. Eftersom identifikationen med djøfer-identiteten har betydning for 

medlemmernes tilhørsforhold og loyalitet, er det vigtigt at Djøf er bevidste om, hvordan 

djøfer-identiteten konstrueres både i deres egen medlemskommunikation og i det 

omgivende samfund. 



Copenhagen Business School       Christina Juul Sørensen 
Cand.merc.(kom.)   06.10.2014 

   72 

 

Udover betydningen af djøfer-identiteten viser analysen, at medlemmerne konstruerer 

medlemsrelationen gennem en udbyttediskurs på individniveau og en fællesskabs- og 

solidaritetsdiskurs på kollektivt niveau. Således trækker medlemmerne parallelt på 

interessebaserede og værdimæssige motiver for deres medlemskab (jf. Strøby Jensen, 

2007). I diskussionen viste det sig, at medlemmernes konstruktion af medlemskabet 

reproducerer elementer fra både velfærdstatens og konkurrencestatens sociale praksis, i og 

med udbyttediskursen er meget central i konkurrencestatens menneskesyn, og fællesskabs- 

og solidaritetsdiskursen er central i velfærdsstatens menneskesyn (jf. Pedersen, 2011a). 

Djøfs konstruktion adskiller sig her fra medlemmernes konstruktion ved i udpræget grad at 

konstruere medlemsrelationen gennem en udbyttediskurs på individniveau og en 

vækstdiskurs på kollektivt niveau, og det afspejler i meget høj grad konkurrencestatens 

idealer og menneskesyn. Samtidig konstrueres medlemskabet som et markedsliggjort bytte-

forhold mellem medlemmerne som passive modtagere af fagforeningsydelser og Djøf som 

aktiv aktør, der leverer disse ydelser mod betaling. Sammen med vægten på 

interessebaserede udbyttemotiver for medlemskab, konstituerer Djøf således medlemmerne 

som egennytteoptimerende kunder i medlemsrelationen. Det reflekterer, hvordan den 

diskursive praksis i fagforeningsdomænet er blevet markedsliggjort i tråd med Faircloughs 

beskrivelse af markedsliggørelsen af ikke-markedsdomæner (Fairclough, 1993a). 

Herudover ses markedsliggørelsen også i Djøfs brug af djøfer-identiteten i sin 

medlemskommunikation, i brugen af overtalende sprogbrug og ”vi giver dig”-retorik samt i 

det store fokus på individuelt udbytte (jf. Fairclough, 1993a). Markedsliggørelsen af den 

diskursive praksis har den konsekvens, at kommunikationen samtidig bliver af strategisk 

karakter, og medlemmerne kan derved få svært ved at gennemskue, om Djøf reelt varetager 

deres interesser, eller om de blot forsøger at give ”kunderne” hvad de vil have  (Fairclough, 

1993b). Det kan få konsekvenser for Djøfs troværdighed overfor medlemmene, som bliver 

konstrueret som forbrugere af Djøfs ydelser snarere end faglige medlemmer af en 

fagforening.  

 

Analyserne viser, at de medlemmer, som udover individuelt udbytte også tillægger 

fællesskabs- og solidaritetsdiskursen stor betydning, samtidig er de mest loyale, fordi de er 

af den overbevisning, at man bør være medlem af en fagforening af værdimæssige grunde. 

Ved at kommunikere udbytte og konstruere medlemmerne som egennytteoptimerende 
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forbrugere, rammer Djøf således delvist forbi de mest loyale medlemmer. Det kan være en 

udmærket strategi, hvis målet er at øge medlemsskaren på kort sigt. Men hvis Djøf ønsker 

at skabe et stærkere tilhørsforhold og større loyalitet blandt medlemmerne, kan Djøf med 

fordel tale ind i medlemmernes værdimæssige motiver for at konstituere en tættere og 

vedvarende medlemsrelation, som i mindre grad afhænger af medlemmernes ønske om 

konkrete, individuelle fordele og i højere grad konstituerer et værdimæssigt funderet 

medlemskab. Ved at introducere nye diskursive kombinationer, der bygger bro mellem 

konkurrencestatens vækstidealer og velfærdsstatens værdier, kan Djøf samtidig være med 

til over tid at forandre den diskursive og sociale praksis i omverdenen. 

Refleksioner over analyseresultaternes relevans og udsigelseskraft 

Analysen i dette speciale giver et dybt indblik i Djøfs medlemmers motiver og de diskurser, 

som medlemmerne knytter til deres medlemskab. Analysen viser, at Djøfs forventning om 

medlemmerne som egennytteoptimerende opportunister kun er en del af sandheden. Deres 

mest loyale medlemmer tillægger samtidig medlemskabet væsentlige værdimæssige 

motiver udtrykt ved fællesskabs- og solidaritetsdiskursen. Andre fagforeninger kan med 

fordel lade sig inspirere af resultaterne og undersøge, om der også for deres medlemmer 

gælder en mere nuanceret medlemsrelation end den rent udbytte-baserede relation. 

Eftersom fagforeningerne har fælles rødder i fagbevægelsen, og den omgivende sociale 

praksis alt andet lige er den samme, er det sandsynligt at resultaterne af dette speciales 

analyser vil være at genfinde blandt andre fagforeningsmedlemmer i Danmark. Specialets 

analyser siger imidlertid ikke noget om udbredelsen af de enkelte diskurser inden for den 

samlede medlemsskare hverken i Djøf eller i fagforeninger som sådan. Det vil derfor være 

relevant videre at undersøge, hvordan og i hvilket omfang de forskellige identificerede 

diskurser og motiver er udbredt blandt de enkelte fagforeningers medlemmer og evt. opdele 

medlemmerne i forskellige medlemsgrupper. Denne viden vil være et værdifuldt redskab i 

tilrettelæggelsen af medlemskommunikation. Det ville ligeledes være interessant at udvide 

analysen med et historisk perspektiv for derved at indfange den dynamiske karakter af 

samspillet mellem den diskursive og sociale praksis og måske opdage sammenhænge og 

tendenser, som dette speciales øjebliksbillede ikke giver adgang til. Til gengæld er jeg med 

dette speciale gået dybt ned i Djøf og Djøfs medlemmers konstruktion af 

medlemsrelationen, som har afsløret forskelle på særligt det værdimæssige niveau, som 

Djøf med fordel kan tænke ind i det videre arbejde med medlemskommunikationen, og som 

fagforeningerne som helhed kan bruge til at få øje på, at selv ikke i konkurrencestatens 
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kontekst er medlemmerne udelukkende egennytteoptimerende udbytte-jægere. Værdier som 

fællesskab og solidaritet spiller fortsat en rolle. 

Teoretiske implikationer  

Dette speciales analyser viser, hvor tæt den specifikke diskursive praksis blandt Djøf og 

Djøfs medlemmer hænger sammen med de diskursive og sociale praksisser i omverdenen. 

Det kommer til syne på diskursivt niveau ved brugen af djøfiseringsdiskursen og 

markedsliggørelsen af den diskursive praksis samt på social praksis-niveau ved 

parallellerne til velfærdsstaten og konkurrencestatens sociale praksis og menneskesyn. 

Således bekræfter analyserne Faircloughs pointe om det tætte samspil mellem diskursiv og 

social praksis. 

 

Men analyserne har også synliggjort nogle blinde områder i kritisk diskursanalyse. 

Diskursteorien kritiseres ofte for at reducere alt i den sociale verden til et spørgsmål om 

sproglige mønstre og konstruktioner og derved ignorere materialitet og ikke-sproglige 

strukturer i samfundet  (Alvesson & Kärreman, 2011). I arbejdet med specialet er jeg stødt 

på lignende problematikker. I analysen af de konkrete tekster har jeg eksempelvis iagttaget, 

hvordan undersøgelsen af sproglige mønstre udelukker at se på betydningen af de sproglige 

udtryk, som falder udenfor de diskurser, som identificeres. Derved kan diskursanalysen 

kritiseres for at generalisere de konkrete sproglige udtryk i teksterne til et spørgsmål om 

generelle sproglige mønstre. Derved bortfalder en del af detaljerigdommen. I specialet er 

dette imidlertid en fordel, fordi de enkelte deltaljer på individniveau er mindre interessante 

for analysen af den samlede konstruktion af medlemsrelationen mellem Djøf og 

medlemmerne, og derfor er diskursanalysen en velegnet metode på trods af, at individuelle 

sproglige detaljer nødvendigvis bliver forbigået til en vis grad. 

 

En anden problematik, som jeg har fået øje på i analysearbejdet er, at Faircloughs ambition 

om at samle diskursiv og social praksis i et samlet analyseapparat (Fairclough, 1993b) kun 

lykkes til en vis grad. Social praksis indeholder i teorien alle sociale handlinger, som ikke 

er af sproglig karakter (ibid.), men i analyseapparatet er kun de helt overordnede 

makrosociale tendenser taget med. Således forbigår analysen de mikrosociale handlinger, 

som ifølge teorien er konstituerende for den samlede sociale praksis. På mikroniveau 

beskæftiger analysen sig udelukkende med sproglige udtryk i form af tekster, mens alle 

andre sociale handlinger udelukkes fra analysen indtil social praksis-niveauet, hvor kun 
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makrosociale tendenser inddrages. Således går analysen glip af de indsigter, det kunne give 

at se nærmere på Djøf-medlemmernes konkrete handlinger og ud af dette blive endnu 

klogere på deres fagforeningsmedlemskab. Det videre arbejde med af teoretisere 

sammenhængende mellem diskursiv og social praksis kan derfor med fordel undersøge, 

hvordan mikrosociale handlinger spiller sammen med de øvrige dimensioner i Faircloughs 

tredimensionelle model for derved at komme endnu tættere på at forklare de komplekse 

dialektiker mellem diskursiv og social praksis. 
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Resume 
This master’s thesis examines how the discursive construction of the membership relationship in a 

Danish trade union, Djoef, affects the members’ loyalty and sense of belonging. By means of 

Norman Fairclough’s Critical Discourse Analysis, I analyse the discursive practices of the members 

and Djoef related to the construction of the membership and the membership identity. I find that 

both the members and Djoef construct a well-defined ‘djoefer’ identity for the members by 

interdiscursively drawing on discourse in the public media debate. It becomes clear that those of the 

members who identify with the ‘djoefer’ identity articulate the strongest sense of belonging and 

they are more loyal than members, who do not identify with the ‘djoefer’ identity. 

Regarding the motives for membership, the critical discourse analysis shows that Djoef draws 

heavily on an individual benefits discourse and a growth discourse in their member communication. 

This turns out to be closely related to the social practices of the competitive state described by Ove 

K. Pedersen. As opposed to the individuality tendency in Djoef’s communication, most of the 

interviewed members articulate a solidarity discourse in their communication about their union 

membership. They want the individual benefits discourse to be combined with a sense of 

community and solidarity, and in this way they construct their membership on value based motives 

more than just pure opportunistic rationales. The analysis shows that the strongest loyalty and sense 

of belonging is articulated by the members with the most emphasis on the solidarity discourse. This 

indicates that Djoef’s communication is off target, if they want to attract and keep members with 

high loyalty, because they primarily articulate the motives of the least loyal members when they 

communicate individual benefits. Djoef could support a stronger member relationship through a 

more value based approach to member communication and by this attract and retain the most loyal 

members.  

Finally, the analysis shows that the communication between Djoef and the members constitutes a 

client-customer relationship constructed through the use of marketing language and the individual 

benefits discourse as well as the construction of Djoef as the active deliverer of services and the 

members as passive receivers. This shows that the discursive practices in the trade union domain of 

Djoef have been marketized in line with Norman Fairclough’s description of the marketization of 

public discourse.  
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A: Interviewpersoner 

Navn%(tildelt)% Alder%
Antal%års%
medlemskab%% Uddannelse% Offentligt/privat%ansat%

Bent- 59- 21- International-udvikling-og-forvaltning- Offentlig/-Jobsøgende-

Karina- 52- 29- Jurist- Offentlig-
Pia- 50- 25- Jurist- Offentlig-

Stine- 34- 10- Jurist- Privat-
Hans- 28- 6- CEMS-International-Management- Privat/Jobsøgende--

Katrine- 26- 5- Cand.merc.(kom.)- Privat-

Lise- 26- 6- Statskundskab- Offentlig-
Lisbeth- 25- 6- Marketing-og-kommunikation- Privat-
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B: Interviewguide 
Introduktion 

• Formål med undersøgelsen og interviewet i forhold til undersøgelsen  
• Fortrolighed: Interviewet bliver anonymiseret, og ingen andre end intervieweren vil få 

kendskab til den interviewedes identitet. I stedet får de interviewede dæknavne i specialet. 
• Brugen af lydoptager. Den interviewede kan bede om at få adgang til lydfilen og det 

transgriberede interview.  
• Intervieweren kan efter interviewets gennemførsel kontakte den interviewede igen med 

opfølgende spørgsmål. 
• Har den interviewede nogle yderligere spørgsmål inden interviewet går i gang? 
• Den interviewede skal godkende at deltage under ovennævnte vilkår før interviewet 

kan fortsætte. 
• Information om interviewets forløb 
• Opfordring til ærlighed – der er ingen rigtige og forkerte svar, for jeg er interesseret i, 

hvordan tingene ser ud fra din synsvinkel.  
 
Grundlæggende data 

• Alder, køn, beskæftigelse 
• Antal års medlemsskab i Djøf  
• Har du været medlem af andre faglige organisationer? 

 
Den interviewedes loyalitet, engagement og oplevelse af sit medlemskab 

• Beskriv dit medlemskab af Djøf 
• Hvad giver det dig at være medlem? 
• Er du aktivt engageret i Djøf? Hvad kunne eventuelt få dig til at engagere dig (mere)? 
 

Motiver for medlemskab 
• Hvad fik dig til at melde dig ind? 
• Hvad forventede du? Har medlemsskabet levet op til dine forventninger? 
• Hvad kunne eventuelt få dig til at melde dig ud? 
• Kunne du finde på at melde dig ind i en anden faglig organisation? Hvilken og hvorfor? 
• Hvordan ser det ud i din omgangskreds? Er folk medlemmer af faglige organisationer? Er 

det noget I taler om? Hvad er holdningen blandt dem til at være medlem af en fagforening? 
Hvorfor er de (ikke) medlemmer? 

 
Tjek af Ibsen-motiver(Ibsen,-2011): 

• Hvad er vigtigst for dig ved at være medlem af en fagforening? 
o (kig efter værdi-/interessemotiver vs. individuelle/økonomiske motiver(Ibsen,-2011)) 
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• Er det vigtigt for dig, at din fagforening tilbyder særlige økonomiske tilbud som fx billig 
forsikring og bank? 

• Ranger følgende efter hvad, der er vigtigst for dig: 
o Kollektiv forhandling om bedre løn- og arbejdsvilkår 
o Individuel støtte og rådgivning ved afskedigelse og andre ting relateret til mit eget 

arbejdsliv 
o Fagligt fællesskab med kollegaer og fagfæller i andre organisationer 
o Direkte økonomiske fordele som fx billig forsikring, bankaftaler og rabatordninger 
o Muligheden for at deltage i kurser og faglige arrangementer (egenbetaling) 
o Muligheden for at indgå i professionelle netværk (egenbetaling varierer) 

 
Djøf’er-identiteten 

• Ville du kalde dig selv ”Djøf’er”? 
• Hvad ligger du i at være ”Djøf’er”? 
• Ser du dig selv som en del af ”vi Djøf’ere”? 

 
Fortolkning af medlemskommunikation 

• Hvad modtager du fra Djøf? Fx mails, breve, blade, etc. 
• Hvad synes du om det, du modtager? 
• Hvad for noget af det er vigtigst for dig at modtage? 
• Hvor meget af alt det du modtager læser du? Hvad får du mest ud af? 

(Eksempel på kommunikation præsenteres for den interviewede) 
• Hvad får du øje på? 
• Hvad tænker du om det? 
• Taler det til dig? Hvordan? 
• Hvad får det dig til at føle? 
• Hvad får du lyst til at gøre? 
• Hvad synes du eksemplet siger om Djøf? 
• Hvad synes du kommunikationen siger om Djøfs syn på dig som medlem? 

Overordnet set: 
• Synes du generelt at Djøf rammer dig med deres kommunikation? 
• Føler du, at de forstår dig og den måde du gerne vil være medlem på? 
• Hvordan kunne Djøf ramme dig endnu bedre med deres kommunikation og med deres 

services? 
 
Debrief: 

• Jeg har ikke flere spørgsmål. Har du noget du gerne vil tilføje eller noget nyt at bringe på 
banen før interviewet afsluttes? 

• Er der opstået nogen spørgsmål undervejs, som du gerne vil stille nu? 
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• Nogle af de ting jeg lagde mærke til i løbet af interviewet var…. (mine indledende 
iagttagelser/fortolkninger)… Er det rigtigt forstået? / Hvad tænker du om det? /Har du nogen 
kommentarer til det? 

• Hvordan var din oplevelse af interviewet?  
• Det, der vil ske nu er, at jeg går hjem og transskriberer interviewet, og så indgår det i 

analysen sammen med de øvrige interviews. Har du nogen spørgsmål til, hvordan 
interviewet vil blive brugt? 

• Tak for din deltagelse. Anerkende den interviewedes bidrag til undersøgelsen. 
 

Transskriberede medlemsinterviews 

C: Interview med Bent 
[00:00:05.05] Bent: De havde et arrangement her lige da jeg kom hjem [fra Afghanistan]. Det var nede på Stevnsfortet, 
og det var sådan set ret fint. Det var sådan et særligt arrangement, hvor man kunne komme ned og se efter lukketid. 
Udemærket. Gratis.  
[00:00:25.00] Interviewer: Jeg optager vores samtale [introduktion klippet ud] 
[00:01:42.09] Interviewer: Vil du ikke starte med at præsentere dig selv, altså din alder og hvad du laver til daglig.  
[00:01:50.21] Bent: Jo jo.. Jeg er ved at blive 60 år. Jeg er lige afsluttet min kontrakt i Afghanistan, hvor jeg arbejdede i 
sammenlagt små 6 år. Så lidt over to år i denne her omgang. Så lige nu er jeg faktisk arbejdsløs. Dva. de har lige fundet 
ud af, at de skylder mig en måned mere, så næste måned er jeg nok ansat igen, men for en måned kun. Så reelt er jeg 
arbejdsløs, og det er selvfølgelig ikke det bedste at være, når man har den alder der, man nu har. Så .. Men det var ved 
at være lidt hårdt i Afghanistan.  
[00:02:39.17] Interviewer: Ja, det kan jeg godt se. Hvad er det, du har arbejdet med dernede, sådan overordnet? 
[00:02:33.25] Bent: Jeg har været leder af et større bistandsprogram, landedirektør hedder det... hvor jeg lavede.. vi 
laver vand og sanitet, altså lægger vand ind i landsbyerne fra en kilde oppe i bjergene, så de får rent vand. Og latriner, 
sådan som består af en betonplade med et hul i og så et hus op omkring med rør op, så... Det er er hvert fald betydeligt 
bedre, end bare gøre det udendøre. Og så selvfølgelig også et program, et undervisning i hygiejne og hvor vigtigt det er. 
Ellers virker det ikke. Og så laver vi en hel del omkring landbrug og alternative indkomster, biavl, hønseavl, 
grøntsagsdrivning, drivhuser for at forlænge dyrkningssæsonen. Afghanistan har jo en lang, hård vinter. Og hvad har vi 
ellers lavet.. Så har vi arbejdet med nogle lokale partnere, som hedder Civilsamfund, fordi regeringen er så håbløs som 
den er, og den bliver ikke bedre. Plus nødhjælp, fordi der er så mange konflikter og konstante naturkatastrofer. De har 
jo formået at ødelægge naturgrundlaget i høj grad i det land. Der har ikke været nogen kontrol med det de sidste tredive 
år. Så der var nok at lave. Trehundrede ansatte. 
[00:04:21.08] Interviewer: Ja, det lyder sådan. Og hvad er så din uddannelsesmæssige baggrund? 
[00:04:23.02] Bent: Jamen jeg har sådan en.. hvad skal man kalde det.. international udvikling fra RUC. Altså ikke 
officielt, fordi der var adgangsbegrænsning der, men jeg læste geografi og forvaltning. På RUC er det sådan, at man kan 
dreje tingene sådan som man vil, og læse lige det, man har lyst til, og så er det så et problem bagefter at forklare 
arbejdsgiveren om, hvad det er man egentlig har lavet, men det er jo så bagsiden af det. Det var meget motiverende for 
mig. Det var en god måde for mig at læse på, at lave det gruppearbejde og sådan noget. Og udover det, har jeg så sådan 
en et års studium ved et svensk universitet i også international udvikling i Uppsala, og så har jeg en 
landbrugsuddannelse.  
[00:05:12.16] Interviewer: Okay ja. Og hvor længe har du været medlem af Djøf så? 
[00:05:16.13] Bent: Jamen, det må jo være siden... uha... treoghalfems eller sådan noget. Ja.  
[00:05:29.10] Interviewer: Okay. Og var det så i forbindelse med, at du blev færdiguddannet, eller hvornår var det 
sådan i dit forløb? 
[00:05:38.05] Bent: Ja, for man kunne ikke rigtig komme ind før jo. Der var jeg jo ikke kvalificeret. Jeg kan ikke huske 
det, men det må have været deromkring. Ja, under uddannelsen. 
[00:05:47.22] Interviewer: Præcis. Har du været medlem af andre faglige organisationer? 
[00:05:52.13] Bent: Ja, jeg har selvfølgelig været medlem af SID, ikke. Så jeg er opdraget med, at være medlem af en 
fagforening, det var væsentligt.  
[00:05:59.08] Interviewer: Ja, så du har været det stort set hele dit arbejdsliv.  
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[00:06:10.23] Bent: Ja, stort set. Ja, det er det der... arbejder-noget.  
[00:06:20.15] Interviewer: Okay, ja. Men prøv at beskrive dit medlemsskab af Djøf for mig. Hvad har du sådan brugt 
det til? 
[00:06:24.25] Bent: Jeg har især glæde af det i 98-99. Der havde vi været fire år i Mozambique, og kom hjem derfra, 
fordi børnene blev.. Vi tog ud da børnene var små, og så kom vi hjem sådan da de kom frem til at være teenagere og 
sådan noget. Så tolv-tretten år, for der bliver skolerne simpelthen for dårlige dernede. Der må man træffe et valg. Så vi 
tog så hjem, og det var sgu svært at finde noget arbejde. Men det  synes jeg, der havde jeg sgu meget glæde af Djøf, 
fordi de havde... Men dengang havde de måske nok lidt mere ressourcer, fordi de havde nogle store lokaler, eller en 
kæmpe lejlighed ved Nørreport, hvor jammen, man kunne kommer og der var en masse kurser og sådan noget i det ene 
og det andet, og it-kurser udover de almindelige jobsøgningskurser selvfølgelig. Og så var der... de drev en slags, sådan 
et lille vikarbureau, som jeg var... Der var noget at lave i hvert fald, fordi det var en lang periode, hvor jeg havde lidt 
svært ved at finde noget. Eller så lang tid var det nok ikke. Det var fra april til november i 98, men jeg synes det var 
langt nok. Men de havde nogle netværk til andre ligesom på samme alder, som man kunne.. så man følte man ikke stod 
alene. Det var både godt og dårligt, fordi nogen af de der, som heller ikke kunne finde job, de var bare så bitterheden 
osede ud af dem, og det var ikke til at have.. holde ud.  
[00:08:09.12] Interviewer: Ja, så det er måske ikke så konstruktivt.  
[00:08:09.12] Bent: Nej, det var ikke udelukkende konstruktivt. Men der.. jeg synes Djøf gjorde meget. Nogle gode ting 
der. Det var jeg sgu glad for, og jeg har også brugt dem en gang sidenhen. Det var så en kortere periode, hvor jeg igen 
var kortere tids arbejdsløs, men der fandt jeg hurtigt noget. Og der havde de måttet opgive det der lokale af økonomiske 
årsager. Det er nok det, jeg har brugt dem mest til.  
[00:08:37.21] Interviewer: Så kan man sige, at du primært har brugt dem i forbindelse med arbejdsløshed? 
[00:08:42.03] Bent: Ja, det er det man har... der man synes, man har brug for dem. Så har jeg også brugt dem til at 
vurdere nogle kontrakter. Det har været lidt fordi, jeg har jo.. jeg følte jeg måtte tage det, der nu var. Det jeg kunne få, 
som ikke nødvendigvis var djøffer-arbejde. Fordi, da jeg så kom.. Det var så i 99-2000, hvor jeg kom hjem og igen var 
arbejdsløs efter et job i Somalia. Så fik jeg et job i en kommune som integrationskoordinator, og det var mere 
socialrådgiver-afdelingen. Jeg synes det var.. Så var jeg sådan lidt, viste dem en kontrakt, men den var jo ikke.. Man får 
jo ikke den løn, som man... Jeg har været til nogle af de møder, hvor man diskuterer løn i Djøf-sammenhæng, og de 
snakker om, hvor uretfærdigt det er, at de kun får 60.000,... Nåmen, jeg fik noget mindre. Jeg har også fået vurderet en 
kontrakt på Grønland, som de også vurderede, og sagde at den skulle jeg ikke tage. Det blev heller ikke til noget af en 
anden årsag.  
[00:10:00.28] Interviewer: Nu sagde du, at du ikke har haft så meget djøffer-arbejde. Hvad mener du, når du siger 
djøffer-arbejde? 
[00:10:05.12] Bent: Jamen det, som.. Jamen Djøf det er jo jurister og økonomer, ligesom inden for, altså akademisk 
arbejde. Fordi jeg kunne ikke finde noget, fordi min... altså igen den der uddannelse jeg har og så ... altså det var skide 
godt, at jeg fik en uddannelse. Jeg havde svært ved.. Jeg troede ikke engang, at jeg kunne. Og så fik jeg så taget en 
uddannelse, fordi det lige interesserede mig. Til gengæld er den jo snæver den, jeg har. Den er rettet mod at arbejde i 
udlandet. Så den er ikke så.. Den er svær at få noget på herhjemme. Og så var der lige en åbning der omkring år 2000, 
fordi pludselig havde regeringen, Socialdemokratiet, fundet ud af, at det var et problem med alle de flygtninge, så nu 
skulle der gøres noget alvorligt ved integrationen, så der blev pludselig en række jobs omkring integration. Altså det var 
en overgang. Men der havde jeg et job i små fire år i Høng Kommune. Men det var så ikke det jeg ville kalde.. Det var 
ikke indenfor mit fag, ikke direkte. Det var det så alligevel, for det var med flygtninge og indvandrere, men det var ikke 
at styre.  
[00:11:28.12] Interviewer: Hvad giver det dig at være medlem af Djøf? 
[00:11:34.18] Bent: Jamen, det giver mig da noget, ellers ville jeg da ikke betale kontingentet. Altså mest fordi.. Først 
og fremmest er det det med, at jeg synes man skal være medlem af en fagforening. Og jeg kan godt se, at den gør noget. 
Især Djøf har jo ressourcerne til det i modsætning til andre fagforeninger. Det er en særlig fagforening netop fordi det 
er.. det er jo elitens fagforening. Så de har jo ressourcerne til at lave undersøgelser og vurdere fx en kontrakt. Og i 
princippet kunne jeg også bruge dem til at presse arbejdsgiveren. Jomen, det er jo nemlig.. Jeg var jo i Høng i godt fire 
år. De knap fire år var pragtfulde, fordi jeg havde en skide god chef, men han gik på pension, og så kom der en anden 
chef, som ikke synes jeg var så dejlig. Så.. og hun havde en taktik med at presse mig ud på en måden... Jeg endte med at 
blive presset ud, men da jeg havde været der så længe, så havde jeg krav for nogle forskellige ting, og der var Djøf 
rigtig gode til at sikre, at jeg fik de ting.  
[00:13:01.28] Interviewer: Okay, så de ting ville du ikke have fået uden Djøfs hjælp? 
[00:13:01.28] Bent: Nej, de mente.. det var noget med, at jeg havde krav på 5 måneders ekstra løn.  
[00:13:19.19] Interviewer: Så fik dig til at melde dig ind? 
[00:13:25.13] Bent: Det var det der med, at man skal være medlem af en fagforening. Og også hvis der er nogen.. I mit 
tidligere arbejdsliv, det var mere dengang jeg var med i SID, fabriksarbejdere og arbejderklassen og alt det der. Det var 
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jo noget med at lave strejker og alt sådan noget, der følte man ... Der skulle man være med i en fagforening. Solidaritet 
og alt det der. Så det hænger jo stadig lidt ved. Altså de idealer har det ikke så godt i dag.  
[00:14:01.15] Interviewer: Okay, hvad mener du med det? 
[00:14:01.26] Bent: Jamen, der er jo ikke nogen arbejderklasse tilbage, så hele det der med.. det er ikke så nemt i dag.  
[00:14:13.19] Interviewer: Har medlemsskabet levet op til dine forventninger? 
[00:14:15.14] Bent: Ja, det har vel.. Det kommer jo an på, hvordan man sætter forventningerne. Ja og nej. Det er jo 
samtidig en stræberforening. Det er jo.. Altså deres blad, der er nogle gange ulideligt.  
[00:14:40.21] Interviewer: Okay, hvad mener du? 
[00:14:41.00] Bent: Ja, der kommer de der historier om alle de der fantastiske enkeltpersoner og deres karriere. Det er 
ikke til at holde ud at læse nogle gange. Det er det samme... Det springer jeg tit over. Og annoncerne.. De har det der 
jobunivers, ja det er jo også.. De krav er som regel så høje i den branche, så det er svært at leve op til. Igen.. det jeg jo 
er.. Jeg er jo ikke rigtig jurist, og jeg er egentlig heller ikke økonom, så jeg er noget andet. Jeg er sådan en 
cand.scient.soc., som er medlem af Djøf, fordi der ikke er andre steder at mødes. Jeg kunne være medlem af 
Magistrene, men så er det ovre i Gymnasielærerne, og det har jeg aldrig forestillet mig.  
[00:15:36.29] Interviewer: Så det er alligevel tættere på..  
[00:15:40.23] Bent: Ja, det er jo det, der er tættest på, men jeg er jo ikke sådan en rigtig kernemedlem, sådan en de er til 
for.  
[00:15:49.07] Interviewer: Ja. Hvad kunne eventuelt få dig til at melde dig ud? 
[00:15:50.07] Bent: Ja.. pensionsalderen. Der får man jo ikke noget ud af det. Nåmen altså, hvis de fx begyndte at 
komme med alt for ekstreme synspunkter ikke. Altså.. Hvis de blev alt for arbejdsgivervenlige og sådan noget.  
[00:16:22.26] Interviewer: Synes du de læner sig lidt i den retning allerede? 
[00:16:27.19] Bent: Ja, det gør de jo, fordi de jo både. Det er jo en underlig fagforening. Det er jo ikke en rigtig 
fagforening, fordi det er jo ikke bare lønmodtagere. Det er også dem på chefgangen, de er også medlem af Djøf. Så det 
er jo et ret blandet forsamling, så der for skal man heller ikke forvente, at man kan bruge den til sådan større samlede 
aktioner eller strejker eller sådan noget. Men det forventer jeg helle rikke. Den forventning har jeg heller ikke, fordi 
sådan er tiderne ikke mere. Der er ikke nogen, der vil strejke mere. Og  de tror ikke nok på det alligevel. Det er sgu nok 
det.. At hvis det bliver for meget i den retning. Og det er det sgu nogen.. Det kan jeg da godt se, at de er nogle gange. 
Hvis jeg har et problem med min chef, kan jeg så gå til Djøf? - for min chef er sgu også medlem af Djøf. Men det har 
jeg følt jeg kunne. Det var i den kommunale sammenhæng. Der var de sgu fine nok.  
[00:17:25.07] Interviewer: Men det er vel også meningen, at de skal kunne varetage den enkeltes interesser i sådan en 
konkret sag.  
[00:17:32.05] Bent: Jo.  
[00:17:33.26] Interviewer: Hvordan se det ud i din omgangskreds? Er folk medlemmer af fagforeninger, og er det i så 
fald Djøf, de er medlem af? Eller ved du det? 
[00:17:44.18] Bent: Ja, altså. På akademikerniveau i kommunerne er de jo medlem af Djøf. Teknisk Forvaltning og 
sådan noget. Men det jeg har været i i kommunerne har ikke været i en akademisk stilling. Altså jeg har udført syge-
dagpengearbejder, socialerådgiverarbejde. Det er kommet ind via det der med integrationen, og så er der ikke mere med 
intergation, og så havde jeg undervejs fået tjek på sygedagpenge. Det er jeg så også ude af nu, fordi nu har.. Nu kan de 
jo godt få de folk, de vil have, så de kan jo køre deres fagforeningsprofil i Socialrådgiverforeningen, så der har de 
lukket døren for sådan nogle, som har...  
[00:18:37.19] Interviewer: Er holdningen i din omgangskreds, at man skal være med i en fagforening? 
[00:18:40.20] Bent: Nej. Det tror jeg ikke.  
[00:18:51.18] Interviewer: Er det noget, I diskuterer? 
[00:18:51.27] Bent: Nej, men jeg har jo været i udlandet en del år, så de der typer, der var i udlandet, de er sgu ikke med 
i en fagforening.  
[00:19:02.08] Interviewer: nej. Hvad med din danske omgangskreds? 
[00:19:02.17] Bent: Ja, nogle er og nogle er ikke. Ja. Det har lidt at gøre med alderen. Nu har .. det er et fænomen 
blandt den ældre årgang. Synes det var vigtigt at være med i en fagforening og have noget ud af det. De yngre tror jo 
ikke, de bliver arbejdsløse. De mener i hvert fald ikke, at sådan nogle som Djøf vil kunne hjælpe dem. Det, de især kan 
hjælpe med er jo sådan nogle jobsøgningskurser, men det er jo igen det der individuelle der, hvor man ligesom.. De 
hjælper en i konkurrencen med andre. Det er den der fællesskabsideen, der oprindeligt lå i fagforeningen, den er der jo 
ikke.  
[00:20:05.16] Interviewer: Er det generelt sådan, at du ser det billede blandt de unge, og så den ældre/voksne er mere i 
sådan den traditionelle tankegang omkring fagforeninger? 
[00:20:13.24] Bent: Ja nok lidt. Ja.  
[00:20:20.00] Interviewer: Hvad er vigtigst for dig ved at være medlem af en fagforening? 
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[00:20:23.07] Bent: Hvad der er vigtigt for mig? Jo men det er, at den står klar til at, hvis jeg oplever en grov 
uretfærdighed på arbejdet fx får en fyreseddel, som måske ikke er ordentligt, logisk begrundet eller sådan noget. Der 
har man brug for fagforeningen. 
[00:20:51.26] Interviewer: Ja, så sådan en slags sikkerhedsnet, rygdækning. 
[00:20:51.26] Bent: Ja, og så kunne man så sige at forhandle løn, men det kan man heller ikke bruge Djøf til, fordi de er 
individuelle stræbere, og man sidder i en situation og forhandler med en arbejdsgiver. Fordi det kan man ikke rigtig 
bruge dem til. De kan lægge noget.. de kan lægge et generelt niveau, det kan de selvfølgelig, og det gør de vel også. Tja. 
Så det bør.. det er det, man kan bruge fagforeninger til.  
[00:21:20.08] Interviewer: Okay. Er det vigtigt for dig, at din fagforening tilbyder sådan økonomiske tilbud, som fx 
billig forsikring og bank og den slags ting?  
[00:21:25.20] Bent: Nej, det er ikke det, der er afgørende.  
[00:21:36.20] Interviewer: Okay. Jeg har sådan nogle papirlapper med, og dem vil jeg spørge, om du ikke lige vil 
prioritere for mig [opremsning klippet ud] 
[00:21:45.25] Bent: Ja, det er jo ud fra min egen situation.  
[00:22:33.09] Interviewer: Ja, "Individuel støtte og rådgivning" [placeres øverst] 
[00:22:33.17] Bent: Ja, det er jo fordi jeg har været i en situation, hvor jeg ikke har haft nogen kollegaer, der var med i 
Djøf. Og fordi jeg kom til at arbejde i udlandet og så.. Så der har jeg ikke kunne brug dem. Og desuden er Djøf ikke til 
for sådan nogle.. altså den der branche, altså bistandsbranchen.. ja, man er med... Det er ikke Djøf. Det siger ikke dem 
noget. Det har de ikke forstand på, og det er der ikke nogen, der har forstand på. [kollektiv forhandling placeres som nr. 
2] Ellers så er det jo denne her. "Muligheden for at deltage i kurser og arrangementer", ja altså jo tak. Altså de har.. man 
ser jo jævnligt alle de der flotte kurser, de tilbyder, sommeruniversitet osv. Men så er der jo så lige, læg lige tre-
firetusin. Det gør man jo ikke, altså. Så skal de... "Professionelle netværk", altså, ja det var jo så det, når man står uden 
job.  
[00:23:34.19] Interviewer: Ja, det kan det fx være.  
[00:23:36.23] Bent: Ja. Så det ville jo være okay [placeres som nummer fire]. "Fagligt fællesskab", altså nej, for lige 
med mit område er lidt stedbarn i Djøf. Så ja, så kommer de her tre vel sammen altså.. [kurser og arrangementer, fagligt 
fællesskab og økonomiske fordele]. Billig forsikring.. Har de en billig bank?  
[00:24:08.02] Interviewer: De har et samarbejde med Lån og Spar Bank, men præcis hvad det indeholder, det ved jeg 
ikke.  
[00:24:08.02] Bent: Nå okay. Vi er i sådan en bank med nogle andre værdier, øko-noget og sådan noget. Merkur Bank 
hedder den, så vi har bank ud fra det.  
[00:24:25.23] Interviewer: Okay.  
[00:24:28.24] Bent: Altså i princippet er den her "Fagligt fællesskab".. for det er jo 'i princippet', fordi det er ikke noget 
jeg har kunne bruge. Nej, ikke i Djøf-sammenhæng. Så længe der er.. mine kollegaer har jo så været andre udlændinge 
fra hele verden. De er jo så ikke medlem af Djøf. Og i Kommunerne var der ikke nogen kollegaer indenfor 
integrationsverdenen, som var medlem af Djøf. Så jeg vil sige de tre, de ligger ligesom sammen. Det var helt fint at med 
i den ude på Stevnsfortet. De laver jo sådan nogle ting. Der var også, hvor vi har inde og se på.. i Roskilde en gang i 
Retten i Roskilde, hvor de forklarede, hvordan det foregik. Så det var også ret.. det er meget godt.  
[00:25:26.25] Interviewer: Ja, så sådan nogle lidt sociale arrangementer.  
[00:25:27.15] Bent: Ja, sociale arrangementer. Også fordi de har ikke kostet noget. Dem laver de en gang imellem. Det 
har været fint.  
[00:25:39.21] Interviewer: Så vil jeg spørge dig om noget lidt andet. Ville du kalde dig selv djøffer? 
[00:25:44.10] Bent: Nej egentlig ikke.  
[00:25:50.02] Interviewer: Nej. Hvad ligger du i betegnelsen djøffer? Hvordan forstår du det? 
[00:25:51.02] Bent: Jamen så er det jo især sådan nogle økonomer og jurister, folk tænker på. Sådan nogle, der sidder i 
staten eller i kommunerne og laver en række.. en mængde planer, sådan ud fra deres.. de teorier vi nu har, og som folk 
så kritiserer for ikke at have forstand på og ikke være i kontakt med virkeligheden.  
[00:26:15.16] Interviewer: Okay. Er du enig i det synspunkt? 
[00:26:20.00] Bent: Ja, delvist. Jeg kan ikke se, hvordan det skulle være anderledes, fordi sådan er samfundet jo splittet 
op. Man kan jo ikke forlange.. Det kan jo ikke være som i Kina, og ... Så .. jo, det er jeg, jo delvist.  
[00:26:51.17] Interviewer: Okay ja. Så vil jeg skifte lidt over til noget af Djøfs medlemskommunikation. Hvad 
modtager du fra Djøf? Kan du prøve at ridse det op? Altså bare hvad du lige kan huske. 
[00:26:58.14] Bent: Ja, men de har jo sådan en mail-ordning der med, hvor man får forskellige tilbud og 
diskussionsoplæg og sådan noget, som de sender ud en gang imellem. Om det ene og det andet. Så det er .. Det er jo fint 
nok. Jeg forventer heller ikke mere, altså. Altså der har været noget omkring stress og sådan den evige diskussion om 
glasloft eller ikke glasloft ikke, altså, som hænger mig langt.. nå ja. Hvis du ved, hvad jeg mener..  
[00:27:42.17] Interviewer: Nej, jeg skal lige have det uddybet, tror jeg, lige det med glasloftet der.  
[00:27:46.08] Bent: Om at der ikke er nok kvindelige ledere.  
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[00:27:48.18] Interviewer: Ah på den måde, ja.  
[00:27:49.08] Bent: Ja. Men sådan nogle oplæg sender de ud og henviser også til nogle aftener og sådan noget. Jeg har 
også været til sådan en aften der. Skrækkeligt.  
[00:28:10.13] Interviewer: Nå okay. Det fik du ikke så meget ud af, eller hvad? 
[00:28:10.13] Bent: Jo, jeg fik ud af det, at jeg synes det er for langt ude at det skal være.. Det er så min personlige 
mening. Hvorfor fanden skal det være et problem, altså? Hvis folk vælger det, de har lyst til, så skal de sgu have lov til. 
Og hvis der så er.. Hvis ikke så mange kvinder har lyst til de der chefjob, så fred være med det. Ja. Jojo. Der har været 
nogle interessante arrangementer, sådan løbende.  
[00:28:42.17] Interviewer: Okay, ja. Og dem får du information om på mail så?  
[00:28:46.03] Bent: Ja.  
[00:28:48.16] Interviewer: Ja, du nævnte også bladet.  
[00:28:48.27] Bent: Ja, jeg får også bladet. Der er altid sådan nogle historier om sådan et lysende eksempel der. Ja.  
[00:28:58.15] Interviewer: Læser du de informationer, du får fra Djøf? Bladet og mailen og sådan noget..  
[00:29:00.16] Bent: Ikke altid, men altså nogle gange. Bladet har jeg ikke læst i perioder, fordi det er kommet hertil og 
jeg har været i udlandet.  
[00:29:13.02] Interviewer: Det er klart, ja. 
[00:29:16.04] Bent: Men det, der er kommet på mail, har jeg så kunne læse. Men det var jo fordi, man læser jo for at 
følge med i, hvad der foregår i Danmark.  
[00:29:24.02] Interviewer: Ja, det er klart. Så bliver det også en nyhedskanal for dig, så du kan følge med i, hvad der 
foregår. Hvad er vigtigst for dig at modtage fra Djøf?  
[00:29:28.20] Bent: Jamen det er da selvfølgelig vigtigt nok at modtage informationer om, hvad de laver og hvad der 
foregår og hvad der er oppe, hvad de anser for vigtigt. Det skal jeg jo kunne bruge for ar vurdere, om jeg fortsat vil 
være medlem.  
[00:29:52.22] Interviewer: Ja, hvad de anser for at være vigtigt, og hvad de prioriterer. Ja okay. Jeg har to eksempler 
med, jeg gerne vil vise dig og lige høre din mening om, og hvad du tænker. Det første det er sådan en annonce i bladet.  
[00:30:16.23] Bent: Jamen den er jeg bare bladret forbi. Det er så også fordi, Linda min kone, hun står for egentlig for 
forsikringerne, så den ville jeg være gået udenom.  
[00:30:34.12] Interviewer: Hvad synes du det siger om Djøf, at de har sådan en annonce med i bladet?  
[00:30:39.02] Bent: Jeg synes.. egentlig synes jeg ikke særligt om det, fordi det er jo ikke det, der burde være deres.. det 
burde ikke være det, de går op i. Og jeg vælger ikke fagforening ud fra, om de har en billig forsikring. Det gør jeg ikke.  
[00:30:55.24] Interviewer: Hvad synes du det siger om Djøfs syn på medlemmerne? 
[00:30:58.00] Bent: Det er jo... at de forsøger at købe dem. Altså.. For at undgå at for mange melder sig ud pga. forhøjet 
kontingent. Ja. Men det er jo en fordel at have det der PBS der, kan man sige. Fordi det kører bare, og så bliver jeg ikke 
konfronteret med hver måned, hvad det egentlig koster.  
[00:31:29.05] Interviewer: Nej, det sker automatisk.  
[00:31:31.20] Bent: Ja, jeg tror det har noget betydning.  
[00:31:34.06] Interviewer: Ja, det tror jeg du har ret i.  
[00:31:43.07] Bent: Nej, det der kunne de godt undvære for min skyld.  
[00:31:46.29] Interviewer: Okay. Det andet eksempel, jeg har me, er Djøfs profilbrochure. Du behover ikke læse det 
hele, men bare bladre i den og sige mig om det, du ser.  
[00:32:01.26] Bent: Ja. Er det layoutet jeg skal kigge på eller hvad? 
[00:32:29.08] Interviewer: Taler det til dig fx? Synes du det ser interessant ud? 
[00:32:29.08] Bent: Altså det viser jo ret tydeligt den verden, som vi så snakkede om, at folk kritiserer Djøf for. De er i 
en verden, som er fjerne fra folks almindelige dagligdag. Det kan du jo se og læse ud af billederne. Det kan man da 
sige. Hvor man.. ja. Men ellers.. Jeg er jo glad for, at de gør de ting, der. Jeg har også brug for det, og har især brug for 
det nu, når jeg nu bliver arbejdsløs. Så jeg håber de kan.. at jeg vil kunne bruge dem til noget, og det jeg har brug for er, 
at de kigger på... Altså det uretfærdige i det her land er, at alle snakke om det grå guld, men der sgu ingen der vil ansatte 
dem.  
[00:33:21.03] Interviewer: Ja, det er et paradoks. Så indholdet taler egentlig til dig i den der, altså de ting, der står, 
overskrifterne og..  
[00:33:24.25] Bent: Ja. Ja indholdet er godt nok. Og så står de og ser professionelle ud, men det er de ikke 
nødvendigvis, skal man jo lige huske.  
[00:33:47.23] Interviewer: Okay. Og hvad med det her Stiller dig stærkere, rammer det dig? 
[00:33:53.09] Bent: Ja, det gør det da. Det er da bedre end, absolut meget bedre, end hvis jeg ikke havde. Det er også 
derfor, jeg betaler med rimelig glæde. Jeg har aldrig tænkt nærmere over, at jeg ikke skulle.  
[00:34:09.06] Interviewer: Hvad synes du, at denne her siger om Djøf? 
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[00:34:09.17] Bent: Jamen det siger jo, at det er en eliteforening, og det er.. og den siger også, at den ikke er en 
fagforening sådan som de andre, fordi den er både for arbejdsgiver og lønmodtagere blandet sammen, så det er jo 
anderledes.  
[00:34:30.20] Interviewer: Ja, og hvad synes du den siger om Djøfs syn på medlemmener?  
[00:34:32.06] Bent: Jamen Djøf betragter jo medlemmerne som individualister. Så det med den kollektive, stå sammen, 
det er ikke Djøf. De arbejder for den enkelte. Det er også derfor, de er rimelig succesfulde. Sådan er tendensen jo i dag.  
[00:35:10.01] Interviewer:  Så er det noget du savner, at der sådan lidt mere kollektiv stil over Djøf.  
[00:35:05.01] Bent: Det er måske så meget sagt. jeg mener. Det var bedre tider dengang, hvor man synes der var noget 
sammenhold og man kunne lave strejker og råbe ned med regeringen og sådan noget, men det er fortid. Det kan man 
ikke leve på.  
[00:35:32.28] Interviewer: Synes du generelt Djøf rammer dig med deres kommunikation? 
[00:35:34.25] Bent: Det har jeg ikke tænkt så meget over. Nu spiller de ikke så stor en rolle i min dagligdag, så at jeg 
tænker over, om de nu har kommunikeret ordentligt til mig. Det har jeg ikke tænkt på.  
[00:35:54.14] Interviewer: Når du fx får mailen. Synes du.. er det interessant for dig det, de sender?  
[00:35:57.18] Bent: Jaja, det er okay. Og de har også taget nogle gode diskussioner op og sådan noget. Og også nogle, 
som jeg som sagt ikke er enig i fx den der med ligestilling og glasloft-diskussionen og sådan noget. Den bliver for langt 
ude synes jeg.  
[00:36:24.12] Interviewer: Følger du, at de forstår dig og den måde du gerne vil være medlem på? 
[00:36:27.05] Bent: Nej. Men det er jo fordi, mit område det er som sagt stedbarnsområde inden for Djøf. De forstår det 
ikke rigtig. Men jeg er jo med der, fordi der ikke er andre steder man kan være. De har ikke forstand på NGO-verdenen.  
[00:36:54.10] Interviewer: Og det er der heller ikke nogen andre der har så? 
[00:36:55.02] Bent: Nej.  
[00:36:56.15] Interviewer: Så det er måske egentlig et lidt tomt område i blandt de danske fagforeninger.  
[00:37:00.26] Bent: Ja, det falder lidt udenfor.  
[00:37:01.25] Interviewer: Okay. Hvad kunne Djøf gøre for at ramme dig endnu bedre med kommunikationen? 
[00:37:06.06] Bent: Jamen så skulle de ligesom sætte sig ind i og målrette noget mod den gruppe der, som arbejder med 
NGO-arbejde. Altså forskellen er, at NGO-arbejde er ikke, der tænker du ikke profit hele tiden, og bundlinje og sådan 
noget. Det er nok den store forskel. Der er nogle andre værdier vi arbejder ud fra, og der passer Djøf,... Det forstår Djøf 
nok ikke.  
[00:37:34.27] Interviewer: Nej, og det er jo egentlig også meget sigende det, du beskrev før med billederne i brochuren 
- meget business, og det passer måske ikke overens med den verden, du er i til daglig.  
[00:37:46.26] Bent: Nej, det er en helt anden verden.  
[00:37:53.22] Interviewer: Ja, super. Jeg har ikke flere spørgsmål. Har du noget du gerne vil tilføje eller spørge om her 
til sidst? Noget du ikke synes, vi er kommet omkring? 
[00:37:54.26] Bent: Nej, det... Det er der ikke. De kunne godt... det vil jo vise sig.. Men jeg vil gerne have at de gør 
meget for den der situation med ældre på arbejdsmarkedet. Det er mit primære problem, for umiddelbar bliver det.. Der 
er faktisk en lov, der siger, at man ikke må diskriminere mod køn, religion, race og alder. Og en masse af de der 
firmaer, når du søger, så er det jo online, og når folk kommer ind online, så kommer der et spørgsmål med alder, og du 
kan ikke komme videre før, du har skrevet det. Og det er jo egentlig ulovligt, og hvis jeg ser det igen så vil jeg nok.. 
kunne jeg godt tænke mig at prøve at ringe til Djøf, om de vil gøre noget omkring det.  
[00:39:17.20] Interviewer: Ja, det er en interessant problemstilling. Tak for dit bidrag. Jeg synes der var rigtig meget, 
jeg kunne bruge, så det var rigtig fedt.  
[00:40:27.09] Bent: Man skal ikke forvente noget med sammenhold i Djøf. Det er slet ikke det, de er der for. Der var 
SID noget helt andet.. en helt anden måde.  
[00:40:35.14] Interviewer: Ja, så man kommer måske til at stå meget alene som jobsøgende.   
 

