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Volunteer Branding 
- a case study of employer Branding within a 
non-profit organisation

The thesis investigates the challenges of retaining and recruiting young volunteers in a post-modern 

society. Faced by a new and complex generation of young people the needs and expectations of this 

generation must be addressed by non-profit organisations in order to be successful in their work with 

young volunteers, as volunteers are vital to the organisations’ existence. Based on this perspective, 

the main focus of the thesis is to identify the most effective way to retain and recruit young volunteers 

by means of strategic employer branding. Ideally this approach will enable the organisation to deal 

with the communicative and strategic challenges experienced when working with the new generation 

of young volunteers. The thesis is designed as a case-study of two non-profit social welfare organisa-

tions including MS ActionAid Denmark and Danish Red Cross Youth which primarily work with a young 

target group. Accordingly, the thesis is limited to a focus on young volunteers across social welfare 

organisations.

The thesis employs two theoretical frameworks. Firstly, sociological theories on postmodernism and 

the social and individual characteristics of the post-modern society are applied to achieve an under-

standing of the new generation of young people – also known as Generation Y – and their commitment 

to voluntary work. Secondly, employer branding theories are used to gain insight into how organisa-

tions may engage in strategic employer branding in order to improve employee retention and recruit-

ment. Based on these perspectives the analysis is structured along three different stages with the new 

generation of young volunteers forming the first stage, and an understanding of employer branding 

forming the second stage followed by an integration of these two perspectives, which in effect consti-

tutes the third stage. This approach allows us to evaluate whether it is possible to apply the concept 

of employer branding in a non-profit organisation.  

In the analysis, we have, in accordance with the three stages, investigated MS ActionAid Denmark 

and Danish Red Cross Youth with the purpose of identifying demands and behaviour among existing 

and potential young volunteers, and, based on this, examined the possibilities and limitations of the 

two organisations in terms of retaining and recruiting volunteers through employer branding. This has 

led to a number of recommendations of how MS Action Aid Denmark and Danish Red Cross Youth 

can strengthen their effort towards young volunteers by creating an attractive and effective employer 

brand. 

On the basis of this we argue that a thorough understanding of young volunteers will help create a 

more effective and integrated employer brand. This approach focuses on the characteristics of the 

volunteer rather than those of the organisation which results in the introduction of the term volunteer 



branding. By this perspective the process of volunteer branding contrasts with the process of employ-

er branding as it centres around the expectations of the volunteer rather than the specific needs of the 

organisation. 

Based on these findings the thesis concludes that it is possible and beneficial for non-profit social wel-

fare organisations to integrate an employer branding approach based on the perspective of volunteer 

branding. 

pRInTeT på FSC MæRkeT pApIR



læseVejledning

I afhandlingen anvendes ApA-modellen som kildehenvisningsmetode i forhold til referencer, citatangiv-

elser og litteraturhenvisninger, hvilket er i overensstemmelse med de generelle retningslinjer på Copen-

hagen Business School, hvor APA-modellen er standardmetode. Herudover anvendes fodnoter, hvor 

det er nødvendigt at uddybe noget, som ellers vil være forstyrrende i selve teksten.

God læselyst!
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Kapitel 1 
introduKtion

1.1 indledning

”Unge vil sikre en bæredygtig fremtid”, ”egotripperne på retur” og ”Unge er også ildsjæle” er ek-

sempler på overskrifter, som man har kunnet læse i aviserne sommeren over. De henviser alle til en 

undersøgelse foretaget af Berlingske Research, som viser, at interessen for frivilligt arbejde er steget 

markant hos de unge. I en rundspørge blandt de ni største velgørenhedsorganisationer i Danmark er 

det dokumenteret, at antallet af 15-25-årige, der yder frivilligt socialt arbejde er vokset betydeligt gen-

nem de seneste år, og flere organisationer oplever endda, at antallet af frivillige er fordoblet i samme 

periode. Det er en meget positiv udvikling, som trods de klare tal går stik imod manges opfattelse af 

ungdommen, der ofte beskyldes for at være egoistisk, ugidelig og ligeglad.

på baggrund heraf er det interessant at se på, hvad det øgede engagement skyldes, og hvad de un-

ges motivation er for at engagere sig i frivilligt socialt arbejde. Center for Frivilligt Arbejde peger på, at 

den voksende interesse blandt de unge kan forklares ved, at de frivillige organisationer er blevet bedre 

til at gøre opmærksom på sig selv, og at der i samfundet er kommet større fokus på frivilligt socialt 

arbejde (krogsgård 2009a). Denne tendens afspejles også i Regeringens seneste udspil på området, 

hvor der lægges op til, at ungdomsuddannelserne skal tilbyde minimum 20 timers frivilligt arbejde til 

de studerende. Initiativet skal ifølge Undervisningsminister Bertel Haarder være med til at udvikle en 

frivillighedskultur, hvor det bliver noget nær en social norm, at man udover sit job og sin uddannelse 

gør en indsats for de svage i samfundet (krogsgård 2009b). 

en anden forklaring på den voksende interesse for frivilligt socialt arbejde blandt de unge er, at den 

nye generation af unge synes langt mere aktive og socialt bevidste end de foregående generationer. 

Her peger filosoffen Morten Albæk på, at de unge er vokset op i lyset af 11. september, klima- og 

energikrisen, Irak-krigen og den økonomiske krise, hvilket har givet dem en helt anden politisk bevi-

dsthed og ansvarsfølelse over for samfundets problemer (Berlingske 2009). Ofte føler de unge, at de 

selv må engagere sig, da det politiske system ikke er i stand til at finde svar på alle de udfordringer, 

samfundet står overfor. Og en måde at engagere sig i samfundet er altså at yde en indsats i form af 

frivilligt socialt arbejde. 

Imidlertid må de frivillige organisationer også forholde sig til de krav og forventninger, de unge stiller 

i forhold til organisationerne og det frivillige arbejde. Udover at være mere socialt bevidste er den 

unge generation også kendetegnet ved at være langt mere krævende og selvstændig, og i en arbejds-

mæssig sammenhæng forventer de unge langt mere ansvar og større udfordringer – hvad enten det 

drejer sig om frivilligt eller lønnet arbejde. Dertil kommer, at de frivillige organisationer må kæmpe om 

de unge frivilliges gunst, da antallet af organisationer og formål er mange og varierede. Det handler 

derfor i lige så høj grad om, at den enkelte organisation formår at skille sig ud og ramme de unge med 



// 9

sit budskab og sin sag, som det for de unge handler om at opsøge og forfølge de mange tilbud og 

muligheder, der er for at involvere sig. Det er derfor afgørende, at den frivillige organisation er i stand 

til at kommunikere, hvad den kan tilbyde og derigennem ”markedsføre” sig over for de unge. Dette 

afspejler en af de største og mest vedholdende udfordringer, som de fleste frivillige organisationer har 

til fælles: at tiltrække og fastholde frivillige medarbejdere. 

Dog er det ikke blot inden for det frivillige arbejde, at der er kamp om at tiltrække og fastholde medar-

bejdere. Trods den nuværende finansielle krise har de senere års mangel på arbejdskraft og de sti-

gende krav fra medarbejderne betydet, at flere og flere virksomheder har været tvunget til at nytænke 

deres rekruttering for at gøre sig attraktive over for nye og potentielle medarbejdere. Resultatet har 

været udviklingen af et nyt begreb kaldet employer branding, som efterhånden har vundet indpas i 

erhvervslivet som et strategisk værktøj til at tiltrække og fastholde medarbejdere. 

Både danske og udenlandske virksomheder har haft succes med at implementere employer branding 

(engelund & Buchhave 2009: 11), og international forskning dokumenterer, at effektiv employer brand-

ing kan føre til flere kvalificerede ansøgere og øget medarbejdertrivsel samt performance (Barrow & 

Mosley 2005: 83). Dermed er der grund til at mene, at employer branding ikke blot er endnu et buzz-

word inden for traditionel markedsføring og branding, men en reel måde, hvorpå virksomheder kan 

arbejde med at skabe sig et stærkt brand som arbejdsplads med det formål at øge tiltrækningen og 

fastholdelsen af medarbejdere. Det interessante i denne sammenhæng er, hvorvidt employer branding 

også kan anvendes inden for frivillige organisationer i arbejdet med at tiltrække og fastholde frivillige. 

1.2 proBlemfelt

Med udgangspunkt i ovenstående er det primære formål med denne afhandling at undersøge, hvordan 

principperne fra employer branding kan anvendes strategisk i en frivillig sammenhæng med henblik på 

at øge tiltrækningen og fastholdelsen af unge frivillige. Den væsentligste ressource i en frivillig organi-

sation er de frivillige, og netop derfor er indsatsen over for de frivillige af særlig afgørende karakter. 

Imidlertid er mange frivillige organisationers arbejde præget af uformelle og løse strukturer med meget 

brede og frie rammer, hvilket kan være med til at vanskeliggøre etableringen og ikke mindst gennem-

førelsen af en decideret rekrutterings- og fastholdelsesstrategi (Frostholm 2001: 9). Således mangler 

de frivillige organisationer ofte både overblikket og redskaberne til at komme i gang med og fuldføre 

denne proces. Resultatet er typisk en forringet evne til at rekruttere og fastholde frivillige. Heroverfor 

synes principperne bag employer branding at være et oplagt middel i organisationers arbejde med at 

skabe et stærkt ”frivillig-brand”. 

Imidlertid er employer branding en kompleks og omfattende disciplin, som kræver langsigtet plan-

lægning og organisering. Det er et forholdsvis nyt felt inden for organisations- og branding-teori, og 

det teoretiske og empiriske grundlag inden for feltet er derfor endnu begrænset (engelund & Buchhave 

2009: 10). Dog er der som nævnt flere eksempler på, at arbejdet med employer branding har været 

succesfuldt for virksomheder både inden for det private og i det offentlige. Derfor mener vi også, at 
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der er potentiale for at arbejde strategisk med konceptet i en frivillig sammenhæng. 

Baseret på denne tilgang vil vi søge at koble arbejdet med employer branding med de udfordringer, 

de frivillige organisationer oplever i forhold til at tiltrække og fastholde unge. Således er det væsentligt 

at undersøge, hvad der kendetegner den unge generation i dag, da de unges behov og holdninger er 

afgørende i forhold til organisationers valg og ageren over for denne målgruppe.  

1.2.1 Problemformulering

på baggrund af disse overvejelser lyder afhandlingens problemformulering således: 

Hvordan kan principperne fra employer branding anvendes i en frivillig sammenhæng i forhold til at 

tiltrække og fastholde unge frivillige, og hvilke strategiske og kommunikative udfordringer står de 

frivillige sociale organisationer over for i forhold til at tiltrække og fastholde unge i et postmoderne 

samfund?

1.2.2 Uddybning af problemformulering

I besvarelsen af problemstillingen har vi valgt at inddrage de to frivillige sociale organisationer Mel-

lemfolkeligt Samvirke og Ungdommens Røde kors som casestudier. Disse organisationer er begge 

blandt de ni organisationer, som har oplevet en stigning i antallet af unge frivillige i løbet af de seneste 

år (krogsgård 2009a). Desuden er begge organisationer kendetegnet ved, at deres kerneaktiviteter 

primært henvender sig til en yngre målgruppe. Der er dog væsentlige forskelle mellem de to organisa-

tioner, idet deres fokus og indsatsområder repræsenter forskellige behov og målgrupper1. endvidere 

er de to organisationers strukturer meget forskellige.  Mellemfolkeligt Samvirke er en organisation med 

mange ansatte og en hierarkisk struktur, hvorimod Ungdommens Røde kors har en flad struktur og 

hovedsageligt består af frivillige. på dette grundlag finder vi det interessant at inddrage netop disse to 

organisationer i denne afhandling. Ud fra en undersøgelse af de to organisationer er hensigten dermed 

at vurdere, hvordan principperne fra employer branding kan anvendes som et strategisk værktøj i 

arbejdet med at tiltrække og fastholde unge frivillige. Således vil vi på baggrund af en teoretisk indsigt 

i employer branding og empiriske studier fra den frivillige sektor søge at koble de to felter og identifi-

cere nogle analyseenheder, som vil danne udgangspunktet for afhandlingens analyse.  

1.3 BegreBsafKlaring

I henhold til afhandlingens genstandsfelt redegøres her kort for de begreber, der er bærende for op-

gaven.

I overensstemmelse med Socialministeriets definition, skal frivilligt socialt arbejde i denne afhandling 

forstås som en ulønnet, formelt organiseret arbejdsindsats, der udføres for at hjælpe andre til øget 

velfærd eller som omsorg for andre (Indenrigs- og Socialministeriet).

1 Uddybes i analysen jf. kapitel 7.
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Betegnelsen frivillig organisation skal ligeledes forstås ud fra Socialministeriets definition, der beskriver 

frivillige organisationer ud fra fire perspektiver, som adskiller frivillige organisationer fra private virk-

somheder og offentlige organisationer og institutioner: organisationen skal være frivilligt grundlagt, 

den skal være non-profit orienteret, den skal være baseret på frivillig ulønnet arbejdskraft, og den er 

kendetegnet ved, at medlemskabet er frivilligt. 

Begrebet employer branding skal forstås som en organisations arbejde med at markedsføre sig som 

arbejdsplads og opbygge en unik identitet som arbejdsgiver. Det er endnu et meget nyt felt, hvorfor en 

nærmere redegørelse af begrebet og dets definition vil indgå i afhandlingens teoretiske felt2. 

1.4 afgrænsning

Med afhandlingens fokus på frivillige sociale organisationer og unge frivillige afgrænser vi os fra at 

undersøge andet frivilligt arbejde samt andre frivilligmålgrupper.  

Derudover tager afhandlingen et kommunikativt udgangspunkt. Det betyder, at der er flere elementer, 

som vi ikke inddrager, herunder eksempelvis ledelses- og organisationsrelaterede problemstillinger. 

Dette fravalg skyldes, at vi ønsker at bevare et snævert fokus på de kommunikative aspekter inden for 

employer branding. Desuden er det ikke intentionen at omdefinere eller ændre på hverken den frivillige 

organisations- og ledelsesform eller det frivillige jobindhold men derimod at undersøge, hvordan den 

frivillige organisation kan styrke sin evne til at formidle budskabet om organisationen og de mulighed-

er, der er for at være frivillig. 

1.5 formål

Formålet med denne afhandling er at få et indblik i, hvordan de fremherskende samfundsten-

denser påvirker arbejdet med unge frivillige inden for det frivillige sociale arbejde. et øget fokus på 

bæredygtighed og social ansvarlighed, en større kompleksitet i den frivillige sektor og nye krav og for-

ventninger fra den unge generation har medført forandring og udvikling i rammebetingelserne for det 

frivillige arbejde (Frostholm 2001: 12-15). Her finder vi det interessant at undersøge, hvordan de frivil-

lige organisationer imødegår disse forandringer og kravene fra de unge, som vi antager er af afgørende 

betydning for organisationernes arbejde med at tiltrække og fastholde unge frivillige.

1.6 afhandlingens målgruppe

Afhandlingens målgruppe er, udover vejleder og censor, studerende med interesse i den frivillige sek-

tor og arbejdet med at tiltrække og fastholde frivillige unge. Derudover er problemstillingen omkring 

rekruttering og fastholdelse af unge inden for frivilligt arbejde interessant for personer, der til dagligt 

arbejder med frivillige. Afhandlingens fokus på strategisk employer branding i en frivillig kontekst 

bidrager desuden med endnu et perspektiv inden for dette felt, som kan have interesse for personer, 

der har en generel interesse for employer branding. endelig er de to caseorganisationer, Mellemfolke-

2 jf. kapitel 5: employer branding.
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ligt Samvirke og Ungdommens Røde kors, også væsentlige målgrupper for afhandlingen, da de har 

en stor interesse i afhandlingens konklusioner og anbefalinger i forhold til arbejdet med unge frivillige i 

netop deres organisationer.  

1.6 struKtur 

nærværende afhandling består af fem dele. Del 1 omfatter indledning, problemformulering og præsen-

tation af afhandlingens to caseorganisationer Mellemfolkeligt Samvirke og Ungdommens Røde kors. 

Del 2 består af vores metodologiske overvejelser og beskriver hermed, hvordan arbejdet med at bes-

vare vores problemformulering vil blive grebet metodisk an. Del 3 indeholder afhandlingens teoretiske 

felt, hvor konteksten for afhandlingen og de unge frivillige samt teori omkring employer branding og de 

værktøjer, der anvendes i den efterfølgende analyse, introduceres. Del 4 udgør afhandlingens analyse, 

hvor de teoretiske værktøjer anvendes på caseorganisationerne og efterfølgende diskuteres. Afslut-

ningsvis består del 5 af afhandlingens konklusion med en efterfølgende perspektivering.  

Model næste side illustrerer afhandlingens struktur:
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Kapitel 2 
præsentation af cases

2.1 mellemfolKeligt samVirKe 

2.1.1 Vision 

Mellemfolkeligt Samvirke (MS) arbejder for en verden i fred, hvor samarbejde mellem mennesker frem-

mer global retfærdighed og sikrer bedre vilkår for fattige og marginaliserede (MS 2009a). 

2.1.2 MS’ arbejde

Dette er en vision, som kræver både erfaring og benarbejde. erfaringen har MS opbygget gennem de 

mere end 50 år, organisationen har eksisteret, og benarbejdet udføres bl.a. ved hjælp af de 200 part-

nerorganisationer, som MS har i henholdsvis Afrika, Mellemamerika, Mellemøsten og Asien. I fællessk-

ab med disse partnerorganisationer arbejdes der for at bekæmpe fattigdom. Målet er at give verdens 

fattige uddannelse og indflydelse og derigennem hjælp til selvhjælp på længere sigt. Derudover sender 

MS hvert år tusinde af unge af sted med rejseprogrammet Global Contact, hvor de yder et stykke 

frivilligt arbejde i en kortere eller længere periode for til gengæld at få indsigt i en anderledes kultur og 

møde nye mennesker. MS blev en medlemsforening i 1974, og i dag er kontingentindtægterne fra de 

ca. 5000 medlemmer (Udenrigsministeriet 2004: 49) samt de kollektive medlemmer såsom forbund og 

organisationer en vigtig indtægt for organisationen. Udover de betalende medlemmer har MS tilknyttet 

en række frivillige, med vekslende involveringsgrad, men som alle på den ene eller anden måde yder et 

stykke vigtigt arbejde for organisationen. 

2.1.3 ActionAid International

For at stå stærkere internationalt og nå ud til flere af verdens marginaliserede besluttede MS i 2007 at 

indgå et samarbejde med ActionAid International, en international organisation, som arbejder for at 

bekæmpe fattigdom i samarbejde med lokale partnere i over 50 lande, (MS 2009b) og som har eksis-

teret siden 1972 (ActionAid 2009).

2.1.4 Faciliteter

MS har deres hovedsæde i københavn, og i starten af 2009 flyttede organisationen ind i nye og større 

lokaler, hvilket giver bedre mulighed for at engagere flere mennesker, fordi der helt konkret er blevet 

plads til flere. Hovedsædet skal fungere som en Global platform og dermed være et kraftcenter for MS’ 

fem andre platforme, der er placeret rundt om i verden (MS 2009c). 

2.1.5 Organisationen 

Organisatorisk er MS konstitueret som en forening med en bestyrelse bestående af 11 medlemmer og 

en årlig generalforsamling, der fungerer som MS’ øverste myndighed (MS 2009d). Ti af personerne i 

bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, og et medlem vælges blandt MS’ lønnede medarbejdere. 

Bestyrelsen er desuden ansvarlig for MS’ generelle politik og økonomi (MS 2009d). MS havde i 2008 

396 ansatte, hvoraf de 51 var ansat på sekretariatet i københavn. Resten er ansat på MS’ destination-
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er rundt om i verden (MS 2009e). 

2.1.6 Frivillige

MS har ikke et decideret frivilligregister, og der findes derfor ikke et præcist tal på, hvor mange frivil-

lige der er engagerede i MS. Dog er det blevet opgjort, hvor mange frivillige der har været engagerede 

i MS’ forskellige aktiviteter. I første halvdel af 2009 deltog 2072 frivillige i enkelte opgaver (bilag 4), men 

der er højst sandsynligt tale om gengangere blandt de frivillige på flere af aktiviteterne. Ifølge MS’ frivil-

ligkoordinator Frederik Christiansen, har MS kontinuerligt omkring 200 frivillige tilknyttet (bilag e). 

Det arbejde, de frivillige i MS kan udføre, er i mange tilfælde kampagneorienteret. De frivillige op-

gaver afspejler MS’ mission om at give et ansvar til mennesker, der vil tage et medansvar for global 

bæredygtig udvikling (MS 2009f). De frivillige i MS kan bl.a. arbejde med FAIR Fælled Festival, kli-

maevents, MS’ kommende frivilligt drevne fairtrade café eller på en af MS’ mange workcamps i Dan-

mark og på Grønland. Aktiviteterne og opgaverne spænder bredt og appellerer derfor til forskellige 

interesseområder og kompetencer. Fælles for dem er dog, at de henvender sig til en målgruppe af folk, 

der ønsker at gøre en forskel i verden. 

MS arbejder hårdt på at få de frivillige integreret i organisationen i større grad end det har været 

tilfældet tidligere. Bl.a. har MS’ flytning til nye og større lokaler i starten af 2009 lagt grundstenen for 

et øget antal af frivillige. Den frivillige arbejdskraft tænkes nu ind i planlægningen, når MS starter nye 

kampagner op (bilag 2). Derudover tænker MS i dag meget på, at de kampagner, de starter op, er 

kampagner, som unge vil være interesserede i at engagere sig i (bilag F). For at hverve frivillige benytter 

MS i høj grad de hjemkomstweekender, der arrangeres for hjemvendte unge, som har rejst med MS’ 

rejseprogram Global Contact. på hjemkomstweekenderne præsenteres de aktuelle muligheder for friv-

illigt engagement, og interesserede har derefter mulighed for at melde sig til aktiviteter, de kunne have 

interesse i at engagere sig i (bilag e). endvidere benytter MS deres hjemmeside til rekruttering af nye 

frivillige. Her kan man finde beskrivelser af deres frivilligaktiviteter og oplysninger om de ansvarlige for 

aktiviteterne, der kan tages kontakt til af mulige interesserede. For at fastholde de frivillige, der allerede 

er engagerede i MS, tilbyder MS forskellige goder i form af f.eks. uddannelse og kompetenceudvikling 

eller sociale tilbud såsom julefrokoster, frivilligaftener og fester for alle de frivillige (bilag e). 

 
2.2 ungdommens røde Kors

2.2.1 Vision 

Ungdommens Røde kors (URk) har en vision om at være den mest vedkommende børne- og ungdom-

sorganisation i arbejdet for og med sårbare børn og unge (URk 2009a). Det er en vision, som kræver et 

stærkt bagland og ”mange hænder” for at kunne efterleves. Det stærke bagland har URk som en del 

af Røde kors bevægelsen. Desuden har URk eksisteret siden 1923 (URk 2009b), hvilket betyder, at 

organisationen har mange års erfaring at trække på. 



// 16

I 1988 blev URk en selvstændig organisation (URk 2009b) og har siden da udviklet sig til at være en 

veletableret ungdomsorganisation med over 2500 medlemmer (URk 2009c).

2.2.2 Syv grundlæggende principper

Til trods for selvstændigheden arbejder URk ud fra de samme syv grundlæggende principper, som 

kendetegner Røde kors bevægelsen:

• Medmenneskelighed

• Upartiskhed

• neutralitet

• Uafhængighed

• Frivillighed

• enhed

• Almengyldighed

kort fortalt henviser de syv principper til, at Røde kors hjælper alle, der har brug for det uden at gøre 

forskel på folk. 

2.2.3 Frivillige 

”Frivillighed” dækker over det faktum, at der arbejdes ulønnet, hvilket også er tilfældet i URk, som er 

landets største humanitære ungdomsorganisation (DUF 2009) med frivillige engagerede på alle niveau-

er i organisationen. De frivillige i URk er engagerede i en række forskellige aktiviteter, der spænder lige 

fra lokale lektiecaféer over nationale ferielejre til internationalt hjælpearbejde i Uganda. Aktiviteterne 

appellerer til en bred vifte af kompetencer og interesser og dermed til en stor gruppe af unge med 

interesse i at udføre frivilligt arbejde. URk har på sin hjemmeside en detaljeret beskrivelse af de aktiv-

iteter, man som interesseret kan engagere sig frivilligt i, og hvor man kan tage kontakt til den ansvarlige 

for hver enkelt aktivitet (URk 2009d). Udover hjemmesiden opsøger URk mulige frivillige via hvervning 

på gaden og på uddannelsesinstitutioner. Det er ofte de frivillige på den enkelte aktivitet, der selv re-

krutterer nye frivillige til deres aktivitet, hvis de mangler flere frivillige hænder (bilag J). For at fastholde 

de frivillige i URk tilbyder de kurser, der kan give de frivillige nye kompetencer, og dermed dygtiggøre 

dem i det frivillige arbejde. på URk’s sekretariat i københavn er der desuden fysisk plads til, at de 

frivillige kan mødes og holde møder (bilag J). på det sociale plan er det oftest de enkelte grupper, der 

laver noget sammen, da de frivillige i mange tilfælde føler en større tilknytning til deres aktivitet end til 

hele organisationen (bilag J). 

2.2.4 Sekretariatet 

Udover de frivillige har URk nogle få ansatte, som udgør URk’s sekretariat. Sekretariatet består af et 

hovedkontor i københavn, og det er på dette kontor, de 9 lønnede medarbejdere sidder. De ansattes 

rolle er at rådgive og vejlede de frivillige samt at tage sig af tungere arbejdsopgaver såsom administra-

tion og økonomi (URk 2009e). 
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Sammenlignet med de over 2500 frivillige, der er tilknyttet URk, viser dette, at de frivillige er en vigtig 

ressource for organisationen, som ikke ville eksistere uden deres indsats.

2.2.5 Organisationen 

Strukturen i URk er meget flad (URk 2009f), hvilket betyder, at de mange frivillige har en høj grad af 

indflydelse i organisationen. Den øverste myndighed i URk er landsstyrelsen, hvis primære ansvar 

er at sørge for, at URk følger den gældende handlingsplan (URk 2009g). Landsstyrelsen består af ni 

medlemmer, som er fordelt med en formand, en næstformand, en kasserer og seks menige medlem-

mer, der alle er frivillige. Under landsstyrelsen findes fem nationale udvalg, som arbejder med de pro-

jekter, der er landsdækkende. De fem udvalg har hvert deres fagområde (URk 2009h):

• HR-udvalget 

• Ferielejrudvalget 

• Internationalt udvalg 

• pR-udvalget 

• Sundheds- og Idrætsudvalget 

• politisk Udvalg 

De mere lokale aktiviteter administreres af lokalgrupper, som findes over hele landet. Lokalgrup-

perne administrerer de enkelte lokale aktiviteter, såsom lektiecaféer, børneklubber og aktiviteter for 

flygtningebørn. Også her bliver både det administrative samt det praktiske arbejde udført af frivillige 

hænder.

kort beskrevet er hele organisationen gennemsyret af frivillige medarbejdere, der varetager organisa-

tionens arbejde og aktiviteter på egen hånd med hjælp fra sekretariatet på de tungere områder.
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Kapitel 3 
metode og VidensKaBsteori

3.1 indledning

Formålet med dette kapitel er at redegøre for de metodiske valg og refleksioner, som ligger til grund for 

afhandlingens empiriske undersøgelse samt den metodemæssige anvendelse af afhandlingens teore-

tiske grundlag. I den forbindelse er det væsentligt at redegøre for den videnskabsteoretiske position, 

som afhandlingen bygger på. Herudover at redegøres for, hvordan det empiriske materiale er frem-

kommet samt hvilke overvejelser, der har været omkring denne proces. Desuden vil de kritiske overve-

jelser i forbindelse med metodevalg og anvendelse blive præsenteret. endelig vil kapitlets overvejelser 

munde ud i en række analysetrin, som vil strukturere afhandlingens følgende kapitler.

3.2 VidensKaBsteoretisK ramme

Den videnskabsteoretiske ramme er vigtig at redegøre for, da den har afgørende betydning for, hvor-

dan afhandlingens problemformulering besvares. Der findes ikke én sandfærdig måde at behandle en 

given problemstilling på, men den tilgang, der vælges, er relevant, da den har konsekvens for undersø-

gelsens design og de konklusioner, der kan drages. 