D: Interview med Karina 
[00:00:28.23] Interviewer: [introducerer. Introduktion klippet ud]. Vil du ikke starte med at præsenterer dig selv, hvor 
gammel du er, hvad du laver osv. bare kort? 
[00:01:35.28] Karina: Jeg er 52 år. Jeg blev juridisk kandidat i 1985. Jeg har været stort set hele mit liv i 
Kriminalforsorgen. Jeg har været to år i anklagemyndigheden i København. Og ellers har jeg været i Kriminalforsorgen 
i snart 29 år, og har været rigtig mange steder i direktoratet og har været ude på et fængsel, så jeg kender på 
centraladministrationen og de decentrale niveau. Og så har jeg de sidst 10 år-12 år, hvor meget det nu er, været leder og 
har brugt næsten al min tid til også at undervise på vores egne uddannelse…  
[00:02:43.01] Interviewer: Ja, og hvad er sådan din stillingsbetegnelse nu? 
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[00:02:43.01] Karina: Nu er jeg kontorchef i direktionssekretariatet med ansvar for det politiske, for al kommunikation 
og for internationale sager… 
[00:03:34.00] Interviewer: Okay. Og hvor længe har du været medlem af Djøf? 
[00:03:37.26] Karina: Siden jeg blev færdig i 85.  
[00:03:43.23] Interviewer: Okay, og har du været medlem af nogen andre faglige organisationer? 
[00:03:43.23] Karina: Nej. 
[00:03:46.22] Interviewer: Nej, okay. Vil du ikke prøve at beskrive dit medlemsskab af Djøf?  
[00:03:55.29] Karina: Jamen jeg tror aldrig jeg har brugt det særlig meget, sådan personligt. Jeg har kun søgt én stilling 
i mit liv, og det var denne her, og der var ikke noget, jeg skulle bruge Djøf til. Det var en helt almindelig 
sekretærstilling, hed det dengang. Så blev man fuldmægtig efter to år. Så der brugte jeg ikke Djøf, andet end man kan 
sige, de var på baglinjen i og med det var en overenskomststilling, så de har jo selvfølgelig været inde og tjekke via den 
lokale Djøf her i huset. Så i første mange år brugte jeg dem bare til at følge med i Djøfbladet, til at se hvem der havde 
fået hvilke stillinger og sådan noget, personale var det vigtigste. Det var altid det, jeg læste først. Og så eller så bladrede 
jeg lidt rundt. De senere år har jeg benyttet mig af en del af de tilbud de har haft om gå-hjem-møder af forskellig 
karakter, som jo typisk er de der to-tre timer og et fagligt afgrænset emne. Senest var det noget om hele det her 
tavshedspligten og embedsmændenes forpligtelser og sådan noget, på bagrund af Nordskov-udvalget. Og så har jeg her 
for nylig meldt mig til et ledernetværk, som Djøf har etableret, og som så ikke kom igang her i marts-april, hvornår det 
skulle have startet, fordi der var for få, så det skal først starte i september. Og det glæder jeg mig til at være sammen 
med nogle andre for min egen udviklings skyld, fordi jeg synes det er ikke så meget jeg når rent fagligt, men de ting der 
optager mig nu, er også mere de ledelsesmæssige ting og forandringsledelse, hele reorganiseringsprojektet osv., så 
derfor synes jeg det kunne være sjovt at være sammen med nogle andre ledere. Andre dele af det offentlige Danmark.  
[00:05:54.17] Interviewer: Ja, så det er for offentlige chefer det netværk.  
[00:05:54.17] Karina: Ja.  
[00:05:55.29] Interviewer: Okay. Så hvis du skulle sætte et gennemsnit på, hvor tit vil du tro, du er i kontakt med Djøf 
på den ene eller den anden måde i løbet af sådan et år? Altså til arrangementer eller hvad det nu kunne være? 
[00:06:07.05] Karina: Det ved jeg ikke, altså hvis man siger kontakt, at det skal have været om man så må sige 
gensidigt, så der har været en eller anden udveksling, så har det måske været en to-tre gange om året, mens der kommer 
jo en del mails, altså push-up, hvor man får informationer om forskellige ting, hvor meget af det er noget, jeg går ind og 
kigger på og, jamen det er ikke mit interessefelt, eller det passer ikke - der er jeg på ferie, eller hvad man nu gør, men 
hvor man ikke gør noget aktivt og går ind og tilmelder sig, så man kan sige, jeg kigger jo meget de der mails der 
kommer. Det gør jeg faktisk. Hvis jeg skal sige noget omkring mit Djøf tilhørsforhold, så er det nok idag nok mere via 
mail end via Djøfbladet fx. Det kan godt være uåbnet. Bladrer nogle gange stillingerne og sådan noget. Læser en enkelt 
eller to artikler, som typisk har et eller andet relevans for mig, eller jeg synes er interessant, men det er ikke meget jeg 
bruger det kommunikationsform. Og selve Djøf, at ringe til dem, altså spørge dem om noget, løntillæg eller andet. Det 
har jeg aldrig gjort. Vi har jo en cheflønsforhandler her i huset, som forhandler for Djøfchefernes vegne, og det gør han 
jo ganske udemærket, og jeg har ikke selv fået en stilling, hvor jeg skulle ind og definere et lønniveau eller nogel tillæg 
eller nogle vilkår i kontrakten, hvor jeg har skulle bruge Djøf. Så jeg har faktisk aldrig tror jeg ringet til dem og spurgt 
dem om noget som helst.  
[00:07:42.03] Interviewer: Okay. Hvad giver det dig at være medlem? 
[00:07:46.11] Karina: Et tilhørsforhold til en faggruppe, som jeg føler mig som en del af. Tror jeg. Og en viden om, at 
der er nogen, der interesserer sig for det, jurister og økonomers område og faglig udvikling og... Hvad skal man sige,... 
rolle i statsadministrationen, som jo er der, jeg er, og forfægter synspunkter i forhold til hvordan man etisk skal opføre 
sig og sådan noget. Det synes jeg er fint, at der er et talerør for ens faggruppe.  
[00:08:28.20] Interviewer: Ja, okay. Hvad kunne eventuelt får dig til at engagere dig mere i dit medlemsskab? 
[00:08:28.20] Karina: Det ved jeg faktisk ikke. Altså man vil jo typisk engagere sig mere, hvis man har et konkret 
behov. Og når man ikke har det, så bliver ens tid prioriteret ud fra, hvad det er man skal nå. Så det er ikke sådan, at jeg 
kan sige, at det skulle lige dét til, så ville jeg interessere mig mere for det. For jeg tror sådan et medlemsskab og brugen 
af det er meget behovsbestemt. Så der vil også være forskellige perioder af ens liv, hvor man er mere brug for dem end 
andre, netop hvis man skifter job eller gør noget andet. Og da jeg jo ikke skifter job, så er har der ikke været ligesom 
nogel naturlige anledninger til, hvor man ville bruge dem. Så jeg tror ikke man kan sige, at hvis de gjorde sådan eller 
sådan, så ville jeg have en tættere relation til Djøf. Det tror jeg faktisk ikke, fordi det er behovsbestemt.  
[00:09:22.16] Interviewer: Ja. Præcis. Hvad kunne eventuelt få dig til at melde dig ud? 
[00:09:32.25] Karina: At de opførte sig tåbeligt på en eller anden måde. Eller havde en holdning eller en stemme i 
debatten, som jeg slet ikke var enig i, så tror jeg jeg kunne finde på at melde mig ud, fordi jeg ikke vil være medlem af 
noget, hvor jeg ikke grundlæggende er enig i de synspunkter, der bliver fremført i debatten. Fordi jeg så bliver taget til 
indtægt for at jeg jo er en af dem. Så hvis jeg ikke var enig med dem, så ville jeg melde mig ud. Og det er meget på det 
etiske, det holdningsmæssige. Hvis jeg ikke var enig med dem i det, så ville jeg melde mig ud.  
[00:10:13.24] Interviewer: Og hvad er det fx for nogle områder, som det kunne handle om? 
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[00:10:17.19] Karina: Det kan have noget at gøre med, hvordan man skal behandle medarbejdere, hvordan ens 
arbejdstid skal forløbe, hvad man kan blive udsat for, hvad man skal tåle af forskellige ting. Og hvis ikke det falder 
indenfor, hvordan jeg synes man skal behandle medarbejdere eller chefer fx, for de bliver også behandlet rigtig hårdt 
indimellem, så tror jeg jeg ville sige, ej, så er vi for langt fra hinanden til, at jeg vil være medlem af denne her forening.  
[00:10:56.24] Interviewer: Hvordan ser det ud i din omgangskreds? Er folk medlemmer af fagforeninger? 
[00:10:59.01] Karina: Ja. Altså alle de djøffere, jeg kender, de er medlem af Djøf. Og det tror jeg er meget sådan, det 
gør man. Altså.. jeg ved ikke herinde i huset, om der er enkelte, der ikke er medlem af Djøf. Vi er jo meget juristtunge, 
og jeg tror faktisk at, ja det ved jeg ikke, 95-97-98 % er medlemmer. Der kan godt være en enkelt eller to, der ikke er 
det, men der er en tradition for, at man er medlem af en fagforening. Så det.. og det tror jeg, det er der i vores gebet. 
Altså min mand er jo ikke med i en fagforening, har aldrig været det, kunne ikke drømme om at være det. Og har været 
privatansat altid og it og sådan noget, der har været en anden, meget anderledes tradition eller kultur omkring det at 
være... Han startede jo også i Mærsk i 12 år, og der er der jo meget sjældent nogen i fagforeninger, så jeg tror at det er 
noget med hvor man er vokset op og hvad det er for en gruppe man er i. Om der er en tradition for at man gør det eller 
man ikke gør det, og helt klart et indtryk af, at juristerne, det er nogen, der er medlem af Djøf. Så det er de fleste tro jeg. 
Jeg kender ikke nogen, der ikke er.  
[00:12:15.02] Interviewer: Okay. Er det noget der bliver diskuteret over middagsbordet i din omgangskreds? 
[00:12:22.00] Karina: Nej. Det er det ikke. Altså hvis man endelig diskuterer et eller andet, så er det typisk et enkelt 
tema, der er oppe i tiden. Så det er ikke om man skal være medlem eller ikke-medlem. Altså, det er et spørgsmål om på 
et tidspunkt, om man skal blive medlem af en a-kasse eller ikke en a-kasse. Det er ikke et spørgsmål om man skal være 
medlem af en fagforening. Så. Da jeg blev tjenesteman, meldte jeg mig ud af a-kassen.  
[00:12:57.00] Interviewer: Hvad er vigtigst for dig ved at være medlem af en fagforening? 
[00:12:58.06] Karina: Det er vel både noget med identitet at gøre, men også det, at der er nogen til at forfægte ens 
rettigheder, hvis man kommer ud i noget, hvor man ikke selv kan overskue. Det kunne være en afskedigelsessag, hvor 
man tænker, der er det nu godt, at man har nogen, som kender alt til regler, og som er MIN repræsentant, og nogen som 
der kan bakke mig op i fx en afskedigelsessag. Så det tror jeg, det er det der med at have en, der er på min side.  
[00:13:37.26] Interviewer: Er det vigtigt for dig, at din fagforening tilbyder konkrete økonomiske tilbud, sådan som 
forsikringer og bank og sådan nogle ting? 
[00:13:45.04] Karina: Nej. Det er det faktisk ikke.  
[00:13:51.09] Interviewer: Er det noget, du har benyttet dig af? 
[00:13:51.09] Karina: Ja, det har jeg faktisk. Her sidst vi skiftede forsikring, der valgte jeg Codan, fordi der var en 
aftale med Djøf, men ellers har jeg faktisk ikke gået specifikt efter det. Men fordi jeg jo er Djøf-medlem, var det så 
gode rabatter i Codan, så det endte med, vi valgte Codan. Så man kan sige, indirekte har jeg jo så brugt mit 
medlemsskab på den måde. Men det er ikke noget jeg har gået specifikt og kigget efter.  
[00:14:19.10] Interviewer: Jeg har taget sådan nogle små papirlapper med med nogle fordele ved at være med i en 
fagforening [opremsning klippet ud]. Vil du prioriterer dem for mig? 
[00:14:19.26] Karina: Ud fra sådan en individuel betragtning tænker jeg, at den vigtigste for mig ville være, at jeg 
havde den der "Individuelle støtte og rådgivning ved ansættelse og afskedigelse", fordi den er meget i forhold til hele 
ens livsgrundlag, hvor man har et job og man har det på nogle ordentlige vilkår. Og så tror jeg, nu hvor jeg er på det 
sted i mit professionelle liv, at så er det noget med "Netværk", og så er det selvfølgelig dejligt, at der er nogen der vil 
tage "Forhandlingerne om bedre løn og ansættelsesvilkår", og så kommer "Kurser", og så "Fællesskab med kollegaer" 
og så til sidst nogle "Økonomiske fordele".  
[00:15:52.29] Interviewer: Okay. Fornemt. Ville du kalde dig selv Djøffer? 
[00:15:57.25] Karina: Ja.  
[00:16:02.00] Interviewer: Ja, og hvad lægger du i den betegnelse? 
[00:16:02.00] Karina: Ikke andet end, jeg er akademisk ansat. Det er ikke fordi jeg har en særlig profil, fordi jeg er 
Djøffer. Mere den periode, hvor djøffiseringen var så meget oppe i tiden, hvor det var nærmest et skelsord at være 
djøffer. Der oversatte jeg det bare for mig selv med, at jeg var akademisk medarbejder med juridisk baggrund, så jeg 
har ikke noget sådan særligt forhold til det.  
[00:16:35.08] Interviewer: Nej, så hvordan ville du karakterisere djøffere som gruppe? Hvad karakteriserer en djøffer? 
[00:16:39.02] Karina: En akademisk uddannet person, som har nogle specialer indenfor enten økonomi eller jura eller 
hvad som helst. Som jeg tænker ikke er særlig praktisk anlagt. Det tænker jeg tit, når jeg tænker djøffer, nå men det er 
sådan nogle der, måske er lidt for teoretiske nogle gange i forhold til virkeligheden. Så det kan man.. nå... Men når man 
så har været nogle år ude i virkeligheden, så bliver den der måske meget teoretiske, akademiske facade, man har, pudset 
lidt af i forhold til den praktiske, virkelige verden, når det mødes.  
[00:17:27.14] Interviewer: Ja, okay. Ser du dig selv som en del af, når folk siger "Vi djøffere"? 
[00:17:30.08] Karina: Det ved jeg ikke, om jeg gør. Jeg har ikke tænkt over, om jeg på den måde føler det faglige 
fællesskab. Det er tror jeg mest sådan i sådan mere humoristiske sammenhænge end egentlig faglige sammenhæng.  
[00:17:58.05] Interviewer: Okay, og hvad kunne det fx være? 
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[00:17:58.14] Karina: Jamen det er mere den der med, når man diskuterer noget med andre erhvervsgrene, altså, så 
bliver det 'Vi djøffere vi kan jo dit og dat' eller 'vi kan jo altid skrive os ud af det' eller... så det bliver mere den der 
humoristiske brug af begrebet.  
[00:18:18.04] Interviewer: Ja, okay på den måde. Så vil jeg skifte lidt over til at snakke om Djøfs kommunikation. Kan 
du ridse op for mig, hvad modtager du fra Djøf?  
[00:18:20.28] Karina: Jeg modtager jo medlemsbladet. Lidt efter alle andre, fordi postvæsenet er langsomme i Birkerød, 
så jeg får det altid 2 dage efter de andre. Så når nogen har læst noget i Djøfbladet, så har jeg aldrig fået det. Og ja, så får 
jeg mails fra dem. Og det er vel den kommunikation vi har med dem. Bladet og så mails.  
[00:18:55.24] Interviewer: Okay. Og hvad for noget af det er det vigtigste for dig? 
[00:18:57.09] Karina: Altså hvis man tager det vigtigste i forhold til, hvad får jeg læst, så er det mailsne. Fordi de typisk 
er korte og om et enkelt emne, enten et kursus eller en aktivitet eller et netværk eller noget andet, man så henleder min 
opmærksomhed på, at jeg skal overveje. Mens bladet har mange flere ting, så,.. ja så det er jo noget med, hvor meget tid 
har man, når man kommer hjem. Vil man så sidde og bladre i DJøfblad eller vil man gå ud i sin have? Altså, man 
prioriterer, hvad man vil bruge sin tid på, og der er det ikke Djøfblad jeg sidder og bladrer tit, men det... Hvis jeg 
endelig bladrer det, så er det fx når jeg tager det i tasken, når vi kører i sommerhus, fordi så er der en time. Så sidder jeg 
og bladrer i det. Så det er ikke sådan, jeg går målrettet, for nu er der ingen jeg kender under personalia mere, synes jeg, 
så den del af det... så er der ikke særlig mange stillinger mere. Så jeg bruger ikke ret meget tid på på Djøfbladet. Det er 
ikke fordi jeg ikke synes det er et meget lækkert magasin. Designmæssigt har jeg intet at udsætte på det, men det er 
simpelthen et spørgsmål om, hvad jeg vil bruge min tid på. Og når der ikke er noget i det, som jeg føler er meget vigtigt 
for mig og mit arbejdsliv, så bruger jeg ikke så meget tid på det.  
[00:20:16.13] Interviewer: Nej. Okay. Så vil jeg vise dig et par eksempler her. Den første er en annonce fra Djøfbladet, 
som jeg vil høre hvad ud tænker om. Så hvad får du øje på ved den? 
[00:20:39.19] Karina: At det er en reklame for forsikring og at det er et bestemt forsikringsselskab og linket til Djøf 
[peger på de to logoer i bunden]. Og når jeg så læser det, kan jeg jo se, hvor meget rabat jeg får, og at man når man er 
mange, kan man få gode fordele. Det her er et eksempel på et fordelstiltag, som Djøf har forhandlet hjem.  
[00:21:10.00] Interviewer: Hvad tænker du om det? 
[00:21:14.14] Karina: Jamen jeg tror ikke jeg tænker noget særligt i forhold til denne her annonce. For mig er forsikring 
noget, man har og skal have, og vi gør jævnligt det... Vi, dvs. Jesper [Karinas mand], sådan hver tredje-fjerde år tager vi 
en tur rundt i forsikringsselskaberne og kigger på, hvad de tilbyder, for at være sikker på at vi dels har den bedste 
dækning og den bedste pris. Og sidst da vi gjorde det, der kom Codan op, fordi vi havde mit Djøfmedlemsskab at 
bringe med ind i det, som så giver de der rabatter, så var de billigst. Og så interesserer det mig så mere, hvordan 
forsikringsselskabet er i forhold til, hvordan de behandler deres kunder og hvor svært det er eller hvor nemt det er at 
komme i kontakt med dem osv. Om servicen er i orden. Men det er ikke sådan at jeg sidder specifikt og kigger efter, 
hvad Djøf mon har fået forhandlet hjem, men står jeg og skal have ny forsikring, så tænker jeg, nåja, men der er jo også 
Djøf har jo også nogle muligheder og så lige tjekke det.  
[00:22:25.01] Interviewer: Taler den til dig sådan en annonce der? 
[00:22:26.28] Karina: Den der synes jeg bare generelt er kedelig, men det er sådan.. meget meget kedelig. Men sådan er 
det. Det er bare tekst, og så en grønlig farve. Og det var det, der var det muntre der.  
[00:22:48.14] Interviewer: Ja, hvad synes du den siger om Djøf? 
[00:22:48.14] Karina: Det ved jeg ikke, man kan sige, det her er jo en kombineret Djøf og forsikringsreklame, så jeg 
ved ikke hvem det er der står for at lave reklamen, om det er Djøf eller det er Codan, eller det er joint venture. Men jeg 
synes, der er ikke meget spræl i den. Det er ikke sådan en, hvor jeg tænkert, nejjj, der kommer til at være mange mange, 
der vil have det her produkt.  
[00:23:11.27] Interviewer: Nej. Hvad synes du den siger om Djøfs syn på medlemmerne?  
[00:23:18.14] Karina: At de tænker at vi, vom alle andre danskere, godt kan lide at få noget rabat, så hvis man kan 
skrive et eller andet med op til topgtrdive % rabat, så kan det være det vækker liv i nogle af medlemmerne, der tænker, 
det må vi have tjekket op på.  
[00:23:40.04] Interviewer: Okay. Har du ellers noget, du vil tilføje til den der? 
[00:23:42.01] Karina: Næ, det tror jeg ikke.  
[00:23:47.01] Interviewer: Fint. Så har jeg et enkelt andet eksempel. Det er Djøfs profilbrochure. Du skal ikke læse det 
hele, men bare bladre lidt i den og sige mig, hvad du tænker om den. 
[00:23:54.29] Karina: Jeg synes det er et meget flot profilmagasin. Lige da jeg åbnede det, tænkte jeg, det virker godt 
nok kedeligt, fordi jeg nåede to-tre sider hen, og det er bare sådan, ja okay.. Det ligner en eller anden årsrapport. Men 
når man så lige får bladret videre, så synes jeg, at den måde de har stillet det op på dels med billede og så de der 
tekstbokse, som ikke er for lange og så med meget overskuelige og informative i forhold til, hvor man skal gå hen og få 
at vide... Det er rigtig flot. Jeg synes det er nogle meget flotte billeder, og så lufter det lidt af trygsværte. Jeg synes det 
er meget flot.  
[00:25:44.09] Interviewer: Taler den til dig? 
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[00:25:44.09] Karina: Ja, det gør den. Det synes jeg den gør. Jo virkelig.  
[00:25:56.14] Interviewer: Hvis du kigger på forsiden en gang, der har de sådan denne her tagline Stiller dig stærkere. 
Hvad tænker du om den? 
[00:26:03.00] Karina: Det synes jeg er en udemærket oneliner til en fagforening, altså fordi den signalerer, at med os i 
ryggen, så er du stærkere. Til gengæld, da jeg så billedet [på forsiden] synes jeg slet ikke det talte til mig. Teksten gør, 
men billedet ligner et eller andet skolegårdsbillede eller et eller andet, hvor jeg ikke sådan lige forbandt noget med 
billede og teksten. Men jeg synes selve onelineren er rigtig god, ligesom de der Du gør en forskel [inde i brochuren], så 
synes jeg det er meget rammende.  
[00:26:49.17] Interviewer: Hvad synes du den siger om Djøf den brochure? 
[00:26:50.28] Karina: Jeg synes den signalerer, at det er en professionel organisation, som laver noget der er lidt 
lækkert, og som ikke er sådan noget Bilka-reklame-aftigt. Men sådan gennemarbejdet og flot layoutet og tænker på, om 
de er miljørigtige og trykt de rigtige steder.. Nej, jeg synes faktisk det er meget Djøf-agtigt på en eller anden måde.  
[00:27:27.17] Interviewer: Hvad synes du den siger om Djøfs syn på medlemmerne? 
[00:27:33.03] Karina: At de vel synes at de er noget, og altså, og man ikke spiser dem af med sådan et eller andet sådan 
andenrangsprodukt, men der er noget der sådan er pænt og lækkert. Og holdbart. Det synes jeg.  
[00:28:03.21] Interviewer: Ja, har du ellers noget, du vil tilføje til den? 
[00:28:07.28] Karina: Jeg synes de skulle overveje deres forsidebillede, hvis de skulle genoptrykke den, for jeg synes 
virkelig ikke det signalerer noget som helst i forhold til at stille dig stærkere, og hvor jeg synes, at når man kommer ind 
i den og nu... Hvad er en djøffer.. Men alle de der billeder af kontorer og mødelokaler.. Det er jo meget smukke og 
æstetisk flotte billeder, og så synes jeg bare, at det billede på forsiden har bare ingenting med det her at gøre. Jeg ved 
ikke, hvor det er kommet fra. Men de andre synes jeg... 
[00:28:43.25] Interviewer: Ja, det er faktisk rigtigt set, at forsidebilledet skiller sig ud fra de andre billeder.  
[00:28:49.08] Karina: Ja, det gør det meget. Det er en anden.. andet udtryk og en anden kvalitet på en eller anden måde. 
Og det er lidt underligt, at der er så stort et mismatch mellem forsiden og indholdet, altså, fordi de fleste menneske har 
jo altså en forventning ud fra hvordan de ser produktet sådan lige umiddelbart. Altså en forside siger alt om, om du vil 
læse denne her krimi eller kærlighedsroman eller brochure. Altså, der er jo rigtig mange, der vælger på forsiden. Men 
jeg synes bestemt at det her, det er sådan... sådan lidt 80'er-agtigt. Sådan nogen reklamer, der stod sådan rundt imkring i 
sådan nogle holdere på en eller anden måde. Altså det signalerer overhovedet ikke Djøf for mig. Men indholdet gør, 
altså jeg synes det er ne meget fin publikation. Men ikke forsiden. Nogle gang kan man jo, når man får en forklaring på, 
hvad har været ideen elle rintentionen med forsiden sætte sig ind i det, men man må bare ikke, synes jeg, lave en 
forside, som er så svær at tolke til noget, hvor 80.000 medlemmer... hvor nå, hvis alle sidder der ligesom mig og tænker, 
hvad fanden er det her for noget, så har man ikke ramt rigtigt. Altså det må gerne være anderledes og inspirere. Det 
behøver ikke være noget, man direkte forventer fx er det blad, jeg har liggende derovre, der hedder Faktum, som er 
vores profilmagasin, som kommer en gang om året, er jo helt anderledes end det, vi normalt har lavet og man kunne 
forvente fra os som Kriminalforsorg, men det er så for at få fat i nogen. Det er en helt anderledes stil, end de sædvanlige 
årsrapporter, vi har lavet. Og de denne her periode har vi så besluttet at lave det her. [længere forklaring om Faktum-
bladet er udeladt i transskriberingen]. Denne her [Djøfbrochuren] er simpelthen for grå og kedelig til at gå ud og fange 
nogen.  
[00:32:15.11] Interviewer: Synes du generelt at Djøf rammer dig med deres kommunikation?  
[00:32:17.00] Karina: Ja, jeg tænker at Djøfs kommunikation er Djøf-agtig, altså. Det er djøffere, der skriver til 
djøffere, og man er på bølgelægnde, fordi man har det samme sprog, og sådan vil det være i alle fagforeninger, fordi de 
er til for nogle medlemmer i en bestemt faggruppe, og it-fagblade og håndværksblade og djøfblade vil hver have deres 
særlige indhold og deres måde at kommunikere på, som svarer til medlemmerne, fordi man har nogen siddende, som 
også er den slags og er med indover, så man rammer målgruppen bedst måde. Det er så ikke så svært når det er djøffere, 
og der sidder djøffere og laver det. Det er måske sværere at sidde med et fagligt håndværk, hvor der sidder 
kommunikationsfolk og skal kommunikere på nogle håndværksfolks vegne, og som måske ikke helt har forstået det. 
Der tænker jeg her, at det er rimelig nemt, fordi man er i samme båd på en eller anden måde, rundet på en eller anden 
måde af det samme. Har den samme akademiske tilgang og baggrund, og derfor kommunikerer de på den måde, som vi 
forventer, der skal kommunikeres. Og det er derfor er det jo ikke så svært, hveken at være afsender eller modtager.  
[00:33:34.04] Interviewer: Kan du sætte lidt flere ord på, hvad du mener med djøf-agtig? Hvad ligger der i det? 
[00:33:35.25] Karina: Nårh jo, men det har jo simpelthen noget at gøre med sproget, det har noget at gøre med lixtallet, 
det har noget at gøre med, at man ikke starter forfra med alting og forklarer alt fra bunden af, fordi man antager at den 
målgruppe man har har en basal viden på et vist niveau, som gør at man ikke skal gøre det så omfattende eller forenkle 
det så meget, at man tænker... tror de ikke, vi kan læse indenad eller,.. tror de ikke, vi ved noget i forvejen, så det er det 
jeg tænker. Når man så er djøf-agtig, så kommunikerer man kan man sige nogenlunde  på det niveau, som hovedparten 
af medlemmerne jo er på, og derfor er der meget, man ikke behøver gøre lige så meget ud af, som hvis det var en anden 
faggruppe.  



Copenhagen Business School       Christina Juul Sørensen 
Cand.merc.(kom.)   06.10.2014 

   93 

[00:34:30.16] Interviewer: Ja, så det er sådan ud fra en fælles, akademisk forståelse, som folk har i forvejen, både 
afsender og modtager.  
[00:34:34.08] Karina: Ja, det tænker jeg, det er. Det er i hvert fald sådan jeg læser.. Og jeg ved godt, at mange af 
artiklerne er skrevet af freelance-folk osv., men det er alligevel sådan meget gennemstrømmende, at ... men selvfølgelig 
også fordi, de folk de interviewer osv. er jo djøffere, som udtrykker sig på den måde, som så bliver gengivet i artiklerne. 
Og det er hvad enten det er en studerende i New York eller det er en ambassadør et eller andet sted, eller en 
iværksætter-type i et mindre firma, har de allesammen et eller andet.. de er rundet af det samme, fordi man har tæsket så 
mange bøger igennem på den samme måde, så jeg tror hele den faglige opdragelse gør, at man tænker og formulerer sig 
på den måde.  
[00:35:28.06] Interviewer: Ja, præcis. Føler du, at Djøf forstår dig og den måde du gerne vil være medlem på? 
[00:35:31.10] Karina: Det har jeg ingen ide om. Jeg tænker, at man er jo bare én blandt de der mange, og jeg er så i en 
særlig gruppe nu, som hedder en chef-gruppe, og den tænker jeg da, at de forstå udemærket. Der sidder nogle folk der, 
som forholder sig til chefgruppen som sådan, eller lederne, og det tror jeg de gør rigtig udemærket. Det har jeg ikke 
tænkt på som sådan.. at de forstår mig som individ. Altså jeg har ikke sådan et fagforenings-individ-forhold til 
hinanden, fordi jeg er en del af en gruppe. Det er sådan jeg opfatter.. fordi jeg netop ikke bruger dem.. ret meget til 
nogen personlige ting. Altså, så melder man sig til nogle af de der tilbud de har om et netværk eller et gå-hjem-møde 
eller et eller andet, så jeg har ikke et særligt forhold til dem.  
[00:36:30.10] Interviewer: Nej, okay. Hvis Djøf skulle ramme dig endnu bedre med deres kommunikation, hvad kunne 
de så gøre anderledes?  
[00:36:38.08] Karina: Det ved jeg ikke. Altså jeg tror, at mailsne, altså hele den elektroniske kommunikation måske er 
det, der vil ramme mest fremadrettet, fordi det der med at sidde... altså jeg holder meget af at sidde med et magasin eller 
et blad i hånden, det er slet ikke det. Men jeg kan bare mærke, at i den tid vi lever, der bruger vi bare mindre og mindre 
tid på den slags, så hvis jeg skal have mere viden om, hvad Djøf går og gør og sådan noget, så er det de der mails, der 
kommer, som har et enkelt enkelt budskab. Alltså hvis mails er meget lange eller rummer mange ting, så gør man jo 
ligesom med bladet og siger, der er for meget, det må jeg se på senere, og så har man åbnet mailen, og så glemmer man 
den. Medmindre man får markeret den Ulæst eller Til opfølgning eller et eller andet, men det gør man jo typisk ikke 
med den slags mails. Så jeg tænker, at medlemskommunikationen meget skal være de der push, og fortælle, her er et 
tilbud eller, har du overvejet det, eller vi har også de her muligheder. Sådan så man kommer ind på de der.. Det er jo en 
nem platform at komme ind på, men en svær platform at tage sig.. at få lov at få taletid eller plads, ikke, for der kom jo 
også lige en mail fra direktøren. Den tager jeg lige først, ikke. Så man vil jo hele tiden indgå i en prioriteret rækkefølge 
med de ting, man sidder med. Jeg tror alt andet lige, at det er der, jeg vil læse mest. Altså få flest information lagret på 
min egen harddisk, fordi så når man måske ikke længere ind i det, men tit, når man bare åbner, så kan man se at det 
drejer sig om det her og der her, og det kunne være spændende nok, men arh det kan jeg så ikke, eller det er ikke nu, 
eller jeg har ferie eller noget andet, men man er jo klikket, så man er kommet så langt ind, at man har fundet ud af, hvad 
det drejede sig om. Og noget er så interessant og noget er ikke interessant. Så jeg tror at i takt med at vi alle sammen 
sidder med vores telefoner og ipads, er på alle vide vegne, så er det den vej man får mere taletid som fagforening hos 
den enkelte, hvis man bruger det.  
[00:38:50.29] Interviewer: Ja, præcis. Hvorfor meldte du dig egentlig ind oprindeligt? 
[00:38:50.29] Karina: Jamen det tror jeg, jeg gjorde fordi, når man bliver færdig så er det vigtigt at være medlem af en 
fagforening, tænker man, for så er der nogen, der kan hjælpe en, når man skal ud og have job, så det er jo sådan meget 
egoistisk, praktisk overvejelse om, at man skal være medlem, for at der er nogen der kan hjælpe en, ikke. Enten store-
Djøf, som vi siger herinde, eller den lokale Djøf-sektion på arbejdspladsen, og .. så det var bare sådan noget... Det gør 
man jo. Det har jeg aldrig tænkt over, at jeg ikke skulle.  
[00:39:32.06] Interviewer: Ja. Har det levet op til dine forventninger, synes du? 
[00:39:32.15] Karina: Ja, det kan man vel sige i og med jeg aldrig har haft nogen store forventninger. Jeg har haft en 
forventning om, de var der for mig, hvis jeg kom i uføre, og det har jeg så heldigvis aldrig været. Men jeg ved fra 
kollegaer, som har brugt det i forskellige sammenhænge, at de er der, når man så har brug for dem. Så på den måde kan 
man vel sige, at de lever op til mine forventninger om, at de skal være der, hvis jeg skulle få brug for dem. For mig er 
det lidt ligesom en, hvis man tænker sådan individuelt på det, ligesom en forsikringsordning. Altså jeg er med i det her, 
for at nogen kan tage sig af mig, hvis noget går galt - agtig. Og at de så har nogle andre roller i forhold til forhandlinger 
og den slags, det synes jeg jo bare er fint, at man ikke skal sidde individuelt, for det interesserer mig ikke forfærdelig 
meget det der løndannelse. Og hvilke ting man skal have med i overenskomstforhandlingerne, og det er jo meget 
tydeligt, når Djøf sender ud, at nu skal vi igang med overenskomstforhandlinger, og det er nogle af de her ting, vil vi slå 
på. Hvor man tænker, nå det ser meget fornuftigt ud, ikke, og så gør man ikke mere ved det. Så altså det er ikke sådan, 
at man tænker, denne her gang skal vi virkelig kæmpe for.. at arbejdstiden bliver sat ned eller sådan noget. Man kigger 
bare på, hvad er det, de har foreslået, og det er jo altid noget med både kroner og tid og kurser og uddannelse og sådan 
noget. Altså ikke ... tænker, et eller andet af det der kommer igennem i større eller mindre grad. Så tænker man, det er 
fint, at der er nogen der er en modpart til arbejdsgiver og tager den forhandling, så man ikke skal sidde og lave den 
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individuelt. Det ville jeg synes var spild af tid, ikke. Så ja, på den måde er det jo fint nok, at der er nogen andre, der 
tager hånd om de der arbejdsmarkedsretlige ting, ikke.  
[00:41:32.02] Interviewer: Ja, lige præcis. Er det stadig din opfattelse at Man skal være medlem af en fagforening? Er 
det stadigvæk den, du har? 
[00:41:38.24] Karina: Ja, jeg kunne ikke forestille mig ikke at være medlem af Djøf. Eller en fagforening. Nej, det 
kunne jeg faktisk ikke. Men det er også fordi jeg synes, at når man lytter til de unge i dag. Nu ved jeg ikke specielt 
djøffere, men andre hvor jeg har læst, at de unge ikke er så opmærksomme på, at de skal være med i en fagforening. 
Altså de er ret opmærksomme på, at de skal være med i en A-kasse, fordi ellers får man ingen understøttelse, når man er 
færdig, men fagforening... nej, tænker det kan vi sgu selv klare. Vi forhandler selv vores løn. Det er spildt af penge. Og 
der har jeg det nok sådan lidt, jaja, så nasser i lidt, for der er jo nogen andre der tager kampene for, at man har arbejdstid 
og hvad man har af fortolkning på rådighedstillæg og sådan noget. Altså, der er jo nogen, der har forhandlet det her 
hjem for jer, kære venner, og så kan det være I kan gøre det lidt bedre, men der er jo ikke.. Hvis ikke man havde 
fagforeningen til at skabe de rammer, så ville det jo være sådan totalt kaos, og jeg tænker, man skulle jo bruge enormt 
meget tid på det i de forskellige HR-sektioner osv., hvis ikke der var nogle faste rammer. Og så kan man sige, unge i 
dag kan godt være mere egoistiske og tænke, jeg kan opnå mere for mig selv. Jeg er god til at forhandle, jeg kan godt få 
mere, og det kan man jo så også idag via ny lønsordningen, hvor man kan sige, der er ligesom noget fælles, noget base, 
og så er der nogle ny lønsforhandlinger, som kan toppe op, hvis man er god til at forhandle. Og det er jo typisk 
fagforeningen, der forhandler, men der er jo også nogle der vælger at forhandle selv. Så jeg tror, der kommer sådan en 
periode, hvor fagforeningerne måske vil have sådan en svært ved at tiltrække nye, unge færdiguddannede, fordi de 
tænker, vi kan gøre det lige så godt selv. Og så tror jeg der kommer en periode med dét, og så vender det tilbage hen 
hvor man opdager, at der er også noget med fællesskab og solidaritet, hvor sådan, nu alligevel er nogle grundlæggende 
værdier, som man på et eller andet tidspunkt kommer til at mangle. Så jeg tror det kører sådan lidt op og ned.  
[00:43:50.19] Interviewer: Ja, det kan der sagtens være noget om. Er det nogle værdier du selv deler, det her med 
fællesskab og solidaritet? Er det en vigtig del af dit medlemsskab? 
[00:43:54.09] Karina: Ja, det synes jeg det er. Det synes jeg det er. Og at der ligesom bliver en fælles basis, som er god. 
Man får løftet den laveste ende. At der ikke er nogen, der er nærmest underbetalte, dårlige, ringe arbejdsvilkår, fordi der 
ikke er nogen bund, men at man bare selv kan forhandle, og dermed kan arbejdsgiver jo også sætte det meget langt, 
baren meget lavt. Så derfor tænker jeg, at fagforeningen er med til at sætte den der underlægger på et rimelig højt 
niveau, så der ikke er nogen, der bliver lønnet ekstremt dårligt. Det synes jeg er fint, at der er sådan en solidaritet. At 
nogle så gerne vil have mere, det vil man vel altid gerne, men det kan man jo så kæmpe for. Men hvis ikke der var 
denne her fagforening, hvis ikke der var denne her regulering, så ville der jo heller ikke være nogen bund nedadtil. Så 
kunne man virkelig blive underbetalt og udnyttet osv. Det synes jeg er urimeligt. Så der er noget solidaritet og 
fællesskab i det.  
[00:45:10.22] Interviewer: Ja. Tak. Jeg har ikke flere spørgsmål. Jeg fik rigtig meget ud af det. Er der noget du vil 
tilføje eller spørge om her til sidst? Noget du synes, vi ikke er kommet omkring? 
[00:45:19.05] Karina: Næ, det synes jeg ikke.  

E: Interview med Pia 
[00:00:07.28] Interviewer: Nå, tak fordi du ville være med. Det kommer til at foregår sådan, at jeg kommer til at stille 
dig en masse spørgsmål omkring dit medlemsskab af Djøf, og så vil jeg bare gerne bede dig om at svare så ærligt, som 
du overhovedet kan, fordi jeg går ikke efter nogen bestemte svar, jeg er bare interesseret i at høre, hvordan det ser ud fra 
dit perspektiv. Og jeg kommer til at vise dig nogle ting også, som jeg vil høre din mening om i løbet af interviewet. Og 
så bliver det sådan, at jeg giver dig et andet navn i specialet, så der er ikke nogen, der kommer til at kunne genkende dig 
som person i det, der står. Så på den måde er det helt anonymt.  
[00:00:46.23] Pia: Det er helt fint.  
[00:00:46.23] Interviewer: Det lyder godt. Og ja, jeg har jo fortalt dig, at jeg bruger lydoptagelsen, så det er fint. Så Pia, 
hvor gammel er du?  
[00:00:57.00] Pia: Jeg er 50 år.  
[00:00:59.26] Interviewer: Ja, og hvad laver du til daglig? 
[00:00:59.26] Pia: der er jeg, jeg er chefkonsulent i Økonomi- og Indenrigsministeriet.  
[00:01:06.06] Interviewer: Okay ja, og hvor længe har du været medlem af Djøf? 
[00:01:09.19] Pia: Det har jeg været siden jeg blev kandidat i 89.  
[00:01:17.12] Interviewer: Okay, ja, så det er 25 år eller sådan noget.  
[00:01:18.23] Pia: Ja.  
[00:01:22.11] Interviewer: Og prøv at beskrive dit medlemsskab af Djøf.  
[00:01:25.03] Pia: Øh, mit medlemsskab var i mange år sådan meget et jeg bare havde, fordi det gjorde man. Jeg havde 
ikke sådan nogen aktiviteter. Så på et tidspunkt her... det er ikke mere end tre år siden eller sådan noget, der søgte jeg et 
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andet job, hvor jeg bad om hjælp til min ansøgning, så jeg ringede ind og fik noget tilbagemelding på det. Nej, jeg har 
også haft noget undervejs, hvor vi diskuterede, fordi min situation var sådan, at jeg ikke havde fået det lønnummer, jeg 
skulle bruge, hvor de ville hjælpe mig, hvor jeg sagde, det kunne de ikke så godt lige der. Men det har været sådan stille 
og roligt af og til at jeg har brugt det, og så er jeg kunde i Løn og Spar Bank, hvor man så kan få sit Djøf-medlemsskab 
ind under, så det mastercard, der kan man se..  
[00:02:19.26] Interviewer: Så det er nogle af de fordele, du får fra Djøf med bank og sådan noget.  
[00:02:21.28] Pia: Ja, det er der hvor jeg bliver opmærksom på, at det jo er mere end bare en fagforening. Og så 
deltager jeg i nogle af de ting, de arrangerer.  
[00:02:31.03] Interviewer: Ja, hvad er det for eksempel? 
[00:02:31.03] Pia: Det har både været især de der, nu har jeg lige glemt hvad de hedder, sådan nogle kæmpe møder, 
som de holde i foråret ovre i Øksnehallen. Sådan nogle faglige møder. Der var et om digitalisering her, jeg tænkte, det 
var super spændende. Der har også været et om det Arabiske Forår. Altså de der arrangementer kan jeg enormt godt 
lide, også fordi der er en sådan ret høj faglig kvalitet, og man møder nogen og hører nogle ting sådan, plus der er mega 
netværk. Der kommer så mange, så man møder altid nogen, man ikke har set i 100 år. Så det er faktisk sådan en meget 
fin kombination, og så de gør sådan lidt lækkert. Der er sådan lækker mad og sådan noget bagefter, sådan så man har 
lyst til at blive. Nogen gange har det sådan, at hvis det bare er sådan nogle hvide sandwich, så vil jeg hellere bare gå 
hjem og få noget rigtig mad, det gider man ikke. Og man har været på arbejde hele.., det er jo efter arbejdstid, så hvis 
man har været på arbejde hele dagen, så vil man hellere bare hjem og så sige nå, men fint nok. Men fordi de laver så 
lækkert, har man lyst til det, og det fremmer sådan netværksdelen bagefter. Og der er jo altid noget at tale om, fordi der 
er nogle spændende oplæg, så selvom man ikke har set folk i 100 år, så det har jeg synes var meget fint.  
[00:03:32.17] Interviewer: Ja. 
[00:03:32.17] Pia: Så har jeg deltaget i nogle forskellige ting inde i Djøf. Alle sådan nogle småkurser om ledelse og 
netværk og... altså det er her de senere år, hvor de første år, der var jeg ikke så aktiv. Det er først noget, jeg er blevet her 
siden. Når man ligesom også har overskud til det i ens arbejdsliv. Så har jeg en mentorordning, jeg har en mentor, som 
jeg har fået via.., som jeg er blevet ved med at se. Det løb ud for lang tid siden.  
[00:04:00.18] Interviewer: Okay, hvornår var det? Hvor længer er det siden, at du...? 
[00:04:01.29] Pia: Det var lige, da jeg blev chef, så det er jo mange år siden, og... arhh ikke så mange, men lad os sige, 
det er nok 6-7 år siden, men hende ser jeg stadigvæk. Hende skal man se principielt fire gange på et år. 
[00:04:19.12] Interviewer: Okay, så det mentorforløb har kørt helt til for 6 år siden og så til nu.  
[00:04:21.11] Pia: Det kører stadigvæk, ja. Ja, hvad kan jeg mere fortælle. Jammen så har jeg været til sådan nogle... 
Nogen gange har de også sådan nogle ikke-faglige.. Jeg kan huske, jeg tror det var kvindedagen, så var det Hanne 
Vibeke Holst, der holdt det, og du ved sådan nogle ting.  
[00:04:33.23] Interviewer: Ja 
[00:04:34.20] Pia: Også fordi man har så mange Djøf-venner, veninder og kollegaer, så nogengange så aftaler vi, uhh se 
det her, fint så mødes vi derinde. Og det gjorde vi også fx med vores kontor her i vinter var der denne her Djøf med løg. 
Vanvittig morsom. Og der aftalte hele kontoret, jamen vi melder os, og så tog vi... Det blev sådan en hel kontortur, og 
det var meget hyggeligt.  
[00:05:00.04] Interviewer: Så hvor tit vil du tro, at du sådan i gennemsnit er i kontakt med Djøf enten gennem de her 
arrangementer eller sådan hen over året? 
[00:05:05.17] Pia: Hen over året, altså det svinger jo meget kan du høre. Øhhh, skal vi sige en 5-6 gange årligt, sådan 
noget på det niveau.  
[00:05:16.28] Interviewer: Ja, og det er sådan inden for de sidste år i modsætning til de første år? 
[00:05:20.07] Pia: Ja, inden for de sidste år. I de første år, der brugte jeg det ikke rigtigt. De første 15 år eller sådan 
noget, tror jeg man kan sige ikk.  
[00:05:28.11] Interviewer: Okay, jamen.... Hvad giver det dig at være medlem?  
[00:05:30.29] Pia: Jammen det giver jo som sagt, det er netværk, for det er jo meget når man arbejder i det offentligt, 
som Djøffer, så er det jo fint at snakke med nogen andre og mødes med nogen andre og sådan. Og så giver det jo sådan 
en sikkerhed omkring, at nu er det her i orden, og hvis jeg skulle skifte job, og jeg skulle være i tvivl om min løn, så 
ville jeg altid ringe og spørge. Altså den sikkerhed, det er jo også, det var den oprindelig grund til at jeg overhovedet 
meldte mig ind jo. Det var det her med, at jeg ville gerne være medlem af en fagforening. Så kan man sige, Djøf er så, 
hvis man skulle have fået nogle problemer undervejs, du ved, der har jeg lidt oplevet, at det er jo både ledelsens og 
medarbejderens fagforening, og det skal man sådan overveje meget, om hvad man vil.  
[00:06:14.05] Interviewer: Ja, har du mærket det på nogen måde? 
[00:06:16.00] Pia: Ja, det har jeg på et tidspunkt. Jeg kan godt fortælle dig det, så kan du se, om du vil bruge det, eller 
lade være. Det sådan lidt teknisk [forklaring klippet ud] 
[00:07:47.15] Interviewer: Hvad fik dig til at melde dig ind oprindeligt? 
[00:07:48.09] Pia: Jamen helt oprindeligt er det jo sådan noget, hvor jeg tror det er sådan en opdragelsesting, hvor man 
bliver medlem af en fagforening - det er altid godt at have en fagforening i ryggen. Selvom jeg ikke skulle bruge den de 
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første mange år, så har jeg da altid været... jeg har ikke haft noget problem med at betale for mit kontingent. Men jeg 
har heller ikke fulgt med i, hvad de lavede. Altså det er også først nu her efter de har fået en bedre hjemmeside og alt 
sådan noget. Før vidste man jo ikke rigtig. Der fik man sit Djøfblad en gang om måneden, nej to gange om måneden, 
hvor man havde sådan lidt, at der fulgte man med i, hvad der var af jobmuligheder, eller sådan noget. Men sådan 
egentlig arrangementer, det deltog jeg ikke så meget i.  
[00:08:25.14] Interviewer: Nej, okay. Så hvad forventede du, da du meldte dig ind i sin tid? 
[00:08:29.10] Pia: Jeg forventede at jeg havde nogen, jeg kunne spørge, hvis jeg havde nogen fagforeningsmæssige 
spørgsmål, løn overenskomst, hvis jeg var i tvivl om, om det var godt nok, sådan som det forholdt sig.  
[00:08:42.22] Interviewer: Ja, og har medlemsskabet levet op til dine forventninger i forhold til det? 
[00:08:43.02] Pia: Ja, det har det. Ikke at jeg har brugt det så tit, men tanken om at vide, at de er der, og som sagt de få 
gange jeg har snakket med dem fået fin og hurtig rådgivning.  
[00:08:55.03] Interviewer: Har dine forventninger ændret sig så i løbet af de 25 år, du har været medlem? 
[00:08:57.26] Pia: Jamen det har de i takt med at de faglige arrangementer er kommet, og jeg ved ikke om de havde helt 
lige så mange før i tiden, det tror jeg faktisk ikke. Men i og med man er blevet opmærksom på dem og har fået noget ud 
af at deltage i dem, så ja.  
[00:09:14.20] Interviewer: Ja, så det forventer du også fortsætter.  
[00:09:16.18] Pia: Ja, det forventer jeg helt sikkert fortsætter.  
[00:09:19.02] Interviewer: Ja, alletiders. Så hvad kunne eventuelt få dig til at melde dig ud? 
[00:09:21.13] Pia: Altså, hvis jeg skulle melde mig ud, så skulle det være fordi jeg ikke følte mig tryg ved deres 
repræsentation af mig eller jeg havde fået en anden fagforening, som sagde, vi kan gøre sådan og sådan for dig, og jeg 
efter at have spurgt djøf fandt ud af, at nå, så gav det jo ikke nogen mening. Jeg ser det ikke lige for mig, skal jeg så 
skynde mig at sige. Men hvis det var sådan noget. Altså jeg er ikke med.. jeg er ikke sådan et blåøjet medlem. Hvis ikke 
det er i orden, jammen, så må vi finde på noget andet. Men jeg er ikke sådan en, der træder ud af en fagforening, det 
synes jeg man bør være medlem af. Det ligger sådan dybt i mig.  
[00:09:56.04] Interviewer: Ja, er det så noget du er opdraget til? Er det noget, der ligger sådan i familien? 
[00:09:59.19] Pia: Jeg ved ikke, om jeg er opdraget til det. Det er jeg jo nok, men det er ikke noget, man har snakket 
om. Det er man bare.  
[00:10:08.12] Interviewer: Ja, okay. Det er man bare. Så hvordan ser det så ud i din omgangskreds, er det det samme 
billede eller? 
[00:10:14.25] Pia: Det er det samme billede. Jeg tror ikke jeg kender ret mange, der ikke er medlem af en fagforening.  
[00:10:18.07] Interviewer: Nej, okay. Og er det også.. er der mange Djøffere i din omgangskreds? 
[00:10:23.11] Pia: Der er rigtig mange djøffere. Men der er også nogen, der ikke er det.  
[00:10:24.20] Interviewer: Hvad for nogle foreninger er de så medlem af? 
[00:10:26.00] Pia: Ahmen, det er alt fra frisører og det ved jeg ikke Sosu, det er vel FOA, og altså også alle mulige 
andre. Det er ikke sådan..  
[00:10:35.28] Interviewer: Okay, er det noget I taler om det her med fagforeningsmedlemsskab? 
[00:10:39.20] Pia: Ja, det gør vi. Det er mere sådan at vi står og harsellerer lidt over de gule fagforeninger eller et eller 
andet.  
[00:10:46.16] Interviewer: Hvad så, hvad siger I så om dem? Hvad er holdningen? 
[00:10:49.02] Pia: Nåmen, man har bare det der med, at en fagforening i princippet skal... det er jo en solidarisk ting og 
holde sammen, og så nytter det ikke noget at lade sig splitte op. Samtidig så har der været et kæmpe opgør de år, hvor 
jeg har faktisk været, hvor Djøf har været lidt udenfor, og hvor man godt kan forstå at det papperi, der har været, at folk 
har sagt bop bop, er det nu det, jeg vil være medlem af. Skal jeg stemme på et bestemt parti, eller skal jeg gøre noget 
bestemt for det her medlemsskab. Det har man jo været forskånet for med Djøf. Den del har vi jo ikke skulle tage 
stilling til. Det har mine venner, som har været i andre fagforeninger, jo skulle tage stilling til. Og det er klart, sådan 
noget fylder hen over spisebordet.  
[00:11:28.03] Interviewer: Ja, det er klart. Ser du det som en styrke, at Djøf ikke ligesom tilhører en bestem partiblok 
eller sådan?  
[00:11:33.02] Pia: Ja, helt sikkert. Fordi selvom jeg synes, at det kan være en ulempe, at man repræsenterer to 
forskellige grupper, så er det stadig kun én gruppe, og altså det synes jeg er en fordel.  
[00:11:44.14] Interviewer: Ja, hvordan det? 
[00:11:44.14] Pia: Jamen det er noget med, at det er en fordel... jeg synes at man skal holde sammen, for det første som 
fagforening at man skal få så mange med som muligt. Hvis man skal splitte mellem to, så er der nogen, der ligesom 
siger, så gider jeg ikke være med i noget af det. Det er den ene ting. Den anden ting er, at hvis man så rent faktisk, det 
ser man ligesom ikke med djøfferne, sådan som man så det med lærerne sidste år i foråret, men hvis der skulle været et 
eller andet, hvor der er behov for at man som samlet gruppe synes noget om noget, så mener jeg at det er meget bedre at 
være en stor gruppe, der holder sammen end flere små.  
[00:12:13.11] Interviewer: Okay, ja. Så det er stærkere at være en stor samlet gruppe.  
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[00:12:17.24] Pia: Det er det, plus at man skulle tro at som fagforening kan give nogen bedre tilbud, når man er flere. 
Om det så er forsikringer, eller indkøbs-mig her og der, what ever, man har sådan en det fint nok, hvis man kan få noget 
andet ud af det også.  
[00:12:30.27] Interviewer: Ja, alletiders. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad er vigtigst for dig ved at være medlem 
af en fagforening? 
[00:12:35.19] Pia: Det vigtigste er det oprindelige formål. At have en fagforening at henvende mig til, hvis jeg har 
nogle spørgsmål i forhold til min ansættelsesforhold.  
[00:12:47.20] Interviewer: Ja, okay. Og hvad for nogle andre ting er vigtige for dig? 
[00:12:47.20] Pia: Så synes jeg nogle af de her arrangementer de laver, faglige arrangementer, hvor man ligesom på 
tværs kommer ud og får diskuteret noget fagligt og får mødt nogle andre fra nogle andre ministerier eller nogle andre 
private. Sådan nogle af dem, man ikke møder til hverdag på sit arbejde. Det giver mig også noget, for så føler jeg også 
en anden form for efteruddannelse eller oplysning, som jeg godt kan lide at få med hjem.  
[00:13:15.28] Interviewer: Ja, så du får også noget ud af de netværksarrangementer.  
[00:13:20.15] Pia: Ja, det tror jeg, og det er derfor, at jeg er blevet ved med at gå til dem og i højere og højere grad. 
Efter det ligesom er gået op for mig at det er også spændende og nå det kunne man også. Så nu får jeg nyhedsbrev og 
sørger for at få meldt mig til i tide, så jeg når det inden de er overtegnet. Det bliver de jo tit.  
[00:13:35.00] Interviewer: Ja, det kunne jeg forestille mig.  
[00:13:35.14] Pia: Så det er det der med, at man skal være hurtigt ude og lige skynde sig og sige til dem, man kunne 
tænke sig tog med. Og eller tager jeg også bare afsted selv, det er sådan set ligemeget.  
[00:13:45.01] Interviewer: Okay. Er det vigtigt for dig, at din fagforening tilbyder sådan nogle økonomiske fordele, 
altså som fx bank og forsikring og sådan nogle ting?  
[00:13:53.23] Pia: Øhm. Jeg tror ikke jeg synes det er vigtigt, men jeg synes det er fint. Sådan tror jeg jeg vil udtrykke 
det, og jeg udnytter dem også, når nu de er der. Det kan jeg jo lige så godt. Nu er jeg jo medlem. Og i forvejen er man 
jo sådan én, som hvad kan bedst betale sig for en med alt muligt andet. Det gør man også med forsikringer og sådan 
noget. Nu har jeg ikke forsikring i Djøf, for det kan ikke betale sig for mig, men er fint nok, at de giver mig tilbuddet. 
Så kan jeg sammenligne med andre muligheder. Så jeg synes det er fint, og jeg tænker også at det er en måde at udnytte 
på, at vi er mange, så man kan få nogel mere fordelagtige, nogen større fordele.  
[00:14:28.01] Interviewer: Ja, lige præcis. Jeg kunne godt tænke mig at,... jeg har lavet sådan nogle små dutter her 
[viser papirlapperne] med forskellige ting, som kan være en fordel ved at være medlem af en fagforening. Jeg kunne 
godt tænke mig, at du prøver og rangere dem efter, hvad du synes, der er vigtigst. Der er en her, der hedder 
"Muligheden for at deltage i kurser og faglige arrangementer". Det er så med egenbetaling. Så er der de "Direkte 
økonomiske fordele", som forsikring og bank og rabatter og sådan noget, som vi lige talte om før. Så er der denne her 
"Kollektive forhandling om bedre løn og arbejdsvilkår". Og så er der "Muligheden for at indgå i professionelle 
netværk", nogen af dem er så egenbetalt, og nogen af dem er ikke. Og så er der det "Faglige fællesskab med kollegaer 
og andre fagfæller ude i erhvervet"...  
[00:15:10.16] Pia: Årh nu begynder det at blive svært.  
[00:15:10.16] Interviewer: Ja, det er jo det. Og så er der den "Individuelle støtte og rådgivning ifm. afskedigelse og 
ansættelse" og sådan nogle ting.  
[00:15:23.24] Pia: Altså, det behøver jo ikke være noget, jeg skal bruge jo. Nu skal vi se... Det må være sådan her. ... 
Altså [fra oven -  de vigtigste først] "Kollektiv forhandling om løn og ansættelsesvilkår", "Individuel støtte og 
rådgivning", og så har jeg lagt på linje "Faglig fællesskab med kollegaer og fagfælder" og "Muligheden for at deltage i 
kurser og faglige arrangementer". Jeg synes det hænger meget sammen. For mig er det, det samme, og det tror jeg også 
jeg gav udtryk for før.  
[00:16:00.00] Interviewer: Ja, at det er to sider af samme sag.  
[00:16:00.25] Pia: Og det var derfor, jeg har det sådan, at det kan jeg ikke splitte. Og så kommer så det med 
"Muligheden for at indgå i professionelle netværk", og "Direkte økonomiske fordele" kommer så nederst. Men jeg 
synes de er vigtige alle sammen. Men afgjort i den prioritering jeg har lavet.  
[00:16:14.05] Interviewer: Okay, super fint. Det er jo egentlig også, det bekræfter jo egentlig det, du har sagt allerede 
faktisk.  
[00:16:19.00] Pia: Det var jo heldigt. [griner] 
[00:16:21.19] Interviewer: ... at det faktisk er nogenlunde det billede.... Nu skal jeg lige se, hvor langt vi kom i de her 
ting. Øhm. Ville du kalde dig selv for djøffer?  
[00:16:30.00] Pia: Ja.  
[00:16:33.27] Interviewer: Og hvad ligger du i det, at være djøffer? 
[00:16:34.09] Pia: Der har jo været en længere debat, og der var også et helt seminar om det inde på Det Ny Teater om, 
hvad vil det sige at være djøffer idag. Og den diskussion gider jeg næsten ikke at tage. For mig er det at være djøffer, at 
jeg er medlem af den fagforening med hvad det nu er, men jeg synes faktisk at det er så mange ting. Og det bliver jo 
brugt både som en fordel, og som et skelsord. Nogen siger åh, nu gider vi ikke have flere djøffere overalt, og det er 
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selvfølgelig dem, der ikke er djøffere, hvor man som djøffer tænker nåmen vi kunne godt fikse det der folkeskoler. Nu 
må de simpelthen have noget ledelse, der duer. Det kan de der stakkels, sikkert dygtige lærere ikke. Vi skal lige have 
styr på de der skoler. Den der diskussion vil der altid være, alt efter hvilke øjne, der ser. Ikke mindst i sådan et lille hjem 
som vores, hvor vi ikke er djøffere allesammen [Pias mand er folkeskolelærer]. Men det er helt fint, for det holder en på 
stikkerne.  
[00:17:30.02] Interviewer: Ja. Men hvad ligger du selv i det? Hvad betyder det for dig? 
[00:17:31.04] Pia: For mig betyder det bare, at jeg er medlem af den fagforening. Jeg lægger ikke i hverken den ene 
eller den anden værdiladede. Jeg griner lidt af snakken, og jeg synes det er sjovt at være med og høre de forskellige 
ting, men for mig er det så alsidigt, fordi djøffere dækker over så meget, så alt muligt andet, måske i virkeligheden 
bredere end nogen af de andre fagforeninger.  
[00:17:52.02] Interviewer: Ja, men det er også klart, at når det kører i medierne og sådan noget, så er det jo en ret 
snæver vinkel på djøffer-definitionen.  
[00:17:58.14] Pia: Ja, og ligenu kører det jo præcis på det, jeg sidder og laver med hvad det er for en rådgivning man 
giver ministeren. Vi er heldigvis nogle af dem, der gået ram forbi med mærkelig og dårlige sager.  
[00:18:11.21] Interviewer: Ja, det er meget oppe og vende lige nu med embedsværkets rolle osv.  
[00:18:13.27] Pia: Ja, og det fylder jo, men der er jo også ikke-djøffere ansat, der er jo også magistre og, så man skal 
passe på ikke og.. Sådan har jeg det med de der ting. Man skal ikke lægge mere i det end.. det svinger jo lidt.  
[00:18:27.07] Interviewer: Okay, ja. Så ser du dig selv som en del af, når man fx siger "vi djøffere, vi gør sådan..." eller 
"vi er sådan"? føler du dig en del af det? 
[00:18:34.01] Pia: Nej, det gør jeg ikke, for det synes jeg ikke, man kan. Jeg synes ikke man kan generalisere. Der er alt 
for stor forskel på at være advokat i et eller andet mindre jysk provinsby og så på at sidde og være embedsmand inde på 
borgen. Det er helt forskellige ting. Jeg har stor respekt for begge dele, men at sige Vi om.. Nej, det giver ikke mening 
for mig.  
[00:18:57.05] Interviewer: Okay, det er fordi, grunden til at jeg spørger, du sagde selv det her med det arrangement i 
Det Ny Teater. Var du inde til det selv, egentlig? 
[00:19:01.13] Pia: Ja, det var jeg.  
[00:19:02.14] Interviewer: Jeg så nemlig noget af det på youtube, og der omtalte i hvert fald en af de her 
foredragsholdere, eller jeg kan ikke huske om det var en komiker eller hvad det var. Han snakkede nemlig om at "Vi 
djøffere vi er jo på denne her måde og på denne her måde" og sådan noget, men det er måske også lidt karikeret? 
[00:19:16.11] Pia: Jamen, det var det nemlig, og derfor var det et fint nok arrangement. Der var nogen, hvor de gjorde 
grin med det her med, at være djøffer. Og der var ikke-djøffere, der sagde, hvad det vil sige at være djøffer. Og så var 
der nogen der gjorde grin med, hvad det vil sige at være det. Folk er meget seriøse og fortalte hvor fantastisk gode vi 
djøffere er og bla bla ikk. Og det skal man jo tage med et gran salt det hele. Så jeg tog det kun som et bidrag til, er der 
noget specielt, altså synes jeg, at jeg så bliver... er noget specielt? Altså hvor finder jeg mig selv i den der debat, og der 
blev jeg enig med mig selv om at, ja, jeg er medlem af den samme fagforening, og den repræsenterer mange forskellige 
grupper. Det er fint, og den kan gøre hvad den vil, men det gør ikke mig til en massebetegnelse nødvendigvis.  
[00:20:03.28] Interviewer: Så når man taler sådan om at være med i klubben djøf, så det er ikke noget du føler? 
[00:20:08.11] Pia: Nej, og jeg synes det er sådan en snobbet tilgang. Det er lidt ligesom 'vi er lidt bedre end de andre 
fordi vi er jo akademikere', og det bryder jeg mig ikke om. Det mener jeg heller ikke, vi er, så... det nej.  
[00:20:23.25] Interviewer: Nej, okay. Nu kunne jeg godt tænke mig at skifte emne over til noget af det kommunikation, 
du modtager fra Djøf. Så hvis du selv bare lige skulle ridse op, hvad får du fra Djøf? 
[00:20:34.15] Pia: Altså, jeg får mit Djøfblad, som jeg får læst med meget blandet entusiasme. Det er lidt forskelligt 
skal jeg tilstå. Så får jeg de her nyhedsbreve. Dem studerer jeg sådan set altid. Og tit står der også meget om det, der 
står i artiklerne i Djøfbladet. Så har jeg det sådan lidt, at det var ikke noget særligt at jeg gad og læse denne her gang. 
Nogen gange tænker jeg, at det behøver jeg ikke læse. Det er lidt forskelligt. Og så er det mest med, at jeg går ind på 
hjemmesiden og lige... og så får man send nogle gange når der er nogen direkte ting, kva at jeg har været medlem af et 
netværk for chefkonsulenter eller noget andet. Så får jeg noget direkte.  
[00:21:13.03] Interviewer: Ja, sådan noget specifikt rettet til dig. Så hvad synes du om det du modtager, sådan 
overordnet set? 
[00:21:17.19] Pia: Jamen generelt, så synes jeg det er glimrende, det der lødigt, det er knap så kedelig, som det var i 
gamle dage. Altså, det er blevet bedre. Altså det er ikke sådan 'toppen', men det går absolut fremad.  
[00:21:30.10] Interviewer: Ja, og hvad vil du sige er det, du får mest ud af af det, du modtager? 
[00:21:30.10] Pia: Jeg tror det er nyhedsbrevene, fordi det er det der med at få sat sig end med et fagblad. Altså jeg kan 
godt nogle gange lige bladre det igennem, men... og det kan godt være, at det er en god ide at blive ved, det skal jeg 
ikke kunne sige. Der er sikkert nogen, der studerer det med stor glæde. Det rammer bare ikke mig så meget. Det er mest 
for lige at se, om der er nogle god jobs eller .. lad mig lige tjekke - på det der niveau. Eller hvis der er en særligt sjov 
djøffer, der laver et eller andet i .. helt anderledes, så kan det også være meget sjovt lige at læse sådan en artikel.  
[00:22:04.27] Interviewer: Ja, okay. Og hvad er det du får ud af nyhedsbrevet? 
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[00:22:06.23] Pia: Det er bare den der opdatering, hvad sker der, er der noget jeg bør følge med i, er der en diskussion, 
der kører. Og der kunne det være sjovt,... altså nogen gange så synes jeg, Djøf er også lidt for bange for at gå ind i en 
diskussion, ikke mindst den med embedsmænd og alt muligt. Der kunne ske meget mere, og mange ting, man kunne 
smide op og vende uden at være så bange for.. være forskrækket for sig selv og sine egne medlemmer. Det kan jeg godt 
savne ligt. Der var lige lidt mere bulder, lidt mere... ikke så tilbagelænet kommunikation.  
[00:22:40.21] Interviewer: Ja, at de går lidt mere ud og tager teten og diskuterer de ting, der er oppe.  
[00:22:40.21] Pia: Ja, og det kommer altid sådan lidt bagefter. Sådan typisk Djøf, vi skal lige passe på-agtigt ikke. Det 
kan jeg godt savne. Sådan lidt mere frem i skoene. Der sker så meget lige nu, og vi burde synes noget om, og vi kan 
ikke nå det, for jamen så ryger departemenschefen i Justitsministeriet, så er der et eller andet over til Statsministeriet, 
altså alle de ministerier, kan slet ikke synes noget om noget. Men det kan fagforeningen godt, for de er ikke en del af 
det. Så ja, det kan jeg godt savne.  
[00:23:10.23] Interviewer: Ja, og der ligger måske også en kultur i embedsværket, der gør at I ikke selv kan gå ud og 
tage den diskussion, fordi det er ligesom ikke det, man gør.  
[00:23:20.01] Pia: Man ricikerer også politisk at man ryger, så der skal man jo passe på. Der er grænser for, hvor meget 
embedsmænd kan tillade sig kva deres embedsrolle. Det er ikke fordi man ikke må sige sin mening, men man skal hele 
tidne sådan vægte. Og det kan fagforeningen godt tillade sig, for de er ikke afhængige af en minister eller en regering.  
[00:23:36.16] Interviewer: Så ville det egentlig være rart, hvis Djøf gik ud og talte lidt mere embedsmændenes sag i 
denne her konkrete, eller i hvert fald diskuterede det.  
[00:23:45.24] Pia: I hvert fald diskuterede det. De behøvede ikke tale nogens sag, og det er også derfor jeg mener, det er 
så nemt netop for de kan repræsentere det hele. Man kan sige, de kunne jo sige på den ene side, og på den anden side. 
De kunne lave artikler om begge dele uden at nogen ville ryste på hovedet, fordi det repræsenterer de jo. Og det, 
ligesom det er en ulempe på nogen ting, så burde man udnytte den fordel lidt mere end jeg synes, de gør i dag, om 
overhovedet.  
[00:24:14.07] Interviewer: Hvor meget af det, du modtager fra Djøf læser du sådan grundigt? 
[00:24:20.29] Pia: Det kommer an på, hvor travlt jeg har. Og sådan vil det være i den branche altid, som så meget andet. 
Altså jeg får mine nyhedsbreve til min arbejdsmail. Nogle af mine netværksting går til min privatmail. Og det betyder, 
er der travlt på arbejdet, så skal det læses senere, og nogen gang bliver de det og nogen gang bliver de det ikke. Det er 
sådan lidt forskelligt. Djøfbladet - det er også meget forskelligt, hvor meget jeg får læst det.  
[00:24:53.04] Interviewer: Ja, så det er mest et spørgsmål om tid, hvor meget du får dykket ned i det. 
[00:24:56.08] Pia: Ja, det er derfor det er rigtig vigtigt, at det er sådan noget overskueligt, nemt, hvor man kan sige, hov, 
det her det skal jeg da lige synes noget mere om. Eller noget hvor man bare bliver tændt af emnet i sig selv og siger, 
hov, det vil jeg virkelig gerne vide noget mere om det her.  
[00:25:09.19] Interviewer: Okay, nu har jeg et par eksempler med, som jeg godt kunne tænke mig at vise dig og høre 
hvad du tænker om. Og den første det er en annonce fra Djøfbladet, som er sådan en...  
[00:25:31.01] Pia: Codans forsikring 
[00:25:31.21] Interviewer: Ja, det er Codan og Djøfs fælles annonce. Hvad får du øje på ved sådan en annonce? 
[00:25:38.07] Pia: Jammen der får jeg øje på, at der er en mulighed for en billigere forsikring, som der så står 
fuldstændig klart, og det ved jeg godt. Det er gammelt samarbejde, et af de første tror jeg faktisk. Så det har jeg vidst 
alle årene, og jeg har altid tjekket, hver gang jeg skulle skifte forsikring, om det kan betale sig for mig. Det kan det ikke. 
Så derfor, så ser jeg det, og så bladrer jeg videre, for det kan jeg ikke bruge til noget. Men det er der andre der kan. 
[00:26:03.20] Interviewer: Ja, lige præcis. Taler det til dig, at der er de her muligheder?  
[00:26:03.20] Pia: Nn...ja. Det taler altid til mig, hvis der er noget, man kan gøre på en bedre måde, hvis man er flere 
om noget. Som jeg siger, jeg ville ikke vælge min fagforening efter det, og det ligger også nederst i min prioritering, 
men jeg synes ikke, man skal lade være med at gøre det. Man skal bare passe på, det ikke bliver en forening kun for det. 
Fordi så ligger det, som du kan se, helt nede i min bund. Så har jeg det sådan lidt, jamen det er jo ikke derfor, jeg vil 
være medlem af en fagforening.  
[00:26:31.08] Interviewer: Nej.  
[00:26:33.26] Pia: Det er jo ikke noget indkøbsfællesskab, trods alt.  
[00:26:34.05] Interviewer: Nej, så hvad synes du,.. hvad siger det om Djøf at de går op i at have denne her type tilbud? 
[00:26:38.23] Pia: Den siger, at de jo bliver nødt til at følge med alle de andre fagforeninger, der gør nøjagtig det 
samme. Og at de jo risikerer, at de siger, hvorfor kan man, når man er medlem af lærerforeningen, så kan man få de 
forsikringer og man kan få sådan og sådan. Hvorfor kan vi så ikke lave noget tilsvarene, det kan jo ikke være rigtigt. Og 
det skal de jo følge med i, og sådan skal de jo gøre med alt muligt andet, så de ikke falder bag af hesten.  
[00:27:05.24] Interviewer: Okay, ja. Og hvad synes du det siger om deres syn på dig, som medlem? 
[00:27:11.20] Pia: For mig er det der et tilbud, som jeg kan sige jatak til eller nejtak til, og jeg betragter det som sådan 
en høflig mulighed, men ikke... take it or leave it.  
[00:27:27.13] Interviewer: Ja. Så har jeg et andet eksempel, det de kalder deres profilbrochure. Du behøver ikke læse 
det hele, men vi kan lige bladre den hurtigt igennem.  
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[00:27:44.16] Pia: Åh ja. Men sådan noget tænker jeg er meget godt til når man er ny. Her står ikke noget, som jeg ikke 
ved. Altså.. Ja.  
[00:28:02.23] Interviewer: Hvis du prøver at kigge på forsiden en gang. Det der slogan, Stiller dig stærkere, kan du 
genkende det? 
[00:28:08.20] Pia: I hvert fald passer det jo meget godt med min holdning til at være medlem, at det er et stort 
fællesskab og man skal holde, der må man jo.. Jeg synes det er et fint slogan. Jeg synes det er en dødsyg forside.  
[00:28:26.04] Interviewer: Okay 
[00:28:27.19] Pia: Men det er så hvad det er. Jeg synes også... men det er jo igen, er det det her, der gør en forskel? 
Hvem sætter sig ned og bladrer igennem sådan en fin brochure her med alle de fine billeder og læser så lidt tekst. Kan 
det betale sig? Det er jo, de fleste går jo på nettet. Så får du nogengange tonsvis af brochurer ind ad døren, og så nogen 
gange så tager jeg dem videre til genbrug. 
[00:28:59.01] Interviewer: Hvad synes du den siger om Djøf denne her publikation? 
[00:29:01.15] Pia: At der er mange penge. Det tænker jeg. Jammen det ved jeg ikke. Jeg synes bare. Jeg tror at i gamle 
dage, der var det sådan man kommunikerede, og der var jo også et hav af blade, Juristen alle de der. Fint nok. Men 
sådan gør man ikke i dag. På den måde er det lidt gammeldags med brochure, og jeg tænker bare, at for unge 
mennesker... Jeg kan godt forstå, at de skal have et eller andet, der skal udstille dem som fagforening på 
uddannelsessteder og sådan noget for at få de unge til at melde sig ind. Men man kan sige, de har jo ligesom os, og når 
man først har meldt sig ind i Djøf, så ... efter 25 år, det er man stadigvæk, fordi man ikke har skiftet branche. Den der... 
hvem skal læse den? Det skal dem, som skal vide noget om Djøf, så det er derfor jeg siger, at det må være unge, der lige 
er blevet færdiguddannede, vil de sætte sig ned, vil de gå hen og pille den der ned af en hylde og tage den med hjem og 
læse den? 
[00:29:49.08] Interviewer: Altså, for mit eget vedkommende, nej.  
[00:29:51.25] Pia: Nej, det kan jeg heller ikke forestille mig. Præcis. Og derfor synes jeg de skal tænke over, hvad vil de 
med den. Hvem skal den ramme? Hvor mange penge vil vi bruge på at ramme den gruppe, og er det den bedste måde?  
[00:30:04.11] Interviewer: Ja, det er nogle gode spørgsmål. Dem vil jeg da gerne give videre. Synes du generelt at Djøf 
rammer dig med deres kommunikation? 
[00:30:14.02] Pia: Som jeg sagde, det er blevet lidt bedre, men jeg har det også.. Nu fx når det har det der nede i 
Øksnehallen, endelig er de kommet på twitter, så man kan være lidt med der, og sådan. Men det tog lidt tid.  
[00:30:26.28] Interviewer: Så synes du, de er lidt for langsomme i optrækket til at komme med på nogle af de ting? 
[00:30:30.01] Pia: Ej, ikke for langsomme. Jeg synes de prøver, det er blevet bedre. Det er ikke... men det er blevet 
bedre. Men det er der så mange andre, der er lidt langsomme i de offentlige institutioner, skal lige finde ud af hvad man 
kan bruge dem til osv. de der sociale medier, så de ikke er sådan et eller andet spøgelse, som...  
[00:30:52.10] Interviewer: Kunne det afspejle medlemmerne også, altså denne her måde at gå til de nye medier på? 
[00:30:55.13] Pia: Det tænker jeg, hvis de vil ramme nogen andre eller bredere, så skal de bruge alle medier. De skal 
også have en bedre... Nu ved jeg ikke hvilken kommunikationsstrategi de har. Men indtil videre er det lidt tilfældigt, 
hov nu laver vi lige et hashtag, fordi vi har det her arrangement, men man kunne jo have nogen debatter kørende, netop 
som vi snakkede om, hvordan kunne man synes noget om dem. Det kunne man også bare køre på nettet. Der er jo ikke 
nogen djøffere, der ikke bruger nettet. Man kan jo ikke være ansat som djøffer uden at have adgang til nettet. Det er 
klart, der er en hel masse, om ikke er på de sociale medier og synes måske, at det er ikke lødigt nok eller et eller andet. 
Facebook er blevet sådan lidt mere kedeligt, så det kan man godt i dag. Og det er derfor jeg tænker, at det jo den vej de 
skal fange folk. Det er jo ikke ved alt det der trykte.  
[00:31:45.19] Interviewer: Nej, lige præcis. Synes du, at Djøf forstår dig, og den måde du gerne vil være medlem på? 
[00:31:51.18] Pia: Ja, faktisk. Som jeg siger, jeg synes det har udviklet sig til det bedre, og meget af det er op til mig 
selv at melde mig under fanerne, og sådan synes jeg også det skal være.  
[00:32:10.17] Interviewer: Hvis de skulle ramme dig endnu bedre med deres kommunikation og også deres services, 
hvad kunne så forbedre det endnu mere? 
[00:32:16.07] Pia: Det kunne være en opstramning af de der nyhedsbreve, helt klart, og hvad der skulle med. Og så ville 
det være, jeg ville blive mere aktivt medlem, hvis der var nogen af de debatter om hvad der foregår, og jeg ville være 
sådan lidt mere stolt af min fagforening, hvis den synes noget om noget. Altså. I dag synes jeg, de lurepasser. Og det 
synes jeg på en eller anden måde ikke er værdigt, fordi der må være gode folk, der synes noget om noget derinde. Det 
kan jeg ikkeforestille mig andet. Om ikke andet skabe en debat, man behøver ikke synes noget endeligt om det. Være 
med til at præge debatten med, og det synes jeg ikke de er. Det ville få mig til at være mere aktiv.  
[00:32:57.24] Interviewer: Okay, ja. Synes du det er en fagforenings opgave at gå ind i sådan nogle samfundsdebatter? 
[00:33:02.18] Pia: Altså i og med man repræsenterer den gruppe, som man snakker om, så ja. Men man behøver ikke gå 
ind i alle samfundsdebatter, det er slet ikke det. Og det er jo ikke nogen avis. Det er jo ikke sådan jeg mener det. Men 
jeg mener bare, når det er noget der er relevant for den gruppe, man rent faktisk repræsenterer, så ja, det synes jeg.  
[00:33:21.27] Interviewer: Okay, så det er vigtigt at det er relevant det, de diskuterer.  
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[00:33:27.12] Pia: Jaja. Igen, det skal ikke være et indkøbsfællesskab, det er heller ikke et politiske fællesskab, det er en 
fagforening, og det er medlemmernes interesser, de skal varetage, og det kan jo så være alt fra skattekommissionen, 
altså, Birthe Rønns - hvad foregik der det, eller altså, og som sagt embedsværket lige nu. Man kunne sagtens diskutere 
roller, hvor langt skal vi gå, er der sket et skred. En gang imellem kommer der sådan et lille pip. Men man kunne godt 
forestille sig, at man kunne gøre det lidt bedre.  
[00:33:59.24] Interviewer: Ja, være lidt mere modig, gå lidt mere ind i de ting, der er oppe.  
[00:34:03.09] Pia: Ja.  
[00:34:04.21] Interviewer: Jeg har faktisk ikke flere spørgsmål nu. Men jeg vil høre, er der noget du vil tilføje eller 
noget, som du ikke synes du har fået sagt?  
[00:34:13.22] Pia: Nej, nej. Men jeg synes det var en god ide det her [peger på papirlapperne] og få det helt klart hvad 
det er man vægter i forhold til sin fagforening. Det er meget skægt lige at tænke over, for det er jo ikke noget jeg går og 
tænker over til hverdag. Jeg tænker over fraværet, men nu har jeg sagt det 10 gange. Generelt er jeg fint tilfreds, men 
jeg tænker over fraværet af debatter og diskurssioner, at synes noget. Og så det her med at fremme kommunikationen 
lidt mere, så det bliver lidt mere spidst og lidt mere up-to-date.  
[00:34:46.23] Interviewer: Hvordan kunne du godt tænke dig at se det der nyhedsbrev blive skarpere? Hvad kunne det 
fx være, der ville gøre det bedre? 
[00:34:48.13] Pia: Jammen, så snart du ser en overskrift på noget, som du kan se er mere relevant, så er du jo allerede 
mere med. Jeg tænker også at de kunne facilitere en debat uden at det ville koste dem noget, hvor nogen kunne synes 
noget. De gør det jo med de her faglige blogs, de får lavet. Men det er jo meget sådan pænt. Man kunne godt være lidt 
mere spids på det politiske. Og det ville jo ikke koste dem noget, at få nogle af deres medlemmer til at synes noget. 
Bare spørge bredt.  
[00:35:38.16] Interviewer: Men tror du folk er villige til at stille op og sige, hvad de synes? 
[00:35:39.23] Pia: Ja, det tror jeg. Der er jo mange samfundsaktive debattører medlemmer.  
[00:36:04.10] Interviewer: Ja, men så vil jeg bare sig tak for, at du ville være med. Hvordan var din oplevelse af vores 
snak?  
[00:36:15.14] Pia: Det var rigtig fint. Jeg var lidt spændt på, hvad det var for en vinkel du havde.  
[00:36:20.07] Interviewer: Ja, men jeg vil gerne fortælle lidt mere om, hvad det er jeg laver og hvad interviewet skal 
bruges til. [resten klippet ud] 