Denne afhandling bygger på det fortolkende paradigme, idet vi arbejder ud fra antagelsen om, at 

virkeligheden formes af vores erkendelse af den (Fuglsang & Olsen 2004: 39). Dermed tilslutter vi os 

den socialkonstruktivistiske position, hvis grundlæggende udgangspunkt er, at virkeligheden er et 

socialt konstrueret fænomen (esmark et al. 2005: 16). Ser man på afhandlingens genstandsfelt, af-

spejler det denne position. Med udgangspunkt i det frivillige sociale arbejde og employer branding 

arbejder vi inden for to felter, hvor mening i høj grad skabes i den sociale kontekst. Motivationen for 

frivilligt arbejde afhænger af situation og kontekst, og det er ofte forskellige forestillinger, der driver 

den enkelte i forhold til det frivillige arbejde. Disse forestillinger opstår i kraft af den udveksling, som 

foregår mellem mennesker. på den måde bliver det frivillige arbejde og motivationen herfor noget, der 

fortsat genforhandles og genfortælles. Ligeledes er employer branding et begreb, hvor mening skabes 

i relationen mellem organisation og medarbejder samt medarbejdere imellem. Hermed opfatter vi ikke 

disse begreber som statiske men som foranderlige størrelser, der løbende udvikles og påvirkes. Denne 

forståelse er i tråd med socialkonstruktivismens forestilling om, at samfundsmæssige fænomener ikke 

er evige og uforanderlige, men derimod opstået og skabt via historiske og sociale processer (Rasborg 

2004: 349). 

Set i forhold til afhandlingens undersøgelse er det vores primære interesse at forstå den sociale 

virkelighed ud fra vores informanters synsvinkel og herigennem fortolke os frem til deres ”subjektive” 

mening i form af intentioner, motiver og følelser (Højbjerg 2003: 311). Hermed arbejder vi ud fra en 

forstående optik snarere end et forklarende perspektiv (Andersen 2002: 24-27), hvilket også er ken-

detegnende for det fortolkende verdenssyn. på den måde er vores tilgang til afhandlingens problem-
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stilling baseret på vores egen forståelse og fortolkning, som dermed er med til at bestemme, hvad vi 

analyserer os frem til, og hvordan undersøgelsen tager form. 

3.2.1 Det socialkonstruktivistiske perspektiv

Det grundlæggende perspektiv i socialkonstruktivismen er, at virkeligheden er socialt konstrueret. 

erkendelsen af virkeligheden opstår i den sociale kontekst, hvor subjekter og objekter knyttes sammen 

i en bestemt form for meningsfuldhed (esmark et al. 2005: 18). Denne konstruktion af verden opstår 

i samspillet mellem mennesker, og derfor bliver relationer og kommunikation samt den historiske og 

kulturelle kontekst væsentlige interesseområder inden for det socialkonstruktivistiske perspektiv. Det 

betyder, at den fysiske virkelighed ikke kræver at blive beskrevet på en bestemt måde, men at den er 

underlagt den sociale kontekst, hvor skabelse af mening afhænger af et individs subjektive erkendelse 

og fortolkning. Således baserer vi vores undersøgelser på vores informanters erfaringer og oplevelser 

i de to organisationer velvidende at disse betragtninger bygger på informanternes subjektive for-

tolkninger af virkeligheden. 

når man arbejder inden for det socialkonstruktivistiske perspektiv, er det afgørende at definere, hvor-

dan dette perspektiv forstås. Her kan der skelnes mellem forskellige former for socialkonstruktiv-

isme. Vi læner os op ad Søren Wennebergs forståelse af socialkonstruktivisme, som fæstnes omkring 

graden af radikalisme (Wenneberg 2000: 17-19). Inspireret af denne tilgang tilslutter vi os det kritiske 

perspektiv, hvor det væsentlige princip er, at sociale fænomener ikke godtages som naturlige (Wen-

neberg 2000: 77). Som forsker udøver man hermed en dekonstruktion af virkeligheden og det, der 

ofte opfattes som en naturlighed, men samtidig indgår man i en skabelsesproces af en ny virkelighed 

(Wenneberg 2000: 84). Således indtager vi en fortolkende position i forhold til afhandlingens problem-

stilling, idet vi gennem vores subjektive vurderinger og konklusioner er med til at præge og bestemme 

afhandlingens resultater. Denne fortolkende position bekræfter vores hermeneutiske udgangspunkt for 

analysen, som gennemgås nedenfor.

3.2.2 Det hermeneutiske perspektiv

Hermeneutik er helt overordnet læren om fortolkning. Således er socialkonstruktivismen og hermeneu-

tikken fælles om, at viden skal baseres på fortolkning. Samtidig afviser begge tilgange forestillingen 

om, at verden skal og kan beskrives, som den er (Fuglsang & Olsen 2004: 19). Den hermeneutiske 

tradition kendetegnes ved den subjektive fortolkning af tekster, dialog og samtale samt sociale han-

dlinger. Dermed opfattes viden som en subjektiv størrelse, der ikke kan sættes lig med sandheden, 

men blot er én ud af flere udlægninger (Højbjerg 2003: 309 + 311). 

Ud fra disse betragtninger kan vi i vores undersøgelse og resultater siges at være påvirket af vores 

erfaringer og teoretiske baggrund, hvilket afspejles i vores valg af teoretisk og metodisk grundlag 

samt analyse og tolkning heraf. Dette knytter an til afhandlingens socialkonstruktivistiske ståsted, idet 

vi ikke kan forholde os objektivt til videnskaben, da vi selv er en del af den. Derudover er den virke-
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lighed, informanterne i vores interviewundersøgelser befinder sig i, og som vi ønsker at få indsigt i, på 

forhånd fortolket og tillagt betydning af informanterne selv. Vores informanters forståelse og fortolkning 

af deres egen virkelighed vil altså påvirke vores fortolkning og forståelse af den. Vores analyser af de 

empiriske undersøgelser kan således betragtes som fortolkning af fortolkning. 

Afhandlingens fortolkende tilgang er baseret på en hermeneutisk analyseform. et væsentligt grundprin-

cip er den hermeneutiske cirkel, som vi arbejder ud fra. Den hermeneutiske cirkel betegner en vek-

selvirkning mellem del og helhed, hvor delene kun kan forstås, hvis helheden inddrages og omvendt 

(Højbjerg 2003: 312). I afhandlingen gør denne analyseform sig gældende ved, at vi med vores delun-

dersøgelser og analyser skaber en forståelse om helheden, som ikke ville give mening uden delene. 

Således er vi gennem de enkelte analyser i stand til at nå frem til en overordnet konklusion, hvor vi kan 

vurdere muligheden for at anvende employer branding i en frivillig kontekst. på dette grundlag er vores 

undersøgelse et udtryk for et øjebliksbillede, der er blevet til gennem en interaktion med unge frivillige 

og ledere inden for det frivillige sociale arbejde, som præsenteres som et resultat af den tolkning, vi har 

foretaget. Dette knytter an til vores socialkonstruktivistiske perspektiv, idet vi er bevidste om, at vores 

erkendelse og analyse af både teori og empiri er påvirket af den kontekst, hvori den er opstået, og at 

de resultater, vi når frem til i analyse øjemed kun kan fastholdes i et øjebliksbillede.

3.3 Undersøgelsesdesign

Afhandlingens overordnede undersøgelsesdesign og dataindsamlingsmetode er baseret på casestudi-

et. Denne metode er særlig anvendt i undersøgelser af sociale delsystemer såsom organisationer 

(Andersen 2002: 150). Inden for det overordnede design bygger vores undersøgelse endvidere på en 

kombination af litteraturstudier og indsamling af data i form af interviews med frivillige og ledere i de 

to caseorganisationer. I denne sammenhæng er det relevant at fremhæve de to primære emner, som 

præsenteres i afhandlingens problemformulering: den nye generation af unge frivillige samt tiltrækning 

og fastholdelse af unge inden for frivilligt socialt arbejde. Disse to emner danner rammen for afhan-

dlingens praktiske udformning og er således både bestemmende for den metodiske tilgang samt det 

analytiske design. 

Som grundlag for det første perspektiv har vi foretaget kvalitative interviews med unge frivillige i 

henholdsvis MS og URk3 . Disse har vi sat i relation til en postmoderne kontekst, som vi har opnået 

viden om gennem litteraturstudier4. I forhold til det andet perspektiv har vi baseret vores undersøgelse 

på allerede foreliggende teorier og studier om employer branding. Herigennem har vi opnået viden 

om, hvordan employer branding kan anvendes strategisk og praktisk i organisationers arbejde med at 

fastholde og tiltrække medarbejdere. Denne viden har vi suppleret med erfaringer fra de to caseorgani-

sationer, hvor vi også har interviewet ledere omkring arbejdet med at tiltrække og fastholde frivillige. 

3 Transskriberinger af disse findes på vedlagte CD-ROM.  
 Desuden vil en nærmere redegørelse for udvælgelsen af informanter fremgå af bilag 12.
4 jf. afsnit 3.3.1: Metodemæssig anvendelse af teori.
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endelig har vi anvendt allerede foreliggende undersøgelser inden for frivilligt arbejde til at understøtte 

vores undersøgelser og konklusioner inden for afhandlingens to emner. 

Designet for undersøgelsen er således den kombination af fremgangsmåder og teknikker, som vi 

har anvendt i vores indsamling, analyse og tolkning af data. Da vi som nævnt arbejder inden for den 

socialkonstruktivistiske og hermeneutiske videnskabstradition, falder det os naturligt at anvende den 

kvalitative metode som vores primære tilgang, da denne tilgang bygger på et fortolkende perspektiv 

(Højbjerg 2004: 340). Imidlertid benytter vi os inden for de enkelte delanalyser af allerede foreliggende 

kvantitative undersøgelser. Her har vi udvalgt relevante resultater, hvis formål er at supplere og un-

derstøtte vores egne analyser. Disse har vi valgt, da de giver en dybere indsigt i det frivillige sociale 

arbejde og den unge generations frivillige engagement. Undersøgelserne er desuden baseret på et 

omfattende grundlag, som vi ikke selv har kunnet frembringe hverken ressource- eller tidsmæssigt. 

Hermed benytter vi os af såkaldt metodetriangulering, da vi både anvender kvalitative og kvantitative 

data (Andersen 2002: 44). 

De kvantitative data består af en række forskellige undersøgelser, som omfatter koch nielsen et al.’s 

frivilligundersøgelse fra 2005, kreiner-Møller et al.’s undersøgelse af medlemmerne i organisationerne 

tilknyttet Dansk Ungdoms Fællesråd fra 2007 samt Habermanns undersøgelse om motiver til frivil-

lighed fra 2007. Således operer vi med både primærdata, som vi selv har indsamlet og sekundærdata, 

som er indsamlet af andre (Andersen 2002: 195). Til de sekundære data hører også de to organisation-

ers hjemmesider samt udvalgte materialer og dokumenter udarbejdet af organisationerne selv5. 

I det følgende vil vi uddybe vores teoretiske grundlag og den metodemæssige anvendelse af den 

udvalgte litteratur, hvorefter vi vil redegøre for casestudiet som overordnet tilgang samt den kvalitative 

metode, der danner grundlag for den praktiske tilgang til vores empiri og dataindsamling.

3.3.1 Metodemæssig anvendelse af teori

Vores tilgang til den valgte teori er væsentlig at redegøre for, da teorien påvirker måden, hvorpå vi 

opfatter den viden, som vi erhverver os inden for afhandlingens genstandsfelt. Det teoretiske funda-

ment er dermed afgørende for vores vidensproduktion, da der herigennem lægges et specifikt fokus 

på emnet. 

Overordnet kan den anvendte teori opdeles i to former, der har forskellige formål og niveauer. I vores 

forståelse af de overordnede samfundsforhold og tendenser befinder vi os således på et makroniveau, 

hvor vi primært anvender Anthony Giddens’ teorier om det senmoderne samfund og dets konsekvens-

er for det enkelte individ og dermed den virkelighed, som de unge opererer i og de rammer, der om-

giver det frivillige arbejde. Her tager vi udgangspunkt i bøgerne ”Modernitetens konsekvenser” og 

”Modernitet og selvidentitet. Selvet og samfundet under sen-moderniteten”. Derudover benytter vi os 

5 jf. bilag 1 – 5 + bilag L.
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af Habermanns afhandling ”En postmoderne helgen? Om motiver til frivillighed”, som er en omfattende 

undersøgelse af motiver til frivilligt arbejde i et postmoderne samfund. Undersøgelserne bidrager til at 

belyse de forhold, der kendetegner det frivillige engagement i dag. De problemstillinger, Habermann 

fremlægger, bunder i en række samfundsbekymringer om, hvordan det frivillige arbejde vil udfolde sig i 

fremtiden, hvilket i høj grad må ses i lyset af de forandringer, det postmoderne samfund har bragt med 

sig. Habermanns undersøgelser skal betragtes som en vigtig inspirationskilde for afhandlingens tilbliv-

else, og Habermanns teorier og undersøgelser fungerer derfor i høj grad som en overordnet forståels-

esramme for vores afhandling.

på mikroniveau benytter vi os primært af teorier om employer branding. Her tager vi afsæt i Backhaus 

og Tikoos teoretiske tilgang til employer branding-feltet. Med artiklen ”Conceptualizing and research-

ing employer branding” præsenteres der en videnskabelig tilgang til begrebet, som hermed danner 

grundlag for vores forståelse af employer branding. I den mere konkrete anvendelse af employer 

branding, anvender vi engelund og Buchhaves omfattende bog ”Employer branding som disciplin”, 

der hovedsageligt behandler den praktiske tilgang til employer branding. Denne har vi valgt, da den 

præsenterer en grundig gennemgang af employer branding begrebet, hvor forfatterne på baggrund 

af deres erfaring inden for området opstiller nogle konkrete værktøjer til brug ved implementering af 

employer branding. 

3.3.2 Casestudiet som undersøgelsesmetode

Casestudiet kan give indsigt i, hvordan mennesker agerer og interagerer med hinanden inden for en 

given ramme, f.eks. en organisation eller en arbejdsplads (Maaløe 2002: 31). Hermed kan casestudiet 

med fordel benyttes som undersøgelsesform til at skabe en forståelse for det felt, der undersøges, idet 

det belyser fænomener i deres virkelige kontekst (Yin 1994: 13). I forhold til denne afhandlings 

problemstilling bliver vi således i stand til at undersøge, hvorvidt der er grundlag for at anvende 

employer branding som strategisk værktøj i de to caseorganisationer og herudfra sige noget om den 

generelle anvendelse af employer branding i en frivillig sammenhæng. Således arbejder vi deduk-

tivt, idet vi ønsker at afprøve de teoretiske overvejelser om employer branding på vores casestudier 

(Maaløe 2002: 18-21). Vi betragter casestudiet som en kvalitativ undersøgelse, hvorfor vi også primært 

benytter os af kvalitative metoder inden for det enkelte casestudie, herunder det kvalitative forskn-

ingsinterview, der ofte bruges i casestudier, som fokuserer på en bestemt person, situation eller institu-

tion (kvale & Brinkmann 2009: 138). 

Da vi baserer vores undersøgelser på to forskellige organisationer, arbejder vi inden for det, man kalder 

det multiple casestudie (Yin 1994: 44, Andersen 2002: 153). Dette er karakteriseret ved at omfatte 

mere end ét single casestudie udført forskellige steder under forskellige betingelser (Andersen 2002: 

153). Vi har valgt denne tilgang, da vi mener, at to forskellige studier giver et bedre grundlag for under-

søgelsen af afhandlingens problemstilling. på baggrund af en indsigt i de to frivillige sociale 

organisationer og deres arbejde med at fastholde og tiltrække frivillige er vi således i stand til at bygge 
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vores analyser og konklusioner på to praktiske eksempler. Dette gør det lettere for os at generere viden 

inden for afhandlingens undersøgelsesfelt, og der opnås en stærkere udsigelseskraft i afhandlingens 

konklusioner.

Valget af det multiple casestudie skaber således et komparativt perspektiv på undersøgelsen. Her er 

det væsentligt at redegøre for udvælgelsen af de enkelte cases ud fra kvalificerede antagelser og for-

ventninger om, hvilken viden de hver vil bibringe det samlede studium (Yin 1994: 45). Heri indgår over-

vejelser om, hvilken grad af sammenlignelighed de valgte cases har, og hvorvidt det er forventeligt, at 

de vil bringe ensartede eller forskelligartede resultater (Yin 1994: 46). på denne baggrund bygger vores 

valg af de to caseorganisationer på nogle forudgående antagelser om, hvordan disse organisationer vil 

bidrage til undersøgelsen set i forhold til det teoretiske afsæt for afhandling. Hermed har vi på forhånd 

opstillet nogle forskellige kriterier for valg af casestudier.

 

For det første dikterer problemstillingen, at der tages udgangspunkt i en frivillig social organisation. For 

det andet er det væsentligt, at denne organisation har en ung målgruppe, da det er den unge genera-

tions forhold til frivilligt arbejde, der er afhandlingens primære fokus. For det tredje er det afgørende, at 

organisationen ikke tidligere har arbejdet aktivt med employer branding. Dog er det ikke os bekendt, at 

der findes frivillige organisationer, som har erfaring med et strategisk arbejde med employer branding. 

Derfor er et fjerde kriterium i denne sammenhæng, at caseorganisationen er veletableret og allerede 

arbejder formelt med at tiltrække og fastholde unge frivillige. Det giver en stærkere forudsætning for 

også at arbejde med strategisk employer branding. Således bunder vores valg af MS og URk i disse 

overvejelser og forforståelser. Det komparative perspektiv er valgt, da vi mener, det vil bidrage til en 

bedre forståelse af arbejdet med employer branding i en frivillig kontekst. Her er forventningen, at de 

strategisk valgte cases vil bringe ensartede resultater, som gør det muligt at generalisere på baggrund 

af undersøgelsen. 

3.3.3 kvalitativ metode

Den kvalitative dataindsamlingsmetode giver mulighed for at arbejde dybdegående med det, der 

undersøges, og metoden er bl.a. kendetegnet ved, at den undersøger den måde, hvorpå mennesker 

tillægger deres sociale verden mening, og hvordan disse forståelser udtrykkes gennem sprog og 

handlinger.

Vi læner os op af Steinar kvales tilgang til den kvalitative metode, idet vi anvender det kvalitative for-

skningsinterview som udgangspunkt for vores undersøgelser. Denne interviewform defineres af kvale 

som: ”[E]t interview, der har til formål at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med 

henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener” (kvale & Brinkmann 2009: 19).

en fordel ved denne interviewform er den åbenhed, som karakteriserer interviewsituationen, der 

udføres som en samtale. Således er samtalen og dialogen i centrum, og det er netop i samtalen, at 

meningsfuld viden opstår. Denne viden konstrueres dermed i interaktionen mellem intervieweren og 
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den interviewede (kvale & Brinkman 2009: 50), hvilket er i tråd med den socialkonstruktivistiske posi-

tion, som afhandlingen befinder sig inden for. Gennem interviewet fortolker intervieweren løbende den 

viden, der tilegnes, og den videre samtale baseres på denne fortolkning. Således kan denne tilgang 

også tilskrives hermeneutikkens principper, idet der fokuseres på fortolkning og forståelse gennem 

dialog (Højbjerg 2003: 341).  

Imidlertid er det ofte diskuteret, hvorvidt denne dialog er åben og ligeværdig. kvale er af den opfat-

telse, at det kvalitative forskningsinterview er kendetegnet ved en asymmetrisk struktur, hvor det er 

intervieweren, der styrer samtalesituationen og dermed indtager en dominerende position (kvale & 

Brinkmann 2009: 50-52). Heroverfor er en anden opfattelse, at den interviewede sidder inde med en 

viden, som intervieweren ønsker at få adgang til og dermed befinder sig i en privilegeret situation 

(Højbjerg 2003: 343). Dette er forhold, man bør være opmærksom på i den konkrete interviewsituation, 

hvilket vi har taget højde for i gennemførelsen af vores interviews, hvor vi har bestræbt os på at skabe 

en åben og ligeværdig dialog6.

3.3.3.1 Det kvalitative interview som dataindsamlingsmetode 

Der findes ikke nogle faste regelsæt eller standardteknikker for, hvordan et forskningsinterview ud-

føres, hvorfor denne tilgang ofte karakteriseres som ”ustandardiseret” og derfor stiller store krav til 

forskerens forberedelse og dygtighed (kvale & Brinkmann 2009: 120). Dog påpeger kvale, at der 

findes nogle metodiske standardvalg, som typisk indgår i en interviewproces. på denne baggrund 

opstiller kvale syv trin for udførelsen af et forskningsinterview, der både afdækker de overvejelser og 

valgmuligheder, som opstår inden, under og efter gennemførelsen af et interview. Disse faser omfatter 

tematisering, design, interview, transskription, analyse, verifikation og rapportering (kvale & Brinkmann 

2009: 122-123) og kan bidrage til en mere fokuseret interviewundersøgelse, som bevarer det oprinde-

lige formål med undersøgelsen (kvale & Brinkmann 2009: 123). Denne tilgang har vi ladet os inspirere 

af i vores interviewundersøgelser, hvor vi har gjort os overvejelser om de forskellige trin7. Den sjette 

fase om verifikation vil blive behandlet særskilt i forbindelse med vores overvejelser om afhandlingens 

gyldighed i det følgende.

3.4 Afhandlingens gyldighed

Det er væsentligt at reflektere over de valg, som siger noget om afhandlingens gyldighed. Hermed 

menes, hvordan vi kan verificere den viden, som vi producerer ud fra det empiriske materiale. Her bely-

ses særligt tre områder: validitet, reliabilitet og generalisering (kvale & Brinkmann 2009: 267). Imidlertid 

udspringer disse begreber af den positivistiske videnskabstradition, hvilket står i modsætning til af-

handlingens afsæt inden for den socialkonstruktivistiske og hermeneutiske tradition. Vi vælger alligevel 

at forholde os til disse begreber, da vi i overensstemmelse med Anker Brink Lund mener, at det bør 

være et krav for alle typer forskningsprojekter at gyldiggøre de analytiske slutninger (Lund 1986: 29). Vi 

6 Uddybelse af dette findes i bilag 12: De syv faser af en interviewundersøgelse.
7 Uddybelse af faserne findes i bilag 12: De syv faser af en interviewundersøgelse.
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anvender blot begreberne i overensstemmelse med den kvalitative forskningsmetode, hvor vi benyt-

ter os af Lunds rekonceptualisering af begreberne med betegnelserne autencitet, intersubjektivitet og 

illustration af tendenser (Lund 1986: 30). Med denne optik er kriterierne for videnskabelighed defineret 

på anden vis, dog stadig i stor lighed med kvales forståelse af begreberne. 

når man taler om validitet i en kvalitativ forskningssammenhæng svarer det til kravet om autenticitet, 

som henviser til, hvorvidt de teorier, undersøgelsesstrategier og metoder vi anvender, vil lede os til 

besvarelsen af vores problemformulering (Lund 1986: 30). I overensstemmelse med den socialkon-

struktivistiske videnskabsposition er vi her bevidste om, at vi ikke kan være neutrale i vores undersø-

gelse, men at vi indgår i et samspil med omverdenen, som dermed har indflydelse på undersøgelsens 

analyse og resultater (Lund 1986: 31). Vores fortolkninger er derfor ikke nødvendigvis i overensstem-

melse med andres fortolkninger af samme fænomen. Imidlertid taler man også om kravet om gennem-

sigtighed i forhold til en undersøgelses autenticitet. Dette har vi forsøgt at imødekomme ved at være 

metodisk bevidste og refleksive, idet vi har redegjort nøje for vores valg og overvejelser i forhold til 

såvel den teoretiske anvendelse som den empiriske dataindsamling.

Denne åbenhed og tydeliggørelse af vores valg er med til at øge undersøgelsens pålidelighed samtidig 

med, at undersøgelsens resultater i højere grad kan vurderes ud fra princippet om intersubjektivitet 

(pedersen & Land 2001: 36), hvilket med Lunds optik svarer til det kvalitative vurderingskriterium for 

reliabilitet, hvormed der menes, at undersøgelsens data skal være intersubjektive efterprøvelige og 

reproducerbare. Da vi benytter os af forskellige former for empiri, som kombineres og trianguleres, 

fungerer de som en slags ”check” på hinandens pålidelighed og er dermed med til at højne undersø-

gelsens pålidelighed (Halkier 2002: 18). 

Da vi primært arbejder ud fra den kvalitative metode kan vi ikke identificere statiske generaliseringer. 

Derimod har vi muligheden for at illustrere tendenser og herudfra sandsynliggøre, hvad der kan være 

gældende i tilsvarende situationer. Det vil sige, at de resultater, vi når frem til i vores konklusioner, ikke 

er dækkende for alt men blot vejledende, idet de kun bidrager til at illustrere tendenser for, hvordan det 

kunne se ud i en anden situation (Lund 1986: 30ff.). Dog mener vi, med forbehold for vores socialkon-

struktivistiske perspektiv, at de resultater, vi når frem til, trods alt er repræsentative, idet de giver nogle 

indikationer på, hvordan employer branding kan anvendes i en frivillig sammenhæng. Ved anvendelsen 

af det multiple casestudie er det også i højere grad forventeligt, at undersøgelsens resultater bibringer 

generel viden. Vi er her bevidste om, at et casestudie blot fungerer som ”eksemplets magt”, der typisk 

vil illustrere nogle mønstre, som også er gældende i andre sammenhænge. Dermed kan MS og URk 

opfattes som markører for, hvordan employer branding generelt kan anvendes strategisk i en frivillig 

sammenhæng. 
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3.5 Analysetrin

på baggrund af disse teoretiske og metodiske overvejelser vil afhandlingen være struktureret ud fra tre 

analysetrin. Det første analysetrin omfatter en undersøgelse af den unge generation i det postmoderne 

samfund og de forventninger og krav, denne generation stiller til det frivillige arbejde. Det andet analy-

setrin vil være funderet i employer branding-teorien, hvor begrebets placering inden for en overordnet 

teoretisk ramme vil blive belyst. Derudover vil den strategiske og praktiske anvendelse af employer 

branding blive uddybet, hvilket vil danne grundlag for det tredje analysetrin, hvor perspektiverne i ana-

lysetrin et og to forenes i en undersøgelse af, hvordan employer branding kan anvendes inden for en 

frivillig kontekst i arbejdet med at tiltrække og fastholde unge frivillige. Her vil det teoretiske grundlag 

og den empiriske undersøgelse blive koblet inden for en analyseramme, som er baseret på en række 

konkrete faser og elementer i den praktiske anvendelse af employer branding. 
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Kapitel 4 
unge friVillige i et postmoderne samfund

I det følgende vil vi ud fra en introduktion til de fremherskende postmoderne samfundstendenser tegne 

en karakteristik af den unge generation for at kunne redegøre for, hvilke krav og behov de ønsker op-

fyldt i forhold til det frivillige sociale arbejde og deres engagement i en frivillig social organisation.  

4.1 postmoderne samfundstendenser

postmodernismen repræsenterer en samfundsmæssig, sociologisk og mental ny tilstand, der kend-

etegner den verden, vi lever i (Brejnrod 2001: 57). Derudover er postmodernismen kendetegnet ved en 

kulturel bevægelse og et grundlæggende opgør med de moderne værdier, særligt tendensen til univer-

salitet og ensartethed, som den moderne fornuftsdyrkelse har frembragt (Brejnrod 2001: 57). Begrebet 

er blevet anvendt inden for en lang række discipliner, og der findes derfor mange definitioner og opfat-

telser af det. Dog er der enighed om, at postmodernismen er et udtryk for en skepsis over for én fælles 

forståelsesramme og almengyldige sandheder, mens individuel fortolkning, originalitet og et nuanceret 

verdenssyn anerkendes som de vigtigste forudsætninger (Inglehart 1997: 28). Idealet er således et 

samfund af meningsfulde forskelle og frie, tolerante og autentiske individer, der iscenesætter deres 

egen virkelighed (Brejnrod 2001: 57). Dermed er vores opfattelse af postmodernismen i tråd med vores 

overordnede socialkonstruktivistiske position, hvorved vi anskuer virkeligheden og samfundet som 

præget af den fortolkning og erkendelse, mennesket tillægger det. 

Selve termen postmodernisme kan tilskrives den franske filosof Jean-Francais Lyotard, som første 

gang introducerede begrebet i værket ”Viden og det postmoderne samfund” (1979). Lyotard taler her 

om ”de store fortællingers” forsvinden, hvormed han peger på, at mennesket ikke længere holdes fast 

af samfundstraditioner og ideologier men i stedet må søge sin egen lille fortælling (Brejnrod 2001: 57). 