F: Interview med Stine 
[00:00:05.09] Interviewer: Jeg skriver om Djøfs medlemskommunikation [introduktion klippet ud].  
[00:00:43.05] Stine: Jeg er ikke sådan uhu, Djøf er bare så godt. Jeg har overvejet at melde mig ud flere gange.  
[00:00:43.05] Interviewer: Okay. Det er jeg spændt på at høre mere om. Men vil du ikke starte med at præsentere dig 
selv, hvor gammel du er og hvad du laver? 
[00:00:48.06] Stine: Jo. Jamen jeg er fireogtredive år og arbejder som advokat. Jeg er færdiguddannet jurist i 05 og 
advokat i 2010 og har faktisk været medlem af Djøf siden dengang jeg læste.  
[00:01:07.01] Interviewer: Okay. Har du været medlem af andre faglige organisationer? 
[00:01:09.26] Stine: Nej, det har jeg faktisk slet ikke.  
[00:01:13.21] Interviewer: Okay. Vil du ikke prøve at beskrive dit medlemsskab af Djøf for mig? 
[00:01:13.21] Stine: Altså det er jo.. det har også været med i mine overvejelser. Det er jo ikke noget, jeg bruger ret 
meget. Altså, nu kræver det selvfølgelig også noget af mig. Men nu kan jeg se, at du har Djøfbladet liggende, og jeg 
tror, jeg har aldrig modtaget Djøfbladet. Jeg får det slet ikke af en eller anden årsag. Jeg ved ikke hvad jeg har gjort.  
[00:01:33.18] Interviewer: Nå, det tror jeg faktisk er meningen at alle skal.  
[00:01:36.25] Stine: Ja, men jeg får så ikke Djøfbladet. Jeg tror jeg engang har været til nogle jobsøgningskurser 
derinde, men det ligger godt nok mange år tilbage, og jeg er ikke helt sikker på, hvad der var Djøf og hvad der var 
AAK, men jeg tror faktisk jeg har været til nogle Djøfkurser engang for jobsøgning. Jamen jeg har også været til sådan 
nogle, de har sådan nogle temaaftener, afhængig af hvilken branche man er ansat i, og der har de i hvert fald, der tror 
jeg jeg har været med til en enkelt eller to. Men det er jo sådan alt hvad jeg har brugt det. Jo, de har også kigget 
ansættelseskontrakter for mig.  
[00:02:11.11] Interviewer: Og har du været i kontakt med Djøf her inden for de sidste par år, eller har det mest der, da 
du skulle ud og søge job? 
[00:02:13.07] Stine: Ahmen, rent principirelt har de jo altid kigget min ansættelseskontrakt igennem. Nej, det er løgn, 
fordi at forrige gang jeg fik job, kiggede de min ansættelseskontrakt igennem, og det synes jeg var sådan lidt la-la-
agtigt, og så sidste gang jeg fik job må jeg indrømme, der valgte jeg så ikke at bruge dem, fordi jeg tænkte, jeg kan 
ligeså godt selv finde ud af det.  
[00:02:32.24] Interviewer: Ja, hvis du ikke var tilfreds med det gangen før så..  
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[00:02:38.26] Stine: Jo, men jeg synes bare ikke det var så skarpt. Så, men de sidste par år har jeg ikke brugt det til 
gevaldig meget.  
[00:02:48.14] Interviewer: Hvad kunne eventuelt få dig til at engagere dig mere i dit medlemsskab? 
[00:02:49.29] Stine: Jamen det er jo nærmest.. hvis jeg fik mit blad, så kunne det jo være.. så ved jeg jo også lidt mere 
om, hvad der foregår.  
[00:03:05.15] Interviewer: Ja. Hvad giver det dig at være medlem? 
[00:03:05.25] Stine: Ja, det er et godt spørgsmål. Det giver mig ikke forfærdelig meget. Det er jo også det, der ligesom.. 
jeg er holdt op med.. jeg overvejer at melde mig ud, fordi jeg synes jeg betaler et enormt stort kontingent, og jeg kan 
ikke rigtig se, hvad jeg får ud af det. Så..  
[00:03:18.28] Interviewer: Hvad fik dig til at melde dig ind oprindeligt? 
[00:03:21.02] Stine: Jeg tror det var dengang jeg var studerende, der var der noget rabat på nogle forsikringer. De der 
rabataftaler har de sikkert stadigværk, men det var ligesom det.. Og så fik man jo også, når man studerede, der var 
kontingentet væsentligt nedsat.  
[00:03:37.24] Interviewer: Ja, hvad forventede du at få ud af det dengang? 
[00:03:37.24] Stine: Det ved jeg i virkeligheden ikke. Man kan sige, at det der er mit problem fagforeningsmæssigt er, 
at jeg altid har arbejdet i en branche, hvor jeg har været ansat under en overenskomst, hvor Djøf ikke har 
forhandlingsretten, så det er sådan lidt. Man kan sige, de kan jo ikke rigtig hjælpe mig i virkeligheden, hvis lokommet 
brænder, fordi det er nogle andre, der har forhandlingsretten.  
[00:03:59.06] Interviewer: Og hvem er det så? 
[00:03:59.15] Stine: Det er DFL.  
[00:04:01.04] Interviewer: Okay, og kunne du være medlem af det? 
[00:04:01.04] Stine: Ja, men problemet er så, at som faggruppe, der har DFL ikke særlig meget for mig at tilbyde, fordi 
det er primært forsikringsuddannede. Så det er sådan meget omsonst. Så det er sådan lidt omvendt.  
[00:04:18.06] Interviewer: Ja, så du lander lidt midt imellem.  
[00:04:18.17] Stine: Ja.  
[00:04:20.06] Interviewer: Okay. Hvad kunne få dig til at melde dig ud? 
[00:04:21.19] Stine: Økonomi. Benhård. Altås sige, jeg får ikke valuta for pengene, så ville jeg melde mig ud.  
[00:04:30.16] Interviewer: Okay. Hvad er det, du savner? Hvad kunne du godt tænke dig at få ud af det, som du ikke 
synes du får ud af det nu? 
[00:04:32.05] Stine: I virkeligheden nok bare ikke særlig synlige. Altså de er for mig ikke specielt synlige. Jo en gang 
om året får jeg sådan en mail med sådan noget med lønstatistikker, og der sidder jeg også troeligt og sender tilbage 
igen.  
[00:04:48.02] Interviewer: Er det kun den ene gang om året, du får noget fra dem?  
[00:04:50.00] Stine: Jo, men så får jeg også noget fra.. der er sådan nogle underforeninger af Djøf, sådan noget med 
FAF - foreningen for unge advokatfuldmægtige. Og jeg har ikke været advokatfuldmægtig i 5 år, men jeg får stadigvæk 
mailen. Og det.. jamen der kommer noget ud indimellem, hvor jeg ser... det er det der branchespecifikke, hvor der er 
sådan nogle arrangementer og sådan nogle ting og sager. Men det er bare.. I virkeligheden er det bare, altså jeg.. Inde på 
arbejdet. Jeg får flere fra.. Advokaten fx kommer en gang om måneden og lander troeligt på min plads hver måned, og 
så kan jeg jo også se, hvad der rør sig og sådan nogle ting og sager. Så..  
[00:05:29.16] Interviewer: Men er det simpelthen fordi, det der så kommer til dig, at det ikke er relevant? 
[00:05:33.06] Stine: Ja, det er det nok.. Altså det er også lidt skægt, fordi den der forening af advokatfuldmægtige, jeg 
ved simpelthen ikke, hvordan jeg.. jeg er sikkert havnet i den den gang da jeg.. Man skal jo hele tiden fortælle dem, 
hvad man nu laver, og jeg har sikkert fortalt dem, at jeg er advokatfuldmægtig. Jeg synes også jeg har fortalt dem, jeg er 
advokat efterfølgende. Jeg forstår ikke hvorfor.. men jeg ser da positivt, at de mener stadigvæk jeg er ung nok til at 
være med. Ahmen det er sådan lidt blandet, ikke.  
[00:05:57.27] Interviewer: Okay. Kunne du finde på at melde dig ind i en anden faglig organisation? 
[00:06:02.14] Stine: Nej, hvis jeg meldte mig ud, så ville det være for at være totalt fagforeningsløs, altså jeg skal ikke 
over i en af de gule eller sådan et eller andet. Så ville det være fordi, at så skulle der ikke være nogen.  
[00:06:15.10] Interviewer: Okay. Hvordan ser det ud i din omgangskreds, er folk medlemmer af fagforeninger? 
[00:06:17.13] Stine: Altså, jeg tror faktisk der er temmelig mange indenfor Djøfområdet, som faktisk er medlem af 
Djøf. Det er sådan lige mit indtryk. Altså det er sådan meget forskelligt. Det kommer også meget an på, hvor man 
arbejder henne. Altså min mand han er.. arbejder inden for 3Fs områder, og der er man jo, der er man bare medlem 
ellers så ... Det er jo meget forskelligt. Altså der er jo.. Men altså det kan man jo sige, det er jo positivt.. Jeg ville 
virkelig hade fagforeningen 3F, fordi at jeg synes deres retorik er simpelthen så frygtelig. Og det er jo så positivt, at der 
er Djøf heldigvis ikke. Nu har de jo også forskellige faggrupper, men de er meget skarpe i deres retorik, og nogle gange 
sidder man bare og tænker, årh, hvad er det ..  
[00:06:58.04] Interviewer: Hvad er det fx de siger, som du synes er skarpt? 
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[00:06:58.04] Stine: De har jo meget det der med, at eejj, de har vundet så mange penge til deres medlemmer med 
retssager, og det er fint nok. Men nu sidder jeg og modtager alle de stævninger, 3F laver, og det der er hele humlen, det 
er jo at hvis man har en skadessag, du ved, folk har jo kommet til skade på dag 1, og hvis man stævner på dag tre, så er 
alt hvad der er udbetalt kommer jo ind, altså bliver jo indretligt, så de sidder bare og fyrer stævninger afsted, bare for at 
fyre dem afsted. Og så kan de sige, at de har vundet dem indenretsligt. Det er jo.. Det kan jo godt være at ja, de får 
penge indenretligt, men det er jo penge, folk tre ud af fire gange ville have fået alligevel. Og så har de været ud og 
betale retsafgifter og alt muligt, så man kan sige, det er lidt det der med, at det bliver sådan lidt populistisk nogle gange, 
at man ikke sådan lige overvejer hvordan og hvorledes tingene er.  
[00:07:44.23] Interviewer: Og det synes du så, at Djøf er ikke slemme til at gøre sådan noget? 
[00:07:46.24] Stine: Ja, nu er hele arbejdsskadeområdet jo ikke det, Djøfferne bakser mest med.  
[00:07:59.27] Interviewer: Jo, det er klart. Det er et helt andet område. Ja, og så er det jo også... 3F er jo også en 
historisk rød fagforening. Altså de har deres rødder i Socialdemokratiet, og der har Djøf nok en lidt anden stilling.  
[00:08:13.14] Interviewer: Ja, de siger jo, at de er neutrale, at de ikke tager politisk stilling. 
[00:08:13.14] Stine: Det tror jeg også de er, men hvis man også bare kigger på medlemskredsen, så tror jeg det fordeler 
sig en del anderledes, end det gør i 3F.  
[00:08:22.24] Interviewer: Ja, det kunne man godt forstille sig. Men det her med fagforeningsmedlemsskab, er det noget 
i sådan diskuterer hen over spisebordet? 
[00:08:30.12] Stine: Nej. Fordi han ved ikke.. han ved bare, at han er medlem et eller andet sted. Men altså deres 
medlemsblad kommer troeligt hver måned, så kan jeg stå og kaste lidt op ud over det og smide det ud, men det kommer.  
[00:08:57.07] Interviewer: Hvad er vigtigst for dig ved at være medlem af en fagforening?  
[00:09:01.10] Stine: Altså jeg tror altså helt ærligt, så ville jeg stille mig anderledes, hvis jeg var et sted, hvor Djøf rent 
faktisk havde noget forhandlingsret, fordi så giver det god mening. Men det er noget med, at når man er uden for deres 
forhandlingsområde.. og så kan man sige, det kan man måske diskutere, hvordan og hvorledes, fordi man kan sige netop 
sådan nogle forsikringsselskaber, de ansætter jo i stigende grad djøffere, som så bliver bokset ind i DFLs overenskomst, 
som ikke er gearet på akademikere. Det er jo folk, der er forsikringsuddannede. Men ja..  
[00:09:33.10] Interviewer: Ja, okay.  
[00:09:41.16] Stine: Altså man kan sige, indenfor det offentlige, hvor der både er jurister og HK'er, der præsterer man 
jo stadigvæk at have mange forskellige overenskomster. Her bliver alle passet ind i DFL-boksen. Men altså netop det 
der med den manglende forhandlingsret giver jo ingenting. Jeg læner mig jo op af den der skide DFL-overenskomst på 
godt og ondt. Der er jo rigtig mange goder, men lønning ligger også bare lavere. Jeg er jo pisseligeglad med, om jeg får 
barns sygedage. Det rager mig en papand. Jeg vil bare hellere have nogle flere penge ikke. Men det er det der med, når 
man er lidt udenfor nummer, så er det straks noget andet.  
[00:10:29.20] Interviewer: Er det vigtigt for dig, at din fagforening tilbyder særlige økonomske fordele fx det her med 
billig forsikring, bank osv.? 
[00:10:34.05] Stine: Altså det er jo en super god ide. Altså lige på forsikringsområdet, der er der bare ikke så meget at 
hente for mig, men altså tanken er jo fin, og jeg ved rigtig mange, der er medlem netop af Djøf, fordi de har de der 
rabatter med Codan, og det giver rigtig god mening for mange. Så det er da super vigtigt, altså.  
[00:10:54.13] Interviewer: Okay. Jeg har sådan nogle små lappe med, som repræsenterer nogle fordele som der kan 
være ved at være med i en fagforening, og jeg kunne godt tænke mig, at du prioriterer dem for mig. [opremsning klippet 
ud].  
[Stines rækkefølge: 
Direkte økonomiske fordele fx bank, forsikring, rabatordninger mm. 
Muligheden for at deltage i kurser og faglige arrangementer 
Fagligt fællesskab med kollegaer og fagfæller 
Kollektiv forhandling af løn og arbejdsvilkår 
Muligheden for at indgå i professionelle netværk 
Individuel støtte og rådgivning ved afskedigelse og ansættelse 
 
[00:11:41.25] Stine: Altså nu er det jo kun ud fra egne betragtninger, men altså det her, det er jo noget af det, der bliver 
vægtet højest. Fællesskab med kollegaer og fagfæller, altså man kan sige, jeg er medlem af alle mulige foreninger for 
advokater, så der har jeg ligesom mit behov fyldt. Individuel støtte og rådgivning.. Jo, det er jo fint nok. Kollektiv 
forhandling, det er jo godt. Problemer er bare, at det tæller ikke for mig.  
[00:12:19.27] Interviewer: Hvis det talte for dig, ville den så ligge højere? 
[00:12:20.06] Stine: Jaja, absolut. Altså hvis jeg var indenfor et område, hvor der rent faktisk var en overenskomst, som 
Djøf forhandlede, så ville det se helt anderledes ud. Så det her netop med... Altå jeg deltager jo i Djøfkurser indimellem, 
og der får man jo også noget rabat som medlem, og de professionelle netværk. Super. Altså der kan man sige, der har 
været startet sådan nogle professionelle netværk op til fuldstændig absurte priser, men det har så ikke været i Djøf-regi. 
Så behovet er der, og det kan også godt løbe rundt, men altså man skal virkelig tænke over, hvad det koster, fordi 
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mange af os har faktisk droppet det, der blev startet op, fordi det blev for dyrt i betragning af, hvad vi fik ud af det. 
Altså man kan sige, der har Djøf også tjent rigtig mange penge de seneste år, at alle deres medlemmer, der har en 
advokatbestaldning er underlagt et efteruddannelseskrav med x-antal timer om året. Så den der kursus-mølle der så er 
gået igang, det tjener blandt andet fagforeningerne, men der er kommet rigtig mange sidevirksomheder op, der laver alle 
mulige mærkelige kurser, som vi skal på, fordi vi skal have femogtredive timer om året. Men de tre vil klart rangere 
højest.  
[00:13:27.01] Interviewer: Ja okay. Jamen så vil jeg gerne vise dig de her eksempler. Første det er en annonce fra 
Djøfbladet, som jeg gerne vil have du kigger på og siger mig, hvad du tænker om. 
[00:13:41.05] Stine: Jo men altså, jeg tænker, det var den der rabataftale, som jeg også kendte til i gamle dage. Og så 
kan man sige, så er den jo samtidig forsøgt at gøre sådan lidt informativ også. Men igen 'gør os stærkere forhandlere', 
jamen det er fint, det er bare ikke så relevant for mig.  
[00:14:21.08] Interviewer: Taler den til dig? 
[00:14:25.05] Stine: Altså man kan sige, umiddelbart, hvis jeg sad og læste bladet, så ville jeg bare blade videre, og det 
er ikke fordi annoncen nødvendigvis er uinteressant, men det var noget jeg ligesom vidste i forvejen-agtigt. Så jeg... jeg 
tror at blandt andet det her er grunden til at rigtig mange specielt på jurastudiet melder sig ind simpelthen for at spare 
nogle penge. Det er det, der fanger de studerende altså. Så man kan sige dem, der ligesom er inde i folden, de ved det 
godt.  
[00:14:52.02] Interviewer: Ja, og det sagde du også var en af grundene til at du selv meldte dig ind.  
[00:14:53.21] Stine: Ja, det er de jo gode til at få fat i de studerende.  
[00:15:00.18] Stine: Ja, når det er sådan det ligefrem ser ud, sådan et blad. Det er spændende at se, hvad der sker. Ej, jeg 
køber også bøger der indimellem, faktisk, vil jeg så sige. Også på arbejdet.  
[00:15:40.16] Interviewer: Ja, og så har jeg et andet eksempel også. Det er Djøfs profilbrochure. Du behøver ikke læse 
det hele, men bare bladre lidt i den og sige mig, hvad du får øje på, hvad du tænker om det, du ser. 
[00:15:49.09] Stine: Jamen jeg har faktisk ikke set denne her før.  
[00:15:57.12] Interviewer: Det er heller ikke noget, der bliver sendt ud til alle medlemmer.  
[00:16:01.27] Stine: Altså nu ved jeg ikke hvor det er taget henne. Men altså det her sådan meget... Er det her virkelig 
Djøfs lokaler?  
[00:16:15.00] Interviewer: Jeg tror nogle af dem er, men jeg tror ikke det hele er.  
[00:16:20.15] Stine: Altså lige når jeg sidder og bladrer igennem den. Det ser meget sådan ... jeg ved ikke, hvor meget 
det ville appellere til mig, fordi det ser virkelig meget sådan advokat-agtigt ud. Altså det ser ud som om det.. altså hvis 
man ikke arbejder hos de fire store, hvad skal man så her? Det er sådan meget... Tænker jeg. Jeg ved ikke sådan, altså 
den menige jurist i forvaltningen, om det sådan lige er det, der sådan.. for det ser sådan meget fancyt og advokat-agtigt 
ud, når jeg lige ser på det. Men det er jo så bare.. det er jo en smagssag.  
[00:16:56.08] Interviewer: Taler den til dig? 
[00:16:56.24] Stine: Det ved jeg ikke, om den gør. Det er ikke sådan at jeg tænker Wow, men ... det virker også bare 
dyrt, ikke, når man sidder og holder.. og der kan man sige, det er jo det der med.. hvordan vil man bruge sine 
medlemmers penge, ikke? Og det er jo lækkert at sidde og holde, men hvor meget værdi skaber det? Det er jeg ikke 
nødvendigvis sikker på. Jeg ved ikke, hvor meget rekruttering man kan lave til en fagforening med sådan noget her, 
fordi det.. jeg tror meget det er sådan en personligt valg, at folk skal se ansigtet bag, og det gør man jo ikke 
nødvendigvis her.  
[00:17:31.07] Interviewer: Hvad synes du den siger om Djøf? 
[00:17:31.14] Stine: Altså det er ikke sådan så bredt og folkeligt, altså når jeg lige sidder og bladrer det igennem. Det 
skal de jo ikke nødvendigvis heller være, men det ser sådan meget sådan karriere, erhvervsliv igen,.. hvor er den 
skrankepavende forvaltning henne? Det rammer... det ser meget fagspecifikt ud på advokaterne, synes jeg, når jeg 
kigger på det.  
[00:17:55.00] Interviewer: Okay. Hvad synes du det siger om DJøfs syn på medlemmerne? 
[00:17:56.26] Stine: Det ved jeg ikke. Spørgsmålet er, om de i virkeligheden vil.. vil bredt.. for jeg ved ikke om jeg 
synes det der stiler så bredt i deres medlemskreds nødvendigvis. Og det er jo lidt morsomt, fordi at lige på det område.. 
altså der hvor Djøf nok er mest magtesløse i forhold til alt, det er jo folk, de er ansat i advokatfirmaerne, fordi de kører 
jo fuldstændig deres eget løb. Fordi hvis man ikke makker ret i de ansættelsesvilkår, der er, så står der 15 andre, der 
gerne vil tage jobbet, så det er jo en by i Rusland, altså.  
[00:18:29.21] Interviewer: Så vil jeg spørge dig om noget lidt andet. Ville du kalde dig selv djøffer? 
[00:18:33.25] Stine: Ja, det er jeg jo. Altså det ville jeg, ja.  
[00:18:40.26] Interviewer: Ja, og hvad ligger du så i den betegnelse? 
[00:18:41.05] Stine: Altså en der er medlem af Djøf. Ikke meget mere.  
[00:18:47.21] Interviewer: Okay, så hvis der er en gruppe djøffere herovre, hvad karakteriserer djøffere, sådan som du 
ser det? 
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[00:18:57.23] Stine: Det kan man jo ikke sige. Det er jo meget bredt. Altså jeg kender jo kun til J-delen i Djøf. I 
virkeligheden aner jeg faktisk ikke, hvad de andre render rundt og laver. Der er nok nogle økonomer, men hvilken 
baggrund de kommer med, om det er handelshøjskolefolk, om det er fra KU, altså, aner det ikke. Det ved jeg ikke.  
[00:19:21.25] Interviewer: Er du stødt på diskussionen om djøfisering i medierne? 
[00:19:24.06] Stine: Nej. Det siger mig ingenting. 
[00:19:26.26] Interviewer: Okay, så vil jeg lade være med at spørge ind til det. Synes du generelt Djøf rammer dig med 
deres kommunikation? 
[00:19:31.16] Stine: Ja, de kunne måske godt.. altså det er måske et spørgsmål om at vise interesse ikke. Når jeg stadig 
får sådan nogle mails til advokatfuldmægtige, altså så nej, det gør de vel i virkeligheden ikke. Altså det er vel et 
spørgsmål om, at man skal opdatere, og ja, jeg kunne også godt selv gå ind og opdatere, men nu betaler jeg jo faktisk en 
formue hver måned for ligesom at... så jeg har ikke haft nogen kommunikation udover at jeg får de der automatisk 
genererede mails, hvor de ikke positivt har ringet mig op og sagt er du glad for dit medlemsskab, sådan som de der 
fucking aviser gør ikke. Jeg har intet.. der er ikke noget der. Og selvfølgelig 80.000 medlemmer, de kan ikke ringe til 
dem alle sammen, men nu har jeg trods alt været medlem i langt over 10 år, så..  
[00:20:13.16] Interviewer: Får du deres nyhedsbrev? det er sådan sat sammen af forskellige moduler med både nyheder 
og kurser osv.? 
[00:20:20.02] Stine: Ja, jeg får i hvert fald temmelig mange kursusbeskrivelser, lad mig sige det på den måde. Men det 
også det der med, at der er gode penge i det, og vi skal, ikke.  
[00:20:33.03] Interviewer: Okay. Hvad kan Djøf gøre for at ramme dig endnu bedre med deres kommunikation? 
[00:20:35.12] Stine: Jamen altså måske blive lidt skarpere på, hvad folk rent faktisk render og laver. Altså man kan 
sige, og der kan man måske også blive bedre til at udnytte de ressourcer, der ligger i medlemmerne. Alt behøver ikke 
nødvendigvis at koste penge. Så skulle man facilitere nogle arrangementer, altså nogle.. Hvad laver vores medlemmer 
egentligt, og hvad kan de udover at være jurister? Hvad er deres baggrund i forhold til, hvis vi skulle bruge dem.. holde 
et eller andet. Eller igen de faglige netværk. Det havde været det nemmeste i hele verden at samle... jamen hvem.. hvad 
har vi af jurister - forsikringsselskaber - punktum. Og så se, hvad der dukker op, fordi at de oplysninger burde de jo 
ligge inde med. Når de laver lønstatistikkerne, de spørger jo faktisk folk, hvor gammel er du, hvor arbejder du henne og 
hvad er din titel?  
[00:21:16.18] Interviewer: Ja, det er rigtigt. De data burde de kunne bruge til at lave noget.  
[00:21:25.06] Interviewer: Okay.. jeg har faktisk ikke flere spørgsmål. Jo der var faktisk en ting, jeg tænkte op jeg ville 
spørge dig om. Altså der er jo nogen, der har sådan meget tæt forhold til det der med at man SKAL være medlem af en 
fagforening, at det ligesom er det rigtige at gøre. Hvordan har du det med det? 
[00:21:36.29] Stine: Overhovedet ikke. Jeg synes.. Jeg kunne blive så vred over det der med, at vi dybest set har 
fagforeningsfrihed, men det er der mange områder hvor vi altså bare ikke har det på. Hvis lige nu min mand besluttede 
sig for, at det skulle være Krifa. Det går bare ikke. Og man kan sige, jeg er da også selv i en lang periode, hvor jeg var i 
et rigtig konservativt forsikringsselskab, DFL, og der blev jeg da kaldt skruebrække dagligt, fordi jeg ikke var medlem 
af DFL. Og man kan sige, det var pisse ligegyldigt, så jeg er slet ikke opdraget... Altså nu ved jeg, at begge mine 
forældre er medlem af deres respektive fagforening, og har altid været det. Men det der med, at vi SKAL. Men igen, det 
kommer også meget an på, hvad det er man laver. Jeg tror ikke der er ret mange jurister, der føler sig tvundet til at være 
medlem af Djøf. Jeg tror det er er et valgt de på et eller andet tidspunkt har truffet.. Jeg tror der er rigtig mange, der ikke 
lige får tænkt sig om, behøver jeg det virkeligt. Men jeg tror det er nogen, der har truffet et positiv valg. Det er ikke bare 
noget..  
[00:22:33.17] Interviewer: Nej okay. Der er jo nogen, der føler meget for det der faglige fællesskab og sådan at det der 
med at stå sammen om sagen og sådan nogle ting.  
[00:22:42.06] Stine: Ja, men nu har vi bare ikke så mange sager. Vi har faktisk rimelig gode vilkår langt de fleste 
jurister. Vi har det sådan, vi kan snart ikke bede om mere, før så bliver det flovt. Jeg kan tydeligt huske det der med, på 
et tidspunkt på DFL-overenskomsten, der kom vi til et punkt, hvor hvad skal vi spørge om. Jamen så vil vi have to 
barns sygedage mere. Det er derfor de har de der åndssvage 5 sygedage nu ikke. Det er da fucking ligegyldigt. Altså, så 
vil vi også have fri fredagen efter Kristi Himmelfart, altså det er jo til sidst har vi bare ikke mere at bede om. Det er sgu 
da åndsvagt. VI har jo ufattelig mange ferieuger, og vi har... Så man kan sige den der fælles kamp mod... jamen vi 
bliver jo aldrig bedt om at gå ned i løne ller arbejde længere, så man kan sige vi har det egentlig meget godt i forhold til 
andre faggrupper. Så kampen er ikke så stor. Det er jo også derfor tiden lidt er løbet fra de meget røde fagforeninger, 
fordi det er sådan, altså i bund og grund har vi jo faktisk nogle rigtig fine arbejdsvilkår, og så kan jeg godt forstå at der 
er problemer med slagterierne, når de skaæ gå ned i løn, eller også har de ikke noget job, at det er et urimeligt pres at 
lægge på folk og alt muligt andet. Men altså vi har jo fanme alle sammen fem ugers ferie, de fleste af os har 6 eller 7 
ugers ferie, og vi har omsorgsdage og vi har feriepenge og vi har jeg skal komme efter dig. Så altså.. Vi balancerer jo 
også på grænsen til at gøre os selv ineffektive og ukonkurrencedygtige, og det er jo nærmest det mest skræmmende ved 
at jo mere vi bliver ved med at bede om, jo mere bliver vi håbløse i forhold til dem, vi gerne vil sammenligne os med. 
Og det vil jo give tab af arbejdspladser, så man kan sige, vi er bare ineffektive i forhold til tyskerne og svenskerne, der 
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gerne vil arbejde noget mere. Man kan sige, det er fint nok, at I ikke vil gå ned i løn, men så ligger jeres arbejdsplads i 
Polen lige om lidt. Så det er sådan lidt.. det er jo håbløst, og specielt i udkantsdanmark.  

G: Interview med Hans 
[00:00:05.12] Interviewer: Tak fordi du ville være med 
[00:00:07.22] Hans: Jamen tak fordi jeg måtte komme.  
[00:00:07.22] Interviewer: Det, det kommer til at handle om er Djøf og dit medlemsskab af Djøf. Det, jeg er igang med 
at undersøge er egentlig to dele, nemlig hvordan Djøfs medlemmer forholder sig til deres medlemsskab og til Djøf, og 
så handler det også om Djøfs medlemskommunikation. Så jeg kommer til også at vise dig nogle ting, som jeg har med, 
jeg gerne vil høre din mening om. Det er selvfølgelig vigtigt at sige, at jeg sidder ikke og fisker efter nogle bestemte 
svar. Jeg er interesseret i, hvad du tænker om det her medlemsskab og om de ting, jeg viser dig. Og så er det 
selvfølgelig fuldstændig fortroligt. Jeg kommer ikke til at nævne dit navn i specialet, så det er helt anonymt. Har du 
eller nogle spørgsmål til det, vi skal i gang med?  
[00:00:59.12] Hans: Nej. Kør løs. 
[00:01:03.04] Interviewer: Okay. Jammen vil du ikke starte med lige at fortælle mig en lille smule om dig selv og hvor 
gammel du er og hvad du laver og sådan, bare lige kort.  
[00:01:09.09] Hans: Jamen, jeg er 28 år gammel og jeg er jobsøgende. Det har jeg været i tre-fire måneder og har 
været... jeg ved ikke, om det også skal handle om medlemsskabet af Djøf. Jeg har været medlem siden en gang under 
studiet.  
[00:01:28.23] Interviewer: Ja, hvad er det du har læst? 
[00:01:28.23] Hans: Jeg har læst Business and development studies og CEMS International Management på CBS.  
[00:01:40.04] Interviewer: Og har du været medlem siden starten af studiet eller? 
[00:01:43.01] Hans: Jeg kan ikke helt huske præcis hvornår jeg meldte mig ind. Ikke lige med det samme, da jeg 
startede på bacheloren. Nok i løbet af bacheloren. Der var der alle de her forskellige man kunne blive medlem af, og det 
var jo gratis, og så tænkte man, at de havde nogle ret gode tilbud osv. Så det er ligesom det, der startede det. 
[00:02:07.27] Interviewer: Ja, og har du været medlem af andre faglige organisation på noget tidspunkt? 
[00:02:12.11] Hans: Ja, jeg var også medlem af en a-kasse selvfølgelig. Det er måske lidt anderledes, men altså medlem 
af CA a-kasse var også deromkring. Men jeg tror først jeg var medlem af Djøf og så CA a-kasse, sådan med rimelig 
kort mellemrum imellem. Og jeg troede..., jeg må indrømme, at dengang der havde jeg ikke helt styr på,.. jeg troede lidt 
det var det samme. Jeg troede det var to af det samme, og jeg tænkte, jeg skulle nok også lige når jeg bliver færdig, 
hvad er det så lige for en af dem, jeg skal huske at melde mig ud af og blive ved med. Men det er det jo så slet ikke. Det 
er jo ikke det samme. Selvom de selvfølgelig har nogle ting, der overlapper i deres tilbud som kurser og...  
[00:02:54.23] Interviewer: Ja, er du så stadig medlem af både CA a-kasse og Djøf.  
[00:02:56.05] Hans: Jeg er stadig medlem af både CA a-kasse og Djøf.  
[00:03:01.15] Interviewer: Okay. Men prøv at beskrive dit medlemsskab af Djøf for mig en gang. Hvad har du sådan 
brugt det til? 
[00:03:06.28] Hans: øh, jammen jeg har da været til... det var nok mest under studiet, når man er studerende er der en 
del gratis kurser. Hvad har det været i sådan excel og præsentationsteknik, har jeg være til engang. Jeg har været til 
flere. Så har jeg været til en tre-fire kurser. Ja måske lidt mere end det. Og så har jeg faktisk også brugt det til, de har 
sådan et tilbud med at man kunne få sit CV og ansøgning læst igennem inden for fireogtyve timer. Det har jeg sådan 
brug to gange eller sådan noget til noget ansøgning. Og så har jeg brugt det en enkelt gang hvor jeg prøvede at få noget 
information til noget lønforhandling. Jeg fik ikke så meget ud af det, men det var sådan et forsøg på i hvert fald at blive 
lidt klogere på det i form af det her arbejde jeg fik efter studiet et par måneder.  
[00:04:03.04] Interviewer: Var det på telefon så, du snakkede om det her med løn? 
[00:04:03.04] Hans: Det var på telefon, ja. Og det der CV og ansøgning, det var også på telefon. Og det synes jeg da var 
et rigtig godt tilbud. Jeg kan så også forstå, at jeg havde misforstået og kom til at bruge det lidt for meget eller sådan 
noget, men jeg sendte sådan tre ansøgning, kan I ikke lige give mig det. Ahmen vi kan give dig én, og hvis du har fået 
på én, så skal vi helst ikke give dig igen. Men altså jeg fik alligevel i alt en to-tre gange. Det ved jeg så ikke lige... Jeg 
går ud fra at de stadig har det. Jeg har ikke brugt det et godt stykke tid. Det tilbud i hvert fald.  
[00:04:46.28] Interviewer: Så hvor længe er det siden, at du brugte det CV-ansøgning, vil du tro? 
[00:04:50.23] Hans: Jeg synes, sidste gang jeg brugte det var, da jeg søgte praktikophold, så det har været i.. hvornår 
var det.. tilbage i 12, ja. 
[00:05:04.27] Interviewer: Ja, så det er noget tid siden. Det er ikke sådan i forbindelse med med den jobsøgning, du har 
nu. 
[00:05:07.05] Hans: Nej, jeg er heller ikke klar over, om det stadig er. Men så kan man sige, min oplevelse, jeg har ikke 
rigtig brugt Djøf særlig meget siden jeg er blevet jobsøgende, arbejdsløs, hvad man nu vælger at kalde det. Der har 
været sådan ét arrangement, synes jeg, det har nok været det. Det kan jeg sgu ikke lige huske. Men det er mere fordi.. 
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fordi så lige pludselig synes jeg ikke der var så mange gratis tilbud, altså gratis tilbud i form af at man allerede er 
medlem, så der var da nogen da man var studerende. Men nu er det sådan 500 kr, 500 kr., arhh, det der sådan lidt, jeg 
sidder her og tænker.. Så på et eller andet tidspunkt tænker jeg, hvad får jeg egentligt ud af det her medlemsskab, fordi 
altså, jeg betaler for at være medlem af Djøf, jeg betaler for at være medlem af CA a-kasse. Og CA de har alligevel 
langt flere. Det er selvfølgelig også en anden rolle de har, men de har langt flere gratis arrangementer og kurser til mig 
som jobsøgende, end Djøf har. Så jeg føler, jeg får meget mere for pengene der, selvom det selvfølgelig også betaler 
mere, men der får jeg selvfølgelig også mine a-kasse penge igennem. Så jeg sad sådan lidt og tænkte, hvad får man 
egentlig ud af det. Men jeg har faktisk også brugt, jeg har været et par gange på det her jobværksted på det sidste. Altså 
det er nogel gode faciliteter, godt nok en kort åbningstid, hvis man er sådan lidt b-menneske og skal lukke ned kl fire. 
Men altså man kan komme ind og købe kaffe, fine kontorforhold og så ligger det lige ved Nørreport osv. Så ja, og de 
har nok også flere tilbud i virkeligheden, men jeg synes ikke... ja nu kan vi godt gå ud i noget medlemskommunikation, 
jeg synes ikke rigtig jeg er blevet gjort opmærksom på det i forhold til min situation som jobsøgende. Jeg tror det er 
flere ting, end jeg egentlig er klar over. Som jeg også kan se lidt, nogle af de gange jeg har været inde på det 
jobværksted, og så stod der måske, at der havde været et arrangement om et eller andet, hvor gud, det har jeg sgu da 
aldrig gået op for mig, som et eller andet, som egentlig var relateret til jobsøgning. Og ja, det er sådan umiddelbart det.  
[00:07:24.10] Interviewer: Hvad giver det dig, at være medlem? 
[00:07:31.29] Hans: Det er jo sådan det, jeg overvejet lidt på det sidste, ikke. Men det er jo også igen, fordi jeg har haft 
en ide om, jeg ville bruge det der jobværksted mere. Det er da en god ide, hvis man kan få lidt netværk også med nogle 
andre, som faktisk også var en ting, jeg har manglet rigtig meget. Det der netværk, hvor jeg så også kan se, at de har et 
eller andet kørende, men det har også taget mig rigtig lang tid for mig at finde frem til, at de faktisk har et eller andet. 
Jeg så de har noget, der startede i næste måned, som jeg går til det, jamen så havde det været fint også , men altså, det er 
egentlig det jeg synes jeg mangler mest som jobsøgende.  
[00:08:07.26] Interviewer: Ja, så noget netværk.  
[00:08:07.26] Hans: Noget netværk med ligesindede unge jobsøgende, som ligesom er i samme situation. Så hvad jeg 
får ud af det... men så selvfølgelig også den grund til at jeg nok oprindeligt meldte mig ind, det var faktisk noget 
forsikring, som vist nok er rimelig billigt. Jeg tror stadig man har en 1-2 årig efter man er færdig, hvor man stadig kører 
på det.  
[00:08:32.13] Interviewer: Ja, jeg tror det er tre år faktisk.  
[00:08:32.24] Hans: Ja, måske. Så det får jeg jo så også ud af det. Jeg er ikke helt klar over, hvad jeg ellers skulle 
betale, og hvor meget bedre det er. Men hvis det var et godt tilbud dengang, så .. jeg har ikke lige undersøgt det. Men 
det er da en forsikring, jeg har været fint tilfreds med, og der har også noget... Jo jeg har faktisk også brugt den et par 
gange i forbindelse med noget tyveri.  
[00:09:01.02] Interviewer: Okay, og var det det, der fik dig til at melde dig ind oprindeligt, det her med forsikringer? 
[00:09:01.02] Hans: Det var nok forsikring ja.  
[00:09:12.20] Interviewer: Hvad havde du af forventninger til medlemsskabet? 
[00:09:15.29] Hans: Jamen, jeg havde nok ikke så mange forventninger, for jeg var ikke rigtig klar over, hvad det var. 
Må jeg sige. Så det var nok mest det der konkrete benefit i form af forsikringen. Og så senere hen, når man blev lidt 
mere seriøs og kom lidt videre hen på bacheloren, så gik det op for en med alle de her kurser. De er jo også gode at tage 
og blive bedre til nogle af de her skills, som man måske ikke indgår som en konkret del af undervisningen på CBS.  
[00:09:49.14] Interviewer: Ja, præcis. Har du været glad for de kurser så? 
[00:09:52.21] Hans: Jeg synes ikke der er nogen af dem, der sådan har været helt oppe og ringe, hvor jeg har tænkt, det 
her har jeg bare fået kæmpe meget ud af. Om det så er fordi... så det vil jeg sige, det er sådan en mellemafgørelse. Hvis 
det så har været fx præsentationsteknik, så har jeg haft andre kurser i forvejen, og så var det lidt sådan noget af det 
samme. Så får man endnu en chance for at øve sig i virkeligheden, men ikke fordi man.. så bliver man smækket op og ... 
ikke sælge... men bare sådan et eller andet sted for kort et forløb til egentlig at gøre nogen forskel. Det var sådan et par 
timer. Så det har ikke været sådan helt vildt. Men det er måske også det format de sådan, når det er gratis tilbud til 
studerende, så er det nok også kortere format end man kunne forestille sig nogle af de andre kurser... De må også have 
en masse kurser for folk i arbejde.  
[00:10:55.16] Interviewer: Ja, det har de også. De har nogle opkvalificeringskurser, som så koster det, sådan nogle 
kurser koster. Så det er noget helt andet.  
[00:11:04.10] Hans: Ja, med medlemsrabat osv.  
[00:11:05.08] Interviewer: Hvad kunne eventuelt få dig til at melde dig ud? 
[00:11:10.15] Hans: Altså jeg tror ikke der er sådan en konkret.. Jo.. Jeg ved ikke om man kan sige, der er en konkret 
ting, der ville få mig til at melde mig ud, men det er det med, hvis jeg pludselig slet ikke synes længere at der er nogen 
kurser eller noget, jeg kan melde mig til, og melde mig til i form af ikke at betale i virkeligheden. Fordi jeg synes at 
fordi man allerede er medlem, så burde der være et eller andet, man får ud af at være medlem, altså. Så skal det ikke 
være sådan 500 kr. ekstra hver gang. Men det har der jo også været lidt i virkeligheden, bare mindre end jeg havde 
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forventet. Så kommer det lidt an på, altså det kan jo stadig være, at der er nogen der melder fra til det der netværksting, 
det vil jeg gerne til. Men ja.. og så er det så.. så skulle jeg så også ud og undersøge forsikring igen, hvis det var. Og ja...  
[00:11:59.24] Interviewer: Så vil det sige, at det er mest de her direkte fordele, som du får ud af det, der afgør om du er 
medlem eller ej.  
[00:12:05.12] Hans: Ja, det er ikke noget identitetsspørgsmål om at jeg opfatter.. at det er den rigtige fagforening, eller 
jeg identificerer mig specielt med den fagforening, for det gør jeg absolut ikke egentlig. For min opfattelse, så er det jo 
meget, sådan set også meget jurister og sådan noget, og der er det ikke noget specielt,, altå.. Jeg føler ikke jeg passer 
perfekt ind i den her fagforening. Jeg følger ikke at er bare lige mit felt de er inde på, for det føler jeg med CA, fordi de 
er så store på CBS, altså. De er sådan nogle der,.. de er meget med CBSere generelt.  
[00:12:38.07] Interviewer: Men kunne du finde på at melde dig ind i en anden faglig organisation, så? 
[00:12:40.21] Hans: Altså en fagforening? 
[00:12:42.06] Interviewer: Ja, en fagforening. 
[00:12:42.06] Hans: Hmmm. Så skulle jeg undersøge det noget nærmere. Jeg er ikke sikker på.. Altså så skulle jeg sætte 
mig ind i det og se, hvad tilbudene så var. Men det er ikke fordi det er noget, der er meget vigtigt for mig.  
[00:13:00.04] Interviewer: Okay, så det er ikke sådan at du tænker jeg skal være med i en fagforening? 
[00:13:05.00] Hans: Nej. Jo altså det siger min søster og min mor nok, jeg skal være men.. Men man får jo også... altså 
at der er noget sikkerhed i at være med i en fagforening, og det kan jeg måske også godt se. Altså det er da et argument, 
jeg har hørt. Det er så ikke noget jeg selv har været ude for, men det er i form af.. altså hvis der sker noget fyring, men 
det er de så også begyndt at tilbyde med CA a-kasse, man kan betale 50 kr. for at få noget... Det er så sikkert ikke.. jeg 
skal ikke kunne tale om kvaliteten af advokatbistanden, men så er det også inkluderet. Men altså i form af... Jeg kunne 
godt forestille mig, at jeg kunne komme i en situation, hvor de er rigtig gode at have i lønforhandling, men det er ikke 
noget jeg sådan lige har været ude for, og det er heller ikke noget jeg lige står for. Altså som en del af et graduate 
programme får jeg jo sikkert bare en pakke, det er nok en god pakke, men du får bare en pakke, og der er ikke noget at 
snakke om. Så det er jo ikke noget, jeg selv har været ude for. Jeg kender nogen, der siger, at hvis jeg ikke havde været 
med i en fagforening, så havde jeg aldrig fået denne her løn. Så det er da en overvejelse.  
[00:14:18.18] Interviewer: Hvordan ser det ud i din omgangskreds? Er folk medlemmer af Djøf eller andre fagforening? 
Eller er det noget du overhovedet ved? 
[00:14:23.26] Hans: Ikke sådan noget, jeg er rigtig klar over, nej. Jeg har ikke på fornemmelse af, at rigtig mange er. 
Men man kan sige, hvad er min omgangskreds? Min omgangskreds er meget international, og mange af dem er ikke 
engang i Danmark, så det er sådan lidt svært at sammenligne med. Jeg kender ikke nok til andre danskere, hvad de gør.  
[00:14:52.18] Interviewer: Hvad med sådan på dit studie, men det var selvfølgelig også meget internationalt..  
[00:14:54.25] Hans: Det var det nemlig, så det har jo også betydning for om.. Ja. Nej, så umiddelbart ikke medlem.  
[00:15:32.13] Interviewer: Hvad er vigtigst for dig ved at være medlem af en fagforening? 
[00:15:34.11] Hans: Jamen altså det jo opkvalificering, kurser, tilbud af den slags. Men det er også meget med min 
situation nu. Hvis jeg havde været i arbejde i tre år, så havde det nok været noget andre ting, jeg lægger vægt på. Men 
der hvor jeg er nu, der er det.. ja altså som ung og som jobsøgende.  
[00:15:54.11] Interviewer: Og hvor vigtigt er det for dig, at din fagforening tilbyder sådan nogle økonomiske tilbud, 
altså forsikringer, bank og rabatter? 
[00:16:17.22] Hans: Det er jo egentligt ikke,.. det er ikke super vigtigt for mig. Altså jeg synes egentlig det er sådan en 
lidt spøjs ting. Hvad var det, så kunne man.. hvad fanden var det nu, de havde et eller andet tilbud for nylig, hvor jeg 
også tænkte, det var da en sjov ting, jo, det var sko. Altså.. En stor online skobutik. Det er sådan lidt, tænker jeg, hvad 
fanden.. fair nok, det er da en fin ting, men er det virkelig kernen, ikke? Men altså jeg kan da godt se, det giver mening i 
nogle af de her ting, altså som forsikring og sådan noget, altså hvis man har en stor kundebase man kan bruge som 
bargaining power ikke, og få nogle bedre tilbud hjem, så er det da en fin ting. Men det er sådan lidt sjovt. Jeg ser det 
ikke som det burde være kerneopgaven for en fagforening på nogen måde. Så skal man måske snakke om, altså, 
lønforsikringer eller sådan. Der er man ved at være ovre i noget, der giver strategisk mening. Så det er ikke super vigtigt 
for mig. Igen jeg er ikke helt sikker på, hvad de andre tilbud er, men det var da et godt tilbud dengang, og som sagt fik 
det mig så lige i den situation til at sige, hvorfor ikke, og nu var det jo så gratis at være medlem på det tidspunkt. Og så 
fandt jeg også hurtigt ud af, at der var alligevel nogle tilbud i form af kurser, arrangementer, gratis mad - vigtigt når 
man er studerende.  
[00:18:21.22] Interviewer: Jeg har taget sådan nogle lapper med, hvor der står..  
[00:18:21.22] Hans: Vi skal lege.  
[00:18:21.22] Interviewer: Ja, vi skal lege. Det er over nogle af de fordele, der kan være ved at være med i en 
fagforening, og jeg vil gerne have, at du prioriterer dem for mig... [interviewers oplistning af lapperne er klippet ud]… 
"Kollektiv forhandling om løn og arbejdsvilkår" 
[00:18:34.19] Hans: Ja, den er jo lidt svær. Det er jo sådan en størrelse, du ved, altså, man får sikkert et eller andet ud af 
det, men hvad er det egentlig det er, ikke.  
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[00:19:48.18] Hans: Ja, jeg tror jeg må lægge dem sådan her. Det er egenbetaling, der får denne her derned [rykker 
"kurser og faglige arrangementer" ned i bunden].  
[00:20:00.12] Interviewer: Altså hvis det nu ikke var med egenbetaling, hvor ville den så være henne? 
[00:20:05.05] Hans: Altså så ville den ligge ret højt, måske her oppe et sted [peger på plads to-tre], som jeg ser lige nu. 
Jeg blev bare lidt irriteret over det der med at 500 kr. for et jobseminar, når jeg kunne få gratis kurser på CA. Altså 
hvorfor...  
[00:20:19.00] Interviewer: Ja. Men vil du ikke prøve bare lige at tage mig igennem din rækkefølge og bare lige sige et 
par ord om, hvorfor det er som det er? 
[00:20:23.19] Hans: Jo, den starter med "Individuel støtte og rådgivning". Men altså jeg tror jeg synes, det er rigtig godt 
service, hvis man kan få noget individuel vejledning og samtale. Jeg tror det er noget, der giver, der kan give ret meget. 
Så det ville jeg sætte pris på. Det synes jeg er vigtigt. Også i den situation jeg er i. Og så "Kollektiv forhandling om løn 
og arbejdsvilkår". Men det er igen sådan en, det er en svær størrelse at sige noget. Men så kan man sætte det ud i det 
her, jammen hvordan kan det være, at vi har så fantastiske, gode vilkår i Danmark? Jamen det er jo fordi vi har 
fagforeninger, der gør det her, og det er sgu også godt. Det er sgu også noget, man skal støtte. Så selvom det nok ikke.. 
Jeg har svært ved at se, at det er noget jeg ville personligt få særlig meget ud af. Altså så er det bare det, der har ført til 
der, hvor vi er i dag. Og holder niveauet. Nu har jeg arbejdet ude i verden, og det.. vi er fucking forkælede i Danmark. 
De vilkår vi har. Så det må siges, at de er også vigtigt. Og så nummer tre: "Muligheden for at indgå i professionelle 
netværk", det synes jeg også er noget, der kan give rigtig meget. Det er rigtig spændende, og igen også noget, jeg 
forestiller mig bliver mere vigtigt lidt senere hen for mig. Men altså professionelle netværk, det kunne jo også netop 
være det her netværk omkring jobsøgning. Så det synes jeg er vigtigt. Så "Direkte økonomiske fordele", ja det er jo 
også meget rart, og det giver også et eller andet sted mening, men altså nogle gange, kan de være lidt mærkelige, og 
tænk.. man kan selvfølgelig få en til at tænke, nu skal I heller ikke bruge alle.. jeg ved ikke hvor mange ressourcer de 
bruger på det vel, men de skal ikke gå ud og skaffe billige sko. Det er ikke det I er sat i verden for, vel. Altså "Fagligt 
fællesskab med kollegaer og fagfæller", jammen det kan jeg ikke rigtig se. Den synes jeg er lidt mærkelig. Jeg kan ikke 
rigtig se, hvad den har med Djøf at gøre som sådan, men det er nok mere noget jeg ser med ens arbejde, men det er vel 
dem man har et fagligt fællesskab med kollegaer. Der ser jeg måske. Der er jo det her med professionelle netværk 
heroppe [peger], så den.. Skal det være fordi det her oppe er mere det professionelle og det her nede er mere hygge? 
[00:22:51.12] Interviewer: Nej, man kan sige de professionelle netværk er jo nogen, der er sat op, hvor det faglige 
fællesskab på en eller anden måde er mere flydende størrelse, det fællesskab, der er på arbejdspladsen og måske også 
sådan identitetsfølelsen af at have et fællesskab omkring denne her faglighed, som..  
[00:23:11.10] Hans: Ja, det synes jeg selvfølgelig er vigtigt, men jeg kan personligt slet ikke sætte det op med Djøf. Det 
har ikke noget med Djøf at gøre. Selvfølgelig er det vigtigt at have et fagligt fællesskab på arbejdet, men det er igen det 
der med, at jeg kan ikke lige se, at økonomer og jurister, er det ikke det de siger? 
[00:23:27.07] Interviewer: Jo, det er i hvert fald de klassiske grupper. 
[00:23:27.07] Hans: Og jeg er måske en lille smule økonom og i hvert fald ikke jurist. Så det er sådan lidt... Og så 
"Mulighed for at deltage i kurser", det er sådan lidt... og det kan jo være igen, at når jeg har været på arbejdsmarkedet 
en del år, at jeg har en anden opfattelse af det, men som det er nu, så er der for meget egenbetaling i nogle af de her 
kurser.  
[00:23:53.26] Interviewer: Ja, i forhold til den situation du lige er i lige nu.  
[00:23:53.26] Hans: Ja, så det er rækkefølgen.  
[00:23:55.25] Interviewer: Super. Det der du sagde med den kollektive forhandling osv. Det lyder som om, du synes det 
er rigtig vigtigt sådan ud fra et værdimæssigt synspunkt og i forhold til de arbejdsvilkår vi nu generelt har i Danmark og 
hvordan vi er kommet hertil og sådan noget. Men det var ikke.. det virkede ikke som om det var vigtigt for dig i forhold 
til dit eget medlemsskab. Altså at det er ikke afgørende for, at du er medlem af en fagforening, eller hvordan? 
[00:24:25.16] Hans: Nej, det afgørende... det er nok ikke.. Spørgsmålet er, om det er afgørende. Det er nok en faktor et 
eller andet sted, men jeg har ikke følt det som afgørende. Men altså.. Jeg synes også det er vigtigt at støtte, men 
samtidig så skal man jo også føle, at man får noget ud af det. Men det er da rigtig nok, jeg er da i hvert fald imod.. Jo 
men ja, jeg synes det er vigtigt at støtte det. Jeg er FOR at der er fagforeninger. Så er det måske bare, om jeg er i den 
rigtige. Om jeg synes jeg får nok ud af det alligevel. Men ud fra det perspektiv, men ikke så meget ud fra identitet, men 
mere at støtte op om kultur og det arbejdsmarked vi har i Danmark.. Det er også vigtigt.  
[00:25:21.22] Interviewer: Okay, så forstår jeg lidt bedre hvad du mente. Altså nu har du godt været lidt inde på det 
selv, men jeg tillader at spørge alligevel: Ville du kalde dig selv djøffer? 
[00:25:28.27] Hans: Nej.  
[00:25:33.24] Interviewer: Hvad ligger du i den betegnelse? Hvordan forstår du det? 
[00:25:37.12] Hans: Jamen  det er jo også det. Måske ved jeg ikke rigtig hvad man skulle lægge i.. Jeg identificerer mig 
i hvert fald ikke med det, og jeg ligger nok noget mere... Jeg ved ikke, om det er en forkert måde at sige det på, men jeg 
ligger noget mere jurister, økonomer, noget mere KU nærmest, hvis man kan sige det på den måde, frem for CBS. Mere 
ja.. akademisk medarbejder, som jeg egentlig også godt kunne være, altså. Og jeg ligger måske også lidt en, at jeg ser 
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en lidt for meget faglig stolthed. Som måske nok kan blive lidt for firkantet og lidt for tunnelsyn, altså, efter min 
opfattelse og min baggrund.  
[00:26:31.07] Interviewer: Så hvad tænker du, når sådan..  
[00:26:31.07] Hans: Altså, jeg tænker at en djøffer er sådan en meget stolt, faglig stolt, men dermed også meget måske 
firkantet og ret fokuseret på sit område, hvilket jo også er fint, men altså, det er bare ikke lige mig.  
[00:26:48.00] Interviewer: Så når djøffere er oppe i medierne og folk snakker om djøffisering og sådan noget, hvad 
tænker du så om det? 
[00:26:53.25] Hans: Ja, det er da et lidt sjovt udtryk. Jammen jeg tænker ikke at det er noget problem, altså, bliver stillet 
op som et problem, og sådan noget, og kompetente medarbejdere osv., men altså jeg kan da godt, at hvis man sætter den 
sammen med den her opfattelse af at det er måske lidt faglige specialister, og dem skal man jo altså heller ikke kun 
have, eller have for mange af, altså, der skal jo netop også være noget sammenhæng og noget samarbejde og noget, og 
det kan de sikkert også kalde det. Og det er nok også, det er måske derfor.. Det der djøfisering.. Så vidt jeg kan forstå, 
så er det meget det offentligt, man snakker om, så derfor er det også sådan lidt et billede af Djøf, eller en djøffer, som 
noget i det offentlige, og vi snakker selvfølgelig høj stilling i det offentlige. Det er slet ikke det, men altså, og dermed 
også lidt mere firkantet, og ikke det private marked så meget. Så måske, det er også der at jeg ser Djøf som fokuseret 
lidt mere på det offentlige. Men det er jo ikke rigtigt, når jeg tænker over det. Men en snært af det. Det er nok lidt det.  
[00:28:08.21] Interviewer: Ja, det er lidt sådan det klinger for dig i hvert fald.  
[00:28:11.25] Hans: Ja. 
[00:28:13.01] Interviewer: Nå, men nu kunne jeg godt tænke mig at skifte over til at snakke lidt om Djøfs 
kommunikation. Så hvis du bare sådan skulle ridse op for mig, hvad modtager du fra Djøf? 
[00:28:21.05] Hans: Modtager sådan et medlemsblad, som jeg smider ud hver gang lige når jeg får det, uden at kigge i 
det. Og så modtager jeg nogle mails, men igen, så vil jeg sige... generelt har Djøf ikke været så gode - og igen taler jeg 
ud fra perspektivet som studerende og som jobsøgende, ikke nødvendigvis som i fast arbejde, men der har de ikke været 
så gode til at målrette deres kommunikation, er min opfattelse. Fordi det der blad der, det er sådan, hvad fanden skal 
man med det.. de der historier, det er sådan lidt, det er bare slet ikke i den verden, man er i når man er student, 
universitet... Ikke nødvendigvis, for selvfølgelig er der nok nogle interessante historier. Det er mere målrettet mod folk 
som er ude og arbejde, eller sådan er længere. Så det er altså prioriteringen, at jeg ikke engang sådan rigtig kigger i det. 
Og det samme med de der mails der. Dem synes jeg heller ikke er særlig, altså jeg skimmer dem lige, men de er ikke 
lige så målrettede, som det CA har kørt. Altså som studerende fx. overhovedet. Der er måske én ud af sådan en fire-fem 
ting, der så egentlig har relevans for mig, som man så skal adskille. Men jeg synes også der var nogle initiativer med 
sådan et eller andet, der var lidt mere studierettet, et eller andet blad, jeg kan ikke huske om det bare udkom én gang. 
Hvordan jeg fik fat i det, kan ikke rigtig huske. Så ja, jeg har ikke følt det så målrettet faktisk.  
[00:30:08.26] Interviewer: Okay, så er der noget af det, du modtager, hvor du tænker, det her kan jeg i hvert fald godt 
bruge? 
[00:30:08.26] Hans: Om der er noget af det?  
[00:30:15.12] Interviewer: Ja 
[00:30:16.18] Hans: Jaeh... der er da nogle ting jeg har læst, hvor jeg tænkte det var da interessant, men det er ikke så 
meget. Det har været mere fra CA. Det har det.  
[00:30:32.18] Interviewer: Ja, fint. Jeg vil gerne vise dig de her to eksempler, jeg har med, som vi skal snakke om kort. 
Hvor jeg bare lige vil høre, hvad du tænker om det. Den ene er en annonce i Djøfbladet. Så hvad får du øje på ved sådan 
én? 
[00:30:53.20] Hans: Billigere forsikring. Djøf-Codan samarbejde. Det er sådan en helsidesannonce på det. Det er lidt 
sjovt, igen det giver jo selvfølgelig mening. 80.000 medlemmer, så må man da kunne forhandler et eller andet godt.  
[00:31:16.28] Interviewer: Taler det til dig?  
[00:31:16.28] Hans: Nej, ikke særlig meget. 1: Jeg synes det er sådan lidt mærkeligt, jo det giver mening, men det er jo 
ikke... Det er jo igen det der, hvad fanden er deres strategi? Hvad er deres core values? Hvad er det, de er sat i verden 
for at gør? For at skaffe billigere forsikring? Tænker jeg bare. Altså, det er da en fin ting, men altså, er det deres 
mission? Jeg kunne godt tænke mig at læse deres mission, det må vel stå på deres hjemmeside. Så umiddelbart, så synes 
jeg det er lidt spøjst. Og så er det måske også noget med, at jeg har ikke så meget at forsikre, og forsikring igen, der 
hvor jeg er i livet, er ikke det vigtigste. Det er jo nok senere hen, det går hen og bliver vigtigere. Flere forsikringer på dit 
og dat.  
[00:32:10.16] Interviewer: Hvad synes du det siger om Djøf, at de har brugt en helsidesannonce på det i bladet? 
[00:32:10.16] Hans: Det siger jo, at de i hvert fald synes det er et vigtigt selling point for dem. Det er noget... man 
tænker også sådan lidt på, hvad får de egentligt ud af det, fordi er det bare fordi, de får flere medlemmer, eller er det 
fordi de også får et eller andet andet, de skal ud og skaffe flere, der tager deres forsikring..  
[00:32:41.23] Interviewer: Hvad synes du det siger om Djøfs syn på dig som medlem? 
[00:32:43.16] Hans: Siger om.. Jo, hvis jeg skulle analysere det, så begynder det at blive mere objektivt, men... Jammen 
det er jo sådan en opfattelse af, at det de måske har fundet ud af virker, er de her meget konkrete benefits, ikke. Og det 
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er jo også pokkers svært at kommunikere, at vi forhandler et eller andet og holder niveauet på arbejdsmarkedet. Det 
betyder så du får to kroner mere om året. Altså, og hvad betyder det så for mig, ikke. Så det er vel et valg om, hvordan 
de kommunikerer til deres medlemmer og selvfølgelig, hvordan de kommunikerer hvad de kan og hvad de tilbyder og... 
Så det er siger jo, at de fokuserer på de her pengemæssige fordele nærmest. Forhåbentlig har de også andre grunde til 
at.. arguments for at man skal være medlem.  
[00:33:44.18] Interviewer: Ja, super. Så den anden, jeg har med det er det, de kalder en profilbrochure. Det er ikke fordi 
du skal læse det hele, men bare bladre lidt og sige mig, hvad du får øje på og hvad du tænker om den.  
[00:33:58.26] Hans: Profilbrochure, dvs. profil af Djøf? 
[00:34:00.28] Interviewer: Ja, det er deres ligesom..  
[00:34:05.13] Hans: Stiller dig stærkere, der er igen meget det der at være begejstret for at være Djøffer [side 2 i 
brochuren], identitet. ja, gad vide, hvordan de arbejder målrettet med at opbygge sådan en identitet, det har jeg ikke 
sådan oplevet, eller blevet en del af. Gør Danmark stærkere, så okay.. [bladrer igennem brochuren og læser 
overskrifterne]. Jammen de kan jo det hele, de kan jo alt. Det er jo helt fantastisk. Altså så er det måske.. Altså 
umiddelbart så er det da en fin brochure, som netop er... godt med nogle store billeder og ikke for meget tekst. Og man 
kan jo ikke andet end nikke til overskrifterne i hvert fald og sige, det er bare.. Hvad der så ligger under det, om der 
ligger brugerbetaling eller egenbetaling og sådan noget ikke. Og hvor god de er til at kommunikere, fx Netværk netop 
for dig, altså det har i hvert fald taget mig et stykke tid at finde frem til, at der måske var noget netværk for mig, i den 
situation jeg er i nu. Det synes jeg ikke har været nemt og ikke noget, de har skiltet med overhovedet i 
kommunikationen overfor mig. Det er lidt mærkeligt. Så umiddelbart tænker jeg, at det spiller da enormt godt. Så 
måske FOR bredt, så skulle de måske være bedre til at sætte det lidt i nogle... målrette det lidt mere, når de nu har så 
meget ikke. Fordi altså, det er måske kun halvdelen.. Men man kan virkelig se, hvordan det er hele spektrummet, og det 
er fra du starter til du er færdig på arbejdsmarkedet og hele vejen igennem og alt, hvad du nærmest kan forestille dig, og 
alt sammen gode ting, men det er godt nok bredt. Det er sådan hele udvalget. Så de skulle måske være lidt bedre til at, 
det er jo det, jeg synes, til at målrette det til de forskellige medlemssegmenter, der i virkeligheden er. Hvor du er henne i 
livet. Hvad der vigtigt for dig, for det synes jeg ikke de gør så meget. Og så vidt jeg forstår, så sender de også bare den 
der medlemsmail, det er vel bare én mail. Der er vel ikke flere forskellige versioner af den... tror jeg i hvert fald ikke.  
[00:36:45.14] Interviewer: Men det generelle udtryk i denne her brochure, er det noget, der taler til dig? 
[00:36:48.24] Hans: Ja, men det er det da. Sådan det moderne arbejdsliv, karriere, smarte mennesker. Det.. hvad er det 
for en bygning? Det er måske it-universitetet. Ja, men det synes jeg da. Men jo, man kan også umiddelbart sige, noget af 
det, jeg ligger mærke til nu... men om det er en dårlig ting eller ej... men det er godt nok meget individuelt, 
individualisme. Det er godt nok mange, der ligesom... okay det er lige et par, der taler sammen, men der er mange, der 
er alene, altså. [peger på siderne] Alene, alene, alene, altså, det er sådan lidt.. det er virkelig det individuelle menneske - 
karrieremenneske... om det så er en dårlig ting.. Det er der jo.. Altså personligt, så lægger jeg meget vægt på, at der også 
er noget.. at det ikke kun er individualisme, men...  
[00:37:58.24] Interviewer: Det her 'Stiller dig stærker' på forsiden, er det noget der gør dig nysgerrig på, hvad er det 
mon for noget det her? 
[00:38:03.09] Hans: Ja, jeg synes det er en god måde at formulere det på. En god teaser, altså du kan forbedre dig selv 
og dine chancer og muligheder gennem de tilbud, sådan støtter op om dit arbejdsliv. Ja.  
[00:38:25.13] Interviewer: Hvis nu Djøf skulle ramme dig endnu bedre med deres kommunikation, hvad skulle de så 
gøre? 
[00:38:29.19] Hans: Jammen det tror jeg vi har været inde på. Det der med at målrette det. Det synes jeg virkelig har 
manglet. Det er så nok mest det, jeg kan pege på. Umiddelbart ja.  
[00:38:49.10] Interviewer: Ja, okay. Jeg har ikke flere spørgsmål. Er der noget du har lyst til at tilføje eller spørge om 
her til sidst? 
[00:38:49.10] Hans: Nej,..  
[00:38:56.05] Interviewer: Noget, jeg mangler at vide om dit medlemsskab? 
[00:38:56.16] Hans: Nej.  
[00:39:00.13] Interviewer: Okay, så er vi færdige. Tak for dit bidrag. Hvad var din oplevelse af interviewet? 
[00:39:22.10] Hans: Det var rigtig godt. Jeg synes den der med at "tvinge" til at prioritere, den var rigtig god. Så får 
man også noget mere man kan spørge ind til, jamen hvorfor så lige det og det. Så den var god.  