Ifølge Lyotard hviler samfundets sammenhængskraft derfor i dag på det enkelte individs deltagelse i et 

komplekst netværk af fortællinger, som danner rammen for den enkeltes definition af sig selv.

4.1.1 Modernitetens konsekvenser

I forståelsen af de samfundsmæssige forhold inddrages den engelske sociolog Anthony Giddens med 

hans teorier om moderniteten og det moderne samfunds konsekvenser for det enkelte menneske. 

Giddens benytter dog ikke betegnelsen ”det postmoderne samfund” men i stedet ”det senmoderne 

samfund”. Dette begrunder Giddens med, at der eksisterer tendenser i samfundet, som peger i ret-

ning af en videreudvikling af det moderne, uden at der synes at være tale om et egentligt epokeskift 

(Giddens 1994). Ifølge Giddens er forestillingen om det postmoderne altså primært baseret på nogle 

fremspirende tendenser, der endnu ikke er udviklede nok til, at man kan kalde det for en ny sammen-

hængende samfundsdiagnose. 
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Således kan anvendelsen af betegnelsen postmodernisme diskuteres. Vi mener dog, at der inden for 

de senere år er sket ændringer i samfundet, der har betydning for samfundsforhold og menneskesyn. 

på den baggrund vælger vi at benytte betegnelsen ”det postmoderne samfund” i erkendelsen af, at 

dette er en relativ størrelse, der kan drages tvivl om. Dog er vi af den opfattelse, at nutidens sam-

fund både er karakteriseret ved moderne og postmoderne tendenser. Derfor vælger vi at tage afsæt i 

Giddens’ modernitetsanalyse med udgangspunkt i hans teorier om de specifikke kendetegn ved det 

moderne menneske, dets selvidentitet og indbyrdes relationer (kaspersen 2001: 120). 

I sin samfundsdiagnose understreger Giddens først og fremmest det moderne samfunds dynamiske 

karakter, der er kendetegnet ved en forandringshastighed, som er større end nogensinde før (kaspers-

en 2001: 121). Denne forandringsproces har medført en nedbrydning af faste værdier, traditioner, 

normer og videnskabelige ”sandheder”, en stigende globalisering og informationsstrøm samt et øget 

krav til individet om fleksibilitet samt ansvar og refleksion over egne valg. Disse tendenser viser sig 

inden for tre områder, som er gennemgående for Giddens’ modernitetsanalyse (Giddens 1994: 51-52). 

For det første er der sket en adskillelse af tid og rum, som har betydet, at den sociale interaktion ikke 

længere altid foregår på samme tid og sted. For det andet, og forbundet hermed, er sociale relationer 

blevet løftet ud af deres lokale interaktionskontekst af nogle såkaldte ”udlejringsmekanismer”, der er 

med til at øge modernitetens tid-rum-udstrækning. For det tredje taler Giddens om begrebet ”refleksiv 

modernitet”, som henviser til, hvordan individet i traditionens fravær konstant stilles over for en lang 

række af valg, der giver individet mulighed for at skabe sin egen identitet og livsstil (Giddens 1996: 

28ff.). Her taler Giddens om samfundet som ”posttraditionelt”, hvor refleksiviteten er blevet et grund-

vilkår. Tidligere handlede man ud fra traditioner og regler, som betød, at man ikke i lige så høj grad 

skulle tænke så meget over tingene. I dag må man nøje overveje og vælge sine handlinger, hvilket 

netop kendetegnes ved Giddens’ fremstilling af det moderne menneske som et ”selvreflekterende 

individ”. 

Refleksiviteten viser sig på det institutionelle niveau ved den stadig voksende mængde af information-

er, som betyder, at viden konstant suppleres af ny viden. Herved undermineres den moderne vidensk-

abs forestilling om, at fornuften kan føre til sikker viden, som vi kan stole på. på det individuelle plan 

betyder den øgede refleksivitet en øget opmærksomhed på den enkeltes opretholdelse af kontinuitet i 

selvidentiteten. Vi er ikke, hvad vi er, men hvad vi gør os selv til (Giddens 1996: 94). Således er sam-

fundet præget af en større individualisering og frihed for den enkelte, men også langt flere udfordringer 

i forhold til de mange valg og muligheder, der skal tages stilling til, hvilket har skabt et større fokus på 

selvrealisering.

Giddens’ teorier og begreber om forandringsprocesserne i det moderne samfund kan anvendes i 

forhold til at se på, hvad det er for et samfund, de unge lever i og hvilke dynamikker, der er med til at 

præge deres hverdag og livsstil. Dette vil vi komme ind på i det følgende, hvor vi vil redegøre for den 

nye generation af unge, der er vokset op i det postmoderne samfund.
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4.2 den nye generation af unge

Den nye generation af unge og den postmoderne ungdomstid kan ses som et resultat af et langt histo-

risk forløb, hvor samfundets generelle udvikling og tendenser har stor indflydelse på den måde, ung-

dommen har udviklet sig på. når man taler om den unge generation, er det imidlertid ikke noget enkelt 

billede, der tegner sig. Vilkårene for ungdommen har ændret sig, og de unge synes i dag at skulle 

forholde sig til en kompleks og modsætningsfyldt virkelighed. Som Giddens påpeger, er 

tidligere tiders grundlæggende livsværdier og traditioner under opløsning og dermed erstattet af en 

større frihed for det enkelte menneske. Således kendetegnes de unge i dag i langt højere grad end 

tidligere ved en større ansvarlighed for at forme deres eget livsprojekt. konsekvensen af den enkeltes 

frihed, og de mange valgmuligheder dette indebærer, er dog, at de unge let kommer til at ”zappe” mel-

lem de forskellige muligheder uden at være i stand til at vælge.  på baggrund af disse karakteristika 

har den unge generation fået flere tilnavne, bl.a. zappergenerationen, netgenerationen, Generation@ og 

Generation Y (Mckee & Mckee 2008: 21). I denne afhandling anvendes termen Generation Y, da det er 

den oftest benyttede inden for danske beskrivelser af den nye generation af unge. 

4.2.1 Generation Y

Samfundsforskere og undersøgelser peger på, at den nye generation af unge under 30 år – Generation 

Y – er markant anderledes end tidligere generationer. en af de mest fremtrædende forskelle er genera-

tionens forhold til de digitale medier. I takt med informations- og vidensamfundets opståen og udviklin-

gen af nye teknologier og medier er der blevet skabt nye kommunikationsformer og muligheder, som 

har haft stor indflydelse på de unges opvækst og selvforståelse. Forskning viser, at de unge ikke blot 

har adopteret online-teknologi, men at de er ”digitalt indfødte”, og man kan betegne internettet som en 

naturlig del af de unges referenceramme (erhvervsfremme Styrelsen 2000).  

Derudover er Generation Y kendetegnet ved en opvækst, hvor de har fået stor opmærksomhed. De er 

vokset op i et overflodssamfund og har sjældent oplevet begrænsninger, men derimod haft alle mu-

ligheder økonomisk, materielt og uddannelsesmæssigt (nielsen & Simonsen 2009). De har derfor en 

anderledes selvforståelse end tidligere generationer, og de er både økonomisk og kompetencemæs-

sigt stærke og ved derfor oftere, hvad de vil (Houmand & Andersen 2009: 9). Af samme grund er gen-

erationen ofte blevet beskyldt for at være både selvoptagede, overfladiske og forkælede.  

Imidlertid handler det ikke blot for de unge om ”at komme frem i livet”, det handler i lige så høj grad 

om at skabe en meningsfuld tilværelse. Således tillægges bevægelse, væren og valgmuligheder stor 

værdi blandt de unge (ebbensgaard 2003: 3), og der er tale om en refleksiv generation, der har et bredt 

verdenssyn som følge af de mange informationer og valgmuligheder, som de unge dagligt står overfor. 

De unge må konstant vælge deres identitet ud fra den situation, de befinder sig i og de muligheder, 

de konfronteres med. De mange valg, der skal træffes, gør det imidlertid ikke alene svært at vælge, 

de gør det også muligt helt at lade være. De unge kan derfor let komme til at fremstå som rodløse 
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individer, der aldrig rigtig lægger sig fast på noget, hverken når det gælder arbejde eller fritid (ebbens-

gaard 2003: 4). Således stiller de unge store krav til deres omgivelser og de relationer, de indgår i. Dog 

påpeger ungdomsforsker Jens Christian nielsen fra Center for Ungdomsforskning, at de unge også er 

sociale netværkere, der er omstillingsparate og villige til at tage en ekstra tørn, hvis de er engagerede. 

Generation Y kan dermed karakteriseres som både værende individualister og fællesskabssøgende 

(Holm 2008: 8). Individualismen betyder dog ikke, at de unge er blevet mere egoistiske, men derimod 

at de i højere grad står alene over for en lang række valg – heriblandt også valget om, hvilke 

fællesskaber, de ønsker at indgå i. Dette gælder ligeledes de fællesskaber og muligheder, som de frivil-

lige organisationer tilbyder. Og her vælger de unge kun organisationen, såfremt den opfylder og støtter 

lige netop deres personlige projekt og behov lige her og nu. 

kigger man på generationen i en arbejdsmæssig sammenhæng, bekræfter undersøgelser også, at 

generationen er langt mere social og mindre egoistisk end sit rygte (Jørgensen 2001). Det sociale fæl-

lesskab og gode kollegaer vægter højere end alt andet på arbejdspladsen, siger de unge selv. Med 

Generations Y’s indtræden på arbejdsmarkedet må arbejdsgivere dermed forholde sig til en helt ny 

type medarbejdere. De unge efterspørger jobs, der giver mening for dem, og hvor de føler, at de kan 

”gøre en forskel”. De ønsker indflydelse på deres egen hverdag og fleksible rammer, så de kan få 

arbejds- og privatliv til at balancere. Desuden bryder de sig ikke om hierarkier, og de stiller 

spørgsmålstegn ved magtstrukturer og sætter grænser for, hvilke arbejdsopgaver de vil udføre (Beinov 

2009). Disse forhold er også vigtige at tage højde for i en frivillig sammenhæng, hvor frivillige organisa-

tioner må forholde sig til den nye generation af unge og dermed den nye generation af frivillige. Dette 

vil vi se nærmere på i det følgende, hvor vi først vil placere det frivillige arbejde inden for en postmod-

erne referenceramme og dernæst identificere de forhold, som kendetegner Generation Y og det frivil-

lige arbejde.

 
4.3 friVilligt arBejde i en postmoderne tid 

Til at belyse de forhold, som kendetegner det frivillige arbejde i et postmoderne samfund tages ud-

gangspunkt i de undersøgelser og problemstillinger, der fremsættes i afhandlingen ”En postmoderne 

helgen – om motiver til frivillighed”. Derudover inddrages bogen ”The New Breed”, som skildrer den 

nye type frivillig, der er opstået i takt med samfundsudviklingen i det 21. århundrede. 

4.3.1 Den nye frivillighed

Habermann baserer sin afhandling på en undersøgelse af de specifikke motivationsfaktorer for det 

frivillige arbejde, idet hun forsøger at klarlægge de motiver, der danner grundlag for det frivillige en-

gagement i det postmoderne samfund. Hun skelner her mellem to idealtyper af frivillighed, hvor hun 

stiller den ”traditionelle frivillighed” op over for den ”nye frivillighed” (2007: 321-322). Den nye frivil-

lighed er kendetegnet ved en større individualisme, en større refleksivitet og flere valgmuligheder for 

den enkelte, som er afgørende forskelle i forhold til den klassiske frivillighed, der bygger på altruistiske 

motiver, det gode fællesskab og et stabilt og kontinuerligt tilhørsforhold. I den sammenhæng beskriver 



// 33

Habermann, hvordan motiverne til frivillighed flytter sig og vedbliver med at flytte sig (2007: 321). et 

interessant perspektiv er dog, at der stadig er flere af trækkene ved den traditionelle frivillighed, som 

gør sig gældende i dag, hvilket afspejles i Habermanns empiriske undersøgelse. Her fremhæves værdi-

er som altruisme og fællesskab, der opvejer egennyttemotiver, kort tilknytning og skiftende netværk. 

Således er motivationen for at udføre frivilligt arbejde i høj grad baseret på lysten til at hjælpe andre og 

ikke kun på den frivilliges egne behov (Habermann 2007: 196). på dette grundlag er Habermann opti-

mistisk omkring frivillighedens bæredygtighed, idet der tegner sig et billede af et fortsat stærkt frivilligt 

engagement, selvom motiverne flytter sig. Her påpeger Habermann, at det frie valg er afgørende for de 

frivilliges engagement: ”De frivillige vil ikke styres ind i bestemte aktiviteter, og de holder sig til, at frivil-

ligt arbejde er deres frie valg, deres sag og deres møde med andre mennesker” (2007: 319). Således 

vil der for fremtidens frivillige være behov for plads til den enkeltes egne valg og mening, hvor både 

altruisme og egennytte samt tradition og refleksivitet indgår som væsentlige faktorer.

4.3.2 Det frivillige arbejde i dag

I forlængelse af disse overvejelser peger Mckee og Mckee på seks faktorer, der gør arbejdet med 

frivillige anderledes i dag i forhold til tidligere (2008: 18). Disse faktorer omfatter:

• Familiedynamik 

• Isolation

• Fleksibilitet

• Generationsskifte 

• Teknologi 

• professionalisme

I det følgende gennemgås disse faktorer med henblik på at skabe et overblik over, hvordan det frivillige 

arbejde må ses i lyset af de samfundsforhold og tendenser, der gør sig gældende i dag.

Familiedynamik

For det første påpeger Mckee og Mckee at billedet af, hvad en familie er, har ændret sig markant 

gennem de seneste 50 år. Tidligere var det i vid udstrækning hjemmegående husmødre og pension-

ister, der udførte frivilligt arbejde (2008: 18), men i takt med at familiemønster og sammensætning har 

ændret sig, har billedet af den typiske frivillige også ændret sig.

Isolation

Dernæst kan der spores en generel bevægelse fra et fællesskabsorienteret samfund mod et mere 

isoleret og individualiseret samfund, hvor den enkelte i højere grad end tidligere er overladt til sig selv. 

Til trods for at samfundet i dag er bygget op omkring netværk, har vi generelt færre nære venner end 

tidligere, og mere og mere af den sociale kontakt foregår via de digitale medier (Mckee & Mckee 

2008: 18). Denne ændring i den sociale struktur har således også ændret den måde, hvorpå men-

nesker engagerer sig frivilligt. Førhen var det almindeligt at engagere sig i det lokale samfund og indgå 
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i nogle lokale frivillige netværk, hvorimod det i dag er langt mere udbredt, at den enkelte engagerer 

sig i bestemte sager uafhængigt af lokale samfund og netværk. Det er altså ikke i lige så høj grad 

afgørende, hvilken organisation man engagerer sig i, men nærmere sagen, som man ønsker at gøre 

noget for (Mckee & Mckee 2008: 18), og der er en tendens til, at de frivillige veksler mellem arbejdsop-

gaver inden for en organisation, alt efter hvad de aktuelt er optaget af (Frostholm 2001: 13).

Fleksibilitet

Der peges også på, at fleksibilitet er afgørende i nutidens forandringsprægede og hastigt udviklende 

samfund. Dette har stor betydning for den frivillige sektor, hvor det er afgørende for de frivillige, at de 

selv har indflydelse på, hvor meget og hvornår de yder den frivillige indsats (Mckee & Mckee 2008: 

19). Her er det en væsentlig faktor, at ikke blot tiden er fleksibel, men også at arbejdsopgaverne til-

passes den enkelte frivillige (Mckee & Mckee 2008: 19).

Generationsskifte

I takt med samfundsudviklingen er der sket store forandringer i forhold til den måde, mennesket tænk-

er og handler på, og der er derfor store forskelle at spore mellem de forskellige generationer. Dette er 

væsentligt for de frivillige organisationer, som må forholde sig til de krav og forventninger, de nye frivil-

lige har til organisationen og arbejdet. Med den nye Generation Y er der således nogle andre forhold, 

der må tages højde for – bl.a. ønsket om større indflydelse, smidigere arbejdsgange, 

projektorganisering, netværksgrupper, kompetenceudvikling og personlig udvikling8. 

Teknologi

Der er som nævnt sket en rivende udvikling inden for informationsteknologien, hvilket har haft stor 

indflydelse på det frivillige arbejde og organiseringen af dette (Frostholm 2001: 14). Med internettets 

udbredelse har især rekrutteringsarbejdet fået en række nye værktøjer, hvor online sociale netværks-

sider kan hjælpe til med at gøre rekrutteringsfladen større, så organisationen kan nå ud til en langt 

bredere gruppe af mulige frivillige. Internettet kan også effektivisere arbejdet med de frivillige samt 

organisationens overordnede arbejde og målsætninger (Mckee & Mckee 2008: 22).

Professionalisme

Som sidste faktor i forbindelse med det ”nye” frivillige arbejde fremhæver Mckee og Mckee, at der 

i dag er tale om en større grad af professionalisme i forhold til tidligere (Mckee & Mckee 2008: 22). 

Dette begrunder de med, at der er kommet større fokus på ”viden” i samfundet, hvilket har påvirket 

den måde, det frivillige arbejde bliver udført på. De frivillige lægger i dag større vægt på, at de selv har 

ansvar og er med til at tage beslutninger, og de ønsker i højere grad indflydelse på de projekter, de er 

engagerede i (Frostholm 2001: 13). Ofte er de frivillige også professionelle i det arbejde de varetager i 

organisationen – og de ønsker derfor også at blive behandlet sådan (Mckee & Mckee 2008: 23).

De ovennævnte faktorer tegner tilsammen et billede af en ny type frivillig, som opererer i en anden 

verden, end det var tilfældet for blot 10-20 år siden. Dette er noget, de frivillige organisationer må 

8 Generation Y’s forhold til frivilligt arbejde uddybes i afsnit 4.4.
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forholde sig aktivt til, hvis de fortsat vil sikre de frivilliges tilslutning. på baggrund af disse overvejelser 

opstiller Mckee og Mckee syv punkter, som giver et overordnet billede af den nye type frivillig 

(2008: 24): 

• De er travle, har mange forpligtelser og er ofte frivillige for mere end én organisation

• De ønsker fleksibilitet

• De forventer at få tildelt ansvar

• De tolererer ikke at arbejde sammen med inkompetente frivillige

• De er teknisk kompetente

• De vil ikke nøjes med at give et bidrag, de vil gøre en forskel

• De vil ikke bestemmes over, men have en vis form for frihed i deres arbejde

4.4 generation y og friVilligt arBejde

Med udgangspunkt i ovenstående gives en karakteristik af de unge frivillige, hvor både de generelle 

tendenser i samfundet, den nye generation af unge samt den nye type frivillig indgår som vigtige ele-

menter. I karakteristikken af de unge frivillige opstiller Mckee og Mckee syv faktorer, som kendetegner 

Generation Y’s forhold til at arbejde frivilligt. Her karakteriseres de unge frivillige som utålmodige, gode 

til at multitaske, ”digitale”, tolerante, målrettede, samarbejdsvillige og kendetegnet ved at ville ”ledes” 

og ikke ”styres”. 

Med betegnelsen utålmodige menes der, at de unge er kendetegnet ved en trang til hele tiden at kom-

me videre og udvikle sig. De er vokset op i videns- og informationssamfundet, hvor der altid har været 

adgang til ny viden og hermed nye muligheder. I en frivillig sammenhæng betyder det, at de unge kon-

stant søger udviklingsmuligheder og udfordringer, og de forventer, at det frivillige arbejde giver adgang 

til nye oplevelser og en kontinuerlig udviklingsproces. 

De mange informationer og muligheder har gjort de unge gode til at multitaske, og brugen af medier 

er en central del af deres hverdag, hvor der ofte benyttes flere medier ad gangen. Det betyder, at de 

unge har fået et andet syn på og tilgang til arbejdsprocesser og metoder, hvilket også gør sig 

gældende inden for det frivillige arbejde. Dermed er det vigtigt, at organisationerne formår at inkorpor-

ere de unges måde at arbejde på, og at der ikke værnes om de måder, som arbejdet ”plejer” at blive 

gjort på (Mckee & Mckee 2008: 58).

Den konstante brug af medier betyder, at de unge ”tænker digitalt” og dermed er hurtige til at finde og 

fordøje ny information og viden. De mange forskellige medier, de unge konstant omgiver sig med be-

tyder, at de er forandringsparate og gode til at tilpasse sig nye omgivelser og situationer. De venter hel-

ler ikke bare på at tingene sker af sig selv – de får dem til at ske. I modsætning til ældre generationer 

arbejder de unge mere ”løst” og ”spredt” i stedet for at følge en bestemt metode og retning (Mckee & 

Mckee 2008: 59). Disse forhold, som ligeledes kendetegner de unges indstilling til det frivillige arbejde, 
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hvor de forventer, at de får lov til at gøre tingene på deres måde og hermed gøre en forskel.

 

Generation Y er vokset op i en verden, hvor forskellige kulturer og samfund er langt mere integrerede 

end tidligere som følge af globaliseringen og den øgede tilknytning mellem verdens lande. Det betyder, 

at de unge er vant til diversitet og forskellighed, og de er derfor mere tolerante. Inden for det frivillige 

arbejde er de unges åbenhed og tolerance et vigtigt element både i forhold til deres opbakning over 

for organisationens overordnede formål og i den praktiske udførelse af arbejdet, hvor de unge er gode 

til at indgå i teams trods forskelligheder blandt de frivillige (Mckee & Mckee 2008: 59). Derudover 

betyder globaliseringen, at de unge har fået et tættere forhold til verdens brændpunkter, hvorfor de i 

højere grad engagerer sig frivilligt med ønsket om at gøre en forskel.

I modsætning til tidligere er de unge frivillige i dag langt mere optagede af den enkelte sag frem for 

organisationen. når de unge støtter en sag, kan den derfor let blive udskiftet med en anden sag hos en 

anden organisation. Det hænger sammen med, at de unge er meget målrettede, og at de ved, hvad de 

vil – med ønsket om at gøre en forskel (Mckee & Mckee 2008: 60). Det betyder, at de frivillige organi-

sationer oplever en række udfordringer i forhold til at tiltrække og fastholde de frivillige, hvor det er 

afgørende, at de formår at kommunikere sagen og formålet med organisationens arbejde og derigen-

nem inspirere de unge. Denne tendens bekræftes i beskrivelsen af unge frivillige som ”projektmagere”, 

der betegner den nye type organisationsdeltager (Christensen 2002: 13). Heri ligger opfattelsen af, at 

den unge frivillige brænder for den konkrete aktivitet og derfor udelukkende betragter organisationen 

som en ramme for arbejdet med den egentlige sag. 

Som tidligere nævnt bærer det moderne samfund præg af en større grad af individualisering og isola-

tion, bl.a. som følge af de nye medier og teknologiers udbredelse. Derfor søger de unge sociale fæl-

lesskaber, hvor de kan opbygge og indgå i nye relationer. en måde at gøre det på er at engagere sig i 

frivilligt arbejde, hvor de unge kan mødes og være fælles om et overordnet formål. De unge forventer, 

at de frivillige organisationer skaber rammerne for et socialt fællesskab, hvor de kan samarbejde og 

hjælpe hinanden – og derigennem gøre en forskel (Mckee & Mckee 2008: 61).

Generation Y er kendetegnet ved en stor selvstændighed, der er afgørende i forhold til dens frivillige 

engagement. Det er vigtigt, at de får lov til selv at styre deres grad af involvering, og de ønsker ansvar 

og medbestemmelse. De frivillige organisationers opgave er derfor ikke at styre de frivillige, men at 

lede dem og herigennem skabe et stærkt grundlag for de unges frivillige deltagelse (Mckee & Mckee 

2008: 62-63).

på baggrund af ovenstående kan der identificeres en række forhold, som kendetegner unge 

frivillige i et postmoderne samfund. Først og fremmest bunder det frivillige engagement i et valg, der 

afhænger af den enkeltes egne interesser og forestillinger, og de unge er oftere interesserede i en 

bestemt sag frem for en specifik organisation. Det betyder, at de ikke nødvendigvis er loyale over for 
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en organisation, men at de tager udgangspunkt i egne behov og ønsker. De kan derfor opfattes som 

krævende og udfordrende. Derfor er det afgørende, at organisationens arbejde og deltagelsesform 

matcher de unge og deres behov for dermed at skabe involvering og aktiv deltagelse i organisationens 

arbejde – og på den måde sikre en af de allervigtigste ressourcer: den frivillige arbejdskraft.

Kapitel 5 
employer Branding

Med afhandlingens afsæt inden for employer branding-feltet er det vigtigt at redegøre for, hvordan 

dette felt anskues, da der findes flere indgangsvinkler, som vil have forskellig betydning for afhandlin-

gens udformning og undersøgelse. Derudover er det nødvendigt at forstå den grundlæggende brand-

ing-teori for at kunne konceptualisere employer branding-feltet. Desuden uddybes forskellige aspekter 

inden for employer branding-teorien, som vi mener har afgørende betydning for en anvendelse af 

begrebet i forhold til afhandlingens problemstilling omring tiltrækning og fastholdelse af unge frivillige. 

Ydermere vil vi redegøre for, hvordan organisationer kan arbejde aktivt med employer branding både 

på et strategisk og et operationelt plan. endelig vil vi udlede de principper fra arbejdet med employer 

branding, vi ser som afgørende i en frivillig sammenhæng, og som senere vil danne grundlag for vores 

analyse. 

5.1 en KommuniKationsfaglig tilgang

Grundlæggende kan man tale om to måder at anskue employer branding på. Dels kan det betragtes 

som en kommunikationsdisciplin og dels som en ledelses- og organisationsudviklingsdisciplin. Ud fra 

en kommunikationsvinkel er der fokus på at udvikle og implementere et kommunikationskoncept, som 

skal anvendes i organisationens interne og eksterne markedsføring over for nuværende og potentielle 

medarbejdere. Ud fra en ledelses- og organisationsudviklingsvinkel er der derimod fokus på at udvikle 

og forankre organisationens identitet, kultur og værdier inden for organisationens systemer og pro-

cesser (engelund & Buchhave 2009: 10).  

engelund og Buchhave argumenterer for, at employer branding skal ses som en fælles disciplin, da de 

kommunikationsfaglige aspekter ikke bør behandles isoleret fra de organisatoriske og ledelsesmæs-

sige aspekter – og omvendt (engelund & Buchhave 2009: 10). Denne opfattelse lader vi os inspirere af 

i denne afhandling, idet vi betragter employer branding som et tværfagligt felt, der favner både internt 

og eksternt relaterede organisationsaspekter. Dog har vi som nævnt i indledningen afgrænset os til kun 

at behandle de kommunikationsfaglige aspekter, da afhandlingen er udarbejdet inden for en overord-

net kommunikationsteoretisk forståelse. 

Denne forståelse bygger på en corporate communication tilgang til organisations- og kommunika-

tionsfeltet, som således danner den overordnede referenceramme for afhandlingen og vores forståelse 

af employer branding. Corporate communication repræsenterer en integreret og holistisk kommu-
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nikationsforståelse, hvor der ikke skelnes direkte mellem intern og ekstern kommunikation, men hvor 

kommunikation derimod gøres til et strategisk værktøj, som forener organisationens kommunikation-

saktiviteter. Idéen med en samlet kommunikationsforståelse er blevet mere udbredt i takt med, at 

organisationer er begyndt at se mulighederne i kommunikation og den betydning, som velfungerende 

og strategisk kommunikation kan have. Dette giver Christensen og Morsing udtryk for, idet de påpeger, 

at ”I dag opfatter organisationer stort set alt, hvad de siger og gør, som kommunikation – vel at mærke 

kommunikation, der både kan og bør håndteres strategisk” (2008: 21). Den interne kommunikation 

skal således fungere optimalt, før den eksterne kommunikation kan, men der skal være et samspil og 

integration mellem disse aktiviteter, så organisationen undgår fragmenteret kommunikation. Fokus er 

her på at skabe en identitet, der styrker organisationen indadtil og herigennem også udadtil. Således 

anskuer vi employer branding som en sammenkædning af en organisations interne og eksterne ak-

tiviteter, idet den primære aktivitet inden for employer branding er at tiltrække og fastholde medarbej-

dere, hvilket både involverer interne og eksterne organisationsfunktioner.

Vi betragter dog ikke employer branding som en udelukkende selvstændig disciplin, men snarere som 

en integreret del af organisationens corporate brand. Hermed anerkender vi, at organisationens corpo-

rate brand har indflydelse på potentielle og eksisterende medarbejderes opfattelse af en arbejdsplads. 

employer branding handler således i høj grad om en strategisk brug af en organisations kommunika-

tion, som sigter mod, at opfattelsen af den frivillige arbejdsplads’ identitet styrkes hos organisationens 

forskellige interessenter, herunder særligt både nuværende og potentielle frivillige. 