H: Interview med Katrine 
[00:00:02.05] Interviewer: Tak fordi du vil deltage i dag i det her interview [indledning klippet ud] 
[00:01:30.04] Interviewer: Egentlig vil jeg bare starte med at høre, om du ikke kan fortælle lidt om dig selv, din alder 
og hvad du laver og sådan noget, bare lige kort. 
[00:01:45.13] Katrine: Jo, jeg hedder X, jeg er 26, jeg har læst cand.merc.(kom.), HA(kom.) som bachelor og 
cand.merc.(kom.) kom så bagefter. Blev færdig med mit speciale.. eller blev helt færdig i november for et halvt år siden 
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og har arbejdet hos Coloplast siden, det gjorde jeg også inden. Startede i et internship som en del af overbygningen, og 
arbejder nu med employer branding og er global ansvarlig for vores employer branding aktiviteter.  
[00:02:15.19] Interviewer: Okay, ja. Og hvor længe har du været medlem af Djøf? 
[00:02:15.27] Katrine: Det har jeg siden 2. år på bacheloren.  
[00:02:25.19] Interviewer: Okay, så det var rimelig tidligt i studiet. 
[00:02:25.19] Katrine: Ja, så hvad er det.. siden 2000-og... 2009-10 stykker...  
[00:02:35.01] Interviewer: Ja, det må det være, så det er sådan ca. 5 år du har været medlem eller sådan noget i den 
retning.  
[00:02:37.23] Katrine: Ja.  
[00:02:39.26] Interviewer: Okay. Har du været medlem af andre faglige organisationer på noget tidspunkt? 
[00:02:43.04] Katrine: Nej, ikke hvad jeg lige kan.. Nej. A-kasse, tæller det? Medlem af CA, men det er det. 
[00:02:57.29] Interviewer: Ja, men det er egentligt også rart at vide, om det er Djøfs a-kasse eller ikke. Jeg tror de 
samarbejder med Akademikernes A-kasse.  
[00:03:07.05] Katrine: Okay.  
[00:03:08.23] Interviewer: Men det er ikke så vigtigt.  
[00:03:12.03] Katrine: Nej nej, men det er det eneste jeg også er medlem af, hvor jeg også får sådan noget fagligt 
information af sådan større organisationer. 
[00:03:19.15] Interviewer: Prøv at beskriv for mig dit medlemsskab af Djøf.  
[00:03:21.25] Katrine: Altså nu skal jeg jo være ærlig at sige, at jeg blev medlem fordi, så fik jeg billigere forsikringer 
hos Codan, fordi de har et samarbejd med Codan, så mit medlemsskab af Djøf er meget betinget af, at jeg er forsikret 
hos Codan. Jeg bruger det ikke særligt meget. Jeg bruger det, når der kommer nogle lønstatistikker og en gang imellem 
og kigger. Jeg tror sidst jeg vare inde og kigge, var det et eller andet om noget køns... noget fordeling på noget 
arbejdspladser og noget forskelligt.. diversitet. Jeg skulle ind og kigge på noget statistik, tror jeg. Det er et godt 
spørgsmål. Det er meget sjældent jeg bruger det, sådan aktivt. Det er mere sådan, det er der, og så bruger jeg det som 
opslagsværk en meget meget sjælden gang imellem, når jeg skal bruge det. Ting jeg tænker, de kunne vide. 
[00:04:04.22] Interviewer: Det der med diversitet, var det noget du skulle altså... var det noget af personlig interesse, 
eller var det noget du skulle bruge til dig arbejde? 
[00:04:14.02] Katrine: Det var i forbindelse med mit arbejde.  
[00:04:15.11] Interviewer: Ja, det kunne jeg godt forestille mig nemlig. Hvad giver det dig at være medlem?  
[00:04:19.06] Katrine: Billigere forsikringer [griner] 
[00:04:23.24] Interviewer: Jamen, det er helt fair.  
[00:04:23.24] Katrine: Arhmen nej, altså jammen. Jeg er faktisk.. jeg er meget passisvt medlem. Altså... Jeg ville ønske 
jeg kunne sige, at det gav mig tryghed eller sådan, men det tænker jeg faktisk ikke over. Jeg tænker heller ikke over det 
som en fagforening, men mere som sådan nogen jeg bruger som sådan, de er der, til sådan... viden. Primært til viden, til 
nogen ting, som jeg ellers ikke ville vide hvor jeg ellers skulle få fat i henne, fordi jeg ved de er eksperter og har en 
medlemsdatabase, så de kan få nogle informationer, så de giver noget valid data på nogle ting. Så ja, og så er det 
egentlig bare mest samarbejdet med Codan.  
[00:04:59.25] Interviewer: Jamen det er fint. Hvad kunne eventuelt få dig til at engagere dig mere i dit medlemsskab? 
[00:05:04.01] Katrine: Jeg tror noget mere målrettet information i forhold til mig. Jeg tror nogengange jeg tænker, når 
jeg får deres email, eller deres blad, at der er for mange ting, jeg ikke skal bruge til noget, altså hvor jeg tænker, jeg er 
ligeglad med, hvad en eller anden, som laver noget helt andet end mig, altså... Så jeg tror, hvis jeg følte det var mere 
relevant for mig. Det er vel essentielt i meget i dag, men at jeg ikke skulle sortere så meget i det, fordi at så bliver det 
nemt sådan, at når man får noget, jammen så gider jeg... det tager.. så bruger jeg et sekund på at skimme mine emails, 
og hvis der ikke rimelig hurtigt er noget, hvor jeg tænker, dét vil jeg gerne vide noget mere om, så ryger det bare hurtigt 
videre. Og det kunne så være fx mere information, altså jeg synes det er meget interessant at have de der statistikker. De 
laver nogle ret spændende statistikker og måske også sådan noget mere sådan, hvad vil det det sige, hvad vil jeg få ud af 
mit medlemsskab. Jeg tror jeg er i tvivl om, hvad jeg egentlig kan få af værdi i det der medlemsskab, hvis jeg brugte det 
lidt mere aktivt. Jeg er ikke rigtig sikker på, hvad der gemmer sig bag... Jeg ved utrolig lidt om Djøf, i forhold til hvad 
jeg egentlig burde. 
[00:06:10.03] Interviewer: Ja, det er jo egentlig interessant, når du siger du får så reletivt meget fra dem, både blad og 
emails, det virker som om du har en opfattelse af, at de skyder meget fordi, at der er sådan, du får en masse ting, som 
egentlig ikke er relevant for dig.  
[00:06:21.08] Katrine: Ja. Det er sådan massekommunikation på den sådan lidt gamle måde, tror jeg.  
[00:06:30.15] Interviewer: Ja, okay. Hvad forventede du da du meldte dig ind i sin tid?  
[00:06:34.21] Katrine: Der havde jeg absolut ingen forventninger. Det var virkelig kun fordi Codan.. Det var Codan, der 
informerede mig om, at hvis jeg tegnede en forsikring, at jeg kunne få dem billigere, hvis jeg var medlem af Djøf. Og 
fordi jeg var studerende, så kostede det jo ingenting at være medlem stort set. Så derfor.. Det var det eneste årsag til, at 
jeg meldte mig ind.  
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[00:06:54.12] Interviewer: Okay, så var det faktisk Codan, der fortalte dig, at du kunne få forsikringen billigere, hvis du 
var medlem af Djøf.  
[00:07:02.27] Katrine: Ja, det var Codan, der.. præcis.  
[00:07:08.16] Interviewer: Okay. Hvad kunne få dig til at melde dig ud så? 
[00:07:10.23] Katrine: Jeg er så dårlig til at melde mig ud af sådan noget. Så sletter jeg jo bare eller smider ud, og det er 
jo også ondsvagt, men... Jeg tror ikke jeg melder mig ud, egentlig.  
[00:07:28.10] Interviewer: Ville du melde dig ud, hvis det nu viste sig, at du kunne få billigere forsikring uden at være 
medlem? 
[00:07:33.12] Katrine: Næ, så tror jeg bare jeg ville lade den være og være passiv. Altså jeg tror det var hvis, altså hvis 
jeg begyndte at føle mig generet af sådan for meget email eller for mange, for meget af alt muligt og synes det var 
irriterende, og så ville jeg til sidst være sådan lidt, nu afmelder jeg alt det her, for jeg gider ikke at have det mere. Eller 
hvis jeg skulle begynde at betale meget mere for at være medlem, så ville jeg også.. så ville den ryge med det samme.  
[00:07:55.22] Interviewer: Der kommer et tidspunkt, hvor, så vidt jeg ved, hvor.. Jeg tror det er tre år efter, man er 
færdiguddannet, der fortsætter vilkårene for studentermedlemsskab, og så stiger den så til normalpris. Ville det kunne få 
dig til at melde dig ud, hvis det var? 
[00:08:10.08] Katrine: Ja, det ville det godt, fordi jeg har ikke.. Jeg har valgt.. Jeg synes ikke jeg har behov for dem som 
sådan, så jeg synes jeg vil betale for det. Der har jeg prioriteret kun at betale til a-kasse.  
[00:08:25.03] Interviewer: Okay. Kunne du finde på at melde dig ind i en anden faglig organisation? 
[00:08:31.10] Katrine: Nej. Jeg synes Djøf passer meget godt ind i min profil, hvis jeg så endelig skal vælge mellem de 
der, altså, jeg synes egentligt det er dem, der repræsenterer bedst, det jeg laver og min baggrund, men.. ja, jo det synes 
jeg. Det er ikke fordi der er nogen andre, jeg overvejer.  
[00:08:49.18] Interviewer: Så det er ikke sådan, du har ikke en følelse af at du føler du skal være medlem af en 
fagforening. 
[00:08:55.00] Katrine: Nej, det har jeg ikke noget behov for.  
[00:08:55.00] Interviewer: Nej, okay, ja. Hvordan ser det ud i din omgangskreds, har du en fornemmelse af det? 
[00:09:00.21] Katrine: Det er meget blandet. Altså nogen er medlem af fagforening, nogen er ikke. Jeg tror det kommer 
meget an på, hvad man laver til hverdag. Jeg synes hvis man... De fleste, der arbejder på Coloplast og er privatansatte er 
måske lidt mere, de føler de er nogle steder, hvor de i hvert fald er sikret nogle bedre vilkår ved selv lidt at tage deres 
kamp, hvor jeg tror nogen, der arbejder måske i det offentlige har mere brug for en fagforening. Det kan godt være det 
er en assumption, men jeg tror det er sådan en tendens, der måske bare er. At det  er sådan lidt opdelt mellem de to. Så 
jeg tror faktisk, de fleste jeg kender ikke er medlem.  
[00:09:37.04] Interviewer: Ja, okay. Er det noget I diskuterer, sådan om fagforeninger og sådan noget? 
[00:09:40.23] Katrine: Vi har faktisk diskuteret det en del, hvor der var sådan lidt uenighed om det, men altså igen, det 
var på Coloplast, så det var med mine kollegaer, hvor vi måske lidt allesammen var i samme båd og var sådan, jammen 
vi ved, at selvfølgelig kan man ikke vide, om man bliver fyret urimeligt. Men altså der har været nogle sager, som 
egentlig alle, også den forsmåede part, har fået forhandlet selv nogle rigtig gode vilkår. Altså der er jo også nogle 
interesser der fra begge sider. Men ja. Jeg tror det er et fravalg fordi det også koster sindsygt meget at være medlem af 
en a-kasse, altså. Så det er sådan en prioritering, hvad man bruger penge på. Så vej jeg ikke om jeg synes de kan give 
mig det, hvis jeg bliver fyret. Jeg stoler nok på, at det vil være en for dårlig mediesag, hvis jeg fx blev fyret under barsel 
eller sådan noget, til at det ville være en sag der ville eksistere sådan et sted.  
[00:10:37.08] Interviewer: Ja, altså i Coloplast.  
[00:10:37.22] Katrine: Ja. Men det er ikke sikkert, det er rigtigt. Det vil tiden så vise.  
[00:10:41.08] Interviewer: Ja, det kan man jo ikke vide, kan man sige. Hvad er vigtigst for dig ved at være medlem af 
Djøf?  
[00:10:49.03] Katrine: Min forsikring [griner] 
[00:10:53.29] Interviewer: Det gør ikke noget, det er helt okay du siger det samme igen.  
[00:10:53.29] Katrine: Altså det er virkelig... jeg er ikke et særlig... Jeg er ikke et særlig godt medlem.  
[00:11:01.21] Interviewer: Det ved jeg ikke. Du er da et medlem ligesom alle de andre. Jeg tror ikke du er den eneste, 
der har den relation. Jeg kunne godt tænke mig.. Jeg har sådan nogle små lappe med. Jeg kunne godt tænke mig og bede 
dig om at rangere dem. De indeholder sådan forskellige fordele ved at være medlem af en fagforening, og så bare 
rangere dem efter, hvad du synes er vigtigts. Den ene det er "Kollektiv forhandling om bedre løn og arbejdsvilkår", den 
næste det er "Fagligt fællesskab med kollegaer og fagfæller", og så er der "Individuel støtte og rådgivning ved 
ansættelse og afskedigelse", og så er der "Muligheden for at deltage i kurser og faglige arrangementer", og så er der 
"Muligheden for at indgå i professionelle netværk", og så er der de "Direkte økonomiske fordel som fx bank, forsikring 
osv.".  
[00:12:02.11] Katrine: Jeg ville jo ligge mine forsikringer øverst stadigvæk. Og så ville jeg lægge "individuel støtte" 
bagefter. Det minder faktisk om,.. Da jeg blev ansat i Coloplast var jeg inde og læse om, hvad kunne jeg forvente i 
forhold til sektor, hvad kunne jeg forvente i forhold... Altså alt muligt i forhold til... Jeg ringede ikke og fik noget 
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personligt, men man kan alligevel skræddersy ret meget ud fra den information, de har. Og fik også muligheden for at 
ringe. Altså, de sendte en mail, hvor jeg kunne ring. Så det kan jeg huske. Der fik jeg noget personligt. Det var ret fedt. 
Øhmm.. Så vil jeg sige, "Kurser og faglige arrangementer" det kunne også godt være, det ville jeg også kunne synes var 
ret spændende. "Professionelle netværk", nummer fire. Altså "Kollektiv forhandling" synes jeg er vigtig er der, men for 
mig personligt ved jeg bare, at det ikke er noget, jeg ville kunne bruge til ret meget, der hvor jeg er lige nu. Men om et 
par år, når jeg fx skal forhandle løn igen, så kan det godt være.. Så ville jeg synes det var fedt, at de i hvert fald, så de i 
hvert fald forhandlede, så havde noget benchmark at sammenligne med, så jeg havde noget at sige, i forhold til andre, så 
ligger det sådan og sådan. Men altså .. "Fagligt fællesskab", den tror jeg bare jeg ligger herned.  
[00:13:09.18] Interviewer: Super, okay. Nu vil jeg gå over i noget lidt andet. VIlle du kalde dig selv djøffer? 
[00:13:16.18] Katrine: Øhh.. Nej, det har jeg ikke gjort i hvert fald. Jeg har ikke lige tænkt over... jeg ved ikke, hvad jeg 
skulle forbinde med det, der ville gøre det. Så det er ikke sådan, at jeg har aktivt fravalgt det. Jeg har bare heller aldrig 
tænkt, jeg er djøffer. Det lyder sådan meget.. ja det lyder sgu sådan lidt øhh rødstr... sådan fælles front-agtig. Så nej det 
ville jeg nok ikke. Nej.  
[00:13:41.17] Interviewer: Hvad ligger du ellers i den betegnelse, altså udover det, du lige sagde? 
[00:13:45.27] Katrine: Ej, jeg synes. Jeg tænker faktisk på sådan en CBS-profil, og det er jo så også med alle 
fordommene i den anden retning, så kan man samtidig sige, det er jo ikke særlig rødstrømpe-agtigt. Det er jo lidt 
sådan... Ja, hvad ligger jeg i dem. Det er sådan lidt liberale, dem der kæmper for... ja, jeg vil sige de private.. Jeg 
forbinder det måske meget med den private sektor, financielt uddannede, sådan lidt mere liberale. Jeg ved det ikke. Det 
er nok fordi de har det der partnerskab med CBS, at så bliver de lidt sat i den bås.  
[00:14:18.15] Interviewer: Ja. Har du lagt mærke til Djøf sådan i mediebilledet, eller sådan betegnelsen djøffer? 
[00:14:20.25] Katrine: Jeg har hørt det, men jeg ved ikke lige.. Jeg ser bare sådan nogle jakkesæt for mig. Jeg tror 
måske jeg har set en reklame på et tidspunkt, måske en online-reklame, jeg kan ikke huske det. Det kan ikke have været 
en tv-reklame, det må have været en online reklame, hvor jeg ikke, hvor det bare var nogle unge og et eller andet sjov, 
men også sådan lidt CBS,.. den pæne.. jeg ved ikke hvordan jeg skal sige det, uden det lyder forkert. Ja. CBS-typen, 
profileret.  
[00:14:56.14] Interviewer: Sådan lidt jakkesæt. 
[00:14:57.05] Katrine: Og det burde man så også uddybe, for jeg er selv modstander af, at man kalder noget for en 
CBS-typen. Sådan lidt...  
[00:15:05.04] Interviewer: Hvordan så de konkret ud? Altså nu siger du godt, at du ikke kan huske præcis, hvad det var, 
men sådan som du husker det, hvad... ? 
[00:15:11.25] Katrine: Arhmen det var sådan poloshirt og sådan pænt, og altså sådan bare pænt klædt på.  
[00:15:17.09] Interviewer: Sådan business-agtig eller? 
[00:15:17.21] Katrine: Nej, lidt mere afslappet måske, men alligevel sådan pænt, afslappet. Men altså det er så 
fordomsfuldt at sige sådan noget. Jeg hader sådan noget. Men man kan bare godt se at det var sådan noget. Altså de 
havde brugt noget kvalitet, og det var noget kvalitetstøj og det var sådan lidt mere forceret og det var sådan lidt mere.. 
var sådan lidt mere pudset end måske nogle andre. Ja.  
[00:15:42.11] Interviewer: Okay, udemærket. Nu vil jeg gå hen i kommunikationsdelen. De ting du modtager fra Djøf 
og sådan noget. Så vil du ikke lige prøve at nævne for mig de ting, du kan huske du får fra Djøf af kommunikation? 
[00:15:58.06] Katrine: Jo, jeg får en email, eller emails i flertal. Nyhedsbrev tror jeg bare det er, sådan noget 
opdatering. Og så får jeg deres medlemsblad. Og det er det. Jeg tror jeg får det en gang om måneden, men jeg ved det 
faktisk ikke.  
[00:16:11.05] Interviewer: Okay, og hvad for noget af det synes du, du får mest ud af?  
[00:16:11.05] Katrine: Emails. Det der medlemsblad, det er faktisk virkelig tit, at det faktisk ryger direkte i 
skraldespanden. Det kommer meget an på forsiden. De er ikke så gode til at lave nogel forsider, der fænger.  
[00:16:31.27] Interviewer: Ja, det er da en værdifuld feedback, tænker jeg.  
[00:16:35.22] Katrine: Det er sådan nogle lidt grå og kedelige forsider tit med sådan nogle personer, hvor jeg tænker 
sådan lidt krrgg [laver halslyd]. De er sådan virkelig uinspirerende. Nåmen det er bare min personlige holdning.  
[00:16:43.15] Interviewer: Ja, men det er jo også den jeg gerne vil høre, så det er helt perfekt.  
[00:16:46.12] Katrine: Når du kigger i det her nyhedsbrev, hvad er det så for nogle ting, du tænker du kan bruge? Nu 
sagde du før, at der var rigtig meget, du ikke kan bruge. Men er der noget du kan huske, hvor du tænke, okay det her var 
alligevel interessant? 
[00:16:57.10] Katrine: Ja, nu er der kommet ny lønstatistik. Det var meget interessant. Så mest.. det er faktisk det eneste 
jeg kan huske, jeg har bidt mærke i. Så havde de noget seminar på et tidspunkt, jeg tænkte lød meget spændende, hvor 
jeg bare ikke lige kunne. Men det kan jeg ikke huske hvad var om. Men det er det, jeg lige kan.. Jeg synes jeg får ret 
mange af de der mails.  
[00:17:19.23] Interviewer: Så du kunne egentlig godt være interesseret i nogen af de her arrangementer, de har, eller 
hvordan skal jeg forstå det? 
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[00:17:23.04] Katrine: Ja, det kunne jeg godt. Men igen, altså jeg ved ikke om jeg dengang jeg blev medlem krydsede 
af, hvad jeg var interesseret i, om man har en profil, skal jeg ærligt indrømme. For så er det selvfølgelig min egen skyld, 
at jeg ikke har opdateret den, men hvis ikke, ville det være smart hvis man kunne lave et eller andet, så de kunne være 
bedre til at målrette deres beskeder, fordi altså, der er alt for meget, hvor jeg... altså, hvor det er sådan lidt sådan ja... 
hvad skal jeg bruge det til? Er du ved at skrive speciale? - altså det er jeg ligeglad med nu. Men for et halvt år siden 
havde det været super fedt at få de der mails. Så hvis de lige fik styr på deres mails, tror jeg, så ville jeg heller ikke hver 
gang bare slette. Hvis jeg vidste jeg fik noget god information, så ville jeg også bruge måske to sekunder mere på lige at 
finde ud af, hvad der var.  
[00:18:12.19] Interviewer: Ja, det kan jeg godt forstå. Så har jeg nogle eksempler med her, og jeg vil faktisk lige starte 
med at vise dig... Det er en annonce i bladet, som jeg vil høre, hvad du tænker om. Så hvad lægger du mærke til? 
[00:18:39.04] Katrine: Billigere forsikring. Altså... Jeg synes faktisk.. Ja, hvad synes jeg. Den der sorte.. Der er meget 
tekst nedenunder. Måske de bare skulle lave et eller andet mere simpelt, så jeg bare... De skal alligevel ikke have mig til 
at købe en forsikring lige på de der fem sætninger. jeg er bare interesseret i billigere forsikring, så måske noget lidt 
mere sådan.. Ja man kan jo ikke sige teksttung, for der er jo ikke så meget tekst på den her side, men det er bare sådan 
noget, der lige fænger. Og så fænger de der små tekster over i'erne. Det synes jeg er meget fedt lavet. Ja. Meget cool 
lavet. Det fænger lidt.  
[00:19:24.25] Interviewer: Er det noget, der kunne få dig til at handle? Nu har du godt forsikring hos dem i forvejen, 
men er det noget du ville reagere på ellers?  
[00:19:31.03] Katrine: Ja, det ville jeg faktisk sige. Især fordi forsikringer altså der er så meget.. Der er sindsygt meget 
konkurrence på forsikringer, det er så dyrt, altså. Ja, så det vil jeg faktisk sige, det ville være et incitament nærmest til at 
skifte, hvis de havde et bedre samarbejde med nogle andre. Også fordi jeg har både indbo og ulykke og bilforsikring, og 
bilforsikringen er især vanvittig dyr, og der gør den der faktisk en kæmpe forskel i hvad jeg sparer. Men altså jeg ville 
jo aldrig få læst hele den der fem linjer sort skrift der. Men ellers er det meget fedt lavet synes jeg.  
[00:20:15.01] Interviewer: Ja, hvad synes du det siger om Djøf, at de har sådan noget her med i bladet? 
[00:20:18.24] Katrine: Jammen jeg tænker jo, at dem der får bladet er medlemmer i forvejen, så det er jo ikke et 
incitament til at man skal blive medlem, umiddelbart. jeg går ikke ud fra at ret mange får bladet ikke er medlemmer. 
Det er vel en eller anden aftale de har med Codan. Det tænker jeg ikke så meget over. Jeg lægger ikke så meget i, andet 
end at, så giver Codan nok også en side til dem i deres medlemsblad. Så har de sådan en fin lille aftale der, at de får 
nogle medlemmer hver især. Jeg ved det ikke, men det kunne jeg godt forestille mig.  
[00:20:50.08] Interviewer: Det ved jeg heller ikke, men det er da en mulighed.  
[00:20:54.02] Katrine: Jeg synes det er meget fint tænkt.  
[00:20:56.29] Interviewer: Hvad siger det om Djøfs syn på medlemmerne? 
[00:21:03.04] Katrine: Ja, så ved de selvfølgelig godt, at det er et incitament til at være medlem. Men jeg synes det er en 
meget god servicemeddelelse også, hvis man nu ikke vidste det, og man var medlem. Nu er det jo fordi, de siger det 
rigtig meget, når man begynder inde på CBS og gør meget ud af det. Men der kunne jo også være mange, der ikke 
vidste det, så er det jo en meget fin service. Så ved jeg ikke, de kan jo dårlig nok tjene så meget på det, Djøf, men. Jo, 
nej, jo, jeg synes egentlig det er fint nok. Jeg er meget neutral omkring det, tror jeg egentlig. Hvorfor ikke gøre det? Det 
ville også være dumt ikke at reklamere for det produkt, at de har det, som er et produkt som kan få folk til at blive ved 
med at være medlemmer længere.  
[00:21:41.19] Interviewer: Er der ellers noget du har lyst til at sige om det, inden vi tager den næste? 
[00:21:48.01] Katrine: næ, nej. Den er meget fin. Den kunne godt optimeres lidt, men altså. Nej, jeg synes faktisk at det 
er udemærket.  
[00:21:59.28] Interviewer: Alletiders. Så har jeg denne her. Det er Djøfs profilbrochure 
[00:22:07.29] Katrine: Den har jeg aldrig set.  
[00:22:07.29] Interviewer: Og nu er det ikke fordi du skal sidde og læse den fra ende til anden. Det er bare lige, hvad 
der springer dig i øjnene. 
[00:22:15.07] Katrine: Det ligner sådan noget fra Danske Bank. Altså den er jo anderledes end de medlemsblade, de 
sender ud, synes jeg. Deres medlemsblade sidder der tit sådan en kvinde med en islandsk sweater, hvilket også er fint 
nok. Det har jeg ikke noget problem med, men det her taler bare i en anden retning. Det her er sådan meget...  hvad 
hedder sådan noget.. sådan konsulent, management consulting slash bank noget både i billeder og skrifttypen er stort set 
bagen til Danske Banks. Farverne er også sådan meget sådan blå. De er sådan lidt tungere, corporate, kedelige, 
traditionelle farver. Jeg synes bare det springer.. Den er flot, den er lækker, jeg kan godt lide at den er lækker sådan at få 
i hånden, men jeg synes det var meget fedt. Det taler bare i en anden retning end det andet materiale, de har, synes jeg, i 
forhold til, hvad de ellers leverer. Så skal de bare vælge.  
[00:23:10.19] Interviewer: Taler den mere til dig end noget af det andet, du støder på? 
[00:23:13.24] Katrine: Ja, det gør den faktisk. Jeg synes den er ret lækker. Men det er også fordi den er sådan lidt 
anderledes formet, og den er i bedre kvalitet. Jeg ville synes det var meget federe at få sådan noget her. Så ville jeg også 
gerne have den liggende derhjemme i stedet for jeg havde sådan noget liggende, der lignede sådan et eller andet, du lige 
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så godt kunne hente... du ved sådan noget Lime nede i Netto - hvilket jeg også nogle gange tager, men jeg smider det 
også ud igen, ikke, uden at have læste det. Det her ville jeg hellere have liggende, tror jeg, og få bladret igennem, fordi 
det så lå. Ej det er jo sådan noget snobberi, det ved jeg godt.  
[00:23:46.02] Interviewer: Okay, hvad tænker du om den der tagline på forsiden Stiller dig stærkere? 
[00:23:49.28] Katrine: Jeg tænker, hvordan? Så det er nok sådan den der med, hvad kan jeg bruge det til? - nu har jeg 
ikke set, hvad der er her om Djøf. Det er meget fedt. Jo det giver ved meget god... Stiller dig stærkere. Jeg får lyst til at 
finde ud af hvordan, i hvert fald. Jeg får lyst til at åbne den og tænker, hvaa, hvorfor det? Så det er meget godt. Men det 
skal være i en sammenhæng, hvor man ved hvad det kommer, ellers så..  
[00:24:22.20] Interviewer: Så hvad siger det om Djøf, altså denne her publikation i modsætning til så meget andet? 
[00:24:28.16] Katrine: Jamen den der, jammen der synes jeg bare den taler lidt i den anden retning end de andre. Jeg 
synes.. Det er meget lækkert lavet, og fedt at de gør noget for ligesom at fortælle, jammen hvem er vi? Jeg håber, at de 
også gør det online et eller andet sted. Det har jeg ikke kigget.  
[00:24:45.24] Interviewer: Jeg har faktisk ledt efter den der online, fordi jeg tænke det kunne være de havde den i en 
pdf-udgave, men den er ikke til finde online, umiddelbart.  
[00:24:52.08] Katrine: Det er jo sådan noget her, jeg godt gad at vide. Det er jo sådan nogle ting her, jeg ikke ved. Hvor 
jeg er sådan lidt, jeg ved ikke hvad jeg får ud af at være medlem, jeg går sikkert glip af 100 ting. Men de har jo aldrig 
sendt den der hjem til mig. 
[00:25:12.12] Interviewer: Tror du ville læse den, hvis den kom ind ad døren? 
[00:25:12.23] Katrine: Ja, det ville jeg faktisk. Det er jeg ret sikker på, at jeg ville. Jeg ville i hvert fald bladre den 
igennem. Der er nogle meget spændende overskrifter deri også.  
[00:25:24.05] Interviewer: Hvad siger den så om Djøfs syn på medlemmerne? 
[00:25:26.16] Katrine: Det er nok sådan lidt mere informativt. Men den antager også at dens medlemmer er sådan 
nogle, der skal være.. der har læst på CBS og skal arbejde hos McKinsey bagefter, primært. Den er meget.. Den er 
sådan lidt mere, at de vil gerne medlemmerne det bedste-agtig. Her er information og værdien for dig som medlem, 
måske. Det andet er jo sådan lidt mere, det er en billig selling point. Denne her er sådan lidt mere, hvad er det virkelig 
det handler om. Det kan jeg meget godt lide. Var der det, du mente, eller hvad tænkte du? 
[00:26:01.02] Interviewer: Ja, helt sikkert. Så nu du har set den der, gør det dig så mere nysgerrig på, hvad Djøf egentlig 
har at byde på? 
[00:26:09.29] Katrine: Ja, og finde ud af hvad de egentlig laver. Hvad de har.  
[00:26:14.00] Interviewer: Ja, det synes jeg er interessant. Alletiders. Synes du generelt at Djøf rammer dig med deres 
kommunikation? 
[00:26:31.28] Katrine: Nej, men det er det der, jeg ved ikke, om de målretter på deres mailkampagner, men det føles 
ikke sådan, og så er det jo så igen. Hvis jeg skal opdatere en profil, så må de gerne gøre det tydeligt, at jeg skal opdatere 
den, og hvis de ikke har det, så burde de anskaffe sig en i en vældig fart. Jeg synes de rammer... Også fx at jeg kunne 
vælge fx ikke at få bladet, fordi jeg læser det vitterligt... jeg læser måske 1 om året. Resten ryger... jeg pakker dem jo 
ikke gang ud, før de ryger i skraldespanden. Det er jo spild af regsnkov og jeg har dårlig samvittighed hver gang. Altså.  
[00:27:11.14] Interviewer: Føler du Djøf forstår din måde at være medlem på og den måde du gerne vil være medlem 
på? 
[00:27:13.09] Katrine: Jamen igen, jeg tror ikke man kan vælge at sådan man ikke vil have alt det der, så det gør de jo 
ikke. Så er svaret jo egentlig nej, fordi at jeg behøver ikke alt det der ved siden af-noget. Jeg skal bare have det, jeg skal 
bruge og ikke andet. Så kan man sige, så kan det være de har noget, jeg ikke ved, jeg skal bruge. Det vil jeg selvfølgelig 
også gerne vide, og det er der den bliver svær, ikke. Men det kunne de måske være sådan lidt mere snedige og sende 
den afsted med noget af det, de ved jeg kan bruge, og sådan, hov vil du også lige vide lidt om det her produkt. Men 
kople det sammen med noget, der har relevans. Jeg tror jeg får for meget, der er irrelevant til at jeg nogensinde kommer 
til at finde ud af, nu finder jeg ud af, hvad de kan. Ellers har jeg aldrig rigtig tænkt, at de kunne noget, andet end give 
mig billigere forsikring. Altså jeg har faktisk aldrig sat mig ind i, hvad de laver. Som i.. Ja, det siger måske noget 
egentlig. 
[00:28:12.26] Interviewer: Ja, det ved jeg ikke. Det siger i hvert fald lige så meget om Djøf som dig.  
[00:28:21.00] Katrine: Jeg har aldrig haft nysgerrigheden til at finde ud af det.  
[00:28:24.20] Interviewer: Det er det. Hvis du føler dig sådan, 'misramt' af deres kommunikation hele tiden, så er det jo 
heller ikke så mærkeligt. Jammen jeg har faktisk ikke flere spørgsmål.  
[00:28:36.13] Katrine: Nå, men det var da nemt.  
[00:28:37.08] Interviewer: Er der noget, du synes jeg er gået glip af at vide om dig og dit medlemsskab? 
[00:28:44.02] Katrine: Næ.. jeg synes virkelig, at det mest interessante er, og det bliver jeg nødt til at... og det er 
forskellen på de her to brochurer, eller det her blad, for jeg synes virkelig det siger to forskellige ting om dem, og 
kommunikerer to forskellige ting. Og så kan man sige hvis bare deres to printmedier gør det, nej det skal du ikke bruge 
til noget, men så tør jeg jo slet ikke, altså så er det jo klart.. og hvis deres mails stikker i 500 retninger... så de ville 
sikkert have godt af et lille kursus i nogen systemer og noget targetting og sådan noget. Lidt flere informationer om 
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deres medlemmer. Det ville måske også være meget godt. Nej ellers så tror jeg jeg har sagt.. Jeg er jo ikke så aktiv, så 
det er svært at sige så meget.  
[00:29:27.07] Interviewer: Ja, men jeg synes at det var meget værdifuldt alligevel faktisk, fordi det jo også. For Djøf har 
jo et lige så stort ønske om at tale til dig, som til alle dem, der aktive, så de ting, du tænker omkring nyhedsbreve og de 
her publikation og hvor forskellige de er, er mindst lige så interessant, som dem der bare synes det går fantastisk. 
Faktisk måske mere interessant. 