5.2 introduKtion til Branding-feltet: fra produKt til medarBejder

Den generelle udvikling inden for branding-feltet har haft stor indflydelse på udviklingen af corporate 

branding og herunder employer branding. Branding er ikke længere blot et buzz, men derimod et must, 

hvis man som organisation vil skille sig ud og opnå anerkendelse og tilslutning blandt forbrugere og 

medarbejdere. Således er der stigende fokus på brands og deres betydning, og branding synes at 

have indtaget en mere og mere central plads; både blandt organisationer og forbrugere samt inden for 

den akademiske verden (Andersen 2006: 2). Selve ordet branding betyder varemærke, og ifølge Back-

haus og Tikoo er en organisations brand noget af det mest værdifulde den har (2004: 501). 

Branding er et felt, der spænder bredt, og gennem tiden er der udviklet flere teorier og perspektiver 

inden for feltet. Oprindeligt blev branding betragtet ud fra et marketingsorienteret perspektiv, hvor det 

enkelte produkt var i centrum. Denne klassiske tilgang kendes som product branding og handler om at 

differentiere et produkt i forhold til andre lignende produkter ved at skabe en merværdi, som tillægger 

produktet nogle særlige egenskaber udover de fysiske. Ifølge Christensen og Morsing er brandingens 

grundforudsætning, at forbrugeren påvirkes af noget andet og mere end produktets grundsubstans; de 

såkaldte merbetydninger (2005: 49). 



// 39

Således er det markedsføringen af produktet til kunder og forbrugere, som er det centrale inden for 

product branding, og denne tilgang tager hermed primært afsæt i modtageren, hvilket repræsenterer 

et udefra-ind perspektiv (Andersen 2006: 5). Branding-teoretikerne David A. Aaker (1996) og Jean nöel 

kapferer (1997) er de mest fremtrædende inden for dette perspektiv, og deres teorier kendetegner den 

klassiske opfattelse af branding. Aaker definerer således branding i en traditionel forstand: ”Branding 

er et løfte til forbrugeren om noget, der rækker ud over det generiske produkt, det være sig sociale, 

emotionelle eller æstetiske kvaliteter” (Christensen & Morsing 2005: 49). 

Imidlertid er der efterhånden kommet et større fokus på selve virksomheden og ikke blot produktet.  

Dette skift kendetegner en videreudvikling af den klassiske product branding til det, som kan karak-

teriseres som corporate branding. Tankegangen bag dette perspektiv bygger på, at virksomhedens 

identitet og kultur er inkorporeret i brandet. Inden for corporate branding tilgangen er der ofte tale om, 

at der skal være en sammenhæng mellem organisationens vision, kultur og image for at opnå et stærkt 

corporate brand. Således er det nødvendigt at kigge indad og identificere virksomhedens identitet før 

der kan kommunikeres udadtil, hvilket repræsenterer et indefra-ud perspektiv (Hatch og Schultz 2001). 

I modsætning til den klassiske branding, som primært er forbrugerorienteret, er corporate branding 

kendetegnet ved et multi-stakeholder perspektiv, hvor alle virksomhedens interessenter inddrages i 

virksomhedens brandingproces, såvel de interne som de eksterne. Således kan corporate branding 

ses som et skridt imod at etablere mere integrerede relationer mellem eksterne og interne interes-

senter, og der er i højere grad tale om et helhedsorienteret perspektiv, hvor alle dele af virksomheden 

er med i brandingprocessen. Hermed kan man tale om corporate branding som en tværdisciplinær 

tilgang, idet der tages afsæt i flere forskellige dimensioner, herunder marketing, kommunikation, 

strategi og organisationsperspektiver (Schultz 2005: 29-30).    

Generelt for branding-teorierne er, at opbygningen af relationer til modtageren er et centralt tema. 

Imidlertid er dette en svær opgave, da det postmoderne menneske konstant bliver udsat for påvirkning 

gennem medier, information og kommunikation (engelund & Buchhave 2009: 23). Det betyder, at mod-

tageren er blevet mere selektiv og kun kan forholde sig til få af de mange budskaber, vedkommende 

dagligt stilles overfor. Dermed er det organisationens opgave at skabe en unik position og herigen-

nem nå ud til modtageren og dennes ønsker og behov. Dette er i høj grad også essensen af employer 

branding, som handler om det strategiske arbejde med at tiltrække og fastholde de rigtige medarbej-

dere via en unik, positiv og genkendelig position (Seldorf 2008: 21). 

5.3 mod en definition af employer Branding

employer branding er en forholdsvis ny disciplin, som udspringer af corporate branding teorien. I 

modsætning til andre branding-discipliner findes der ikke meget litteratur om employer branding. Det 

hænger sammen med, at forskningen inden for feltet endnu er meget begrænset, men også at det 

er et kompliceret fænomen, der krydser ind over mange fagområder (engelund & Buchhave 2009: 

20). Således forener employer branding flere discipliner, som tidligere har været særskilte funktioner, 
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herunder HR, marketing og kommunikation. Den strategiske anvendelse af begrebet har dog fået 

stadig større opmærksomhed grundet de senere års mangel på arbejdskraft og de stigende krav fra 

medarbejderne. Det har tvunget organisationer til at nytænke rekruttering og fastholdelse i forhold til 

de værdier, organisationen kan tilbyde som arbejdsplads. Det handler om at skabe en position, hvor 

organisationen tiltrækker de medarbejdere, der trives i organisationens kultur, og som brænder for 

organisationens visioner og værdier. 

Som følge af de forskellige dimensioner og påvirkninger inden for employer branding findes der ad-

skillige opfattelser og definitioner inden for feltet. Blandt disse befinder sig Backhaus og Tikoo, som 

med deres artikel ”Conceptualizing and researching employer branding” repræsenterer en af de første 

videnskabelige tilgange til begrebet. Heri definerer de employer branding som: ”[T]he process of 

building an identifiable and unique employer identity, and the employer brand as a concept of the firm 

that differentiates it from its competitors.” (Backhaus & Tikoo 2004: 502). I denne definition skelnes 

der mellem employer branding som en proces og employer brandet som et koncept. Således er det 

gennem employer branding-processen, at virksomheden opbygger en unik identitet som arbejdsgiver 

og arbejdsplads, hvorigennem der skabes et employer brand, som adskiller sig fra konkurrenternes. 

Backhaus og Tikoos definition af employer brandet lægger sig tæt op af definitionen af et corporate 

brand, hvor det er differentieringen af organisationen fra dens konkurrenter, der skaber dens brand 

(Frandsen & Morsing 2009: 257).

Herudover har Tim Ambler og Simon Barrow arbejdet med employer branding, og allerede i 1996 intro-

duceredes begrebet med følgende definition: ”We define the Employer Brand as the package of func-

tional, economic and psychological benefits provided by employment and identified with the employing 

company. The main role of the employer brand is to provide a coherent framework for management 

to simplify and focus priorities, increase productivity and improve recruitment, retention and commit-

ment.” (Barrow & Mosley 2005: XVI). Denne definition fremhæver de fordele, den enkelte arbejdsgiver 

kan tilbyde de ansatte. Der sigtes både mod fastholdelse og rekruttering gennem processen, hvormed 

employer brandet skal forstås i forhold til både en intern og en ekstern branding-indsats. Backhaus 

og Tikoo operer ligeledes med denne dobbeltrettede indsats, idet de påpeger, at employer brand-

ing retter sig mod en intern og en ekstern målgruppe: ”[E]mloyer branding involves promoting, both 

within and outside the firm, a clear view of what makes a firm different and desirable as an employer.” 

(Backhaus & Tikoo 2004: 501). Således kan både Backhaus og Tikoos samt Ambler og Barrows opfat-

telser og definitioner af employer branding placeres inden for et integreret kommunikationsperspektiv, 

som udgør afhandlingens teoretiske referenceramme med udgangspunkt i corporate communication 

tankegangen.

på baggrund af ovenstående definitioner, der præsenterer en teoretisering af employer branding-feltet, 

kan engelund og Buchhaves tilgang til begrebet baseres på bl.a. Backhaus og Tikoos teorier, som har 

dannet grundlag for engelund og Buchhaves egen definition af begrebet, hvor et
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employer brand defineres som ”[E]n virksomheds varemærke som arbejdsplads [der] skabes af interne 

og eksterne interessenter i dynamikken mellem virksomhedens identitet, profil og image som arbejdsp-

lads.” (2009: 27). Hermed fremstiller de ligeledes employer branding som en integreret proces, der om-

fatter interne og eksterne dimensioner. Denne proces skal ses som et resultat af dynamikken imellem 

organisationens identitet, profil og image, der opstår i samspillet mellem interne og eksterne interes-

senter. Organisationens employer identitet skal forstås som den opfattelse, organisationen har af sig 

selv som arbejdsplads, og organisationens employer profil som den måde, organisationen fremstiller 

sig selv på som arbejdsplads, og endelig organisationens employer image, som det indtryk omver-

denen har af organisationen som arbejdsplads (2009: 27-28). Her lader engelund og Buchhave sig 

inspirere af en corporate communication tilgang, hvor det forudsættes at employer brandet forankres 

internt i organisationen, før det kan kommunikeres eksternt. Dette afspejles ligeledes i Birgitte Seldorfs 

tilgang til employer branding-feltet, idet hun understreger, at succesfuld employer branding kræver, at 

det billede, der opbygges og kommunikeres, er stabilt på tværs af de tre dimensioner identitet, profil 

og image (2008: 11).  

5.3.1 Strategisk employer branding

engelund og Buchhave skelner mellem virksomhedens aktuelle employer brand og virksomhedens 

ønskede employer brand. på baggrund af denne skelnen definerer de disciplinen employer branding 

som: ”[D]en strategiske proces, hvor virksomheden forsøger at påvirke sit varemærke som 

arbejdsplads, således at virksomhedens reelle employer brand kommer så tæt på det ønskede 

employer brand som muligt. Den primære drivkraft i den proces er at arbejde med virksomhedens 

employer profil og derigennem styrke sammenhængen mellem virksomhedens profil, identitet og im-

age som arbejdsplads.” (2009: 28). I denne definition lægges der vægt på betydningen af, at employer 

brandet konstant er under udvikling og forandring. Således er det gennem employer branding-proces-

sen organisationens opgave hele tiden at evaluere spændet mellem virkelighed og vision i forhold til at 

fremstå som en målbevidst og attraktiv arbejdsplads på det aktuelle jobmarked (engelund & Buchhave 

2009: 28). Her påpeger engelund og Buchhave, at employer brandet lige så vel som alle andre brands 

er dynamisk og derfor forandrer sig i takt med ændringer både inden for virksomheden og i omver-

denen, hvorfor det konstant er nødvendigt at pleje og vedligeholde det. Dette perspektiv bekræftes af 

Line Juul Christensen, som fremhæver, at arbejdet med employer branding bør evalueres løbende, så 

organisationen sikrer, at det hele tiden er relevant og matcher både virksomhed og medarbejder. ellers 

kan det hurtigt få karakter af at være en ligegyldig etiket eller tomme ord (2007: 44).

Herved understreges det strategiske element i employer branding, hvilket placerer employer branding 

som en disciplin, der skal være forankret i og støtte op om organisationens samlede strategi (enge-

lund & Buchhave 2009: 28). Det strategiske aspekt er særlig vigtigt, da det netop er denne dimension, 

der udgør essensen af employer branding, idet det adskiller disciplinen fra den ad-hoc tilgang, som 

tidligere har kendetegnet organisationers kommunikation til såvel eksisterende som potentielle medar-

bejdere (engelund & Buchhave 2009: 29). 
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5.3.2 person-organisation fit

Med udgangspunkt i vores opfattelse af employer branding, er der altså større sandsynlighed for at 

både potentielle og eksisterende medarbejdere knytter sig til en organisation, hvis den repræsenterer 

værdier og holdninger, den enkelte person kan relatere til. Flere studier peger også på, at potentielle 

medarbejdere vil vurdere en organisations værdier ud fra deres egne værdier, og jo større overens-

stemmelse der er mellem individets egne og organisationens værdier, des mere vil individet tiltrækkes 

af organisationen (Frandsen & Morsing 2009: 259). Dette kaldes for person-organisation fit, hvilket 

udtrykker idealet om, at der opnås et match mellem organisation og medarbejder. Backhaus og Tikoo 

fremhæver dette, idet de understreger, at tiltrækning af den rette arbejdskraft sker ved, at ansøgeren 

genkender sine egne værdier i organisationens værdier: ”Research on person-organization fit indicates 

that the potential applicants compare the employer brand image they have to their needs, personali-

ties and values. The better match between the values of the firm and the values of the individual, the 

more likely the individual is to be attracted to the organization.” (Backhaus & Tikoo 2004: 506). Således 

er det deres opfattelse, at det ikke kun er en medarbejders faglige og personlige kompetencer, der 

er afgørende i en jobsituation, men i lige så høj grad at medarbejderens personlige værdier afspejles 

i organisationens værdier. Dette værdimatch bygger på frembringelsen af positive associationer for 

medarbejder og organisation. I denne sammenhæng taler man ofte om employer brandets symbolske 

associationer, som vil blive uddybet i det følgende afsnit.

5.3.3 employer brandets symbolske fordele

en antagelse inden for employer branding er, at employer brandet indeholder nogle symbolske fordele, 

som har en betydningsfuld indflydelse på meningsdannelse i modtagerens personlige og sociale 

verden (Frandsen & Morsing 2009: 257). Dette understreges af Backhaus og Tikoo, som fremhæver 

vigtigheden af den symbolske brandværdi: ”Much of the strength of branding lies within the power of 

symbolism of the brand. A brand can convey meaning beyond the tangible benefits. Symbolic asso-

ciations, the idea or feelings represented by a brand play a significant role in providing meaning in a 

person’s personal and social world.” (2004: 506). Således har employer brandets symbolværdi stor ind-

flydelse på den opfattelse, en medarbejder har af en arbejdsplads.

efterhånden som mange organisationers funktionelle vilkår og karakteristika ligner hinanden mere og 

mere, er employer brandets symbolske dimension blevet særlig afgørende for den enkelte organisa-

tion. Den eneste mulighed for at differentiere sig fra konkurrenterne er, at organisationen profilerer sig 

på det, der ikke kan kopieres, nemlig identitet, værdier og kultur (engelund & Buchhave 2009: 30). 

Dette bekræfter Barrow og Mosley, idet de understreger, at de psykologiske fordele, som associeres 

med employer brandet er af stor betydning. Det er eksempelvis ikke blot god løn, der tiltrækker 

medarbejderen. Derimod skal en medarbejders tilknytning til en organisations employer brand ses 

i lyset af den værdi, medarbejderen opnår fra den samlede oplevelse på arbejdspladsen (2005: 59). 

Brandets symbolske funktion og den måde, arbejdspladsens identitet kommunikeres på, er dermed i 
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høj grad afgørende for, om modtageren finder organisationen attraktiv. 

Således er en stor del af arbejdet med at skabe et employer brand rettet mod en definition af organi-

sationens symbolske værdier, der kan have afgørende betydning for at opbygge en unik identitet som 

arbejdsgiver og arbejdsplads. I denne forbindelse kan man tale om organisations employer value 

proposition (eVp), der repræsenterer organisationens unikke egenskaber som arbejdsplads og dermed 

de muligheder, organisationen har for at skabe en position, der differentierer sig fra konkurrenterne. 

The Corporate Leadership Council definerer en organisations eVp som ”The set of attributes that the 

labor market and employees perceive as the value they gain  through employment in the organization.” 

(CLC 2006: 6). på dette grundlag anskuer engelund og Buchhave eVp-begrebet som en organisations 

budskabsplatform, der favner de overordnede temaer og konkrete budskaber, som organisationen 

ønsker at profilere sig på som arbejdsplads, herunder såvel de funktionelle som de symbolske fordele 

(2009: 30).

Organisationens arbejde med at skabe en eVp handler altså om at identificere og eksplicitere, hvilke 

unikke værdier, organisationen kan tilbyde som arbejdsplads. Seldorf betegner det som organisation-

ens ”reason why” for at arbejde i organisationen, og eVp’en skal derfor være både positiv, unik og 

troværdig (2008: 53). 

I organisationens arbejde med at opbygge et employer brand kan konceptet omkring brand equity 

også inddrages. Begrebet er hentet fra traditionel branding teori og er et udtryk for et brands værdi. 

Det udspringer oprindeligt af Aakers teorier om branding, hvori brand equity defineres som: 

”A set of brand assets and liabilities linked to a brand that add to or subtract from the value provided 

by a product or service to a firm and/or that firm’s customers.” (1991). Backhaus og Tikoo betragter 

i denne sammenhæng employer brand equity som den ønskede effekt af en organisations employer 

branding aktiviteter: ”Employer brand equity is the desired outcome of employer branding activities. 

In other words, potential or existing employees will react differently to similar recruitment, selection, 

and retention efforts from different firms because of the underlying employer brand equity associated 

with these firms.” (2004: 504). Hermed fremhæver Backhaus og Tikoo, at employer branding vil have 

forskellig effekt på medarbejdere og jobsøgende, da den værdi, et brand tillægges, og i denne sam-

menhæng den værdi, organisationen tillægges som arbejdsplads, er meget individuel og derfor kan 

variere fra person til person. Imidlertid er det alfa omega, at employer brandet giver både potentielle og 

nuværende medarbejdere mulighed for at skabe en positiv fortælling om sig selv (engelund & Buch-

have 2009: 31). Det hænger i høj grad sammen med de værdier, som kendetegner det moderne men-

neske, der konstant må definere sig selv i forhold til nye valg og muligheder – og med Giddens’ ord er 

”det moderne selv” altså blevet et refleksivt projekt9. 

9 jf. afsnit 4.1.1: Modernitetens konsekvenser.
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Hermed er valg af job og beskæftigelse af særlig stor betydning, da jobbet netop er en af grundpillerne 

i det moderne menneskes identitetskonstruktion. Derfor er det afgørende, hvilken identitet eller hvilket 

”selvbillede” man som medarbejder bliver tilbudt af organisationen. Dette fremhæves af Backhaus 

og Tikoo: “[T]he consumer purchases the brand because of the positive self-concept that results from 

feeling membership with the brand. In a similar manner, as potential employees find positive aspects of 

the employer image, they are more likely to identify with the brand, and will more likely choose to seek 

membership with the organization for the sense of heightened self-image that membership promises.” 

(2004: 506). på baggrund heraf er det interessant at se nærmere på, hvad der ligger bag denne ud-

vikling af positive relationer mellem organisation og medarbejder, og hvorfor nogle mennesker iden-

tificerer sig med en type organisation men ikke med en anden. I den forbindelse er det væsentligt at 

inddrage teorier om social identitet og identifikation. 

5.3.4 Social identitet

Flere forskere inden for social identitet peger på, at et individ definerer sig selv og sin identitet ud fra 

de sociale sammenhænge og grupper, som det indgår i, og at dette ”selvbillede” kan ændre sig over 

tid. Dermed kan et individ ændre sin tilknytning til sociale grupper, f.eks. arbejdspladsen, hvis person-

ens selvbillede ændres (Frandsen & Morsing 2009: 259). Andre forskere opfatter den menneskelige 

identitet som bestående af en unik og individuel side over for en flerdimensional side, hvor den sociale 

identitet udspringer af den sociale kontekst og de relationer, som individet indgår i. Identifikation kan 

defineres som: ”The perception of belongingness to a group and a sense of oneness with the group.” 

(Ashforth & Mael i Frandsen & Morsing 2009: 259).  

Således kan identifikationen mellem en arbejdsplads og en medarbejder opfattes som et emotionelt 

bånd, hvor medarbejderen opbygger et stærkt tilhørsforhold til organisationen og herigennem overfører 

en del af organisationens fælles identitet til sin egen identitet. Hermed gøres identifikation til en aktiv 

proces, hvor individets opfattelse af sig selv påvirkes af den måde, organisationen opfattes på (Frand-

sen & Morsing 2009: 259). Her fremhæver  teoretikerne Dutteon, Duckerich og Harquail, at det ikke 

blot er den enkeltes opfattelse af organisation, der har betydning, men at det er afgørende, at andre 

opfatter organisationen positivt. De beskriver dette, som at medarbejderens egen opfattelse af or-

ganisationen ”the perceived organizational identity” skal være i positiv overensstemmelse med andres 

opfattelse ”the construed external image” (i Frandsen & Morsing 2009: 259). 

5.3.5 employer branding som strategisk kommunikation

employer branding er i bund og grund det strategiske arbejde med en organisations kommunikation til 

kommende og nuværende medarbejdere. I relation til dette betragter Frandsen og Morsing employer 

branding som en proces, hvor opbygningen af en særlig medarbejderidentitet kommer i fokus. Her 

indtager eksisterende medarbejderne en helt central plads i etableringen af en arbejdskultur, som skal 

fastholdes, samtidig med at den benyttes strategisk i rekrutteringsøjemed (Frandsen & Morsing 2009: 

257). Således bliver medarbejderne i en organisation en del af den kommunikerende identitet, samtidig 
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med at de bliver målgruppe for organisationens kommunikation om dens egen identitet (Frandsen & 

Morsing 2009: 257). 

I forlængelse af dette refererer engelund og Buchhave til begrebet autokommunikation, som er kom-

munikation om virksomheden til virksomheden (2009: 33). Medarbejderne bør altså tænkes ind i 

organisationens totale kommunikation, og i forhold til processen omkring employer branding er det 

således i høj grad hos medarbejderne, at employer brandet skabes og vedligeholdes gennem den 

daglige interaktion både inden og uden for virksomheden. Den måde en organisation profilerer sig på 

udadtil påvirker dermed også den måde, virksomheden opfattes indefra. Her påpeger Seldorf, at em-

ployer branding i højere grad end andre former for branding er afhængig af, at værdier og egenskaber 

kommunikeres ærligt, så der er overensstemmelse mellem organisationens adfærd og kommunikation 

(2008: 18-19).

Medarbejderne kan i denne sammenhæng opfattes som virksomhedens vigtigste ambassadører, og 

mange betragter medarbejderen som den mest troværdige kilde til information om virksomheden. 

Dette bekræftes af flere undersøgelser, som viser, at der sættes langt mere lid til medarbejderes ud-

sagn om virksomheden end de informationer, der kan findes på hjemmesider og i annoncer (engelund 

& Buchhave 2009: 48). I denne sammenhæng er ”living the brand” medarbejdernes vigtigste opgave 

i forhold til employer branding, og som engelund og Buchhave udtrykker det, skal medarbejderne 

”lære, være og bære virksomhedens employer brand” (2009: 48). Dermed kan employer branding-pro-

cessen betragtes som en forløber for organisationens corporate brand. Gennem processen skabes der 

en forudsætning for, at medarbejderne vil ”live the brand” og herigennem kommunikere organisationen 

som en attraktiv arbejdsplads over for potentielle medarbejdere, men samtidig også styrke eksister-

ende medarbejderes tilknytning og identifikation med arbejdspladsen (Frandsen & Morsing 2009: 258).

endvidere er det vigtigt, at employer branding tænkes sammen med organisationens øvrige branding-

aktiviteter (Backhaus & Tikoo 2004: 502-503). Dette er med til at sikre en konsistent kommunikation 

både internt blandt medarbejderne og eksternt i forhold til virksomhedens omverden og interessenter. 

en vigtig pointe er her, at organisationens samlede aktiviteter er med til at påvirke employer brandet 

(engelund & Buchhave 2009: 32-33). Således kræver employer branding langsigtet planlægning og 

organisering og en grundig analyse af virksomhedens budskaber og af målgruppernes kriterier samt en 

klar kommunikationsplan (engelund & Buchhave 2009: 9). 
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Kapitel 6
praKtisK anVendelse af employer Branding

Med udgangspunkt i de ovenstående teoretiske betragtninger og overvejelser omkring employer 

branding vil vi nu fokusere på det mere praktiske arbejde med employer branding, hvor vi vil se på, 

hvordan en organisation kan arbejde aktivt med employer branding både på et strategisk og et opera-

tionelt niveau. Her baseres vores tilgang primært på engelund og Buchhaves studier, som omfatter en 

grundig indføring i, hvordan et employer brand opbygges i praksis og hvilke redskaber, der med fordel 

kan anvendes i det organisatoriske arbejde med denne proces. Dette er relevant i forhold til afhandlin-

gens analyse, idet den praktiske anvendelse af employer branding kan bruges til at vurdere, hvordan 

caseorganisationerne kan implementere employer branding med henblik på at strukturere arbejdet 

med at fastholde og tiltrække frivillige.

Her er det væsentligt at understrege, at der ikke er tale om en ”best practice” inden for employer 

branding-feltet, men at den praktiske anvendelse af begrebet i høj grad afhænger af den enkelte or-

ganisations situation og kontekst (engelund & Buchhave 2009: 65).  

6.1 employer Branding på et strategisK plan

6.1.1 De indledende skridt

Hvis en organisation ikke tidligere har arbejdet strategisk med employer branding, opstiller engelund 

og Buchhave fem indledende skridt, organisationen kan tage udgangspunkt i (2009: 66):

1.Organisationen bør oprette en decideret employer branding-funktion, hvor al kommunikation til 

medarbejderne samles. I denne funktion kan erfaringer fra bl.a. HR, kommunikation og marketing 

forenes. 

2. Det skal fastlægges, hvilke kompetencebehov organisationen har. på den måde kan organisationen 

danne et overblik over hvilke menneskelige ressourcer, der skal tiltrækkes og/eller fastholdes i organi-

sationen. 

3. Der skal skabes et overblik over den nuværende medarbejderkommunikation samt de anvendte 

metoder til rekruttering og fastholdelse. 

4. kompetencebehovet sammenlignes med de eksisterende metoder for at undersøge om 

disse stemmer overens. 

5. Baseret på indsamlede viden om organisationens situation udarbejdes der anbefalinger til, hvordan 

organisationen bør håndtere employer branding i praksis. 
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når femte skridt er taget, og det er blevet besluttet, at employer branding skal praktiseres i organisa-

tionen, skal der formuleres en decideret employer branding-strategi for organisationen. 

6.1.2 Udarbejdelse af en employer branding strategi

Ifølge engelund og Buchhave indeholder en effektiv employer branding-strategi følgende fem element-

er: mål, målgrupper, budskaber, kanaler og handlingsplan10 (2009: 67). 

Mål

Først og fremmest er det væsentligt at få fastlagt, hvad målet med employer branding er, således at 

organisationen kan tilpasse strategien til de ønskede mål. eksempler på mål kunne være at fastholde 

nuværende medarbejdere, tiltrække et større antal nye medarbejdere eller nå en helt specifik mål-

gruppe. Uanset hvad målet er, er det vigtigt at få defineret formål og effektmål11 (engelund & Buchhave 

2009: 67). 

Målgrupper

For at employer branding kan fungere, er det nødvendigt at prioritere de målgrupper, organisationen 

ønsker at nå ud til samt skabe en forståelse af målgruppens ønsker og behov (engelund & Buchhave 

2009: 69). Forhold, der bør undersøges, kan være målgruppens karakteristika, hvad den efterspørger, 

og hvad den tager afstand fra (Christensen 2007: 43). 

  
Budskaber 

Organisationen bør grundigt overveje, hvilke budskaber den ønsker at sende ud med henblik på at til-

trække ny arbejdskraft, da nogle af organisationens egenskaber vil fungere bedre end andre (engelund 

& Buchhave 2009: 79). De egenskaber, som gør en organisation unik, betegnes som en organisations 

employer Value propositions (eVp)12. Her er det værd at tage højde for, at mange af organisationers 

kerneværdier ofte kan være meget enslydende. Derfor er det væsentligt, at organisationen brander sig 

på en sådan måde, at den differentierer sig fra konkurrenterne ved at slå på nogle anderledes områder 

(Christensen 2007: 43). 

Kommunikationskanaler

når organisationen har udarbejdet de budskaber, den ønsker at udbrede, er det væsentligt, at de rette 

kanaler udvælges til dette. I dag er der mange muligheder for at promovere sig, og udfordringen kan 

derfor være at vælge den rigtige. Da der er så mange valgmuligheder, vil det ofte være en fordel at 

kombinere massekommunikation og direkte kommunikation (engelund & Buchhave 2009: 70), således 

at der kommunikeres både bredt og smalt.  

10 Disse illustreres i strategimodellen i bilag 13
11 effektmål kan opfattes som et hjælperedskab til at fastlægge konkrete mål for employer branding.
12 jf. afsnit 5.2.5: employer brandets symbolske fordele.
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Handlingsplan 

når alle ovenstående faktorer er fastlagte, er en handlingsplan nødvendig. Denne vil sikre, at de nye 

tiltag bliver indført i den rette rækkefølge (engelund & Buchhave 2009: 71). I handlingsplanen skal 

målgrupper, medier og aktiviteter indgå, således at den kan fungere som et langsigtet styringsværktøj 

(engelund & Buchhave 2009: 71). 

6.2 employer Branding på et operationelt plan

efter at have formuleret en employer branding-strategi er det imidlertid vigtigt, at denne bliver omsat til 

handling. Her præsenterer engelund og Buchhave forskellige fremgangsmåder og værktøjer til arbejdet 

med employer branding på et operationelt plan. Den overordnede proces inddeles i tre trin bestående 

af en analysefase, en udviklingsfase og en driftsfase (engelund & Buchhave 2009: 95). Disse tre trin 

er meget omfattende, og der vil blot refereres til de dele, som er mest interessante i forhold til denne 

afhandling. Her er det igen vigtigt, at der tages udgangspunkt i den individuelle organisation, da pro-

cessen og de enkelte dele vil variere alt efter behov og situation. Ifølge engelund og Buchhave vil det 

ideelle analyseforløb fokusere på fem forhold, som omfatter: organisationens målgrupper og disses 

jobkriterier, organisationens konkurrenter, organisationens ønskede varemærke som arbejdsplads, or-

ganisationens nuværende varemærke som arbejdsplads samt organisationens fremtidige branding- og 

budskabsplatform, som skal søge at samle de forskellige aktiviteter (engelund & Buchhave 2009: 102). 

Formålet med analysen er at skabe et stærkt fundament for den fremtidige kommunikationsindsats i 

organisationen og herigennem styrke den generelle indsats over for nuværende og potentielle medar-

bejdere. 

I det følgende vil vi betragte nogle udvalgte led i det strategiske og operationelle arbejde med em-

ployer branding med afsæt i en frivillig organisationskontekst. Her vil vi uddybe de faser, vi mener er 

mest relevante inden for en frivillig organisation og på den baggrund udvikle en analysemodel, som vi 

vil basere vores analyse på. 
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6.3 employer Branding i en friVillig KonteKst

Vi arbejder ud fra to overordnede tilgange, hvor vi søger at koble en forståelse af den nye generation 

af unge og deres engagement i frivilligt socialt arbejde med tiltrækning og fastholdelse gennem strat-

egisk employer branding. Med dette sigte har vi i afhandlingens foregående afsnit opnået en indsigt i 

den nye generation af frivillige og i anvendelsen af strategisk employer branding, som vi nu vil søge at 

forene med henblik på at udvikle et fundament for, hvordan employer branding kan anvendes inden for 

en frivillig organisation. 

en vigtig forudsætning for arbejdet med employer branding i en frivillig sammenhæng er, at der er 

nogle grundlæggende organisatoriske og arbejdsmæssige forskelle. Først og fremmest er der tale om 

frivillige medarbejdere og ikke lønnede medarbejdere, hvorfor der ligger nogle andre motivationsfak-

torer til grund for det frivillige arbejde. Derudover er det frivillige arbejde i sagens natur frivilligt, hvilket 

også er med til at stille andre forventninger og krav til arbejdet. endelig er tids- og involveringsaspekter 

væsentlige, idet det frivillige arbejde ofte ligger ud over andre arbejdssammenhænge og aktiviteter, 

som dermed er noget den frivillige skal prioritere og vælge. Man kan derfor med rette tale om volunteer 

branding frem for employer branding.

6.3.1 Introduktion af analysemodel

Vi har med udgangspunkt i engelund og Buchhaves anbefalinger og modeller13 udarbejdet en analy-

semodel, som danner udgangspunkt for undersøgelsen af grundlaget for og mulighederne i at arbejde 

med employer branding i en frivillig kontekst. Vi vil dermed basere analysen på nogle af de elementer 

i employer branding-processen, som vi mener, er særlig vigtige i en frivillig organisation. Ud fra den 

empiriske undersøgelse hentes viden og erfaringer fra det frivillige arbejde, der anvendes med henblik 

på at vurdere, hvilke faktorer der vægtes og prioriteres i det frivillige engagement og på den frivillige 

”arbejdsplads”. Således vil både organisationen og de allerede eksisterende strukturer og processer 

samt de frivilliges oplevelse og indtryk af organisationen blive belyst i forhold til de elementer, vi anser 

som vigtige i den praktiske organisering af en effektiv employer branding-indsats i en frivillig social 

organisation. 

I overensstemmelse med engelund og Buchhaves anbefalinger mener vi, det er vigtigt, at der formul-

eres et overordnet formål med employer branding-processen. Herunder hvorvidt organisationen ønsker 

at skabe fokus på tiltrækning eller fastholdelse – eller begge dele. Hvis der allerede er formuleret nogle 

strategier inden for disse områder, vil dette være en stor fordel i arbejdet med at tilrettelægge employer 

branding-processen. I denne forbindelse er det essentielt, at organisationen har en vision for sit 

varemærke som frivilligarbejdsplads, der kan arbejdes aktivt hen imod. Dette indebærer, at organi-

sationen formulerer et ønsket employer brand eller – i en frivillig sammenhæng – et ønsket volunteer 

brand. 

13 Oversigt over modeller af engelund og Buchhave findes i bilag 13.
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Med udgangspunkt i mulighederne for at opbygge et effektivt volunteer brand har vi identificeret fire 

overordnede faktorer, vi anser som afgørende i arbejdet med strategisk employer branding:

• Selve organisationen danner fundamentet for det arbejde og værdigrundlag, de øvrige 

 aktiviteter og processer bygger på, og som dermed er afgørende for at opbygge et volunteer  

 brand. 

• Det er væsentligt at identificere organisationens kritiske målgrupper og de karakteristika og   

 forhold, der gør sig gældende for disse grupper. Det har stor betydning i forhold til at forstå,   

 hvad der virker appellerende og motiverende på de enkelte grupper af frivillige.

• Det er afgørende, at organisationen formår at udsende nogle budskaber, der matcher 

 målgruppens behov og ønsker, men som samtidig er tro mod organisationens grundlæggende  

 værdier. Disse budskaber skal kommunikeres til målgruppen med særligt henblik på at profilere  

 og styrke organisationen som frivillig arbejdsplads og derigennem øge tiltrækning og 

 fastholdelseskraften. 

• kommunikationen af budskaberne skal involvere overvejelser omkring hvilke kanaler, der skal  

 benyttes. Her er det essentielt, at organisationen formår at skabe det helt rigtige medie- og ak 

 tivitetsmiks. Dette indebærer overvejelser omkring den overordnede kommunikationsform og  

 indsats, interne og eksterne forhold og tiltag samt mulige synergier mellem organisationens   

 forskellige aktiviteter og brands. 

• Herudover er det væsentligt, at der tages højde for den overordnede situation, organisationen  

 befinder sig i, herunder omverdensforhold og konkurrencesituation. Som bekendt handler   

 branding i høj grad om at differentiere sig og skabe en unik position14 – og for at kunne skille  

 sig ud handler det altså om at vide, hvem man skal skille sig ud fra og under hvilke forhold. 

Således har vi identificeret det ønskede volunteer brand, organisation, målgruppe, budskab og kommu-

nikationskanaler samt ydre forhold som afgørende elementer i arbejdet med at skabe et stærkt volun-

teer brand. Disse har vi illustreret i modellen nedenfor:

14 jf. 5.2: Introduktion til branding-feltet: fra produkt til medarbejder.
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kernen i modellen er organisationens ønskede volunteer brand, som i høj grad bestemmes af organi-

sationens grundlæggende karakteristika. Derudover er målgruppe, budskab og kommunikationska-

naler afgørende faktorer i volunteer branding-processen og arbejdet hen mod det ønskede volunteer 

brand. endelig må hele processen ses i lyset af nogle overordnede omverdensforhold. 

Modellen er udarbejdet som en nytolkning og sammentænkning af engelund og Buchhaves 

anbefalinger og eksisterende modeller i arbejdet med employer branding. Den skal derfor forstås som 

en metaforisk model, der udelukkende er baseret på egne fortolkninger. Således vil den ikke være 

dækkende for implementeringen af en employer branding-strategi i en frivillig organisation men er blot 

udarbejdet som en skabelon til analysearbejdet i denne afhandling. Med denne afgrænsning vil analys-

en fokusere på de seks faktorer i modellen, som er udvalgt på baggrund af den kommunikative tilgang 

til afhandlingens problemfelt. 

Modellen skal læses inde fra og ud i den forstand, at det ønskede volunteer brand udgør det over-

ordnede formål med employer branding-processen og derfor er det første, der skal formuleres. Denne 

proces afhænger i høj grad af det organisatoriske grundlag, som dermed udgør det næste niveau i 

modellen. Herudover er målgruppe, budskab og kommunikationskanal elementer, der har afgørende 

betydning for såvel udarbejdelse som opfyldelse af det formulerede volunteer brand, og som skal ses 

FIGUR 2: eGen TILVIRknInG
BASeReT på enGeLUnD OG BUCHHAVe, 2009
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i forhold til organisationsgrundlaget. De er tæt forbundne og har stor betydning for den overordnede 

proces og udgør således det tredje niveau i modellen. endelig skal hele processen ses i forhold til 

den kontekst, organisationen befinder sig i, herunder aktuelle samfundsforhold og tendenser samt 

konkurrence- og markedsforhold, der kan have indvirkning på volunteer brandet. Modellen er udar-

bejdet som en cirkelmodel, da alle faktorer påvirker hinanden i en vekselvirkning, og dermed ikke kan 

sættes lineært eller kronologisk op.  

Med udgangspunkt i modellen analyseres de seks faktorer i forhold til de to caseorganisationer MS og 

URk. Herudfra undersøges det, hvorvidt og i hvor høj grad disse faktorer har betydning for organisa-

tionernes arbejde med at skabe en stærk frivilligprofil, og i hvilket omfang der er grundlag for at disse 

sammentænkes og systematiseres inden for rammerne af en decideret employer branding strategi, der 

kan lægge grundlaget for en såkaldt volunteer branding-strategi.

Her bør det dog uddybes, at der er grundlæggende forskel på begreberne employer branding og vol-

unteer branding. Med begrebet employer branding lægges der vægt på en promovering af 

arbejdsgiveren og/eller arbejdspladsen, hvorimod volunteer branding tager udgangspunkt i den frivil-

lige som ”frivillig arbejdstager”. Dette understreger, at når der arbejdes med frivillige er det dem, der 

sætter dagsordenen for det arbejde, de ønsker at udføre og inden for hvilke rammer, hvilket den frivil-

lige organisation bør tage hensyn i arbejdet med at tiltrække og fastholde frivillig arbejdskraft.  
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Kapitel 7
analyse 

7.1 indledning 

I de foregående kapitler har vi klarlagt den metodiske og teoretiske ramme for afhandlingen. Vi vil nu 

tage fat på analysen, hvor teorien kobles med den empiriske undersøgelse. Her tages der 

udgangspunkt i den model, som blev introduceret i det foregående afsnit. Modellens forskellige analy-

sepunkter udgør grundlaget for analysens struktur og udformning og gennem en analyse og 

fortolkning af interviews med frivillige og ledere fra MS og URk samt dokumenter, rapporter og an-

det relevant materiale fra de to organisationer15, gives et overblik over organisationernes arbejde med 

de frivillige. Herudfra vil vi vurdere, hvorvidt der er grundlag for at implementere strategisk employer 

branding, idet hensigten er at sammenholde de enkelte analysepunkter og identificere eventuelle 

ligheder og forskelle, som kan have betydning for arbejdet med employer branding i en frivillig sam-

menhæng.  

7.2 ønsKet Volunteer Brand

I arbejdet med employer branding er det vigtigt, at der formuleres et overordnet formål med proces-

sen. I en frivillig kontekst definerer vi dette som det ”ønskede volunteer brand”, der udtrykker organisa-

tionens vision for sit varemærke som frivilligarbejdsplads. Med udgangspunkt heri vil vi på baggrund af 

de oplevede udfordringer og problematikker omkring fastholdelse og tiltrækning i MS og URk definere 

formål og visioner for arbejdet med employer branding.

7.2.1 MS

MS har fokus på frivillige og deres betydning for organisationens arbejde. Dette fremgår af flere rap-

porter og interne strategidokumenter, hvor den frivillige ressource i organisationen fremhæves som et 

stort aktiv16. I interviewet med kommunikationschef Vibeke Vinther understeger hun, at de frivillige har 

en stor bevågenhed i MS:

”Vi holder fast i det, som vi tror på, og det er jo et stort og stærkt frivilligt miljø, fordi det er den måde, 

vi tror, vi kan skabe viden, og på den måde vi tror, vi kan skabe forandringer (...) de frivillige og hele det 

der med, at der skal være vækst og der skal være kvalitet, det har en kæmpe bevågenhed.”

på dette grundlag arbejder MS målrettet med at integrere de frivillige i organisationen, og der satses 

stort på at uddanne og udvikle de frivillige med henblik på at skabe en stærk tilknytning og frivilligkul-

tur (bilag 1). MS har udarbejdet en decideret strategi, som opstiller målsætninger og retningslinier for 

arbejdet med de frivillige. 

15 jf. bilag 1-5 + bilag L.
16 jf. bilag 1-4.
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Der kan imidlertid spores nogle udfordringer i organisationen, hvilket afspejler problematikken omkring 

fastholdelse og tiltrækning af frivillige. For det første oplever MS en stor gennemstrømning af frivil-

lige i organisationen. De kommer og går, og der er for få, der bliver længe (bilag 3). Derudover er den 

primære rekruttering i høj grad baseret på Global Contact volontører, som bliver involveret i MS efter 

at have rejst med organisationen. Denne rekrutteringsmetode er begrænset, idet MS herigennem kun 

rammer en lille målgruppe, som oftest er karakteriseret ved de samme interesser og den samme bag-

grund (bilag e). 

Således oplever MS både udfordringer i forhold til at fastholde og tiltrække de frivillige. Desuden tyder 

den store gennemstrømning af frivillige på, at organisationen ikke formår at skabe tydelige rammer 

omkring de frivilliges rolle i MS. Til dette peger frivilligkoordinator Frederik Christiansen på, at organi-

seringen af de frivillige hidtil har manglet et professionelt fokus:

”[D]et dér med frivillige, det er sådan, det har aldrig rigtigt været et professionelt fokus. Det er det først 

begyndt at blive nu, fordi man finder ud af, at det faktisk kan være et ret givende fokus at have, men 

samtidig så er det ret svært at vide, hvordan skal man egentlig investere i det her.”

Her opridses den udfordring, der må anses for at være de frivillige organisationers største akilleshæl. 

Arbejdet med de frivillige er vitalt for organisationen, men ofte er det præget af løse og uformelle struk-

turer og processer, som med fordel kunne professionaliseres – noget som også i høj grad forventes af 

de frivillige i dag17.  

Med udgangspunkt heri er en investering i strategisk employer branding en mulighed for at skabe 

et mere professionelt fokus i organisationens arbejde med de frivillige. på dette grundlag kan MS 

fokusere på at skabe et volunteer brand, som udtrykker en stærk frivilligprofil, hvor det skal være let 

at se, hvordan man bliver frivillig, hvad det indebærer og hvilke muligheder, der tilbydes i form af f.eks. 

læring eller for at gøre en forskel. på den lange bane skal de frivillige kunne identificere sig med frivil-

ligrollen, og både føle og vide at de gør forskel, at de lærer noget, og ikke mindst at deres indsats 

anerkendes.

7.2.2 URk

Det er de frivillige, som udgør kernen i URk. For at sikre et fortsat grundlag for organisationens ar-

bejde, har URk derfor et stort fokus på at gøre det frivillige arbejde attraktivt både for nuværende og 

potentielle frivillige. I den forbindelse er der blevet udarbejdet en handlingsplan og strategi for arbejdet, 

hvor indsatområder og muligheder for handling er blevet identificeret (bilag 5). 

Der lægges vægt på organisationens flade struktur, som betyder, at de frivillige i høj grad har i

ndflydelse på, hvilke aktiviteter URk arbejder med. Tidligere landsformand Hanna Line Jakobsen giver 

17 jf. kapitel 4: Unge frivillige i et postmoderne samfund.
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udtryk for, at den store grad af selvbestemmelse blandt de frivillige gavner organisationens arbejde:

”[J]eg tror også, at vi når så langt, fordi vi kan motivere frivillige til at gøre meget af det selv (...). Så langt 

hen ad vejen prøver vi, at det er de frivillige, der selv styrer det hele.”

Imidlertid giver den flade organisationsstruktur også udfordringer, idet der skabes store afstande mel-

lem de forskellige projekter og frivilliggrupper inden for organisationen. Det betyder store udfordringer 

for kommunikationen på tværs af aktiviteterne, som kan være en hindring for det overordnede frivil-

ligfællesskab i URk – og dermed for de frivilliges indtryk og oplevelse af organisationen. Således er 

der et behov for at arbejde mere professionelt med organiseringen af det frivillige arbejde i URk med 

henblik på at skabe en fælles identitet og ensrette organisationens arbejde og kommunikation. Dertil 

kommer, at organisationen oplever en stor gennemstrømning af frivillige.

 

Med udgangspunkt i ovenstående kan der investeres i strategisk employer branding med det formål 

at styrke URk’s profil både over for nuværende og potentielle frivillige og derigennem skabe en større 

tilknytning til organisationen. I en formulering af et ønsket volunteer brand kan URk således sigte mod 

at skabe en stærkere sammenhængskraft mellem organisationens forskellige aktiviteter, grupper og 

projekter, hvor rollefordeling og ansvar defineres klart inden for nogle faste, men også brede, rammer, 

der giver plads til de frivilliges egne initiativer og styring.  

7.2.3 Opsamling

på baggrund af denne korte indføring i de to organisationers arbejde med at tiltrække og fastholde 

frivillige og de problematikker og udfordringer, der opleves i forbindelse hermed, kan der identificeres 

nogle fællestræk. For det første vidner arbejdet med de frivillige i både MS og URk om, at der med 

fordel kan skabes et mere professionelt fokus. Dette til trods for eksisterende strategi- og handling-

splaner, som udstikker retningslinjer og visioner for arbejdet. Desuden oplever begge organisationer en 

stor gennemstrømning af frivillige, der både udfordrer rekrutterings- og fastholdelsesmetoder. endvi-

dere står MS og URk begge over for en række kommunikative udfordringer, som kræver, at frivilligrol-

len i organisationen, og hvad denne indebærer defineres klart over for både nuværende og potentielle 

frivillige. Heroverfor giver employer branding-processen nogle redskaber til, hvordan indsatsen over for 

de frivillige kan effektiviseres og professionaliseres med det formål at styrke organisationens volunteer 

brand. 

7.3 organisation

Selve organisationen udgør grundlaget for de øvrige aktiviteter og processer, som har betydning for 

opbyggelsen af et volunteer brand. Her er det vigtigt at tage højde for organisationens særlige ken-

detegn, der har stor indflydelse på den måde, de frivillige opfatter og bedømmer organisationen på. 

Her er brand, struktur og ansvar elementer, der har særlig betydning. Desuden har organisationens 

kultur og identitet stor indflydelse på en organisations employer brand. Dog har vi ikke behandlet disse 
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faktorer, da vi blot fokuserer på de kommunikationsmæssige aspekter. på baggrund af dette vil vi med 

udgangspunkt i de organisatoriske kendetegn brand og struktur og ansvar vurdere MS og URk i 

forhold til et strategisk arbejde med employer branding. 

7.3.1 MS

Brand

MS bygger på et stærkt grundlag, da organisationen har mange års erfaring inden for frivilligt ud-

viklings- og oplysningsarbejde. Det er med til at styrke organisationens brand og synlighed, hvilket 

også fremhæves af en af de frivillige, Camilla, som peger på organisations historie og rolle som vigtige 

forudsætninger for at være frivillig i netop MS:

”[D]et er som om, at det lidt er en ener. Det dér med at den har den dér lange historie og har haft en 

rolle i Danmark, i jeg ved sgu ikke hvor langt de går tilbage, i hvert fald før nogle andre organisationer 

(...) de står bare klarere for mig og er mere selvstændige.”

Imidlertid tyder flere af de frivilliges udsagn på, at MS’ brand er mindre kendt sammenlignet med andre 

organisationer. eksempelvis udtaler MS frivillig, Mette:

 

”De fleste jeg nævner det for, de kender dem heller ikke. Men det er jo en af de største, så det er jo lidt 

sjovt. Men de er bare ikke sådan nødhjælp ligesom Røde Kors og sådan noget.”

Sammenligningen med Røde kors er værd at bemærke, da det tyder på, at Røde kors har en større 

genkendelighed og dermed et stærkere brand end MS. Det bekræftes også af en anden af de frivillige, 

Amila, som hæfter sig ved, at mange i hendes omgangskreds kender Røde kors men ikke MS:

”Altså Røde Kors og sådan noget, det ved man jo, men Mellemfolkeligt Samvirke, det er et eller andet 

helt vildt fremmed.”  

Til trods for at MS har eksisteret i mere end 50 år og bygger på en stærk vision, indikerer udsagnene, 

at organisationen ikke har gennemslagskraft over for de unge. et andet aspekt er her, at de frivilliges 

vej ind i organisation som nævnt typisk er gennem Global Contact, som er MS’ rejseprogram (bilag 3). 

Det bekræfter de fire informanter, som alle på et tidspunkt har deltaget i et rejseprogram arrangeret af 

MS. For flere af dem har Global Contact været linket til MS, som de først har fået kendskab til efter at 

have rejst med Global Contact. 

Denne tendens bekræfter frivilligkoordinator Frederik, idet han påpeger, at det oftest er tilfældigt, hvor 

de unge søger udfoldelse og udfordringer gennem frivilligt arbejde:

”[J]eg tror det er meget tilfældighedernes spil hos vores frivillige. Jeg tror de fleste af dem googler ’red 
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verden’ og så finder de Global Contact. Og det gør sgu egentlig heller ikke noget, det er fedt synes jeg 

alligevel, at de kommer ind, og så oplever de en organisation. Det gør det lidt sværere nogle gange, at 

de ikke lige brænder for vores fem kerneområder, men det synes jeg er helt okay.”

Her bekræftes det, hvordan de unges engagement er funderet i sagen og formålet frem for den enkelte 

organisation18. 

Således kan det opfattes positivt, at MS har forskellige områder og funktioner, de brander sig på. Her 

bringer medlemskabet i ActionAid International19  endnu en dimension til det overordnede brand. Imi-

dlertid er det væsentligt, at MS formår at skabe en profil, der knytter de forskellige subbrands i organi-

sationen, således at MS kommer til at fremstå mere ’skarp’ over for andre organisationer og tilbud. 

Med et skærpet fokus på organisationens overordnede formål og frivilligrollen samt de muligheder, der 

tilbydes, kan der gennem strategisk employer branding således arbejdes mod at forene de forskellige 

subbrands med det formål at styrke det samlede billede af organisationen.   

Struktur og ansvar

Strukturen i en frivillig organisation har stor betydning for organiseringen af det frivillige arbejde og 

derigennem det frivillige engagement – og særligt når man taler om unge frivillige, der forventer ind-

flydelse og ejerskab20. Dette afspejles også hos vores informanter, som alle fremhæver behovet for at 

blive bemærket i deres frivillige arbejde. Bl.a. udtaler Mikkel, frivillig i MS, at ejerskab over et projekt er 

en vigtig forudsætning for at engagere sig:

 ”Det kan måske godt være sådan lidt sværere og lidt, ja, lidt mere uoverskueligt, når man melder sig 

ind i noget, hvor man ikke har så meget ejerskab over projektet og føler, at det er ens eget.”

Det er derfor vigtigt, at de projekter og aktiviteter, MS tilbyder, skaber nogle brede rammer om et arbe-

jde, de frivillige kan være med til at præge. Dog har Camilla erfaring med, at der ikke har været plads til 

nye initiativer fra de frivillige i MS:

”Nogle gange er der nogle af de frivillige, der har fået nogle idéer, og så er der én, som styrer det, som 

har sagt: ’Nej det skal vi ikke, vi skal gøre sådan her!’ så der kan jeg mærke, det er ikke mig selv der har 

oplevet det, men jeg har snakket med nogle og hørt dem snakke, at de føler sig trådt lidt på, eller får 

lidt en hammer i hovedet nogle gange.”

Dette peger på, at der hersker uoverensstemmelser mellem den måde, MS ønsker at organisere det 

frivillige arbejde på og den måde, det rent faktisk organiseres på samt de frivilliges opfattelse heraf. en 

18 jf. afsnit 4.4: Generation Y og frivilligt arbejde.
19 jf. afsnit 2.1.3: ActionAid International.
20 jf. afsnit 4.4: Generation Y og frivilligt arbejde.
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væsentlig årsag til dette er, at organisationsformen og strukturen i MS er præget af en traditionel, 

hierarkisk opbygning med en demokratisk valgt bestyrelse på ”toppen”, som varetager de over-

ordnede beslutninger om organisationens virke og arbejdsgange. De unge er kritiske over for denne 

klassiske strukturs stive regler og krav, som ikke harmonerer med deres behov for en mere dynamisk 

organisering, hvor der er plads til initiativer og egen udfoldelse21. Dette kommer til udtryk hos Liv, der 

er frivilligt engageret i både MS og URk og forholder sig kritisk til strukturen i MS: 

  

”[M]eget er sådan ovenfra og ned ikke, ja (...) måske lidt hierarki (...) man føler ikke på samme måde, at 

man har den samme medbestemmelse.”

Den hierarkiske struktur skaber også nogle konflikter på tværs af bestyrelsesmedlemmer, ansatte og 

frivillige i organisationen. Dette omtaler frivilligkoordinator Frederik som en ”kulturkamp” mellem frivil-

lige og ikke-frivillige: 

”Ja, det er en evig kamp, det er også lidt en kulturkamp i MS, fordi de vil gerne, de vil gerne de frivillige, 

men det er ikke altid, at de vil bakke det op med ressourcer eller sådan.”

Følelsen af ikke at blive bakket op og et manglende fokus på de frivillige i organisationen er noget, som 

påvirker det frivillige engagement. Amila, frivillig i MS, understreger dette samtidig med, at hun også 

fremhæver den afstand, der skabes mellem de frivillige og de ansatte:

”Det var nogle meget ældre mennesker, som så sidder helt oppe i toppen og laver de der ting, og der 

blev jeg faktisk overrasket over, hvor lidt de vidste om, hvad vi lavede.”

Denne udtalelse indikerer, at de unge frivillige hurtigt kan komme til at føle sig små og ligegyldige i en 

organisation, der i højere grad synes at vægte de ansatte og lønnede medarbejdere frem for de frivil-

lige. Faktum er, at MS er en organisation med flere ansatte end frivillige. Dette må formodes at have en 

negativ effekt på de frivilliges engagement, idet det kan give en følelse af, at den frivillige indsats uden 

videre kan erstattes af regulært arbejde.

Derfor er det vigtigt, at de frivillige føler, at de gør en forskel, og at deres arbejde bliver værdsat. 

Medlemskonsulent i MS, nils Brøgger Jakobsen fremhæver i den forbindelse, at MS har et skarpt 

fokus på at skabe plads til de frivillige og give dem ejerskab. Her fremhæver han, at det ikke blot er 

vigtigt, at de unge har ejerskab over aktiviteten men også, at de har ejerskab over organisationens 

lokaliteter (bilag 11). på denne baggrund har MS’ flytning til større lokaler skabt nogle nye rammer for 

de frivillige22, hvor de har fået et større fysisk råderum, som kan medvirke til at skabe et større engage-

ment. Således kan dette være med til at mindske afstanden mellem de frivillige og de ansatte. Det har 

21 jf. afsnit 4.4: Generation Y og frivilligt arbejde.
22 jf. afsnit 2.1.4: Faciliteter – MS.
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ifølge medlemskonsulent nils også givet muligheden for at igangsætte nye initiativer, hvor de unge vil 

få et større ansvar og være med til at sætte dagsordenen. Dette er netop et aspekt, som flere af de 

unge efterspørger i deres frivillige engagement i MS. Flere af informanterne fremhæver i den forbin-

delse, at der ikke findes et decideret ”ungdoms-MS” i stil med URk og Red Barnet Ungdom, hvor de 

unge automatisk får mere indflydelse. Bl.a. giver Liv, frivillig i både MS og URk, udtryk for, at der derfor 

ikke er den samme stemning blandt de frivillige i MS:

”Jamen, det er jo det dér med, at der ikke er et ungdoms-MS. Altså, det er uddannede, og det er også, 

det er jo fint, men det er uddannede primært, der styrer det. Så de er sådan, altså ældre, meget ældre 

end én selv ikke. Det vil sige, der er jo ikke det dér, på den måde, det hyggelige unge i det.”