I: Interview med Lise 
[00:00:02.13] Interviewer: Tak fordi du vil være med. Jeg vil starte med lige at fortælle dig om rammerne for det, og så 
kommer jeg til at stille dig en masse spørgsmål bagefter. Først og fremmest, så er formålet med interviewet, at jeg skal 
undersøge Djøfs medlemskommunikation og hvordan djøfs medlemmer forholder sig til deres medlemsskab, og 
interviewet med dig kommer så til at handle om, hvordan du forholder dig til dit medlemsskab og så kommer jeg til at 
vise dig nogle eksempler på noget af den kommunikation, som Djøf laver, hvor jeg gerne vil høre, hvad du synes om 
det. Det handler om hvad du tænker og hvad du føler omkring tingene, så jeg sidder ikke og fisker efter nogle bestemte 
svar eller sådan noget, så det er bare med at skyde løs med din fuldstændig ærlige mening om tingene. Jeg giver dig et 
andet navn i specialet, så man ikke kommer til at blive genkendt. Og så skal jeg høre dig, om det er okay, at jeg 
kontakter dig efter interviewet, hvis jeg har flere spørgsmål eller har brug for at få uddybet nogle ting? 
[00:01:27.12] Lise: Ja, det er det.  
[00:01:27.12] Interviewer: Godt. Har du ellers nogen spørgsmål til det, vi skal i gang med? 
[00:01:31.04] Lise: Nej, det tror jeg ikke.  
[00:01:31.29] Interviewer: Okay, jamen så lad os kaste os over det. Først vil jeg spørge dig, hvor gammel er du? 
[00:01:37.10] Lise: 26 
[00:01:41.25] Interviewer: Okay, og hvad laver du til daglig?  
[00:01:41.25] Lise: Jeg læser statskundskab og er ved at skrive speciale nu og bliver færdig til september.  
[00:01:52.15] Interviewer: Okay, ja. Og hvor længe har du været medlem af Djøf? 
[00:01:52.15] Lise: Det tror jeg faktisk jeg har siden jeg startede på studiet, så til august er det 6 år jeg har været 
medlem. Det tror jeg nok.  
[00:02:06.15] Interviewer: Ja okay. Har du på noget tidspunkt været medlem af andre fagforeninger? 
[00:02:11.10] Lise: Nej. 
[00:02:11.10] Interviewer: Okay. Prøv at beskriv dit medlemsskab af Djøf for mig en gang.  
[00:02:15.11] Lise: Altså, grunden til at jeg tror at jeg meldte mig ind, da jeg begyndte at læse, er at det er dem jeg kan 
huske kom ud og var meget sådan aktive på studiet i starten og det var dem, man sådan kendte. Og det var derfor jeg 
meldte mig ind, og så har jeg egentlig ikke brugt det til noget stort set i løbet af de 6 år. Andet end at jeg har været på et 
par kurser hos dem to gange tror jeg, og så har jeg her nu for en måned siden tror jeg eller sådan noget, hvor jeg er 
begyndt at søge jobs og brugt dem til det der CV- ansøgningssparring, de har. Og udover det har jeg været ja meget 
passiv eller hvad det hedder.  
[00:03:00.13] Interviewer: Ja, hvad var det for nogle kurser, du deltog i? 
[00:03:02.17] Lise: Jeg tog de to excel-kurser det har. Sådan begynder og avanceret, og begge dele var inden de 
begyndte at have til mac-brugere, så det var meget begrænset, hvad jeg fik ud af det faktisk.  
[00:03:17.14] Interviewer: Nå, det var da ærgerligt. Hvad giver det dig at være medlem? 
[00:03:27.22] Lise: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, altså den eneste gang jeg føler jeg virkelig har fået noget ud af 
det, det var med denne her ansøgnings-CV-sparring. Og det var virkelig virkelig godt. Altså der hjalp de rigtig meget, 
man kunne mærke det var noget, de var meget vandt til. Og udover det, så har de nok også været min egen skyld. Altså, 
hvis man skal have noget ud af sådan et sted som Djøf, så kræver det jo at man selv henvender sig med et eller andet 
problem eller spørgsmål. Og det har jeg ikke gjort. Og jeg kan mærke, at nu hvor jeg skal til at have et job, har det 
været mere relevant. Fx sådan noget med, jeg har orienteret mig lidt i, hvad gør man med lønforhandling og hvad gør 
man med sit første job og sådan noget, men kun på deres hjemmeside, så jeg ved ikke rigtig. Det er lidt begrænset.  
[00:04:21.09] Interviewer: Så det har ikke været så meget her henover de første 6 år, men først her indenfor de sidste 
måneder, primært.  
[00:04:24.06] Lise: Ja.  
[00:04:25.28] Interviewer: Okay. Og hvad forventede du dengang du meldte dig ind?  
[00:04:25.28] Lise: Jeg forventede nok, at jeg ville bruge det mere, for jeg synes faktisk, at mange af deres kurser... Ej 
det forventede jeg nok ikke, da jeg meldte mig ind, men efter noget tid.. altså det er mange år siden, at jeg begyndte at 
tænke, at det burde jeg bruge, for det ser faktisk ret godt ud. Jeg tror at da jeg meldte mig, der tænkte jeg, det gør alle de 
andre. Jeg er djøffer, eller det er jo meget sådan et brand, så det gør man. Jeg tror slet ikke jeg overvejede, om der var et 
alternativ, når man læste statskundskab, men senere har jeg også tænkt, at det nogle ret gode tilbud de har, selvom jeg 
så ikke har benyttet mig af dem. Men det siger folk, jeg kender.  



Copenhagen Business School       Christina Juul Sørensen 
Cand.merc.(kom.)   06.10.2014 

   118 

[00:05:04.15] Interviewer: Okay, så dem du kender, der er medlem af djøf, de taler godt om de ting, de så har brugt.  
[00:05:09.02] Lise: Ja.  
[00:05:11.10] Interviewer: Hvad fik dig til at melde dig ind i første omgang? 
[00:05:12.15] Lise: Jamen det var fuldstændig det der med, at de kom ud på studiet og sagde, hey vil I ikke være med, 
fordi jeg havde slet ikke tænkt, at det var noget man skulle, når man er studerende. Altså, det forbinder jeg slet ikke 
sådan en fagforening med i virkeligheden, eller det gjorde jeg ikke på det tidspunkt. Så hvis de ikke var kommet ud på 
studiet, og hvis det ikke var noget alle de andre havde gjort, så tror jeg ikke jeg havde tænkt på det før jeg skulle 
begynde at tænke på a-kasse og sådan noget.  
[00:05:38.04] Interviewer: Okay, og er det specifikt for Djøf eller var det i det hele taget at melde dig ind i en 
fagforening? 
[00:05:41.27] Lise: Det var i det hele taget. Så det var.. det hjalp rigtig meget, at de pressede ret meget på i starten. Ja.  
[00:05:52.00] Interviewer: Har det levet op til dine forventninger, synes du så? 
[00:05:52.22] Lise: Det synes jeg er lidt svært at svar på, fordi jeg ikke selv har brugt det, som jeg troede jeg ville bruge 
det. Jeg tror meget min forventning var det der med nogle kurser og lidt sparring, hvis man havde brug for det, og det 
har jeg fået. Der har jeg fået noget ud af det, når jeg har gjort det, jeg har bare gjort det meget meget lidt.  
[00:06:15.25] Interviewer: Ja, okay. Så de kurser og den sparring, som du har brugt, har du egentlig været meget glad 
for, du har bare ikke brugt det så meget som forventet.  
[00:06:23.25] Lise: Nej, præcis.  
[00:06:23.25] Interviewer: Okay. Hvad kunne få dig til at melde dig ud? 
[00:06:29.22] Lise: Mmmm... hvad kunne få mig til at melde mig ud? Det tror jeg primært ville være enten hvis, altså 
jeg blev faktisk ret irriteret på Djøf, der da de for nylig lavede den der ting med noget BH-prøvning eller sådan noget. 
Jeg mener det var Djøf, der lavede det. Altså hvis de laver for mange af sådan nogen ting, hvor man er sådan lidt, jeg 
synes faktisk at I promoverer jer ret ondssvagt. Det synes jeg er ret uheldigt. For jeg synes man skal være seriøse og 
gøre det, man er god til, når man er fagforening. Så altså, hvis de på en eller anden måde ikke lever op til det billede, 
som jeg synes man skal for at være en ordentlig fagforening, eller hvis jeg pludselig stødte på noget, som jeg følte bare 
passede meget bedre til mig. Det har jeg bare meget svært ved at se for mig. Netop igen fordi det der med, at man er 
ikke bare med i Djøf, men man er en djøffer. Det er jo ikke...  
[00:07:36.05] Interviewer: Ja, så det knytter sig også til den uddannelse, du tager.  
[00:07:36.25] Lise: Lige præcis. Altså det er det, alle jeg kender er med i, så jeg ved ikke hvem der eller skulle kunne 
tilbyde mig noget bedre. Men hvis jeg faldt over det, så ville jeg klart være parat til at skifte, for det er ikke sådan at jeg 
føler et eller andet tilhørsforhold til dem.  
[00:07:55.19] Interviewer: Okay. Kan du ikke prøve at sætte lidt flere ord på den der forventning om en ordentlig 
fagforening, hvad er det for dig? 
[00:07:59.03] Lise: Jo, altså jeg tror mit problem lige med den sag var det her med, at jeg blev lidt for opmærksom på at 
det er en forretning, eller sådan. Altså at det der med, at de skal også tiltrække nogle kunder, og de skal også tjene nogle 
penge. Og jeg tænker egentlig, at det man forbinder klassisk med fagforeninger er mere sådan noget med sammenhold 
og vi støtter op om hinanden og vi kæmper for en fælles sag og ikke så meget sådan fagforening for fagforeningens 
skyld, men mere for medlemmernes skyld.  
[00:08:47.19] Interviewer: Ja, okay. Hvad var det konkret det handlede om, det der BH-prøvning? Nu ved jeg ikke lige 
præcis, hvad det er nemlig.  
[00:08:51.22] Lise: Altså, nu håber jeg virkelig meget, at det var Djøf, der gjorde det, men det tror jeg det var. Hvor de 
havde lavet sådan en aften for... det kan også godt være, at det var ungdoms-djøf studerende, der havde gjort det. Det 
tror jeg faktisk det var. Men de havde lavet sådan en aften, som handlede specielt om sådan kvindernes tegn, hvor man 
skulle komme, og jeg ved ikke hvad pointen var,.. at bonde i sin fagforening og så var ideen, at man skulle, i stedet for 
at man skulle ned i en forretning, så kunne man komme og få taget sit bh-mål eller et eller andet. Og det synes jeg faldt 
fundstændig udenfor, hvad jeg synes min fagforening skal blande sig i, og jeg synes det var nærmest sexistisk og meget 
ubehageligt altså, det havde jeg ønsket de havde taget meget skarp afstand fra.  
[00:09:39.28] Interviewer: Okay, deltog du i arrangementet eller? 
[00:09:40.09] Lise: Nej, jeg så kun hvordan folk skrev om det på facebook. Og der var nemlig også andre, der var 
forargede over det. Og nogen, der synes det var rigtig fint. Og man kan jo også vælge ikke at møde op, men jeg vil sige, 
det var ikke kun derfor. Jeg møder aldrig op til sådan nogle ting. Jeg synes det er fint, de holder sådan nogle 
medlemsaftener, men det ville aldrig være det, jeg ville bruge min fagforening til. 
[00:10:00.18] Interviewer: Nej, det var bare uden for kategorien af, hvad du ville forvente, de arrangerede.  
[00:10:07.08] Lise: Ja.  
[00:10:08.14] Interviewer: Nu har du sagt lidt om det om din omgangskreds, at alle er djøffere. Gælder det sådan bredt i 
din omgangskreds, eller er det primært på uddannelsen? 
[00:10:23.11] Lise: Ej, det er primært mine venner fra studiet. Nu udgør de også bare en enormt stor del af min 
omgangskreds, og så er det selvfølgelig også på mit arbejde fx. Så hovedparten af de mennesker, jeg ser til daglig... og 
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det er jo så igen det, de er djøffere, men jeg ved ikke nødvendigvis om de er medlemmer af djøf. Men det der med, at 
der er en eller anden form for overlap mellem hvornår bliver det identiteten, og hvornår bliver det bare fagforeningen. 
Men af dem fra mit studie ved jeg, at de også er medlemmer af djøf.  
[00:10:53.23] Interviewer: Og i forhold til fagforeningsmedlemsskab i det hele taget, er det noget I snakker om sådan i 
din omgangskreds? 
[00:10:59.07] Lise: Ja, fagforening og a-kasse og meget begge dele, og særligt op til at vi alle sammen er ved at blive 
færdige. Der kan man tydeligt mærke, at det er noget der fylder meget mere i folks bevidsthed, fordi ja. Så vigtigt tror 
jeg bare ikke at nogen tænkter at det er i forhold til studiejobs, og der kunne man jo sagtens have brugt dem mere aktivt, 
men det er nu det for alvor føles som om, det bliver vigtigt.  
[00:11:27.00] Interviewer: Hvad er det så I snakker om for eksempel? 
[00:11:27.08] Lise: Altså vi har faktisk om det der med, om man har været lidt for sådan, jeg tager bare denne her-agtig, 
eller om man skulle på et tidspuntk have forholdt sig mere kritisk til, behøver det være Djøf? Kunne det godt have været 
en af de andre? Og blandt andet fordi de har det her, altså deres a-kasse er Akademikernes a-kasse, som der også 
fornylig har været sådan noget, hvor man tænkte sådan æeengh, er det den a-kasse jeg har lyst til at være med i, for det 
er det bare, fordi det er den Djøf har. Så der har været sådan noget.. ja.  
[00:12:04.01] Interviewer: Ja. Hvad handlede det om det der med Akademikernes A-kasse? 
[00:12:06.15] Lise: Det handlede om, at de ikke ville forhandle sammen med de andre a-kasser. At de ligesom ville 
holde sig ude af det der, og det synes jeg bare er enormt... det synes jeg er usolidarisk, og der var det i virkeligheden 
også sådan at jeg kunne godt have overvejet at skifte på det tidspunkt. Hvis det ligesom også krævede, at jeg skiftede 
Djøf ud, så kunne jeg også godt have gjort det. Men jeg var ligesom nået over den dato, så hvis jeg skiftede så var det 
for sent at melde mig ind et nyt sted i forhold til hvornår jeg blev færdig. Så det var ikke.. så meget mente jeg det ikke, 
at jeg ville risikere det.  
[00:12:43.02] Interviewer: Nej, det kan jeg godt forstå. Men hvis nu det havde været tidligere i din studietid, eller 
senere, hvor du havde fået job, der kunne du godt have fundet på at skifte fagforenign pga. den sag? 
[00:12:53.17] Lise: Ja.  
[00:12:53.17] Interviewer: Okay. Nu kunne jeg godt tænke mig at spørge dig lidt om, hvilke ting, der er vigtige for dig 
ved dit medlemsskab. Så hvis du bare helt åbent skulle... Hvad er vigtigt for dig ved at være medlem af en fagforening? 
[00:13:09.27] Lise: Det er vigtigt for mig at... det bliver vigtigt for mig, når jeg får et arbejde, at jeg har nogen, der kan.. 
der står bag mig, hvis der sker noget på min arbejdsplads, som jeg ikke kan klare selv, eller som jeg er i tvivl om. Om 
det så er, at man bliver fyret, eller der bare generelt er nedskæringer, eller hvad det nu kunne være. Men det der med, 
man ved man altid har nogen, man kan henvende sig til, og som har enormt meget erfaring på ens område. Det kan jeg 
slet ikke forstå, at nogen mennesker vælger fra. Det tror jeg er det vigtigste. 
[00:13:46.22] Interviewer: Ja, og hvad er ellers vigtigt? 
[00:13:47.18] Lise: Så tror jeg, at .. og det er igen det der med at, det kunne have været vigtigt, om jeg havde gået og 
planlagt her nu, at hvis jeg nu blev arbejdsløs, når jeg bliver færdig, så havde jeg fx tænkt, at så skulle jeg fx tage nogle 
af deres kurser. Så på den måde synes jeg det også er vigtigt, at de tilbyder nogle ting, som tiltaler deres medlemmer, 
fordi jeg synes det er godt det der med, at man ikke kun får noget ud af det, når man er i en rigtig skidt situation, men at 
man også kan få noget ud af det, som bare sådan opkvalificerer en, at man møder nogle nye mennesker, og fx synes jeg 
at deres, de ting, som jeg har læst om, som de holder for fx arbejdsløse dimittender, sådan nogle netværksarrangementer 
og busture rundt til virksomheder, og hvad de nu lige laver. Altså det synes jeg er virkelig fint, fordi netop det der med 
at man ikke... man har også brug for nogen, der støtter op om en, når man er i mindre problemer, end at man er blevet 
fyret for eksempel. Men ellers ved jeg ikke rigtig. Det synes jeg er de to vigtigste ting.  
[00:14:50.18] Interviewer: Okay. Hvor meget betyder det for dig, at der fx også er sådan nogle økonomiske fordele, 
sådan noget forsikring og bank og den type services? 
[00:15:02.28] Lise: Altså, det synes jeg er fint, men det er.. jeg ville aldrig vælge efter det. Altså det.. Og jeg tror ikke 
engang jeg har min forsikring hos Djøf nu faktisk. Nej. Det betyder ikke noget.  
[00:15:15.06] Interviewer: Okay, fint. Jeg har listen nogle forskellige, som kan være godt ved en fagforening. Jeg kunne 
godt tænke mig at du prioriterer dem for mig en gang. Hvad for nogle... Efter hvad der er vigtigst. Den ene det er 
"Kollektiv forhandling om bedre løn og arbejdsvilkår", og den næste det er sådan nogle "Direkte økonomiske fordele, 
som fx billige forsikring og bank", og så "Muligheden for at indgå i professionelle netværk", og så er der "Muligheden 
for at deltage i kurser og faglige arrangementer", og så er der det "Faglige fællesskab med kollegaer og fagfæller", og så 
er der den "Individuelle støtte og rådgivning ved ansættelse og afskedigelse".  
[00:16:02.19] Lise: Må jeg lige spørge, denne her, er det også i fagforeningsregi, at man kommer op og deltager i et 
eller andet. [peger på papiret med "Fagligt fællesskab med kollegaer og fagfæller"] 
[00:16:11.08] Interviewer: Det er det blandt andet, men jeg tænker også fx med kollegaer på arbejdspladsen.  
[00:16:14.15] Lise: Okay. Så ville jeg klart sige denne her som nummer 1: "Kollektiv forhandling om bedre løn". Og 
denne her klart som nummer 2: "Individuel støtte og rådgivning". Og... det var de nemme. Jeg er stadig ikke helt sikker 
på, at jeg forstå denne her faktisk [peger på "Fagligt fællesskab"] 



Copenhagen Business School       Christina Juul Sørensen 
Cand.merc.(kom.)   06.10.2014 

   120 

[00:16:43.08] Interviewer: Nej, det jeg mener med det er sådan det faglige kollektiv, som fx kan være på en 
arbejdsplads, som bliver styrket af at være medlem af den samme fagforening fx.  
[00:16:55.06] Lise: Okay.  
[00:16:57.09] Interviewer: Men kan jo sådan set også godt gå på tværs af arbejdspladser. Altså at der er et fagligt 
fællesskab med nogen.  
[00:17:03.25] Lise: Så tror jeg jeg tager denne her som nummer tre: "Professionelle netværk". Denne her som nummer 
fire med "Kurser", og de to sidste er lidt svære fordi, ja, det ved jeg ikke rigtig. Det er ikke nogen, der betyder noget. 
Særligt for mig, men hvis det endelig skulle være, så skulle det nok være med "Økonomiske fordele" først og så 
"Fagligt fællesskab" til sidst.  
[00:17:32.26] Interviewer: Okay. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om det her med at være djøffer. 
Identificerer du dig selv som djøffer? 
[00:17:42.03] Lise: Ja, det gør jeg. 
[00:17:47.04] Interviewer: Ja, og hvad ligger du så i det? 
[00:17:47.04] Lise: Jeg ved ikke, hvad jeg ligger i det, men jeg er i hvert fald... jeg føler mig sådan næsten... Jeg kan 
godt føle mig sådan lidt personligt ramt, når man fx taler grimt om djøfisering. Hvor man tænker sådan, men det er 
ikke... jeg kan ikke forstå, at det nødvendigvis er en dårlig ting. Jeg synes nogle gange man taler om den faggruppe 
meget grimmere, end den fortjener. Så jeg ved ikke hvad jeg sådan... hvordan jeg skulle beskrive det. Men mere den der 
identificering af, at jeg synes ikke det er... jeg ser det overhovedet ikke som en negativ ting eller et grimt ord.  
[00:18:33.03] Interviewer: Nej, okay. Men hvis nu du så stod og kiggede på denne her gruppe djøffere herovre. Hvad 
karakteriserer så den? Hvad karakteriserer djøffere? 
[00:18:39.12] Lise: at de er nogen ret sådan nok karriereorienterede mennesker, at de er ja, nu bliver det meget blandet, 
men at det er nogen meget sådan samfundsengagerede og interesserede mennesker, at de er nogen gange lidt for fikseret 
på tal og for lidt fikseret på mennesker... Og at det er nogen mennesker, som, det var jeg også lidt inde på før, men som 
selv ser sig som djøffere. At de har en identitet i det, som betyder noget for dem.  
[00:19:31.07] Interviewer: Ja, okay.  
[00:19:33.11] Lise: Og har det godt sammen med andre djøffere, er meget min oplevelse fra studiet. Det er noget man 
går op i på godt og ondt.  
[00:19:40.26] Interviewer: Og hvad mener du med på godt og ondt? Hvornår er det ikke så godt, og hvornår er det 
godt? 
[00:19:45.13] Lise: Altså jeg synes det bliver problematisk, når man altså nu sagde jeg selv, at jeg synes ikke 
nødvendigvis at det er et grimt ord, men jeg synes også, man skal passe på at man ikke i den der kommer til at 
glorificere sig selv og sådan, jammen selvfølgelig skal vi sidde på alle topposterne, selvfølgelig skal vi bestemme alting, 
sådan. Fordi det synes jeg ikke man kan sige. Man er ikke nødvendigvis et dygtigere menneske, fordi man er djøffer, 
man ser bare verden på en bestemt måde, som nogen gange passer godt til den slags stillinger, men alle andre altså.. 
man skal ikke være blind for, at man kan være kvalificeret på mange forskellige måde.  
[00:20:24.22] Interviewer: Ja. Tænker du at djøffere lidt er på den måde eller tænker på den måde, at de er lidt bedre 
end andre? 
[00:20:31.12] Lise: Ja, de er nok lidt selvfede, det tror jeg.  
[00:20:35.12] Interviewer: Er det noget, du er stødt på rundt omkring? 
[00:20:37.01] Lise: Helt ekstremt på mit studie, altså. Nu har vi lige haft denne her store debat om, hvordan man er, når 
man er tutor på statskundskab. Det ved jeg ikke, om du har hørt om. 
[00:20:47.00] Interviewer: Nej, det har jeg ikke. 
[00:20:47.00] Lise: Fordi der er kommet nogel rigtig grimme historier ud om, hvad der skete i vores tutor-forløb, og det 
var noget, som de studerende ville slet ikke tage kritikken til sig, og det bliver meget sådan, ja man er i det der faglige 
fællesskab, som man går enormt meget op i, og så bliver fuldstændig sådan indespist og ... Man kan ikke tåle kritik 
udefra, og det tror jeg, det er også lidt det jeg har oplevet fra nogle af de jobs, jeg har haft, hvor jeg også har været 
omgivet af djøffere. At man får talt sig selv ind i sådan en verden af, at vi har også ret, og de andre kan ikke forstå os. 
Og det er lidt ærgerligt, synes jeg. Jeg tror ikke det er de mennesker i verden, der er bedst til at arbejde på tværs.  
[00:21:32.17] Interviewer: Ja, ej, det kunne jeg godt forestille mig, hvis de har en fornemmelse af, at de selv er en lille 
smule bedre end så mange andre.  
[00:21:39.26] Lise: Der er mange af dem, jeg bedre kan lide i sociale sammenhænge end i professionelle 
sammenhænge.  
[00:21:44.22] Interviewer: Ja, det kan jeg godt se. Nu kunne jeg godt tænke mig at skifte fokus lidt, over på Djøfs 
kommunikation. Så hvad modtager du fra Djøf? 
[00:21:53.23] Lise: Jeg får det der blad. Det tror jeg faktisk er det eneste. Og det synes jeg er rigtig godt. Det læser jeg 
hver gang.  
[00:22:04.01] Interviewer: Læser du det hele? 
[00:22:04.01] Lise: Ja, mere eller mindre.  
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[00:22:08.08] Interviewer: Er du glad for bladet, synes du godt om det? 
[00:22:15.06] Lise: Ja, jeg synes de, jeg synes rigtig tit de rammer nogle ting, som jeg synes er rigtig interessant at læse, 
og det synes jeg faktisk er ret imponerende, fordi så bredt et område havde jeg ikke tænkt, at de havde at vælge deres 
artikler og sådan noget inden for. Men jeg synes virkelig de formår at varierer stoffet meget og både gøre det relevant 
for studerende og for færdiguddannede. Jeg synes det er rigtig godt.  
[00:22:44.20] Interviewer: Kan du give nogle eksempler på noget, som du har læst, du synes var godt? 
[00:22:46.18] Lise: jeg kan ikke huske præcis hvad det var. De havde et tema om bl.a., jeg kan ikke huske om det var 
Asien generelt eller om det var et eller andet asiatisk land, hvor de sådan rapporterede om hvordan det var at arbejde 
der, og i det hele taget det med historier om, hvordan man får foden ind på arbejdsmarkedet i udlandet, synes jeg er 
enormt interessant, fordi det aner jeg ingenting om, og jeg ved heller ikke om det er relevant for mig, for jeg ved ikke, 
om det er det jeg vil, men jeg synes sådan nogle historier er rigtig sjove at læse.  
[00:23:21.19] Interviewer: Så noget om, hvordan det er i udlandet. 
[00:23:23.26] Lise: Præcis, og så synes jeg også altid det er sjovt at læse den der lille ting de har om en eller anden, et 
medlem, der lige har fået et nyt job, og hvordan har det medlem fået det job.  
[00:23:33.05] Interviewer: Ja, sådan nogen små historier, konkret om hvordan han eller hun har fået det job. 
[00:23:38.02] Lise: ja. 
[00:23:38.02] Interviewer: Og det er det eneste du modtager fra djøf? 
[00:23:44.27] Lise: Så vidt jeg husker er det.  
[00:23:49.29] Interviewer: Så kunne jeg godt tænke mig at vise dig det her eksempel. Det er bare en enkelt side herinde 
fra... Og det er denne her. Hvad tænker du? Hvad får du øje på, når du ser sådan en side der? 
[00:24:09.01] Lise: Altså det første jeg tænker, og det er ikke helt kun om siden, men det er at denne her ville jeg have 
bladret over lige med det samme. Altså jeg ville ikke have set den, medmindre du havde lagt den sådan her foran mig. 
Fordi jeg tror det første jeg ser er "Billigere forsikring" og der tænker jeg bare, nå. Så jeg ved ikke rigtig... nu kan jeg 
selvfølgelig godt læse list på det, men jeg ville aldrig være nået til at læse denne her tekst nede under. Fordi det ville 
bare ikke være interessant, synes jeg. Øhm. Næ.  
[00:24:50.09] Interviewer: Hvad synes du at det siger om Djøf, at de har sådan en side med i deres kommunikation?  
[00:24:56.15] Lise: Altså på den ene side er det jo det der med, at de er også en forretning, de skal også tiltrække nogle 
medlemmer, men man kan jo godt forstå det. Og jeg tror der er mange, og især studerende, der vælger efter hvor de kan 
spare nogle penge på deres forsikringer. Så det er ikke noget, jeg ville blive irriteret over i et blad. Det er bare ligesom 
en hvilken som helst anden reklame.  
[00:25:21.22] Interviewer: Hvad synes du det siger om Djøfs syn på dig som medlem? 
[00:25:23.04] Lise: At nu sidder jeg egentlig også og undrer mig over, hvorfor er den i Djøfbladet? Fordi jeg har jo 
valgt Djøf. Men jeg kan selvfølgelig godt ikke have valgt deres forsikring. Hvad det siger om mig som medlem... Altså 
jeg håber, at de ikke kun tror at det er det folk vil have billede forsikringer. Jeg håber, at de er fuldstændig med på, at 
det vigtigste en fagforening skal er noget andet end det. Men altså, det er jo fint at give gode tilbud og trække nogle 
medlemmer til, for flere medlemmer betyder jo også bedre forhandlingposition muligvis.  
[00:26:06.19] Interviewer: Så har jeg et andet eksempel også. Nu er det godt nok... Det er ikke fordi jeg vil have dig til 
at læse hele brochuren, men bare sådan lige sige mig, hvad du får øje på.  
[00:26:24.03] Lise: Altså det synes jeg i hvert fald, forsiden er meget mere fagforeningsagtig. Altså det er det jeg synes. 
Det kan jeg bedre forstå. Hvem får denne her? 
[00:26:38.23] Interviewer: Det er deres profilbrochure, så det er mange forskellige. Både eksisterende og kommende 
medlemmer.  
[00:26:48.25] Lise: Altså umiddelbart så.. altså nu er det også fordi jeg synes, det der Djøfblad har en absurd grim 
forside, fordi normalt synes jeg faktisk, denne her er meget mere det Djøf, jeg tænker på, at det er lidt mere seriøst, og 
lidt pænere også. Det er lidt lækkert. Og det kan jeg meget bedre forstå end lige det der blad der. Men det er også... jeg 
synes ikke de plejer at være så grimme.  
[00:27:15.01] Interviewer: Ja, der er en god frisk farve på det der.  
[00:27:17.00] Lise: Ja, jeg synes bare hun ser sådan lidt syg ud der, fordi hun er grøn i hovedet. Men altså det jeg synes 
er godt, i hvert fald lige med de overskrifter jeg ser nu, at det netop ikke handler om at sælge noget. Altså sådan, man 
kan bedre se her hvad man kan bruge det til reelt, altså jeg kunne også bare få en forsikring et andet sted. Men her er der 
altså nogen mennesker, som forstår hvad det er jeg har brug for som medlem, eller forstår denne her gruppe af 
mennesker. Så altså, denne her ville sælge Djøf meget bedre til mig.  
[00:27:44.06] Interviewer: Okay, så den taler til dig den der brochure. 
[00:27:44.06] Lise: Ja. 
[00:27:46.02] Interviewer: Ja, okay. Hvad synes du om det slogan der på forsiden, Stiller dig stærkere? 
[00:27:46.21] Lise: Det synes jeg faktisk er rigtig fint. Altså jeg ved ikke om det er et slogan. Jeg ville aldrig forbinde 
det med Djøf. Jeg ville aldrig, hvis jeg bare hørte det, tænke at det er nok Djøf. Men jeg synes det fungerer rigtig godt 
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bare på denne her forside, og jeg tænker faktisk bare nu, at jeg kunne godt tænke mig at læse den nu. Det virker bare, 
når man lige bladrer igennem, som om der er nogle rigtig godt oplysninger i den.  
[00:28:17.12] Interviewer: Ja, men du må gerne få den, for jeg har en til. Hvad synes du den siger om Djøf den der? 
[00:28:24.17] Lise: Den hele eller slogannet? 
[00:28:29.25] Interviewer: Begge dele tror jeg.  
[00:28:30.21] Lise: Det ved jeg sørme ikke. Jeg tror egentlig bare den bekræfter det billede, jeg i hvert fald gerne vil 
have af Djøf, som er, at de er.. ja... det ligner jo også noget, der er taget på CBS. Det er sådan.. meget seriøst og 
ordentligt synes jeg.  
[00:28:53.27] Interviewer: Hvad synes du det siger om Djøfs syn på medlemmerne? 
[00:28:54.22] Lise: Jeg følger mig nok mere forstået. Altså, det er meget det der med, tror I virkelig at jeg er i en 
fagforening fordi jeg bare gerne vil have nogle kurser og nogle billige forsikringer og sådan? Det er faktisk fordi jeg 
gerne vil have, I kæmper for nogle ordentlige arbejdsvilkår. Det er jo ikke... Og det er måske mindre relevant for en 
fagforening som Djøf, fordi de generelt har nogle ret stærke medlemmer, men det man forbinder med en fagforening er 
jo netop nogen, der skal tage den kamp, som man ikke kan tage alene, og ikke bare at sælge gode tilbud. Og det synes 
jeg, denne her umiddelbart formidler meget fint.  
[00:29:36.24] Interviewer: Synes du generelt Djøf rammer dig med deres kommunikation? 
[00:29:39.01] Lise: Altså jeg ved ikke... Det synes jeg er fint, for jeg synes ikke jeg får noget kommunikation, synes 
jeg, andet end det der blad, og dét synes jeg er rigtig godt. Men jeg synes ikke..  
[00:29:58.23] Interviewer: Hvad savner du så? 
[00:29:58.23] Lise: Jammen ikke noget egentlig. Jeg synes det er fint ikke at blive overdænget med alle mulige ting. Jeg 
ved at jeg kan kontakte dem, hvis jeg har brug for det, og så vil jeg egentlig gerne have at de ellers bare lader mig være i 
fred, tror jeg.  
[00:30:11.21] Interviewer: Ja, jamen så er det jo perfekt. Føler du, at de forstår dig og den måde du gerne vil være 
medlem på? 
[00:30:16.25] Lise: Ja, det tror jeg. For de er jo aldrig sådan nogel der... jeg ved hvad andre fagforeninger gør, men jeg 
ville blive enormt irriteret hvis de hele tiden ringede og prøvede at sælge mig ting, eller vil du ikke med på et kursus, 
eller sådan. Jeg synes det er fint. De orienterer om, hvad der findes og siger, gå ind på vores hjemmeside, og så kan man 
gøre det eller lade være. Og det er egentlig nok, for jeg kan godt selv vurdere, hvornår jeg har lyst til at bruge nogle af 
deres tilbud. Og dem jeg bruger, er meget dem som andre folk anbefaler mig, og ikke fordi jeg sådan læser om det eller 
sådan.  
[00:30:54.05] Interviewer: Ja, så det er mere sådan via word of mouth end det egentlig er direkte kommunikation fra 
Djøf. Hvordan kunne Djøf ramme dig endnu bedre med deres kommunikation? 
[00:31:01.20] Lise: Det kommer an på med hvilket formål tror jeg, for som sagt føler jeg ikke, at de behøver ramme 
mig mere end de gør egentlig. Jeg synes, noget der var rigtig godt var, da de begyndte at have et særligt tillæg eller en 
særlig del af Djøfbladet som var rettet mod studerende, fordi der synes jeg... Det synes jeg var et godt eksempel på at de 
blev sådan lidt opmærksomme på hey, vi har faktisk en gruppe, som vi ikke taler særlig meget til, og jeg synes bladet 
blev mere interessant, da det kom med, fordi det er svært at forhold sig til en eller anden, der står og er 60 år gammel og 
taler om sin lederkarriere, fordi man er bare slet ikke der. DEt synes jeg var et godt eksempel på, at de fik udviddet det 
lidt og ramte mig mere i hvert fald. Men eller synes jeg egentlig ikke, de behøver gøre noget. Jeg synes det er fint, at de 
er sådan lidt.. holder sig lidt på afstand og lidt low-key.  
[00:31:59.26] Interviewer: Okay. Er der nogen af... Er du tilfreds med de services, de udbyder, eller er der noget, som 
du savner der? 
[00:32:05.19] Lise: Nej, der er ikke noget jeg har tænkt, jeg savner. Men jeg ved heller ikke, hvad andre fagforeninger 
tilbyder. Og jeg tror, det der ville være vigtigt for mig nu, ville være det der med, hvad tilbyder de, når man ikke har et 
arbejde, og man leder efter et arbejde, og hvordan kan de hjælpe mig. Men det ved jeg af gode grunde ikke endnu, fordi 
jeg er ikke færdig endnu. Og særligt den rådgivning, jeg som sagt fik med CV osv. Altså der ... det gjorder jeg egentligt 
mest, fordi det sagde folk fungerede fint, og jeg havde lidt svært ved at se, hvordan skal en eller anden fremmed kunne 
hjælpe mig med det, men det fungerede bare helt vildt godt. Og det er klart den ene gang, jeg har fået allermest ud af 
det, at bruge Djøf til noget. Så jeg ved ikke... for min skyld behøver de ikke gøre mere.  
[00:32:59.22] Interviewer: Okay. Synes du Djøf lever op til din forventning i forhold til det her med at kæmpe for det 
man ikke kan stå med alene? 
[00:33:11.12] Lise: Det ved jeg faktisk overhovedet ikke, for jeg følger slet ikke med i, hvad de laver. Og det er nok lidt 
naivt, at man bare har sådan en ide om, at det gør de nok, så det er fint for mig, men jeg ved det simpelthen ikke.  
[00:33:25.00] Interviewer: Men det er dit indtryk, at det gør de eller? 
[00:33:25.17] Lise: ja, altså fordi jeg håber meget, jeg ville have meldt mig ud ellers. Men jeg tror meget det er det med, 
at jeg har ikke følt det har noget med mig at gøre rigtigt, fordi jeg er studerende, og det er noget der kommer, når jeg 
skal have en rigtigt arbejde. Men i forhold til de studerende tænker jeg ikke, at de spiller nogen særlig rolle. Der ved jeg 
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ikke engang, om de forhandler noget som helst. Men jeg tror på, de gør det. Men jeg ved det faktisk ikke. Men det er 
ikke sådan at jeg tænker, de står særlig meget stærkere end alle mulige andre eller svagere. Næ. 
[00:34:03.20] Interviewer: Så de gør det måske sådan, som de fleste andre. De gør det de skal.  
[00:34:10.02] Lise: Ja, de gør det nok fint nok.  
[00:34:11.15] Interviewer: Okay. Jeg har faktisk ikke flere spørgsmål. Er der noget du kunne tænke dig at tilføje eller 
bring på banen her til sidst?  
[00:34:19.22] Lise: Nej, det tror jeg faktisk ikke.  
[00:34:31.05] Interviewer: Fint, eller må du sige til. Men noget af det, jeg lagde mærke til ved det du siger er, at du 
faktisk lægger meget vægt på de her rimelig traditionelle fagforeningsdyder. Altså det her med fællesskabet og 
solidariteten og forhandle fælles vilkår og sådan noget, og at det faktisk er vigtige end nogle af de enkelte individuelle 
fordele, som ellers også er tilstede.  
[00:35:03.19] Lise: Helt sikkert. Og det har jo nok også noget at gøre med ens politiske overbevisning at gøre. Altså det 
skal jeg ikke kunne afvise. Men altså det betyder helt sikkert meget mere for mig, at man støtter op om det system, som 
hele det danske arbejdsmarked er baseret på. Det synes jeg, det forstår jeg simpelthen ikke, at man kan vælge at stå 
udenfor, og at man er så naiv at man tror, at det her er kommet af sig selv. Selvfølgelig skal man være med i en 
fagforening, og så kunne man selvfølgelig forholde sig mere kritisk til, om det lige skulle være Djøf eller det skulle 
være ne anden. Men i første omgang er det bare vigtigt for mig at være med et eller andet sted.  
[00:35:43.03] Interviewer: Er det dit indtryk, at de djøffere, du omgiver dig med er af den samme overbevisning? 
[00:35:49.09] Lise: Ja, det er det. Igen det der med, at jeg har en vennegruppe, der ligner mig meget politisk. Men det 
ER vigtigt. Det bliver virkelig anset for vigtigt at være medlem af en fagfordening, sådan i den gruppe af venner jeg er 
i. Og noget jeg faktisk lige kom til at tænke på nu, det var noget lidt andet i forhold til deres kommunikation. Det var, at 
jeg så et arrangement Djøf holdt på folkemøde i år, og der synes jeg de var enormt gode. Altså der synes jeg virkelig de 
havde fat i noget rigtig godt, og jeg synes de var meget sådan. De var meget ordentlige, og de var meget sådan... Det var 
de virkelig gode til og tog fat i et spændende emne, og der synes jeg de ramte mig på en helt anden måde, end de ville 
have gjort ellers, fordi jeg synes nogle af de mennesker, de havde med i deres debat var rigtig irriterende, så jeg ved 
ikke... Det ville ikke have fungeret i en artikel. Men der tænkte jeg, det giver virkelig mening at I er her, fordi jeg vil 
egentlig gerne høre, hvad I mener om det her som fagforening, men I kunne ikke have formidlet det til mig på en anden 
måde.  
[00:37:00.04] Interviewer: Hvad var det for et emne? Hvad handlede det om? 
[00:37:00.18] Lise: Det handlede om, hvad ligestillingspolitik og erhvervspolitik har med hinanden at gøre. Og der 
synes jeg også, at det er enormt... Det betyder noget for mig, at det også er et emne, som min fagforening får op i, fordi 
det er et emne jeg selv går enormt meget op i det her med ligestilling, og jeg synes ikke, det er et emne man kan lade 
være at forholde sig til som fagforening. Så der blev jeg faktisk positivt overrasket over, at det var noget de synes var 
vigtigt også.  
[00:37:33.15] Interviewer: Synes du generelt, at det er vigtigt at din fagforening går ind og tager sådan nogle 
samfundsdebatter og ligesom engagerer sig i den slags? 
[00:37:40.26] Lise: Ja, det synes jeg. Og nogen gange vil jeg sandsynligvis være uenig i det, de siger, men jeg synes det 
er rigtig rart at kunne forholde sig til, jammen, hvad er det for en stemme, som de har i debatten og vide, hvad de mener 
på en række forskellige områder. Fordi det har man jo som fagforening, altså fordi der er så mange ting, der spille på 
arbejdsforhold fx, hvordan ting foregår ude i virksomheder og på arbejdspladser, og sådan noget som ligestilling, kan 
man bare ikke komme udenom, at det bliver man nødt til at tale om, hvis man er en fagforening. Så det var bare et godt 
eksempel.  
[00:38:18.18] Interviewer: Ja, det er et rigtig godt eksempel. Synes du i øvrigt, at de er gode nok til at komme ud med 
den slags budskaber? 
[00:38:22.20] Lise: Nej, for jeg havde aldrig hørt det før. Og det er måske også fordi jeg mest læser i djøfbladet, og der 
har de selvfølgelig deres leder så vidt jeg husker, men ellers så forholder de sig jo ikke selv til ting. Det er ikke sådan 
jeg opfatter deres kommunikation i hvert fald. Det er meget sådan, rapporterende. Og der synes jeg egentligt, at det er 
meget spændende at de nogengange sådan selv kommer lidt mere på banen, fordi de har jo politikker på forskellige 
områder.  
[00:38:57.17] Interviewer: Ja, helt sikkert. VIlle du gerne se dem noget mere i medierne fx? 
[00:38:57.28] Lise: Ja, hvis man bare kunne undgå det der med, at man får indtrykket af, at det er for at promovere dem 
selv. Det er virkelig en balance, for det skal ikke være for at promovere Djøf. Det skal være fordi man har en pointe, 
man synes er vigtig. Og det skal ikke være for at vinde medlemmer. Det ville jeg synes stå fuldstændig af på. 
[00:39:22.06] Interviewer: Ja, så det skal være troværdigt, at det faktisk er en holdning de går ud med. 
[00:39:26.12] Lise: Ja, og noget hvor man tydeligt kan se, at der er en klar sammenhæng mellem det I ellers laver, og 
det I siger nu. I skal ikke begynde at udtale jer om alt muligt andet.  
[00:39:36.08] Interviewer: Netop, så det skal være noget, der relaterer sig til det, at de er en fagforening.  
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[00:39:39.01] Lise: Ja, og relaterer sig meget direkte, ikke sådan noget med, at hvis man nu siger at... Der skal virkelig 
være et klart link, fordi ellers... Jeg synes ikke de har mandat til at gå ud og tale om alle mulige andre ting. Det er ikke 
det de skal bruge deres ressourcer på, men lige sådan noget som det her, synes jeg faktisk var rigtig rigtig .. var ret godt.  
[00:39:57.26] Interviewer: Ja, det var et rigtig interessant eksempel faktisk. Jammen, så er vi sådan set færdige.  