Vår, som også er engageret i både MS og URk fortæller om, hvordan de frivillige har snakket om at 

oprette en særskilt ungdomsafdeling i MS:

”[V]i har snakket om, os der har været med i Giv jord til mor-gruppen, at vi skal lave en ungdomsafdel-

ing i Mellemfolkeligt Samvirke. Ligesom Ungdommens Røde Kors. Og dét kunne være genialt.”

en ungdomsafdeling ville styrke MS’ profil over for de unge, som søger indflydelse og ansvar. Dette er 

overvejelser, MS har gjort sig, og ifølge medlemskonsulent nils er det noget, der arbejdes fremadrettet 

og aktivt med. Med MS’ indtræden i ActionAid International har MS overtaget ansvaret for ActionAids 

globale ungdomsnetværk Activista, og dermed er der taget et vigtigt skridt i den rigtige retning over for 

de bevidste og selvstændige unge (bilag L).

problemstillingen vedrørende unge frivillige og deres indflydelse og engagement i MS kan imidlertid 

bunde i, at organisationen kan opfattes som kompleks og uigennemskuelig, hvilket kan gøre det svært 

for de frivillige at ”finde rundt” i organisationen. Det er måske særligt problematisk i forhold til at hverve 

nye frivillige, der kan have svært ved at gennemskue, hvad det indebærer at være frivillig i MS. Camilla 

omtaler hendes første møde med organisationen, som præget af stor uklarhed og tvivl: 

”Det var svært at se, hvor der lige var plads til mig, eller hvor jeg lige kunne bidrage med noget, eller 

hvor de havde behov for mig.”

Det er afgørende, at organisationen er imødekommende og åben over for den frivillige. MS kan der-

for med fordel skabe klare retningslinjer for, hvilke rammer der er for de frivillige, og hvad frivilligrollen 

indebærer, så der ikke opstår nogen tvivl hos den frivillige. Det har også stor betydning over for poten-

tielle frivillige, hvis indtryk af organisationen og lyst til at blive frivillig hænger sammen med den måde, 

organisationens frivilligprofil fremstilles på. 

Heroverfor er en vigtig problemstilling inden for det frivillige arbejde, at de unges manglende engage-
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ment ofte hænger sammen med, at de ikke bliver opfordret. Flere frivilligundersøgelser viser, at der er 

et langt større potentiale for frivilligt engagement, som ikke bliver udnyttet, fordi organisationerne ikke 

formår at nå ud til målgrupperne (koch-nielsen et al. 2005). Dette problem påpeger Camilla:

”[D]er er bare vildt mange mennesker derude, som gerne vil gøre noget og gerne vil være frivillige og 

sådan noget, og hvor de bare ikke bliver fanget ind af nogle. At man nogle gange selv skal sparke døren 

ind, det kan jo ikke passe. Man vil jo gerne lægge et stykke arbejde et sted. Hvorfor er der ikke nogle, 

der vil have ens arbejdskraft eller ens engagement?”

Således peges der endnu engang i retning af, at der er brug for en investering i et mere strategisk 

arbejde med at tiltrække frivillige. 

7.3.2 URk

Brand

Ser man på URk’s brand kan organisationen i høj grad høste en del af den anerkendelse, som mange 

viser moderorganisationen Røde kors, der har et meget stærkt brand. Tidligere landsformand Hanna 

Line giver udtryk for dette: 

”[V]i er stolte af at være en del af Røde Kors bevægelsen og at kunne stå inde for de syv principper, 

som vi handler ud fra. Medmenneskeligheden, vi tager ikke parti for, hvem det er vi hjælper, eller hvad 

der lige er, hvis vi sådan skal kunne rumme ja, de fleste.”

Dog hæfter hun sig ved, at URk er en selvstændig organisation, der adskiller sig markant fra Røde 

kors, idet deres fokus er forskelligt:

”Altså vi kunne godt være sådan lidt mere på kant med noget af det, som Røde Kors står for.  Altså 

fordi, (...) vi laver nogle helt andre aktiviteter, og vi laver noget, der er sådan meget mere nærværende i 

Danmark i hvert fald.”

URk kan derfor med fordel søge at skabe mere synlighed omkring de aktiviteter, URk står for til forskel 

fra Røde kors, hvis arbejde de fleste kender. Her er det vigtigt at fremhæve, at URk’s arbejde kun ret-

ter sig mod børn og unge. Dette er en faktor, som sandsynligvis tiltaler en ung målgruppe, idet de har 

lettere ved at relatere til målgruppen for det frivillige arbejde.

Struktur 

URk har som nævnt en flad struktur, der er en vigtig forudsætning for den aktivisme, som præger or-

ganisationen (bilag 5). URk danner således en åben ramme for de såkaldte unge projektmagere23, der 

har frihed til at udfolde sig og opstarte egne projekter. Hermed imødekommer URk nogle af de krav 

23 jf. afsnit 4.4: Generation Y og frivilligt arbejde.
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og forventninger, der kendetegner de unge frivillige, hvor medbestemmelse og ejerskab vægtes højt. 

Vores fire informanter fremhæver alle strukturen i URk som noget positivt, eksempelvis Liv, der lægger 

stor vægt på, at hun har ansvar, og at hun dermed er vigtig for organisationens arbejde: 

” [M]an ordner selv alt, altså, jeg kan virkelig godt lide det med, at du føler, okay, hvis jeg ikke er der, ja-

men så sker det ikke.”

Hun illustrerer også, hvordan de frivillige har stor indflydelse på og ansvar for et projekts gennem-

førelse fra start til slut:

”[M]an føler det man faktisk gør er afgørende, (...) de beslutninger man tager, de siger noget og betyder 

noget for andre eller sådan, (...) det er ikke bare sådan, nu skal I gøre sådan her, og så går du på gaden 

og demonstrerer i to timer, og så tager du hjem. Du er faktisk med til at lave demonstrationen, der tager 

de to timer og finder ud af, hvordan fungerer en demo egentlig.”

 

Vår, som både er frivillig i URk og MS, er også meget positiv over for organiseringen af det frivillige 

arbejde i URk:

”[D]et er faktisk derfor, at [URK], er så fedt (...) fordi man har bare, man får rigtig meget ansvar, og du 

kan gøre rigtig meget, du har rigtig meget råderum, og det kan jeg godt lide.”

Dette bekræfter en undersøgelse om URk, som viser, at over halvdelen af de frivillige i URk mener, 

at det er let at få indflydelse i organisationen (kreiner-Møller et al. 2007: 32). Desuden viser samme 

undersøgelse, at den generelle holdning blandt de frivillige er, at organisationen er meget fleksibel 

(kreiner-Møller et al. 2007: 35).

Den flade struktur betyder dog, at det kan være svært at gennemskue, hvordan organisationen fun-

gerer. Dette fremhæver nanna, frivillig i URk:

”Vores struktur er ikke så gennemskuelig, så derfor er det nogle gange noget rod.”

I tråd med dette giver hun udtryk for, at organiseringen af projekter og aktiviteter, som de unge selv har 

ansvar for, også tager meget tid og ofte kan virke uorganiseret og ineffektiv: 

”Der er meget organisatorisk, og det er meget det organisatoriske, der tager tid. Altså, vi har jo en 

utjekket organisation, så man kan godt blive spurgt om de samme ting fem gange, og det tager jo tid at 

svare på hver gang.”

Imidlertid peger tidligere landsformand Hanna Line på, at der kan være nok så mange fine intentioner 
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og strategier bag organiseringen af arbejdet i en frivillig organisation, men at det ikke altid er holdbart, 

da det er nogle andre vilkår, der danner rammen om de frivilliges engagement:

”[M]an kan tænke mange ting (...) jeg har også taget et ledelseskursus og en diplom i ledelse og sådan 

noget og sidde og tænke, hvordan organiserer vi det helt perfekt og optimalt og sådan nogle ting. Det 

er bare ikke altid det virker i en frivillig forankret organisation, fordi at det er folks egen motivation, der 

driver værket”.

Her berører tidligere landsformand Hanna Line den evige balancegang inden for frivillige organisa-

tioner, som går på, at det frivillige arbejde skal være frivilligt. Frivillig i URk, nanna, understøtter dette 

argument, idet hun understreger, at det skal være egen fri vilje og lyst, der styrer det frivillige engage-

ment:

 

”[I]nd i mellem når vores sekretariat siger, ’ah men Nanna, kan du ikke lige skrive det til på mandag?’, så 

går jeg fuldstændig modsat på den. Det gider jeg ikke. Det kan min arbejdsgiver sige, men det kan de 

ikke derinde, det gider jeg ikke. Jeg gider ikke at have at vide, at der er noget jeg skal.”

Dette illustrerer den selvstændighed, som kendetegner de unge frivillige, der vil ledes og ikke styres i 

deres frivillige arbejde24.

7.3.3 Opsamling

Organisationens brand og omdømme har stor betydning for gennemslagskraften over for de unge og 

dermed deres tilslutning til det frivillige arbejde. Her oplever URk en stor grad af genkendelighed i for-

hold til organisationens medlemskab i Røde kors bevægelsen, hvis arbejde de fleste kender. Derimod 

synes MS at være meget lidt synlige i forhold til deres ellers store erfaring og stærke vision. Organisa-

tionens brede fokus og forskellige subbrands kan være en del af forklaringen på dette, og en mulighed 

kunne derfor være at skabe større sammenhængskraft og synergi mellem de forskellige brands og 

derigennem styrke den overordnede profil. 

URk oplever en stor spredning mellem organisationens forskellige projekter, hvis sammenhæng og re-

lation til URk med fordel kunne styrkes. Dog er denne spredning et resultat af URk’s flade og projekt-

orienterede struktur, som i høj grad imødekommer de frivilliges forventninger og krav om ansvar 

og ejerskab. 

Heroverfor oplever MS nogle organisatoriske udfordringer i forhold til at skabe optimale forhold for det 

frivillige arbejde. Den hierarkiske struktur harmonerer ikke med de frivilliges behov og ønske om dyna-

mik og fleksibilitet. MS undergår dog for tiden en lang række forandringer, hvor der stilles mere skarpt 

på den frivillige ressource og kravene fra de unge. 

24 jf. afsnit 4.4: Generation Y og frivilligt arbejde.
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Således kan URk opfattes som værende på forkant med nogle af de ting, de unge frivillige vægter højt 

og som MS først nu er ved at implementere i organisationen. Imidlertid vil begge organisationer kunne 

drage nytte af et mere fokuseret arbejde med den frivillige rolle i organisationen, hvor forankring på 

tværs af aktiviteter, projekter og strukturer er nødvendig.

7.4 målgruppe

For at få det bedst mulige ud af en organisations ressourcer og arbejdet med employer branding er 

det væsentligt at kende sin målgruppe. Således må employer branding-strategien indeholde både en 

prioritering af de primære målgrupper samt en grunding forståelse for, hvad hver målgruppe lægger 

vægt på. Her er det imidlertid vigtigt at fremhæve, at det frivillige arbejde i høj grad er forbundet med 

specifikke mærkesager, som allerede på forhånd appellerer til en særlig frivilligmålgruppe. Dog er der 

forskellige elementer, der er vigtige at tage højde for, når man arbejder med målgruppeforståelse og  

-analyse. Herunder kan nævnes aspekter vedrørende personlighed, demografi og livsfaser. 

7.4.1 MS

MS opererer med to grupper af frivillige: unge og ældre. I forhold til at engagere og rekruttere disse to 

grupper, har MS erkendt, at det kræver en målretning af aktiviteter og projekter til de specifikke mål-

grupper (bilag 11). Derudover er der forskel på, hvilken tilknytning de frivillige har til organisationen. 

Her skelner MS mellem frivillige, der er med i en kortere periode, fordi der er en bestemt aktivitet, som 

motiverer dem og passer ind i deres aktuelle situation og frivillige, der er mere permanente som igang-

sættere og projektmagere.  

 
Uddannelse og erfaring

Det er nødvendigt at målrette aktiviteten specifikt, da målgruppen varierer efter projektets og 

aktivitetens art, og der er stor forskel på, hvilke frivillige, der engagerer sig i hhv. en klimakampagne 

og en landsindsamling. Derfor er det afgørende, at de frivillige søges til konkrete opgaver som ek-

sempelvis kampagner, events eller fundraising-aktiviteter. Med MS’ fokus på udviklingsarbejde og 

politiske forhold appellerer det frivillige arbejde til en bestemt gruppe unge, som ofte er at finde på 

samme uddannelser. Dette gælder vores informanter, hvoraf de fleste er tilknyttet uddannelser inden 

for udviklingsstudier og samfundsforhold. Frivilligkoordinator Frederik refererer til denne specifikke 

målgruppe for MS’ arbejde:

 

”[A]t redde verden, det appellerer bare til en meget bestemt gruppe, og det er jo både vores styrke og 

vores svaghed ikke altså. Altså jeg tror sgu også, at det er svært at få en håndværker til at forstå, hvor-

for det er fedt at lave frivilligt arbejde for den tredje verden.”

Her bekræftes det, hvor vigtigt det er at kende sin målgruppe og målrette organisationens aktiviteter. 

Det er altså nødvendigt at vælge, hvem man vil fokusere på, når man ønsker at hverve nye frivillige – 

og i det valg ligger også et naturligt fravalg af andre.
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Personlighed

Udover at MS skal målrette sine aktiviteter, er det vigtigt, at MS’ værdier matcher de frivilliges værdier, 

således at de frivillige passer ind i organisationens arbejdsmetoder og måde at tænke på, hvilket korre-

sponderer med teorien om person-organisation fit, som er en vigtig forudsætning for et stærkt employ-

er brand – og her et stærkt volunteer brand25. Her er det værd at bemærke, at det er lige så væsentligt, 

at de frivilliges personlighedsprofiler matcher MS’ værdier, som at deres kvalifikationer matcher det 

stykke arbejde, der skal udføres i organisationen. Dertil kommer, at det frivillige arbejde og de værdier, 

som opleves og udtrykkes herigennem ofte har stor betydning for, hvordan de frivillige opbygger deres 

identitet, som de bl.a. søger gennem deres tilknytning til MS26. Det frivillige arbejde i MS afspejler 

således en bestemt livsstil, som repræsenterer en politisk bevidsthed og ønsket om at gøre en for-

skel, som de unge ønsker at være en del af. Dette er MS opmærksom på, idet de unge betragtes som 

meget politiske og bevidste i deres valg (bilag 11). Derfor må MS kommunikere deres standpunkter og 

verdenssyn klart og tydeligt, så disse når frem til de rette mennesker. Man kan her tale om symbolvær-

dien i MS’ arbejde som en essentiel faktor i arbejdet med at skabe et unikt volunteer brand27. 

Demografi

MS skelner som sagt mellem yngre og ældre frivillige i deres målretning af aktiviteter. Det er afgørende, 

da der er store forskelle på den måde, disse aldersbestemte målgrupper motiveres på. De unge frivil-

lige, som udgøres af Generation Y, vægter følelsen af at gøre en forskel, at tage ansvar og at have 

indflydelse og ejerskab28. Derudover er det centralt for de unge, at de vil lære nye ting og tillægge sig 

kompetencer gennem det frivillige arbejde. Disse behov kendetegner alle vores informanter, og bl.a. 

understreger Mikkel, frivillig i MS, hvor lidt det kræver at gøre en forskel:

”Altså, jeg tror, altså det er jo sådan en god blanding af, at man føler, at man kan gøre en forskel rimelig 

nemt uden sådan, det kræver ikke mere end et par timers arbejde om ugen før man sådan føler, at der 

sker et eller andet.”

på det formelle plan tager MS højde for disse forhold i deres arbejde med frivillige, idet de formulerer 

deres frivillige arbejde som ønsket om at give de frivillige de bedst mulige rammer for at engagere sig, 

for at gøre en forskel, for at udvikle kompetencer og for at danne netværk (MS 2009g). netværksdan-

nelse og sociale fællesskaber er også noget, de unge vægter højt – såfremt det passer ind i deres 

livsprojekt og behov29. Dog er der som før nævnt nogle uoverensstemmelser mellem det, MS gerne vil 

fremstå som og det, de frivillige oplever, hvilket et strategisk arbejde med volunteer branding kan være 

med til at rette op på.

25 jf. afsnit 5.3.2: person-organisation fit.
26 jf. afsnit 5.3.4: Social identitet.
27 jf. afsnit 5.3.3: employer brandets symbolske fordele.
28 jf. afsnit 4.4: Generation Y og frivilligt arbejde.
29 jf. afsnit 4.2.1: Generation Y.
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7.4.2 URk

URk henvender sig til en bred målgruppe, da de forskellige aktiviteter inden for organisationen ap-

pellerer til forskellige typer, dog med de unge som primær målgruppe (bilag 5). De frivillige aktiviteter 

spænder vidt, og der er f.eks. stor forskel på at arbejde med sårbare børn på et asylcenter og at udar-

bejde kommunikationsstrategier som medlem af pR-gruppen. Dette brede spænd fremhæver Rachel, 

frivillig i URk:

”Altså jeg var overrasket over, hvor mange, der var tjekkede, hvis man kan sige det på den måde. Der er 

jo selvfølgelig dem, der sidder der og synes, at man ikke skal barbere ben og at det ene og det andet 

og det tredje og det fjerde ikke, men altså, så er der samtidig også, netop også folk, som køber dyrt tøj 

og har nogle materialistiske værdier også, og synes at det er okay. Der er alle typer.”

Her understreger Rachel sin overraskelse over, at der findes så mange forskellige typer inden for det 

frivillige arbejde. Denne opfattelse bygger på et noget stereotypt billede af det at være frivillig, hvilket 

også bekræftes i Rachels syn på frivilligt arbejde, før hun selv blev frivillig i URk: 

”Og ellers så har jeg troet, at frivilligt arbejde var at tage til Afrika eller et eller andet, og det er jeg ikke 

interesseret i.”

Denne uvished og tvivl om, hvilke muligheder der er for frivilligt arbejde og hvem, det henvender sig 

til, gælder sandsynligvis en lang række potentielle frivillige. Her bekræftes det igen, at potentialet for 

at engagere flere unge frivillige er langt større, hvis blot der skabes mere klarhed omkring det og bliver 

opfordret til det30.

Uddannelse og erfaring

I forlængelse heraf og til trods for de mange og forskellige muligheder for frivilligt arbejde i URk viser 

opgørelser, at de frivillige udgøres af en bestemt type. Ifølge en frivilligundersøgelse udarbejdet af 

Dansk Ungdoms Fællesråd i 2006, er URk’s frivillige primært mellem 21 og 28 år, studerende, bor i de 

større byer og hovedsageligt kvinder (kreiner-Møller et al. 2007). 

URk arbejder dog med målrettet rekruttering, og i organisationens handlingsplan formuleres der 

klare retningslinjer for, hvordan URk skal søge aktivt efter de frivilligkompetencer, der er påkrævet på 

den enkelte aktivitet og være åben for forskellighed og nye frivilliggrupper (bilag 5). Der lægges også 

vægt på, at der skal mere afklaring omkring kompetencebehov inden for de forskellige aktiviteter, 

og at rekruttering af frivillige skal målrettes til de steder, hvor disse kompetencer findes. Desuden er 

URk meget bevidst om, at mangfoldighed er en fordel for organisationen, idet der skabes et stærkt 

grundlag for nytænkning og videndeling på tværs af mennesker og aktiviteter. Forskellighed blandt de 

30 jf. afsnit 7.3.1: MS – organisation.
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frivillige i URk er også positivt i forbindelse med rekruttering, da det giver URk bedre muligheder for at 

rekruttere nye frivillige blandt en større vifte af profiler. 

Denne diversitet blandt de frivillige i organisationen kan imidlertid også gøre det sværere for URk at 

iværksætte arrangementer og tiltag for alle frivillige, da de udover at være mange, også er unge med 

forskellige interesser og forestillinger om, hvad det kræver at være frivillig. Dette kan være en hindring i 

arbejdet med at opbygge den ønskede URk-ånd blandt de frivillige.

Personlighed

Som nævnt er det væsentligt, at de frivillige deler organisationens værdigrundlag31. Arbejdet i URk er 

bygget op omkring princippet om at gøre en forskel. Dermed er det afgørende, at de frivillige i URk 

også tænker og handler ud fra dette princip og arbejder mod samme mål som organisationen. URk’s 

arbejde er kendetegnet ved, at den frivillige indsats straks ”lønner” sig, idet de frivillige oplever, at de 

gør en forskel her og nu. Dette har stor betydning for det at være frivillig i URk, hvilket Amila giver 

udtryk for, idet hun fortæller om, hvor givende arbejdet i URk er:

”[D]et er så nemt, når man tager ud og så er sammen med de der børn og har det sjovt, og så bagefter, 

man kan bare føle med det samme, hvordan det påvirker en.”

Denne følelse genkender Rachel, som fremhæver, hvordan det frivillige arbejde adskiller sig fra andet 

arbejde: 

”Man får ikke den følelse andre steder. Man kan få følelsen andre steder i forhold til at man har gjort et 

godt stykke arbejde eller når man har færdiggjort et eller andet, men følelsen af at hjælpe andre på den 

måde får man simpelthen ikke andre steder.”

Symbolværdien er altså et vigtigt aspekt i URk’s arbejde med de frivillige, der har stor betydning for de 

frivilliges opfattelse af og tilgang til det frivillige arbejde i organisationen.

Demografi

Med de unge som målgruppe for det frivillige arbejde forholder URk sig aktivt til denne generation. Her 

er frihed og valg centrale faktorer, som har stor betydning for de unges tilgang til det frivillige arbejde. 

Dette tager URk højde for, idet frihed til at vælge kommer i første række i organiseringen af arbejdet, 

hvor de frivilliges engagement og motivation er grundstenen i arbejdet (Brok-kristensen & Lützen 

2005).

31 jf. afsnit 5.3.2: person-organisation fit
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Derudover er ønsket om at gøre en forskel karakteristisk for de unge32, hvilket netop afspejler princip-

perne for arbejdet i URk og de unges indsats. Dette kommer til udtryk hos tidligere landsformand 

Hanna Line, som fremhæver den refleksivitet, der kendetegner de unge og deres konstante vælgen 

som betydningsfulgt for det frivillige arbejde:

 

”[M]ange af vores frivillige har det sådan, jamen jeg har et fedt liv og jeg har totalt meget overskud og 

nu har jeg så bare lyst til at være et sted, hvor det ikke lige handler om min selvrealisering eller hvor jeg 

lige er på vej hen eller, der er meget sådan, ja, den der med, at man sådan hele tiden skal skabe sin 

egen fortælling og hvordan er det jeg er og sådan noget.”

endelig er de unge på et stadium i livet, der er præget af mange forandringer, og de forventer ofte 

meget af deres omgivelser. Dette forsøger URk at imødekomme ved at tilbyde en fleksibilitet, hvor der 

er plads til, at de unge ”kommer og går” som det passer dem. Dette fremhæver Liv, idet hun oplever, 

at der er plads til at sige fra i travle perioder:

”[D]er var en måned, hvor jeg var, hvor jeg ikke altså lavede noget [frivilligt], men så nu er jeg kommet 

tilbage igen, og så er det nogle andre, der så skal sige okay, nu skal vi lave noget, og så giver jeg den 

lidt ekstra.”

7.4.3 Opsamling

Det er essentielt, at organisationen målretter sine aktiviteter mod en specifik målgruppe både i forhold 

til at hverve de ”rigtige” kompetencer til de konkrete arbejdsopgaver og i forhold til at skabe et værdi-

match mellem organisation og frivillig. MS tager her højde for, at der er forskel på målgruppebehov og 

forventninger til det frivillige arbejde samt graden af involvering, hvor MS erkender, at der er forskel på 

de frivilliges tilknytning og engagement. Imidlertid er organisationens politiske fokus en vigtig forud-

sætning for hvilke typer, organisationen tiltrækker og fastholder. Med en primær ung målgruppe er MS 

særlig bevidst om de forventninger, unge har til frivilligt arbejde. MS arbejder derfor målrettet med at 

indfri de unges forventninger og møde de unge dér, hvor de er. Dette afspejles i de forandringer, som 

organisationen gennemgår. URk’s arbejde er ligeledes målrettet i forhold til organisationens aktiviteter, 

og de mange funktioner og projekttyper betyder derfor, at organisationen henvender sig til en bred 

målgruppe. Organiseringen af arbejdet er præget af en elastisk struktur, hvor der er fokus på at im-

ødekomme de forventninger, en ung målgruppe har til frivilligt arbejde. Det primære er her at give plads 

til den enkelte frivillige og sikre, at der er kort vej fra tanke til handling. MS og URk er således begge 

bevidste om de forhold, der kendetegner de unge frivillige i dag og de udfordringer, der er i forhold til 

at tiltrække og fastholde denne gruppe. Det handler om fortsat at gøre arbejdet i organisationerne at-

traktivt og herigennem oparbejde og opretholde et stærkt volunteer brand.   

32 jf. afsnit 4.2.1: Generation Y.
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7.5 BudsKaB

Med udgangspunkt i organisationens overordnede formål med en employer branding-strategi og den 

primære målgruppe er det væsentligt, at der kommunikeres nogle budskaber, der appellerer til mål-

gruppen og som samtidig er tro mod organisationen. Således er det væsentligt at fremhæve de unikke 

egenskaber ved organisationen og de muligheder, der er for at være frivillig netop dér. Organisationen 

kan med fordel udvikle en budskabsplatform, den ønsker at profilere sig på som frivilligarbejdsplads 

både over for nuværende og potentielle frivillige33. Bl.a. kan organisationen slå på jobindholdet, men-

neskene i organisationen, udviklingsmuligheder for de frivillige samt forskellige ”goder” i forbindelse 

med det frivillige arbejde. Budskabets unikke karakter vil vise, hvordan organisationen differentierer 

sig fra konkurrenter, der ønsker at tiltrække samme målgruppe. Dette er særlig aktuelt, da udbuddet 

af frivilligt arbejde er steget markant gennem de seneste 30 år, hvorimod antallet af frivillige er forble-

vet på et stabilt niveau (Habermann 2007: 320). Her er et væsentligt perspektiv, at de frivillige ofte er 

engageret i flere organisationer på én gang, hvilket bekræfter, at det i højere grad er aktiviteten frem for 

organisationen, der motiverer de unge34. Dette bekræftes i afhandlingens undersøgelse, hvor flere af 

informanterne er engagerede i både MS og URk. Dette har gjort konkurrencesituationen for de frivillige 

organisationer hårdere, hvilket udgør et vigtigt grundlag for at arbejde strategisk med employer brand-

ing. Dertil kommer, at de frivillige i dag kan opfattes som forbrugere, idet de i stigende grad møder 

organisationerne med en forbrugermentalitet (Frostholm 2001: 14). Til gengæld for deres indsats 

forventer de ”gode tilbud” og organisationer, der kan tilbyde identitet og mening – indtil de ”zapper” 

videre til næste projekt. Baseret på dette vil vi se på, hvilke unikke egenskaber, der kendetegner MS og 

URk, og hvordan disse kommunikeres. Her undersøges organisationsgrundlag, mennesker, jobindhold, 

muligheder og ”goder” – hvormed der tages højde for både de symbolske og funktionelle fordele, som 

kendetegner organisationerne35.

7.5.1 MS

Grundlag

enhver organisation er unik og bygger på et særligt grundlag, der har betydning for, om organisationen 

anses for at være et attraktivt sted at engagere sig frivilligt. Det er vigtigt at fremhæve disse karakteris-

tika, da det netop er her, at forskellen til andre organisationer slås fast. MS’ arbejde har en meget poli-

tisk karakter og bygger på ønsket om at gøre en forskel for verdens fattige og på klimaområdet. Det 

giver organisationen et bredere perspektiv sammenlignet med andre frivillige sociale organisationer, 

hvilket flere af de frivillige hæfter sig ved. Bl.a. beskriver Camilla, hvordan MS’ grundlag har særlig stor 

betydning for hendes frivillige engagement:

”Faktisk var det sådan, at da jeg stod uden for og kiggede ud på landskabet af organisationer i 

Danmark, så syntes jeg at MS var sådan lidt en ener, som gjorde noget anderledes, altså har et an-

33 jf. afsnit 5.3.3: employer brandets symbolske fordele.
34 jf. afsnit 4.4: Generation Y og frivilligt arbejde.
35 jf. afsnit 5.3.3: employer brandets symbolske fordele.
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derledes formål, har næsten en ideologi. Nogle gange er de lidt mere politiske end andre organisa-

tioner, og det er noget jeg kan tilslutte mig helt vildt meget. Hele deres værdier, hele deres formål, hele 

deres historie.”

Denne udtalelse understreger, hvor vigtigt det er, at organisationen formår at skabe en fortælling om sit 

arbejde og den mening, der ligger bag samt den vision, organisationen arbejder frem imod, da det vil 

styrke MS’ overordnede brand. Dette har stor indflydelse på de frivilliges valg, når det handler om at 

engagere sig. 

MS fremstår som en organisation, der henvender sig til politisk engagerede frivillige, der ønsker, at det 

frivillige arbejde har et større fokus end blot lokalmiljøet. Dette aspekt fremhæves af Amila, idet hun 

lægger vægt på, at organisationens grundlag har stor betydning for, hvilke mennesker den tiltrækker. 

Hun har erfaring med både MS og URk og skelner på den baggrund mellem de to organisationer:

”Og jeg tror, at hvis jeg ikke, hvis det ikke var fordi, nu jeg kender så mange i MS, så, og jeg har været 

ude at rejse, så derfor føler jeg mig ret tilknyttet til organisationen nu, så vil jeg også nok hellere tage 

det arbejde hos URK, for det er lidt mere mig, men jeg kender samtidig også rigtig mange venner, som 

mere, som bedre kan lide det der, hvor de kan se, at der er et eller andet større perspektiv i det her, 

man rammer bredere kan man sige.”

Denne udtalelse illustrerer, at det sociale aspekt har stor betydning for det frivillige arbejde, hvilket ud-

dybes nedenfor.

Mennesker

Det er ikke blot arbejdets indhold, der har betydning for den frivilliges engagement. Det er i lige så høj 

grad de mennesker, som befinder sig i organisationen. I MS er der flere ansatte og kun en begrænset 

gruppe af frivillige. Derfor har det stor betydning, at de frivillige indgår i et stærkt fællesskab og kom-

mer godt ud af det med hinanden. I ovenstående citat lægger Amila vægt på, at det sociale fællesskab 

er med til at fastholde hende i MS. Dette refererer igen til de unges behov for at indgå i fællesskaber, 

der er med til at skabe deres identitet36. Vår, frivillig i både MS og URk fremhæver, at det sociale fæl-

lesskab blandt de frivillige skaber stærkere rammer for arbejdet generelt:

”Altså, sådan er det jo med alt, også med arbejde, hvis man har det godt, sådan socialt sammen og 

kan fungere, så arbejder man bedre. Altså det er der ikke nogen tvivl om.”

Derudover er det vigtigt, at de frivillige har et godt forhold til de ansatte i MS, og at de føler sig 

velkomne hos dem. Til trods for at der synes at være et behov for at forventningsafstemme de frivil-

36 jf. afsnit 4.2.1: Generation Y.
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liges rolle over for de ansattes37, er der dog stor åbenhed mellem de frivillige og de ansatte. Dette 

fremhæver Mikkel, som føler sig velkommen i organisationen:

”Frans Michael, generalsekretæren sidder også derinde samme sted som alle andre, og døren er altid 

åben til hans kontor og sådan. Han virker som en rimelig hyggelig fyr. Altså hvis man sådan skal helt til 

toppen, så tror jeg også, at man kan komme ind og snakke med ham, hvis man har et eller andet fedt at 

komme ind med.”

Det er en fordel for en organisation som MS at have stærke profiler tilknyttede, der kan fungere som 

trækplaster for de frivillige og derigennem skabe opmærksomhed omkring organisationen. Dette er 

tilfældet for flere af vores informanter, bl.a. Camilla, som udtrykker stor begejstring for de mennesker, 

der arbejder i MS:

”Der er helt sikkert (...) en masse seje mennesker og når man fandt ud af, at når nogle arbejdede der-

inde, var det nogle, jeg syntes var helt vildt seje, f.eks. hende Trine Pertou Mach og Steen Folke. Altså 

sådan nogle stærke profiler, som jeg syntes var seje.”

Arbejdet

Da der her er tale om frivilligt arbejde, er indholdet af arbejdet endnu vigtigere end i en lønnet stilling. 

Derfor er det vigtigt, at MS formår at kommunikere, hvilke muligheder der er for frivilligt engagement 

hos dem, og hvad det indebærer at udføre frivilligt arbejde i lige netop MS. Det kan være en fordel 

også at kommunikere tilbuddene internt i organisationen, så eksisterende frivillige kan høre om nye 

måder, hvorpå de kan engagere sig. Det kan være med til at styrke motivationen blandt de frivillige, 

som har mulighed for at engagere sig inden for forskellige aktiviteter og projekter. Medlemskonsulent 

nils, påpeger i denne forbindelse, at det er nødvendigt at sætte nogle rammer for det frivillige arbejde 

og formulere nogle konkrete arbejdsopgaver, som de frivillige kan træde ind i. Inden for disse rammer 

skal der være mulighed for, at den frivillige får ejerskab og er med til at udvikle og drive projekterne. 

Hvis ikke frivilligrollen og jobbet er defineret inden for nogle overordnede rammer, kan det skabe forvir-

ring blandt de frivillige. 

Muligheder 

Muligheder i form af kompetenceudvikling, uddannelse, udfoldelse samt netværksdannelse er vigtige 

aspekter inden for det frivillige arbejde, som særligt unge frivillige lægger stor vægt på. MS har stort 

fokus på dette, og organisationen tilbyder en lang række kurser og uddannelsesaktiviteter inden for 

bl.a. udviklingstemaer, kampagneledelse og kommunikation (MS 2009h). Dette lægger frivilligkoordina-

tor Frederik vægt på, idet han fremhæver, hvor meget MS gør ud af at tilbyde de frivillige kompeten-

ceudvikling:

37 Jf. afsnit 7.3.1: MS – organisation.
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”Altså vi prøver hele tiden at bygge oven på ikke? Bygge oven på, altså tilbyde dem nye kompetencer, 

og vi går tit ind og betaler for deres kurser.”

et vigtigt tiltag inden for organisationen er, at der er stort fokus på ledertræning af og for frivillige (bilag 

1), som imødekommer de unge frivilliges behov for tydelige rammer, ejerskab og muligheder for læring 

samt deltagelse i et socialt fællesskab. Frivilligkoordinator Frederik fremhæver, at de frivillige har mu-

lighed for udfoldelse i MS, blot det er inden for organisationens rammer:

”Så jeg vil sige, når de [frivillige] kommer med deres idéer, så er det sgu bare med at bakke op, mens 

de er der. Og der er jo mange måder at bakke op på, altså jeg har det sådan, at de må sådan set lave 

lige hvad de vil, jeg plejer bare at fortælle dem, at jo tættere det ligger på hvad MS laver jo mere kan jeg 

hjælpe dem.” 

Goder

Med MS’ forskellige forandringstiltag er der kommet større fokus på frivilligrollen og i den forbindelse 

også frivilligpleje og goder, som er vigtige faktorer både i forhold til at tiltrække og fastholde frivillige. 

Bl.a. er der indført flere sociale tiltag i form af frivilligaftener og fester kun for de frivillige. Det er med til 

at give de frivillige følelsen af, at de bliver værdsat, og at de har en vigtig rolle i organisationen. Dette 

ændrede fokus i MS bliver også bemærket og værdsat af de frivillige, bl.a. Liv, som udtaler:

”De prøver, MS prøver rigtig meget nu at lave det til unge.”

Hermed arbejder MS aktivt med at inkorporere de unges behov og ønsker til det frivillige arbejde, som 

i høj grad fæstnes omkring deres følelse af indflydelse og ejerskab38. Her er det vigtigt, at MS formår at 

formidle dette budskab både inden og uden for organisationen, således at der skabes et stærkt volun-

teer brand blandt såvel eksisterende som potentielle frivillige. 

7.5.2 URk 

Grundlag

URk arbejder som nævnt ud fra Røde kors’ syv grundprincipper39. Disse principper bygger på idéen 

om, at alle er lige, og at URk er upolitisk i sit arbejde. Det betyder, at der er plads til at hjælpe alle, 

hvilket er i tråd med mangfoldighedsidealet inden for organisationen. Disse grundlæggende princip-

per skal inspirere frivillige og give dem lyst til at arbejde aktivt med at virkeliggøre dem. nanna, frivil-

lig i URk, fortæller om, hvordan URk’s værdigrundlag således var afgørende i hendes valg af frivilligt 

engagement: 

”Det var sådan lidt, okay, jamen hvad står de forskellige organisationer for, og det jeg godt kunne lide 

38 jf. afsnit 4.4: Generation Y.
39 jf. afsnit 2.2.2: Syv grundlæggende principper.
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ved Ungdommens Røde Kors, det var, at det er fuldstændig upolitisk. Det synes jeg på en eller anden 

måde giver rigtig rigtig god mening, fordi når man laver socialt arbejde, særligt for sårbare børn og 

unge, så synes jeg at det er rigtig vigtigt, at det ikke har noget med religion at gøre eller noget med 

politik at gøre eller at man ikke prøver, at få børnene i en bestemt retning, men at det bare er sådan 

helt, ja, menneske møder menneske.”

Citatet understreger igen, at symbolværdien i det frivillige arbejde er afgørende for de unges valg af 

organisation og formål – og at URk formår at formidle dette budskab og hermed adskille sig fra andre 

frivillige organisationer.

Mennesker

Som nævnt udgør de unge frivillige kernen I URk. Det betyder, at der ikke er nogen ansatte til at styre 

det frivillige arbejde, men at det udelukkende afhænger af de frivilliges egne kræfter. Det kræver et 

stærkt sammenhold og en fælles indsats. Derfor er det af stor betydning, at de frivillige fungerer godt 

sammen socialt og indgår i netværk, hvor de kan støtte og hjælpe hinanden. Det har også stor be-

tydning for at sikre kvalitet i arbejdet, hvor de frivilliges indbyrdes relationer og samarbejdsevne er 

afgørende. Det sociale aspekt er en vigtig tiltræknings- og fastholdelsesfaktor, idet de unge konstant 

søger og vælger deres identitet ud fra de sociale sammenhænge og situationer, de befinder sig i. I 

den forbindelse er det væsentligt, at de unge frivillige ønsker at være en del af URk og opbygge deres 

identitet ud fra tilhørsforholdet til organisationen. Det er derfor vigtigt at skabe nogle rammer, hvor de 

frivillige har mulighed for at indgå i netværk og opbygge fællesskaber samt udveksle viden og idéer, da 

det både har betydning for en kvalitetssikring af arbejdet og de frivilliges overordnede engagement.  

Arbejdet

Arbejdsindholdet er særligt afgørende for det frivillige engagement. Derfor er det væsentligt, at de 

konkrete arbejdsopgaver og kompetencebehov formidles klart og tydeligt. Ifølge tidligere landsfor-

mand Hanna Line er der en generel tendens blandt de frivillige til, at det i højere grad er selve aktiv-

iteten, der tiltrækker de frivillige, end det er at være en del af URk40:

”[N]år man er herinde og har sagt ja til de værdier og den organisation kan jeg godt stå inde for, så er 

det nok mere den enkelte aktivitet, og hvad man laver der og hvad der sådan, så glider det andet lidt 

mere i baghovedet, og så ligger det bare som sådan et grundlag.”

Overordnet er det dog i høj grad værdien i det frivillige arbejde, som engagerer de frivillige. Dette læg-

ger Rachel vægt på, idet hun fremhæver, at det er nogle andre motiver, som ligger bag det frivillige 

arbejde sammenlignet med lønnet arbejdet:

”Og det er jo faktisk det dér, vi har snakket mange gange om det, ville det være sjovt at lave det her hvis 

40 jf. afsnit 4.4: Generation Y og frivilligt arbejde.
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vi fik penge for det? Nej. Det ville det ikke. Det er jo ikke det vi vil have. Vi vil jo ikke have noget.”

Hermed bekræftes det igen, at de symbolske associationer i det frivillige arbejde er med til at øge 

organisationens værdi over for de frivillige41.

Derudover lægger URk stor vægt på, at det skal være nemt for de frivillige at omsætte idéer til hand-

ling. Her er den flade struktur igen en fordel, idet gennemførelsen af et projekt udelukkende afhænger 

af de frivilliges evner og vilje. Dette er noget, som tiltaler de unge, der ønsker ansvar og ejerskab, og 

derfor er det essentielt, at URk formår at formidle dette budskab.

Muligheder

De unge frivillige er meget målrettede og de forventer udviklingsmuligheder i deres frivillige arbejde42. 

Dette forholder URk sig aktivt til, idet der gøres meget ud af at tilbyde kompetenceudvikling i form af 

kurser og uddannelse. Da der ikke er ledere ansat i URk er det også frivillige, som besidder 

lederpositioner på de forskellige aktiviteter. Derfor er det af stor betydning for URk at give de frivillige 

muligheden for at udvikle ledelsesmæssige kompetencer, både for at sikre organisationens fremtidige 

arbejde og det frivillige engagement. Tidligere landsformand Hanna Line fortæller i den forbindelse om, 

hvordan hun selv blev motiveret til at blive i organisationen ved at opbygge nye kompetencer:

”Jeg blev anbefalet til at tage en lejrlederuddannelse og blive lejrleder og blev ved med at få kurser og 

ligesom se, at de kompetencer jeg blev ved med at opbygge og ting jeg kunne blive bedre til, kunne 

bruges i foreningen og man sådan kunne flytte rundt efter, hvor det sådan var nødvendigt.”

Hermed er det ikke kun de symbolske fordele, som tæller højt inden for det frivillige arbejde, men også 

funktionelle fordele i form af konkrete uddannelsestilbud og kurser, der kan gavne de unge i deres 

arbejdsmæssige karriere. Dertil kommer, at de får muligheden for at opbygge ledererfaring gennem det 

frivillige arbejde. Undersøgelser viser her, at 80 % af lederne i erhvervslivet i dag har ledererfaring fra 

deres frivillige arbejde (Christiansen 2008).

Goder

Foruden arbejdsopgaver og muligheder for videreudvikling efterspørger de unge frivillige andre goder, 

der kan være af afgørende betydning for valget af frivilligt engagement. I en frivillig sammenhæng er 

det ofte sociale tilbud og arrangementer til de frivillige, som kan give dem lysten til og modet på at en-

gagere sig. Det kan f. eks. være i form af fællesspisning inden et møde. Det vigtigste er, at de frivillige 

føler, at der bliver gjort noget særligt for dem, og at de bliver værdsat. Da der kun er få ansatte i URk, 

er det de frivilliges egne initiativer, der skaber disse ekstra frivilligtiltag. 

41 jf. afsnit 5.3.3: employer brandets symbolske fordele + afsnit 7.4.2: URk – målgruppe.
42 jf. afsnit 4.4: Generation Y og frivilligt arbejde.
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Sådanne tiltag kan også bidrage til et større sammenhold og en uformel måde at mødes på og heri-

gennem opbygge nye netværk på tværs af projekter og aktiviteter. 

7.5.3 Opsamling

når MS og URk skal formidle deres budskab til målgruppen, er det væsentligt, at der tages højde for 

de behov og forventninger, som kendetegner den unge målgruppe samtidig med, at organisationens 

unikke egenskaber som frivillig arbejdsplads fremhæves. Her er faktorer som organisationsgrund-

lag, værdisæt, arbejdsopgaver og udviklingsmuligheder vigtige at fokusere på. MS repræsenterer en 

stærk vision og en politisk bevidsthed, der er forankret på tværs af organisationen, og som derfor er 

grundlæggende for de øvrige funktioner og aktiviteter, og dermed for de budskaber, MS udsender. I 

hele denne proces gør MS meget ud af at fremhæve de frivilliges rolle, og der satses derfor stort på 

udviklings- og uddannelsesmuligheder for de frivillige, hvor træning af frivillige ledere vægtes højt som 

en stærk ressource i organisationen. 

URk bygger ligeledes på et stærkt organisationsgrundlag som en del af Røde kors bevægelsen, 

hvilket afspejles i organisationens arbejde, hvor der skal være plads til alle – både udadtil og indadtil. 

URk arbejder ud fra et princip om mangfoldighed, som udtrykkes gennem organisationens brede 

spænd af aktiviteter og funktioner, hvor de frivillige er det bærende element. Således har URk fokus 

på at udvikle de frivillige gennem kurser og uddannelse og give dem rum til udfoldelse. Fælles for 

MS og URk er imidlertid, at de ofte ikke formår at formidle de konkrete arbejdsopgaver og kompe-

tencer, organisationen har behov for, og hvilke muligheder og goder frivilligrollen indebærer. Det giver 

nogle udfordringer i forhold til at tiltrække og fastholde de unge frivillige, der er meget målrettede og 

ofte søger bestemte sager og projekter at engagere sig i43. Derudover skal både MS og URk sikre, at 

værdien i deres forankres både inden for organisationen og i budskaberne, der formidles eksternt. Her 

peger informanternes svar på, at det er værdien i det frivillige arbejde, som har afgørende betydning 

for deres engagement.

7.6 Kanaler

efter at have identificeret organisationens budskabsplatform skal denne kommunikeres til målgruppen. 

Spørgsmålet er her, hvilke kanaler der er de mest anvendelige og effektive, og det er vigtigt, at organi-

sationen formår at skabe det helt rigtige medie- og aktivitetsmiks. Heri bør overvejelser omkring in-

terne og eksterne forhold samt kommunikationsveje og indhold indgå. Valget af kanaler afhænger i høj 

grad af organisationens situation og dens målgruppe, og i den forbindelse er der nogle markante for-

hold, som gør sig gældende for frivillige organisationer. De er ofte kendetegnet ved at have et begræn-

set budget til markedsføringsaktiviteter, og der er derfor mange andre muligheder, som med fordel kan 

anvendes. eksempelvis er digitale kommunikationskanaler og personlige netværk gode muligheder for 

at ramme målgruppen uden at investere organisationens få og begrænsede ressourcer.

43 jf. afsnit 4.2.1: Generation Y.
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Undersøgelser viser, at det personlige netværk er en af de mest effektive hvervemetoder inden for 

frivilligt arbejde (koch-nielsen et al. 2005: 93). I den forbindelse kan de frivillige betragtes som organi-

sationens vigtigste ambassadører, hvorfor det er væsentligt at prioritere den interne kommunikation 

i henhold til at forankre organisationens budskaber blandt de frivillige og dermed styrke det eksterne 

netværksarbejde. eksisterende frivillige opfattes af mange som den mest troværdige kilde i forhold til 

at anbefale organisationen. Derfor er det essentielt at tænke netværkskommunikation ind i employer 

branding-arbejdet (engelund & Buchhave 2009: 91). en anden vigtig kanal er organisationens ledelse, 

hvis evne til at kommunikere har stor betydning i forhold til både at fastholde eksisterende frivillige og 

tiltrække nye. 

endelig har en organisations fysiske rammer eller ”facilities” afgørende betydning. Den fysiske plads 

giver mulighed for, at de frivillige kan opholde sig i organisationen og dermed opbygge et tættere bånd 

til organisationen. Det giver ydermere mulighed for at afholde arrangementer, som både er vigtigt i 

forhold til at tiltrække og fastholde frivillige. en oplagt mulighed er også, at organisationen skaffer 

sig omtale i medierne, så al kommunikation ikke kommer direkte fra organisationen selv. Omtale via 

medierne kan virke mere troværdigt end direkte markedsføring, da omtalen ikke har organisationen 

selv som afsender (engelund & Buchhave 2009: 93). Organisationen kan få medieomtale ved f.eks. at 

udsende pressemeddelelser og afholde events (engelund & Buchhave 2009: 93). Udover at events kan 

skaffe medieomtale, er de også en måde hvorpå organisationen kan hverve nye frivillige, da det er en 

uformel måde for interesserede at møde organisationen på.

7.6.1 ms 

MS har ikke noget decideret budget til markedsføring af organisationens aktiviteter. Derfor er det 

væsentligt, at organisationen indtænker andre muligheder for at formidle budskabet til målgruppen. 

kommunikationschef Vibeke Vinther fremhæver dette og understreger, at organisationens egne medier 

primært benyttes i organisationens markedsføring:

”Jamen altså man kan sige, vi har, eftersom vi ikke har penge til at lave en stor reklamekampagne, det 

ville være der allernemmeste, så gør vi det jo via vores egne medier: nyhedsbrev, hjemmeside og blad”. 

Således benytter MS sig primært af digitale medier, hvilket er en let og effektiv kanal til at nå ud til en 

bred målgruppe på en gang.

Digitale medier

I forlængelse af ovenstående er det nødvendigt at være til stede online, da de digitale kommunika-

tionsformer har overtaget meget af formidlingen i samfundet i dag. Med en ung målgruppe er det sær-

ligt vigtigt at udnytte de muligheder, internettet giver, da det er blevet en del af de unges referencer-

amme og ofte det første sted, de søger oplysninger – også om frivilligt arbejde. Derfor er det essentielt, 

at MS’ hjemmeside er velfungerende og indeholder nødvendige oplysninger.
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Internt fungerer de elektroniske nyhedsbreve og infomails som den primære kommunikationskanal 

mellem organisation, medlemmer og frivillige, der er tilknyttet via forskellige mailinglister. Disse mailing-

lister er målrettede, således at nyhedsbrevene kan filtreres efter modtagernes interesseområder, hvilket 

frivilligkoordinator Frederik bekræfter:

”Så målretter vi vores kommunikation, så vi ikke skriver ud til alle omkring alle tingene, men bare skriver 

til dem, der er interesserede i, hvad de nu er interesserede i at høre mere om.”

Udover hjemmeside og nyhedsbreve er de sociale medier også vigtige at benytte aktivt, da det er her 

den unge målgruppe primært befinder sig. Bl.a. har websitet Facebook opnået stor popularitet blandt 

unge, hvor en stor del af deres daglige kommunikation foregår.  

Med de mange forandringer og tiltag inden for MS og det skærpede fokus på de frivillige er der 

naturligt også rettet større opmærksomhed inden for dette område. Bl.a. er der ¬skabt en ny aktivitet 

med fokus på new media, som skal være med til at lette den interne kommunikation samt målrette 

kommunikationen udadtil. Dette fremhæver kommunikationschef Vibeke Vinther, idet hun lægger vægt 

på, at de frivilliges rolle som kommunikatører og herigennem ambassadører, for organisationen er vital:

”[M]an kan sige new media det er jo også ud fra den præmis der hedder jamen den bedste måde at nå 

folk på, det er ved at de selv går ud og kommunikerer. Så hvis der er at vi engagerer 20 unge til at de får 

et kursus i new media og går ud og kommunikerer, så er de i virkeligheden de bedste agenter vi har.”

Her fremhæves ligeledes betydningen af netværkskommunikation, som et vigtigt middel til at formidle 

budskabet om organisationen eksternt.

Netværk

Det personlige netværk er essentielt for organisationen både i forhold til at tiltrække og fastholde frivil-

lige. Flere af vores informanter fortæller, at de er blevet opmærksomme på MS via deres personlige 

netværk, og i flere tilfælde er deres frivillige engagement baseret på en personlig opfordring. Dette 

gælder bl.a. Mikkel, som fortæller om, hvordan en kammerat opfordrede ham til at være frivillig:

”[S]å spurgte han, kan du ikke lige hjælpe til med det. Så jo, det kunne jeg godt, og så endte jeg med at 

komme med i det alligevel sådan mere fast.”

Dette bekræfter, at det personlige netværk er vigtigt at tænke ind i organisationens kommunikation, da 

det ofte er herigennem, de frivillige rekrutteres. Unge der allerede er frivillige i MS kan således gen-

nem personlige opfordringer og anbefalinger hjælpe med at styrke organisationens brand som attraktiv 

frivilligarbejdsplads. Dette gør dem til de mest troværdige ambassadører MS kan få, hvilket endnu en 

gang understreger, at de frivillige er en meget vigtig ressource for organisationen
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Derudover er det interne netværk afgørende for at fastholde og styrke de frivilliges engagement. Her 

har MS gjort overvejelser omkring etableringen af frivillignetværk på tværs af organisationens funk-

tioner og aktiviteter. Formålet er at sikre en større homogenitet inden for organisationen samt styrke de 

frivilliges indbyrdes kommunikation og udveksling af idéer og viden.

Ledelse

Ledelsen i organisationen har stor betydning for, hvordan den frivillige opfatter organisationen og det 

at være frivillig netop dér. I MS er de frivilliges nærmeste ledere frivilligkoordinator Frederik og medlem-

skonsulent nils. De indtager dermed en vigtig rolle over for de frivillige, hvor deres opgave er at sætte 

overordnede rammer for det frivillige arbejde samt opfordre til et fortsat engagement (bilag 11). Dette 

afspejles hos vores informanter, som lægger stor vægt på frivilligkoordinatorens rolle i MS, der har stor 

betydning for deres indsats og engagement:

”Han er fantastisk faktisk. Han er god til at rose og han er virkelig dygtig.”

Det viser vigtigheden af at give ros og skulderklap til de frivillige, således at de føler, at deres arbejde 

bliver værdsat og anerkendt. 

Facilities

MS’ flytning til nye og større lokaler44 haft en positiv effekt på de frivilliges tilknytning til organisationen 

og deres muligheder for udfoldelse og udvikling. Bl.a. har det betydet bedre muligheder for at afholde 

arrangementer i organisationen – både af faglig og social karakter, hvor såvel frivillige samt deltagere 

udefra har mulighed for at deltage. Derudover har de nye lokaler givet mulighed for at åbne en frivil-

ligt drevet café. en sådan café kan blive en mødeplatform for nuværende og potentielle frivillige og 

dermed fungere som et middel til rekruttering.

PR & events

MS har haft stor succes med at afholde forskellige events, som har givet organisationen omtale i pres-

sen og dermed skabt ekstern opmærksomhed. Især den årligt tilbagevendende fairtrade festival FAIR 

Fælled har givet MS stor omtale, hvilket bl.a. har ført til kåringen ”Byens Bedste Samvittighed” af AOk 

i 2008. FAIR Fælled er et godt eksempel på, hvordan events kan skabe positiv opmærksomhed, som 

kan være med til at øge interessen for organisationen og herigennem tiltrække flere frivillige. Festivalen 

er afhængig af frivillige hænder og med over 20.000 besøgende på dette års festival må det forventes 

at kunne høste nogle nye frivilligt engagerede. Vigtigheden ved at blive omtalt i pressen understreger 

kommunikationschef Vibeke Vinther:

”[O]g det er selvfølgelig via pressen at vi kommer ud og møder dem der ikke lige kender os i forvejen.”

44 jf. afsnit 2.1.6: Frivillige – MS.
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Udover FAIR Fælled har frivillige i MS med stor succes gentagende gange afholdt reggaeton fester, der 

fungerer som støttefester, hvor overskuddet går til skolegang til unge i el Salvador, hvor initiativtagerne 

selv har rejst. Disse fester kan ligeledes tiltrække nye interesserede til MS.

7.6.2 URk

URk fremhæver midler såsom infomøder og annoncering på bl.a. uddannelsesinstitutioner og i ma-

gasiner i deres arbejde med tiltrække nye frivillige (bilag 10). Imidlertid er det vigtigt, at organisationen 

benytter andre og mere alternative kanaler i formidlingen af deres budskaber, da organisationens res-

sourcer er begrænsede. 

Digitale medier

De digitale medier er en nem og billig måde at nå ud til mange på én gang, og det er også her, at den 

unge målgruppe er at finde45. Derfor er det afgørende, at organisationens hjemmeside er veletableret 

og velfungerende, samt at det er let at finde informationer om organisationens aktiviteter, og hvilke 

muligheder der er for at blive frivillig.

De digitale medier er ligeledes centrale for den interne kommunikation i URk, hvor der udover et ugen-

tligt nyhedsbrev er fokus på at skabe et dynamisk og lettilgængeligt intranet, som skal lette arbejdet 

for de frivillige og sikre en konsistent kommunikation på tværs af de forskellige aktiviteter og grupper. 

Tidligere landsformand Hanna Line fremhæver, at nyhedsmailen er en god måde at formidle aktuelle 

tilbud og tiltag inden for organisationen, så de frivillige hele tiden har en ”finger på pulsen”:

”Vi har jo vores nyhedsmail, som vi udsender hver uge, og jeg har på fornemmelsen, at det sådan, at, 

ja, at der er mange, der bruger den. Af dem, der i hvert fald sådan sidder overordnet. Altså sådan nogle 

som har lederposter og sådan noget (…) og så giver den et rigtig godt indblik i, hvor meget gang der er 

i foreningen lige nu og her.”