 J: Interview med Lisbeth 
[00:00:02.06] Interviewer: Velkommen til. Tak fordi du vil deltage i det her interview [introduktion klippet ud] 
[00:01:21.11] Interviewer: Kunne du ikke prøve at starte med at præsentere dig selv. Hvor gammel er du, hvad du laver 
til daglig...  
[00:01:30.07] Lisbeth: Jeg er 25 år gammel, jeg er lige færdiguddannet på CBS, Marketing og kommunikation har jeg 
læst der. Nu arbejder jeg som projektleder på et reklamebureau. Ja.  
[00:01:45.03] Interviewer: Hvor længe har du været medlem af Djøf? 
[00:01:47.01] Lisbeth: Jamen, det har jeg siden jeg startede min uddannelse, og den har varet 6 år, så det er lige 
omkring 6 år jeg har været medlem. 
[00:01:56.00] Interviewer: Okay, og har du været medlem af andre faglige organisatione på noget tidspunkt? 
[00:01:57.29] Lisbeth: Øh, hvis sådan noget som Dansk Kommunikationsforening og Huset Markedsføring og sådan 
noget hører under, så har jeg været det. Det er nok..  
[00:02:14.22] Interviewer: Ja, det er måske mere brancheforeninger, men det er meget rart at vide.  
[00:02:14.22] Lisbeth: Ja, det er sådan det, kan man sige. Hvis det er interessant, så kan man mene.. Jeg ved godt, at 
Djøf har andre ydelser også, men jeg ville tale om dem tror jeg i virkeligheden i flæng og forvente nogle af de samme 
ydelser fra de spillere i udgangspunkter.  
[00:02:31.03] Interviewer: Okay. Er du stadig medlem af både Huset Markedsføring og Kommunikationsforum. 
[00:02:36.05] Lisbeth: Øh Huset Markedsføring og Djøf er jeg stadig medlem af.  
[00:02:38.28] Interviewer: Okay, fint. Og prøv for mig at beskrive dit medlemsskab af Djøf. 
[00:02:43.23] Lisbeth: Ja, altså man kan sige, hvis jeg sådan skal komme med nogel af de seneste oplevelser, jeg har 
haft med Djøf, så har jeg fx brugt dem til at læse min kontrakt igennem. Så jeg har brugt dem som, du kan sige, 
sparringspartnere og rådgivere. Så har jeg været på kurser med dem, da jeg søgte det job, jeg har nu, i CV og 
ansøgninger, og sådan nogle ting. Jeg tror også jeg har været på sådan et excelkursus engang. Så det er nok i 
virkeligheden sådan, jeg har brugt dem og kan beskrive dem. Jeg har også min forsikring gennem Djøf. De har sådan en 
Djøf studerende forsikring, så det kan man sige, det afspejler også, ja, mit medlemsskab. 
[00:03:32.28] Interviewer: Ja. Har du brugt dem også i løbet af din studietid, eller har det mere været her på det sidste? 
[00:03:36.01] Lisbeth: Jeg vil faktisk sige, at jeg tror det er, når der er de der skillelinjer, altså de her crossroads, hvor 
jeg bruger dem. Jeg har ikke været sådan super meget inde over arrangementer og sådan noget under mit studie. Det har 
egentlig mere været for sådan en sikkerhed, at så havde jeg det bare i baghånden, hvis der skulle være noget.  
[00:03:57.11] Interviewer: Hvad giver det dig, at være medlem? 
[00:03:58.17] Lisbeth: Tryghed. Jeg tror det er et meget godt ord. Dels den sparring, man kan få fra dem, men også bare 
vide, at man har nogen i ryggen, hvis der skulle ske noget både på ens job og ja.. Men jeg tror tryghed er i virkeligheden 
et meget godt ord.  
[00:04:14.28] Interviewer: Ja. Hvad kunne eventuelt få dig til at engagere dig mere i dit medlemsskab? 
[00:04:19.10] Lisbeth: Måske nogle tilbud der på nuværende tidspunkt fremkommer mig mere relevante, altså det 
kunne fx være, hvad ved jeg, jeg er faktisk, jeg ved de har det, men af en eller anden grund har jeg ikke deltaget i det, 
det med karriererådgivning og sådan nogle ting. Måske hvis de var en lille smule mere ude over ramperne og havde 
nogle lidt mere sådan segmenterede tilbud afhængig af hvilken branche man færdes i, og hvilken jobbeskrivelse, man 
har, kunne det være meget oplagt nu, hvis de havde sådan noget. Det tror jeg i virkeligheden kunne gøre, at jeg ville 
gøre lidt mere.  
[00:04:56.25] Interviewer: Hvad fik dig til at melde dig ind oprindeligt? 
[00:04:58.20] Lisbeth: Igen ordet tryghed, tror jeg. Simplethen det der med at vide, at Djøf det er for sådan en som mig, 
der læse på CBS og har den uddannelse, jeg har, og det var det man gjorde. Vi meldte os ind simpelthen sammen, kan 
jeg huske, dengang vi startede på studiet. Jeg tror Djøf var til stede under vores introuge, hvor man fik materiale og 
flyer og sådan noget, og de virkede bare som et helt naturligt valg. Så.. og så vidt jeg husker, så havde det også noget at 
gøre med deres forsikring. Jeg mener, at den var ret fordelagtig i forhold til andre forsikringsselskaber. Og så var 
kontingentet så lavt, at det var en yderligere faktor, der gjorde at jeg meldte mig ind.  
[00:05:39.26] Interviewer: Hvad forventede du? 
[00:05:44.23] Lisbeth: For at være helt ærlig, forventede jeg ikke det store. Og havde egentlig heller ikke forventet, at 
jeg skulle engagere mig super meget i det, så jeg vil sige, jeg tror jeg har nok brugt det mere, end jeg havde troet. Og 
havde i virkeligheden ikke valgt det af andre årsager en netop trygheden, for så havde jeg det hvis der skulle ske noget 
på alle mulige fronter. Så jeg havde ikke de store forventninger. Det havde jeg faktisk ikke. Jeg vil så sige, at hvis jeg 
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havde haft nogle forventninger, var de imødekomme til fulde. Altså, jeg har altid været meget positiv over de ting jeg 
har oplevet, uanset hvornår jeg ligesom har været i kontakt med Djøf. Om det så er pga. mine lave forventninger eller 
hvad, det ved jeg ikke. jeg synes nu det har været en positiv oplevelse.  
[00:06:26.03] Interviewer: Hvad kunne eventuelt få dig til at melde dig ud? 
[00:06:27.25] Lisbeth: Noget der kunne får mig til at melde mig ud, ville nok i virkeligheden være hvis jeg synes, 
kontingentet var ufattelig højt. Men der skulle ret meget til, for jeg er som udgangspunkt ikke villig til at melde mig ud. 
Der er altid et eller andet skrækscenarie, man kan forestille sig synes jeg, hvor man kan forstille sig, at der ringer jeg 
lige til Djøf, og så hjælper de mig. Altså, jeg vil sige sådan en sparring, som jeg fik i forbindelse med min kontrakt, den 
er mange mange måneders kontingent værd, for der følte jeg mig totalt i trygge og meget ekspertise-hænder, hvis vi kan 
sige det på den måde. Så der skulle egentlig ret meget til. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg ville melde mig ud faktisk.  
[00:07:11.09] Interviewer: Okay. Hvordan ser det ud i din omgangskreds? Er folk medlemmer af fagforeninger der? 
[00:07:17.03] Lisbeth: Øh ja, det er mit indtryk. Og det er mit indtryk, at det primært er Djøf. Det er så fordi min 
omgangskreds så også, kan man sige, har baggrund samme som mig. Min kæreste læser jura og mange af mine veninder 
kommer fra CBS, som mig og er medlem, er mit indtryk, og fortsætter også efter de er færdige.  
[00:07:37.13] Interviewer: Er det noget I sådan snakker om, det her med fagforeningsmedlemsskab og sådan noget? 
[00:07:39.05] Lisbeth: Ikke super meget faktisk. Jeg vil sige, det er nok mere ydelserne, og jeg har da rådgivet til mange 
af dem, jeg kender, som er i samme situation som mig lige her med, at der er jo mange lige her, der bliver færdige og 
heraf jobs og kontrakter og sådan noget. Der har vi snakket om, og jeg har anbefalet dem at få deres kontrakter til 
eftersyn og sådan noget. Så på den måde snakker vi om det. De større snakke om, hvad får vi ud af det, og skal man 
være med ikke-med, dem har jeg ikke haft.  
[00:08:08.01] Interviewer: Okay. Hvad er vigtigst for dig ved at være medlem af en fagforening? 
[00:08:14.27] Lisbeth: Jamen igen, jeg tror det er trygheden. Det er det der med at være en del af et større fællesskab, 
som på en eller anden måde er.. altså hvor vi er individer, der er ligesom mig. Det der med at komme ind i en eller 
anden form for ramme og kontekst. Det tror jeg er det, mere end .. i virkeligheden mere end ydelserne, trods at de også 
er vigtige. Men det er bare den der tanke om, at nu er jeg med her, og det har det rigtig godt med. Jeg føler mig lidt som 
noget af en... altså en del af noget større, og ikke bare Palle alene i verden.  
[00:08:46.11] Interviewer: Ja. Hvor meget betyder det for dig, at de har sådan direkte økonomiske fordele, som fx bank 
og billigere forsikringer? 
[00:08:50.23] Lisbeth: Altså forsikringen har betydet rigtig meget. Det var en af årsagerne til at jeg meldte mig ind. Så 
det vil jeg sige har betydet meget. Jeg bruger ikke, hvis der er andre fordele, så er jeg faktisk ikke bekendt med dem, og 
tror ikke jeg bruger dem.  
[00:09:08.10] Interviewer: Hvis nu denne her mulighed bortfaldt lige pludselig, ville det så være afgørende for dit 
fortsatte medlemsskab? 
[00:09:17.10] Lisbeth: Det her med forsikringen? 
[00:09:17.10] Interviewer: Ja. 
[00:09:17.10] Lisbeth: Nej, altså jeg har faktisk lige.. I sidste uge overvejede jeg, om jeg skulle skifte [forsikring], og 
havde jeg skiftet, havde jeg beholdt mit medlemsskab, så det kan jeg sige, at det havde jeg egentlig valgt, at trods jeg 
ville skifte, så beholdt jeg det. Så nej, det ville jeg ikke.  
[00:09:33.05] Interviewer: Okay. Så har jeg klippet sådan nogel små fine papirlapper med ting, som kan være en fordel 
ved en fagforening. Jeg kunne godt tænke mig, at du prøver at prioritere dem for mig og så lige fortælle mig, hvad du 
lægger bag dine overvejelser om det. [opremsning klippet ud] 
[00:10:06.15] Lisbeth: Ja, det kommer lige til at tage mig lidt tid at tænke over, for jeg synes de er ret vigtige. Jeg tror, 
at denne her "Muligheden for at indgå i professionelle netværk" og "Fagligt fællesskab med kollegaer og fagfæller" dem 
tror jeg faktisk, at jeg vil prioritere nederst, af den årsag at det synes jeg, jeg får andre steder. Det får jeg fx hos Huset 
Markedsføring. Jeg får det via NOVA100, som er sådan et... jeg tror de kalder det sådan et talentnetværk, hvor jeg føler 
jeg får den her ja, både det faglige fællesskab og det professionelle netværk. Så jeg føler jeg får stillet det behov andre 
steder som udgangspunkt. Så er de sgu svære de sidste fire her, for jeg synes de er ret vigtige alle sammen. Jeg prøver 
mig lige lidt frem, og så fortæller jeg bagefter....  
[00:11:45.10] Lisbeth: Ja, jeg tror faktisk den er her. Jeg har så som den vigtigste sat "Individuel støtte og rådgivning". 
Jeg har selv lige fortalt, at jeg benyttede mig af det her i forbindelse med min kontrakt, og jeg benyttede mig faktisk 
også af det, da jeg skulle til at forhandle om mit job. Prøvede at snakke med dem om, hvad de mente jeg skulle have i 
løn, hvilke parametre de synes jeg skulle spille på og forhandle om, så den har været rigtig vigtig, og vil jo formentlig 
også være det, hvis det skulle ske igen. Og så har jeg som nr. 2 sagt "Direkte økonomiske fordele", fordi jeg jo som sagt 
har denne her forsikring, og det var en af de årsager, der gjorde at jeg ligesom valgte det i sin tid. "Muligheden for at 
deltage i kurser og faglige arrangementer" kommer så som tredje, fordi som sagt, det har jeg benyttet mig af. Og så den 
"kollektive forhandling om løn og arbejdsvilkår" er selvfølgelig også vigtig, men den er knap så meget sådan lige mig 
og min erfaringer. Det er nok mere, den ligger sådan lidt mere tavs fordel ved det tror jeg, men den er også vigtig. Det 
er lidt svært, men jeg tror hvis jeg skulle, så var det nok sådan.  
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[00:13:02.22] Interviewer: Ja alle tiders. Så vil jeg spørge dig, ville du kalde dig selv djøffer? 
[00:13:12.19] Lisbeth: Haha, det kommer nok meget an på sammenhængen. Ja og nej. Nej i den forstand, at det ville jeg 
umiddelbart ikke. Jeg studsede lige over det, når du siger det. Men alligevel ja, i den forstand at når jeg fx har snakket 
med min kæreste, som er jurist, så føler jeg egentlig lidt, vi har et eller andet sammenhold, som jeg ellers ikke føler vi 
har, fordi vi læser og har læst noget, der er vidt forskelligt. Men der er en eller anden form for samhørighed der, fordi 
man ved, at det forbinder os. Så på den måde lidt ja. Jeg har aldrig sådan gået og omtalt mig selv som djøffer, men ja 
lidt begge dele.  
[00:13:57.28] Interviewer: Ja, men når folk så fx bruger ordet djøffer i medierne og taler om djøffere, er det dig også? 
[00:14:02.09] Lisbeth: Ja, det ville jeg føle. Helt sikkert.  
[00:14:04.19] Interviewer: Fint nok. Og hvad ligger du i det at være djøffer? 
[00:14:06.14] Lisbeth: Jamen jeg lægger nok i virkeligheden i det, altså, jeg tænker dels CBS, jeg tænker jurister, og jeg 
tænker økonomer. Og det er nok måske.. måske er det rigtigt husket, men det er i hvert fald det, der popper op i mit 
hoved, at det er for os. Så det er det, jeg tænker og ikke så meget mere end det. Ja, noget veluddannet tænker jeg også, 
vi er ude i sådan noget... Det er sådan noget, der kommer frem, tror jeg.  
[00:14:35.28] Interviewer: Har du hørt om debatten om djøfisering? 
[00:14:40.11] Lisbeth: Nej.  
[00:14:40.11] Interviewer: Okay, fint nok. Så vil jeg ikke spørge til det. Så vil jeg egentlig gerne vende blikket over 
mod Djøfs kommunikation. Så vil du ikke prøve at ridse op for mig, hvad du modtager fra Djøf, sådan bare hvad du lige 
kan huske? 
[00:14:52.20] Lisbeth: Jo. Altså jeg kan huske, jeg modtog, og det har jeg vidst gjort også da jeg startede på kandidaten, 
sådan en folder om Djøf - agtigt. Sådan en informationsfolder. Den kan jeg huske. Så modtager jeg vist.. Kan det passe, 
jeg modtager mails. Jeg mener jeg får sådan nogle indbakker af mails i min indbakke om Djøf, kurser, der kommer, 
hvad der er på palletten lige i øjeblikket.  
[00:15:25.13] Interviewer: Hvor tit får du dem, sådan ca.? 
[00:15:25.13] Lisbeth: Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Det er ikke så ofte. Jeg ved ikke hvor tit, men det er ikke sådan 
noget, jeg følger bliver spamet til mig. Men jo, jeg kan da huske, der har lige været sådan en om kvindelige ledere.. 
kvinder med lederambitioner. Den mener jeg kom med Djøf. Der kommer sådan noget i ny og næ, og så får jeg også 
noget kommunikation i ny og næ fra min forsikring. Det er i virkeligheden nok det.  
[00:15:53.27] Interviewer: Får du Djøfbladet? 
[00:15:55.03] Lisbeth: Ja, det gør jeg.  
[00:15:59.16] Interviewer: Hvor meget af de her ting du får, er noget, som du interesserer dig for og læser? 
[00:16:02.13] Lisbeth: Altså jeg må være helt ærlig og sige, at det der Djøfblad, det bliver lige bladret igennem, og så 
ryger det. Og jeg tænker faktisk over det hver gang, at jeg burde sætte mig ned og fordybe mig og læse det, men jeg har 
ikke gjort det. Desværre. Mailsne vil jeg faktisk sige, jeg åbner, hvis de har... jeg synes faktisk relativt ofte det fanger 
min interesse, og så skimmer jeg ned over det. Ja.  
[00:16:26.20] Interviewer: Hvad er vigtigst for dig at modtage informationer om? 
[00:16:30.27] Lisbeth: Jeg synes faktisk de der updates med kommende kurser og sådan noget er ret fede. Det er sådan 
en lynhurtig måde at finde ud af, er der noget her, der kunne være for mig. Så de er i virkeligheden nok de vigtigste, 
hvor de andre ting,.. ja bladet som sagt, går jeg ikke helt vildt meget op i, men de der relevante tilbud på kurser og 
sådan noget, dem kan jeg meget godt lide. Ja.  
[00:16:55.25] Interviewer: Okay. Så vil jeg vise dig nogle eksempler her og bare høre din uforbeholdne mening om det. 
Den første det er denne her annonce fra Djøfbladet. Så hvad får du øje på ved sådan en? 
[00:17:11.10] Lisbeth: Ja altså for det første det her med den billigere forsikring, men det er ligesom også det, der flyver 
ud i hovedet på mig. Den første, den der med at vi er flere end 80.000 medlemmer i Djøf, det er jo en eller anden form 
for.. det er noget autoritet og noget troværdighed over det. Straks tænker jeg, okay, der er noget tyngde i det her. Ja, de 
andre kan vi kalde det USP'er, det her med at det gør os stærkere til at forhandle, masse fordele, kommer hvert enkelt 
medlem til gode, altså det virker sgu som en meget god teaser til, jamen, hvis man.. jeg forestiller mig, at de prøver at få 
en til at blive vel dels medlem, men vel også på forsikringen.. eller kun forsikring. Det ved jeg ikke. Så står der en 
masse tekst her. Jamen jeg var jo hoppet på den, det var jeg. Men jeg har jo også allerede gjort det, kan man sige. Men 
billigere forsikring, det kan man vel ikke andet end at drømme om, men det man så kan sige,... Der er noget 
troværdighed over, i og med Djøf er afsender og Codan er afsender, så tror jeg faktisk på, at det er der nok noget om. 
Altså det er ikke sådan, at jeg tænker, det er godt med jer - Billigere forsikring, er den så god? Der er noget 
troværdighed ved at både Djøf og Codan står som afsendere. Ja.  
[00:18:44.08] Interviewer: Taler den til dig? 
[00:18:44.08] Lisbeth: Ja, det kunne den godt. Det synes jeg sådan set.  
[00:18:48.12] Interviewer: Og hvad synes du det siger om Djøf, at de har sådan nogle tilbud som det der? 
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[00:18:51.00] Lisbeth: Jamen jeg.. et eller andet sted synes jeg faktisk at det viser, at de forstår hvad der er relevant for 
deres medlemmer, altså, og de bruger deres pondus til at skabe nogle tilbud, som vi andre ikke kunne gå ud alene og få. 
Så kun positive ting. Helt sikkert.  
[00:19:10.24] Interviewer: Okay. Og hvad synes du det siger om Djøfs syn på medlemmerner? 
[00:19:14.14] Lisbeth: Jamen, de tager os alvorligt, og forstår hvad der er relevant for os. Så jeg synes det er meget i 
øjenhøjde og positivt. Ja.  
[00:19:25.21] Interviewer: Er der ellers noget du vil tilføje lige ved denne her angår? 
[00:19:31.23] Lisbeth: Nej, altså så er vi ude i sådan noget reklameteknisk, fordi min baggrund er hvad den er, men... 
nej.  
[00:19:37.16] Interviewer: Okay fint. Så har jeg en anden publikation. Det er det, de kalder deres profilbrochure, som er 
sådan en overordnet præsentation. Og det er ikke fordi du skal sidde og læse alle teksterne, men jeg kunne godt bare 
tænke mig at høre sådan hvad du får øje på, hvad du tænker om den sådan overordnet.  
[00:19:54.27] Lisbeth: Altså, det er formentlig sådan en, jeg fik dengang jeg startede i en nyere version. Ahmen, den er 
lækker først og fremmest, men det er også fordi, jeg kan godt lide ting, der ser lækre ud. Ja, den er flot. Fokus på din 
karriereudvikling, det er også bare sådan et ord, der gør jeg tænker Haps, det er mega relevant. Voks med dit netværk, 
Bliv klædt på til forhandling, jamen hamrende relevant. Lækkert, relevant. Igen, altså tryghed. Forhandling af 
overenskomster, Bliv klædt på. Det er bare.. det er sådan en, der er et eller andet i ryggen på en. Der står også en med 
mave på her, der er noget rådgivning om barsel og sådan noget. Jamen det er hamrende relevant og det er tryghed. Det 
er sådan det korte. Ja.  
[00:20:51.00] Interviewer: Hvad med Stiller dig stærkere på forsiden. Rammer den dig? 
[00:20:59.00] Lisbeth: Jamen jeg tænkte faktisk lige over det, da jeg så den. Ja, det gør den. Det gør den sådan det, og 
man kan sige, den dækker jo sådan set meget godt over det, der så er indholdet både i materialet her, men også i deres.. 
det der er i et medlemsskab ikke, altså. Stiller dig stærkere, det kan være løn, det kan være forhandlinger, det kan være 
en jobansøgning, det kan være mange ting. Så i det hele taget, så stiller det mig som professionelt menneske stærkere. 
Jo, det synes jeg.  
[00:21:26.13] Interviewer: Hvad synes du, det siger om Djøf sådan som samlet hele? 
[00:21:27.16] Lisbeth:  Jamen igen det her med.. relevansen for mig og mit professionelle virke. De har styr på det, og 
de ved hvad deres rolle er. Jeg synes det er meget klart.  
[00:21:45.16] Interviewer: Ja, og hvad synes du, det siger om deres syn på medlemmerne? 
[00:21:45.16] Lisbeth: Igen, altså, respekt. Ja. Respekt og forståelse. Jeg må sige, at med mit syn, min baggrund.. Det er 
meget relevant alt det her, både indholdet, men også bare måden det er fremstillet på. Altså det ligner min verden, så at 
sige. Ja.  
[00:22:11.02] Interviewer: Ja, sådan i visuel stil.  
[00:22:13.01] Lisbeth: Ja, helt sikkert. Visuel stil og ja, ’look and feel’. Det er ikke dårligt.  
[00:22:15.14] Interviewer: Er der ellers noget du vil tilføje til den? 
[00:22:23.14] Lisbeth: Nej, altså den havde virkelig virket, hvis jeg havde fået den uden at være medlem.  
[00:22:29.18] Interviewer: Ja okay. Hvis vi sådan ser generelt, synes du så Djøf rammer dig med deres kommunikation? 
[00:22:35.05] Lisbeth: Ja, det synes jeg.  
[00:22:39.28] Interviewer: Synes du de forstår dig, og den måde du gerne vil være medlem på? 
[00:22:40.18] Lisbeth: Ja, det føler jeg de gør. Altså både når jeg snakker med dem i telefonen, men også bare altså 
online og ja, når de kommer ud på studiet med diverse tilbud og.. der er i hvert fald ikke nogen oplevelse, der lige 
popper op, hvor jeg tænker, der var det virkelig irrelevant eller.. nej.  
[00:23:05.28] Interviewer: Denne her mail, du snakkede om før, hvor der bl.a. kommer noget kursusinformation, som er 
relevant for dig. Følger du generelt at den fungerer for dig den mail? 
[00:23:19.25] Lisbeth: Ja, det synes jeg faktisk. Om jeg lige læser den altid, det skal jeg ikke kunne sige. Men den 
fremgår i hvert fald ikke som irritationsmoment, som sådan noget ellers ofte kan være.  
[00:23:31.19] Interviewer: Ja, og hvad er det, der gør det? 
[00:23:31.19] Lisbeth: Jeg tror det er relevansen igen. Altså det er jo et tilbud jeg kan bruge til noget. Altså. Det er jo alt 
sammen.. jeg ser det hele som en hjælpende hånd. Ja.  
[00:23:41.09] Interviewer: Så hvis Djøf skulle forbedre deres kommunikation og ramme dig endnu bedre, hvad kunne 
de så gøre anderledes? 
[00:23:50.23] Lisbeth: Jeg tror.. vi var lidt inde på det i starten, det der med måske og segmentere det endnu mere. Gå 
ind og kigge på, at jeg er ikke kun medlem og den og den type uddannelse, men lige nu sidder jeg reelt og laver det og 
det, som sagt kigge på jobbeskrivelse, kigge på er jeg færdiguddannet, er jeg nyuddannet, hvor er jeg henne? Man 
kunne godt gå hen og målrette det yderligere ved at kigge på min profil. Der må de kunne tage relativt meget ud inde fra 
den der Mit Djøf, tænker jeg. Vide hvad min stilling er nu. Det har jeg fx lige været inde og skulle markere. Så det må 
da hjælpe dem på en eller anden måde, hvis det bruges intelligent. Så det kunne godt blive yderligere sådan, målrettet, 
hvis jeg SKAL sige noget.  
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[00:24:36.26] Interviewer: Det er super. Jamen jeg har ikke flere spørgsmål. Er der noget du har lyst til at tilføje her til 
sidst? Noget du synes vi ikke er kommet omkring.  
[00:24:49.10] Lisbeth: Det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes vi har... Jeg er egentlig overrasket over, at jeg kan snakke 
så meget om det. Jeg havde ikke forventet.. Jeg tænkte sådan på vej herud, gad vide om jeg sådan kan sætte nok ord på 
det. Men man har alligevel.. man føler alligevel noget andet for det, når man sådan lige kommer igang. Det er egentlig 
lidt overraskende, men det er jo bare et godt tegn. 



Copenhagen Business School       Christina Juul Sørensen 
Cand.merc.(kom.)   06.10.2014 

   129 

Djøfs medlemskommunikation 

K: Velkomstmail 
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L: Profilbrochure 

 
 

 


















