Flere af de frivillige i URk oplever imidlertid, at de mange digitale kommunikationskanaler skaber forvir-

ring, da informationer bliver kommunikeret flere gange via forskellige medier, hvilket betyder, at budsk-

aberne let kan drukne. Dette beskriver nanna, som opfatter kommunikationen i URk som kaotisk:

”Vi kan lægge ud med at fortælle, at vi har seks Facebookgrupper og vi har et intranet der ikke virker og 

et intranet undervejs som ikke virker endnu. Så har vi 10-15 hjemmesider og jeg ved ikke hvor mange 

groupcare grupper. Det betyder, at kommunikationen er kaotisk. Vi ved aldrig hvor det kommer fra og vi 

får den samme besked otte gange eller også så får vi den ikke.”

Denne fragmentering af kommunikationen får organisationen til at fremstå uprofessionel og ustruktur-

45 jf. afsnit 4.4: Generation Y og frivilligt arbejde.
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eret, hvilket kan have en negativ indflydelse på de frivillige. Der er dermed behov for strømligning af 

kommunikationen på tværs af organisationen. 

Netværk

Som nævnt ovenfor bidrager de digitale medier til videns- og erfaringsudveksling mellem de frivil-

lige på tværs af organisationens funktioner og aktiviteter. Dette vægtes højt i URk, hvor der arbejdes 

aktivt med at skabe synergi mellem de frivillige. erfaringer viser imidlertid, at mange frivillige ikke føler 

en tilknytning til organisationen men i højere grad til den enkelte aktivitet46. URk sigter derfor mod at 

skabe bedre rammer for, at de frivillige kan mødes på tværs af aktiviteterne (bilag 5). Her fremhæves 

de årlige møder i organisationen som vigtige fora for udveksling mellem de frivillige og for at skabe 

nye netværk. et andet tiltag i organisationen er den frivilligt drevne café Zusammen, som fungerer som 

mødested for de frivillige. Dog er det et problem, at det er de samme frivillige, som benytter caféen, 

hvilket nanna påpeger:

”Det er de samme, der kommer, og de synes, det er skønt og hyggeligt, og det er sådan dem, som 

sidder som formænd i tingene og er vant til at skulle køre et samarbejde, hvorimod at ham, der lige er 

lektiehjælper på en lektiecafé ude i Nordvest, han kommer ikke. Desværre.”

Dermed fungerer caféen ikke som et samlingspunkt for frivillige på tværs af organisationens aktiviteter, 

hvilket ellers kunne være en oplagt mulighed for at skabe et stærkt sammenhold. et sådant sammen-

hold er afgørende, da de frivilliges tilknytning til URk som organisation er vigtig for deres rolle som 

ambassadører for URk udadtil. Hvervning gennem anbefaling af allerede engagerede frivillige er som 

nævnt den mest troværdige form for rekruttering, og derfor er det vigtigt, at URk formår at udnytte de 

frivillige og deres personlige netværk som en kilde til nye frivillige. Dette fremhæver tidligere landsfor-

mand Hanna Line, som erkender betydningen af de frivilliges netværk:

”Vi ved det virker utrolig godt, det dér med, at man får det fra mund til mund. Det er også en af de 

bedste metoder til at få folk ind i frivilligt arbejde.”

Facilities

I forlængelse af ovenstående er café Zusammen en måde for nye og potentielle frivillige at lære organi-

sationen at kende. Interesserede kan komme i caféen og få en uformel snak med nuværende frivillige 

og på den måde få en fornemmelse af, hvad det indebærer at være engageret i URk. Udover mu-

ligheden for at åbne caféen har URk’s flytning givet organisationen bedre muligheder for rent fysisk at 

rumme det store antal frivillige, som er tilknyttet organisationen.  

Ledelse

Da lederne i URk selv er frivillige, gør URk meget ud af at skabe en stærk ledelseskultur, hvor de frivil-

lige, der besidder lederposter, udvikler såvel personlige som ledelsesmæssige kompetencer. Dygtige 

46 jf. afsnit 7.5.2: URk – budskab.
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ledere er en afgørende faktor i kvalitetssikringen af det frivillige arbejde. Derfor arbejdes der aktivt med 

at gøre det attraktivt at bestride en tillidspost, og ambitionen er at tilbyde en årlig lederuddannelse, 

som motiverer og udvikler dygtige ledere. Det er vigtigt at lederne formår at inspirere og motivere de 

andre frivillige, som er tilknyttet den enkelte aktivitet. Her er det også vigtigt, at de frivillige værdsætter 

hinandens arbejde, og at lederen såvel som den frivillige får ros og anerkendelse. Dette lægger nanna 

vægt på, idet hun mener, at alle skal anerkendes for deres frivillige engagement: 

”Når man først er frivillig, så skal man også have det at vide, at det er fantastisk at man gør det.”

PR & events

Hvis det frivillige arbejde omtales i pressen, kan det, udover at skabe generel opmærksomhed omkring 

organisationen, også fungere som et skulderklap til de frivillige, der står bag aktiviteten. pressedæknin-

gen giver dem en følelse af, at det arbejde, de udfører, har betydning, hvilket motiverer dem til at 

fortsætte i det frivillige arbejde. Dette bakker tidligere landsformand Hanna Line op, idet hun under-

streger vigtigheden af organisationens medieomtale:

”Og så er der de der indirekte måder, altså når vi kommunikerer eksternt i pressen og sådan noget. 

Altså, det tror jeg også betyder noget. Det betyder både noget for fastholdelsen, at man sådan tænker 

ej hvor fedt altså.”

Hvis URk’s aktiviteter dækkes af eksterne medier uden for organisationen, kan dette skabe opmærk-

somhed omkring aktiviteterne til potentielle frivillige. Det er derfor ikke uvæsentligt at få presseomtale 

omkring enten et enkeltstående event eller URk’s faste tilbud til børn og unge.

7.6.3 Opsamling

Hverken MS eller URk har et decideret budget til markedsføringsaktiviteter. Dermed er organisation-

erne afhængige af de frivillige kræfter, og det er afgørende, at de formår at nå ud til målgruppen med 

budskabet om organisation og de muligheder, der er for de frivillige. Her gør både MS og URk brug 

af de digitale medier, som er en forholdsvis let og effektiv måde at ramme en bred målgruppe på, og 

det er også her, de unge ”færdes”. Desuden kan det lette den interne kommunikation og bidrage til en 

større tilknytning mellem organisation og frivillige samt de frivillige imellem. Derudover er det person-

lige netværk en vigtig kilde til at hverve nye frivillige og sprede budskabet om organisationen, hvilket 

både MS og URk er opmærksomme på. Bl.a. har begge organisationer skabt nogle fysiske rammer, 

som giver plads til de frivillige, hvilket har stor betydning for deres tilknytning til organisationen. Det 

giver som nævnt også mulighed for at afholde arrangementer, hvilket er med til at styrke organisation-

ens profil over for såvel nuværende som potentielle frivillige. Sådanne arrangementer kan ligeledes 

skabe ekstern opmærksomhed omkring organisationen via mediedækning og omtale, hvilket kan være 

med til at øge kendskabet og interessen for organisationen blandt potentielle frivillige og samtidig 

styrke eksisterende frivilliges tilslutning. Det er derfor vigtigt, at MS og URk formår at udnytte disse 
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kanaler i arbejdet med at opbygge et stærkt brand over for både en intern og en ekstern frivilligmål-

gruppe.           

7.7 ydre forhold

De ydre forhold er vigtige at tage stilling til i arbejdet med at udtænke og implementere en employer 

branding-strategi. Generelle samfundstendenser samt markeds- og konkurrentforhold udgør vigtige 

betingelser og vilkår for organiseringen af det frivillige arbejde, som MS og URk må tage hensyn til i 

arbejdet med at tiltrække og fastholde unge frivillige.  

I kapitel 4 identificerede vi nogle af de forhold, som kendetegner samfundet i dag og i forlængelse 

heraf de forhold, der kendetegner den unge generation og deres tilgang til frivilligt socialt arbejde. kort 

fortalt er der tale om en større valgfrihed og dermed et større ansvar for den enkelte, hvor den største 

udfordring er at skabe en mening med tilværelsen ud fra de mange tilbud og muligheder, som findes i 

dag. Disse faktorer er afgørende for de frivillige organisationer, hvis frivilligorganisering og 

arbejdsbetingelser i høj grad er bestemt af disse forhold.

7.8 delKonKlusion

Med udgangspunkt i modellens forskellige analysepunkter har vi undersøgt de faktorer, vi mener er 

vigtige at tage højde for i arbejdet med employer branding i en frivillig kontekst, og som præsenterer 

nogle af de største strategiske og kommunikative udfordringer, de frivillige organisationer står over for 

i arbejdet med at tiltrække og fastholde unge frivillige. Således har vi gennem analysen identificeret 

nogle vigtige områder inden for de to organisationer, der præsenterer de muligheder og 

begrænsninger, som MS og URk oplever i forhold til at indtænke employer branding i organisation-

ernes strategiske og kommunikative tiltag over for de frivillige.

For det første kan der identificeres et behov for at skabe et mere professionelt fokus på arbejdet med 

de frivillige i både MS og URk. De frivillige er organisationernes vigtigste ressource, hvorfor det er 

afgørende, at de prioriteres på et strategisk niveau i organisationen. Her giver employer branding mu-

lighed for at skabe nogle formelle rammer omkring det strategiske arbejde med de frivillige. Heroverfor 

oplever både MS og URk, at der er behov for at skabe flere klare retningslinjer for det frivillige arbejde 

samt et større fokus på de muligheder og tilbud, der er for de frivillige. Hvis ikke disse kommunikeres 

tydeligt til de frivillige såvel internt som eksternt, kan det give begrænsninger i forhold til at tiltrække og 

fastholde de frivillige. Således kan en investering i strategisk employer branding effektivisere organisa-

tionens rekrutterings- og fastholdelsesmetoder.      

Derudover viser analysen, at både MS og URk oplever begrænsninger i forhold til deres synlighed som 

organisation, hvilket skaber begrænsninger i forhold til at engagere unge frivillige i deres arbejde. Der 

er hermed brug for et skærpet fokus på frivilligprofilen i organisationerne. Heroverfor oplever særligt 

MS, at der er behov for mere rum til de frivillige i organisationen og et større fokus på de frivilliges rolle. 
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I URk opleves der en fragmentering af organisationens kommunikation mellem de frivillige på tværs 

af organisationens funktioner som følge af den flade organisationsstruktur. Arbejdet med employer 

branding vil således kunne bidrage til et skærpet fokus på en strømlining af kommunikationen og en 

integration af en frivilligprofil i organisationen.

 

Målgruppens karakteristika er vigtige at kende og forholde sig til i arbejdet med en effektiv employer 

branding-indsats. I dette tilfælde har begge organisationer med en ny generation – Generation Y – at 

gøre, der har visse forventninger til det frivillige arbejde, som organisationerne skal være opmærksom-

me på at kunne indfri. Både MS og URk formulerer her overvejelser omkring den unge målgruppe og 

deres behov og ønsker, som de aktivt søger at inddrage i deres frivilligorganisering.

Budskabet om organisationen er væsentligt at definere, da det handler om at skabe en unik frivillig-

profil, der tiltrækker og fastholder det frivillige engagement. Både MS og URk er kendetegnet ved et 

stærkt organisationsgrundlag og værdisæt, som skaber nogle stærke rammer for det frivillige arbejde, 

der samtidig er med til at adskille organisationernes arbejde fra andet frivilligt arbejde. Med et skærpet 

fokus på at opbygge et attraktivt volunteer brand skal denne unikke identitet fremhæves og kobles 

med de muligheder og tilbud, organisationen udbyder. Her kan både MS og URk med fordel slå på 

den symbolværdi, der ligger i de to organisationers arbejde og formål, som i høj grad er med til at 

forklare de frivilliges engagement. 

Organisationerne skal være opmærksomme på de muligheder, der er for at formidle budskabet, så det 

rammer målgruppen på bedste vis og appellerer til både interne og eksterne målgrupper. Det handler 

om at eksplicitere og kommunikere organisationens budskabsplatform og dermed opbygge et stærkt 

volunteer brand. Her er det vigtigt at der fokuseres på alternative medier som netværk og webbaser-

ede kanaler, der er optimale kanaler i arbejdet med en ung målgruppe, som både MS og URk arbejder 

aktivt med.

endelig må organisationerne forholde sig til de ydre forhold og omstændigheder, der præger de bet-

ingelser og vilkår, organisationerne opererer ud fra. Her er det vigtigt at tage højde for, hvilke andre 

muligheder og tilbud der er for frivilligt arbejde, og hvad kravene og forventningerne er til organisation-

erne, så der kan sættes ind dér, hvor der er behov for at gøre en indsats – og hvor der kan gøres en 

forskel. 

7.9 handlingsanBefalinger

på baggrund af vores teoretiske grundlag og empiriske indsigt samt en kobling af disse tilgange via 

analysen vil vi nu samle denne viden i en række handlingsanbefalinger og kommunikationstiltag til 

frivillige sociale organisationer, som primært retter sig mod en ung frivilligmålgruppe. 
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7.9.1 Støt det personlige projekt

Det er først og fremmest væsentligt, at organisationerne kender deres målgruppe for at kunne kom-

munikere et specifikt budskab. Her udgøres både MS og URk’s målgruppe af Generation Y, hvor fokus 

på det personlige projekt er et centralt kendetegn. Dette fokus er vigtigt i forhold til organisationernes 

kommunikation til såvel potentielle som eksisterende frivillige. Dermed skal MS og URk i deres kom-

munikation og budskaber konsekvent eksplicitere, at organisationerne giver nogle unikke muligheder 

for personlig og faglig udvikling, som er vigtige byggesten i de unges personlige projekt. Alle tiltag over 

for de frivillige bør desuden funderes på tværs af organisationen på såvel et strategisk som et opera-

tionelt niveau, så der sikres en integration af volunteer brandet. Derfor er det vigtigt, at organisation-

erne skaber rammerne for de unges udfoldelse. I de unges idealverden er organisationen et væksthus, 

der stiller lokaler, viden og netværk til rådighed i et inspirerende frivilligmiljø. 

7.9.2 Skab (virtuelt) rum for erfaringsudveksling og netværksdannelse

et vigtigt aspekt er, at de unge frivillige udvikler sig gennem deltagelse i praktiske opgaver eller ved at 

dele viden med hinanden. I den forbindelse efterlyser de rum, hvor de kan udveksle viden og erfaring-

er. Her er en oplagt mulighed et virtuelt netværk for organisationen, der kan fungere som mødested for 

de unge, og som en vidensbase med praktisk information og vejledning samt oplysninger om fælles 

aktiviteter mm. Udover et virtuelt mødested, er et fysisk mødested for de frivillige væsentligt. et sådant 

mødested har betydning for de unges tilknytningsgrad til organisationen, da de dermed får et sted at 

mødes på tværs af aktiviteter og dermed i højere grad får fornemmelsen af at være en del af noget 

større frem for blot en enkelt aktivitet.

7.9.3 Operer på de frivilliges præmisser

De unge lægger ikke vægt på medlemskab, men søger mere specifikt formål og projekter, som de kan 

engagere sig i inden for et begrænset tidsrum uden at binde sig i et formelt medlemskab. De unge 

anser generelt ikke organisationens sag og formål som et mål i sig selv, men betragter snarere organi-

sationen som et redskab til at realisere deres eget personlige projekt. De sætter dermed deres eget 

individ i centrum – men skal ikke opfattes som egoister. De efterspørger blot rum til personlig udvikling 

og udfoldelse. Disse faktorer er organisationerne nødsagede til at tage højde for, og det er dermed en 

fordel, hvis de frivillige har mulighed for at få deres idéer realiserede og føler, at deres forslag til projek-

ter bliver taget seriøst.

7.9.4 Anerkend kortvarigt engagement

De unges engagement er sjældent langvarigt. Dette har URk søgt at vende til noget positivt, idet 

organisationen ser den store gennemstrømning som en kilde til ny energi og nye initiativer. Det kræver 

imidlertid, at organisationen er opmærksom på, at nye frivillige bliver introduceret til organisationens 

arbejdsgange og formelle rammer, så kvaliteten i arbejdet sikres. kortvarige engagementer betyder 

dog, at organisationen skal være opmærksom på, at der jævnligt skal rekrutteres nye frivillige, således 

at organisationen ikke risikerer at erfaringer og viden ikke bliver givet videre fra forhenværende til nye 

frivillige.
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7.9.5 Skab nogle faste rammer – men støt initiativer og engagement

Der er en tendens til, at de unge prioriterer at indgå i projekter og frivillignetværk med andre unge. 

Derfor er det vigtigt, at en organisation som MS giver plads til, at unge kan udfolde sig sammen med 

andre unge for at virke attraktiv. Heroverfor er det afgørende for de unge, at vejen fra idé til handling er 

kort. Behovene som udspringer af den praktiske virkelighed skal sætte de formelle rammer for arbej-

det. Derfor efterlyser de plads til organisatorisk nytænkning og fleksibilitet og enkle, men konsekvente, 

rammer for arbejdet i stedet for omgængelige processer, lange møder og mange udvalg. 

7.9.6 Benyt alternative kommunikationskanaler

For at rekruttere nye frivillige blandt den unge målgruppe, er det essentielt at være til stede, der hvor 

de unge færdes – både fysisk og virtuelt. Derudover er det vigtigt at vælge kommunikationskanalerne 

med omhu, så budskaberne ikke drukner, fordi der bliver overkommunikeret. når der skal tiltrækkes 

nye frivillige, bør organisationerne være opmærksomme på den ressource organisationen har i form 

af de allerede tilknyttede frivillige. Disse frivillige fungerer som ambassadører for organisationen og er 

dermed troværdige afsendere af information om det frivillige arbejdes indhold og omfang.      

Disse handlingsanbefalinger skal ses i lyset af den tilgang til employer branding, som ligger i vores 

betegnelse volunteer branding, hvor der i højere grad tages udgangspunkt i den frivilliges behov og 

forventninger til arbejdet end i organisationens egentlige karakteristika og specifikke behov. Dertil kom-

mer, at de frivillige organisationer står over for en ny og mere krævende generation af frivillige, som 

har nogle særlige krav til arbejdet. Med et fokus på volunteer branding kan organisationerne således 

arbejde strategisk med at integrere disse forhold i organiseringen af det frivillige arbejde, hvilket ideelt 

set både vil sikre de frivilliges engagement og dermed organisationens fremtidige virke samt positio-

nere organisationen over for unge frivillige. 
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Kapitel 8
disKussion 

I analysen har vi forenet afhandlingens to tilgange, hvor vi har identificeret de muligheder og begræn-

sninger, der er for at anvende employer branding i frivillige organisationer i arbejdet med at tiltrække 

og fastholde unge frivillige. på baggrund heraf har vi formuleret en række handlingsanbefalinger, der er 

funderet i vores fortolkning og analyse af det teoretiske og empiriske grundlag og dermed et udtryk for 

en subjektiv vurdering. Det er derfor nødvendigt at forholde sig kritisk til de vurderinger og anbefalin-

ger, vi når frem til ud fra vores analytiske og metodiske tilgange. 

For det første kan man stille spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er relevant at tale om employer 

branding inden for en frivillig kontekst og i forlængelse heraf, om der er grundlag for at udvikle en 

decideret employer branding-tilgang med afsæt i en frivillig organisation. Det er væsentligt at forholde 

sig til den kompleksitet, der præger den frivillige sektor, som består af en lang række forskellige organi-

sationstyper og foreningsformer med forskellige formål og målgrupper. Med afsæt i det frivillige sociale 

arbejde og en ung målgruppe har vi vinklet vores afhandling ud fra de kendetegn og karakteristika, der 

gør sig gældende inden for disse specifikke områder, og vores konklusioner er derfor baserede på et 

lille udsnit af den samlede sektor. Vi har anvendt to casestudier i undersøgelsen, hvilket gør det lettere 

at identificere generelle tendenser47. Herudover er det vigtigt at forholde sig kritisk til den anvendte 

teori. employer branding er et nyt felt, som stadig er under udvikling, hvorfor det teoretiske og meto-

diske grundlag endnu er meget begrænset. Derfor må de teorier og metodiske værktøjer, vi baserer 

vores undersøgelse på, nøje overvejes. Heroverfor er det interessant at forholde sig til spørgsmålet 

om, hvorvidt man kan tale om en helt ny teori inden for det frivillige felt baseret på idéen om volunteer 

branding. på dette grundlag vil vi følgende uddybe disse kritiske overvejelser.

8.1 employer Branding – en god inVestering?

på baggrund af analysen og handlingsanbefalingerne vurderer vi, at der er grundlag for at arbejde 

med employer branding i MS og URk. Begge organisationer oplever, at der er behov for at skabe et 

mere professionelt fokus omkring de frivillige i organisationen. principperne fra employer branding er 

anvendelige, idet der gives formelle retningslinjer og metoder til, hvordan organisationen kan styrke sin 

profil over for de frivillige. Det handler om at ensrette kommunikationen over for både eksisterende og 

potentielle frivillige og derigennem skabe en tæt sammenhæng mellem organisationens funktioner og 

aktiviteter, hvor de frivilliges rolle defineres klart. 

et vigtigt aspekt i arbejdet med employer branding i en frivillig kontekst er, at frivillige organisationer 

ofte kendetegnes ved at arbejde for én særlig mærkesag. Det giver organisationen en unik identitet, 

der kan kommunikeres klart og konsistent – og som dermed kan være med til at opbygge et stærkt 

47 jf. 3.3.1: Metodemæssig anvendelse af teori.
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volunteer brand. Således er der en stor sammenhængskraft mellem organisationens indsatsområde og 

dens frivillig-brand. Dette giver en fordel i arbejdet med employer branding, da forudsætningen for at 

opnå synergi mellem organisationens unikke identitet og rollen som frivillig er særlig stor. Det er essen-

tielt, at organisationen lever op til sin egen mærkesag, da troværdighed i employer branding budska-

bet er en vigtig forudsætning for at opbygge en stærk frivilligprofil. Hvis ikke organisationen formår at 

koble det overordnede budskab til sine aktiviteter og ageren i det omgivende samfund, vil dette højst 

sandsynligt resultere i en svækket position blandt frivillige og medlemmer samt potentielle frivillige. 

Denne dimension understreger således endnu en vigtig grund til, at det kan være strategisk klogt at 

indtænke employer branding i en frivillig sammenhæng. på baggrund af disse overvejelser vurderes 

det, at employer branding er en god investering for en frivillig organisation i arbejdet med at tiltrække 

og fastholde frivillige.

Dog er der forskellige faktorer, der er vigtige at tage højde for i forhold til afhandlingens undersø-

gelse. De konklusioner og anbefalinger, vi når frem til, er vinklet og fortolket i forhold til det teoretiske 

og empiriske grundlag, som er baseret på det frivillige sociale arbejde og de behov og ønsker, der 

kendetegner Generation Y. Således er afhandlingens analytiske slutninger præget af denne tilgang til 

employer branding-feltet. Dog bidrager det komparative perspektiv med afsæt i to caseorganisationer 

til et mere generelt resultat, hvilket er med til at styrke afhandlingens konklusioner. Trods forskelle i 

organisationsstruktur og frivilligorganisering indikerer begge cases, at der er behov og grundlag for at 

arbejde mere strategisk og målrettet med tiltrækning og fastholdelse af frivillige, hvilket er med til at 

styrke vores antagelse om, at employer branding er en god investering. 

Havde afhandlingen haft fokus på en anden type organisation og en anden form for frivilligt arbejde 

med en anden målgruppe, ville resultaterne sandsynligvis være faldet anderledes ud. eksempelvis 

kunne et casestudie af ældresagen og en ældre frivilligmålgruppe lede os til nogle andre konklusioner. 

Derfor kan man overveje, om der virkelig er grundlag for at udarbejde en ny strategi og tilgang til em-

ployer branding-feltet inden for en frivillig kontekst, eller om den allerede eksisterende tilgang til feltet 

er holdbar. en væsentlig pointe i denne sammenhæng er, at den metodiske tilgang, som vi baserer 

vores undersøgelse på, ikke er udtryk for en one-size-fits-all tilgang, men at den skal vurderes og til-

passes den enkelte organisations situation og karakteristika 48. 

48 jf. kapitel 6: praktisk anvendelse af employer branding.
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Således er der et stærkt grundlag for at kunne overføre denne tilgang til en frivillig organisation. 

Imidlertid er employer branding-teorien udviklet inden for det ”normale” arbejde under ”normale” 

arbejdsvilkår og forudsætninger, hvorfor man må formode, at der ligger nogle markant anderledes 

faktorer til grund for det frivillige arbejde, der må tages højde for i en employer branding-proces. Dette 

understreger, at der er et grundlag for at skabe en særskilt ramme omkring en employer branding-ind-

sats inden for det frivillige arbejde med udgangspunkt i volunteer branding-tankegangen. Til trods for 

at organisationsformer og indsatsområder inden for den frivillige sektor divergerer er der en lang række 

fællestræk, som kendetegner den frivillige sektor og derfor kræver en særlig tilgang. 

et andet og meget væsentligt aspekt i denne sammenhæng er de karakteristika, der kendetegner 

Generation Y. Der er tale om en generation, som er meget individualistisk, hvis største udfordring er at 

skabe og udleve et personligt livsprojekt. Derfor stiller Generation Y en lang række krav til omgivelser 

og relationer. Det betyder, at generationen ikke i lige så høj grad som foregående generationer skelner 

mellem arbejde og fritid og de behov og forventninger, der ønskes opfyldt i disse sammenhænge, men 

at generationen kendetegnes ved en mere dynamisk tilgang til livet, hvor der forventes udfordringer 

og faglig og personlig udvikling. Både inden for erhvervslivet og i de frivillige organisationer må man 

forholde sig til denne generation nu og navnligt i fremtiden. Dette er således endnu et argument for, at 

principperne fra employer branding kan anvendes i en frivillig sammenhæng, da det i høj grad er de 

samme betingelser og krav fra målgruppen, som organisationerne må forholde sig til – hvad enten de 

er baseret på lønnet eller frivillig arbejdskraft.

8.2 en KritisK tilgang til teorien

Ud over de kritiske overvejelser i forhold til afhandlingens tilgange og konklusioner er det væsentligt at 

tage højde for det teoretiske fundament og afhandlingens teoretiske anvendelse, da employer brand-

ing er et nyt felt under udvikling. Forskningen inden for feltet er meget begrænset og det praktiske 

sammenligningsgrundlag er ligeledes endnu meget tyndt. Vi er som sagt heller ikke bekendt med, om 

der er frivillige organisationer med erfaring inden for strategisk employer branding. Disse forhold gør 

processen omkring afhandlingens genstandsfelt mere vanskelig at forholde sig til, og der kan derfor 

drages tvivl om de konklusioner, som vi kommer frem til. Imidlertid ligger employer branding tæt op af 

corporate branding, som er et begreb, der efterhånden er blevet meget udbredt og anvendt inden for 

en lang række organisationssammenhænge. Tilgangen til employer branding må derfor ses i relation til 

corporate branding-teorien, der bygger på en integreret organisationsforståelse49, der også kendetegn-

er den måde, hvorpå employer branding forstås i denne afhandling. Dette skaber således et stærkere 

grundlag for afhandlingens teoretiske anvendelse af begrebet. 

Afhandlingens analyser er baseret på den metodiske tilgang til employer branding-processen, som 

engelund og Buchhave præsenterer. Dette indebærer endnu nogle kritiske overvejelser, da der for det 

første kan drages tvivl om denne tilgang, og da der for det andet kan stilles spørgsmålstegn ved vores 

49 jf. 5.2: Introduktion til branding feltet: fra produkt til medarbejder.
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egen tolkning. engelund og Buchhave bygger deres metodiske og praktiske tilgange og anbefalinger 

på deres egne erfaringer. Da feltet endnu er meget nyt, er det svært at vurdere analyseredskabernes 

og modellernes anvendelighed og gyldighed, da sammenligningsgrundlaget er meget snævert. Dog 

gives der en række konkrete værktøjer som engelund og Buchhave opstiller til employer branding-

processens forskellige niveauer og faser med et særligt fokus på en kommunikationsfaglig tilgang. 

Dette udgør et vigtigt argument for at lade afhandlingen tage afsæt i denne tilgang. Vi har på baggrund 

af vores indsigt i det frivillige sociale arbejde og den unge målgruppe udledt de faktorer, vi mener er 

særligt relevante i denne kontekst. Man kan her argumentere for, om vi burde have holdt os inden for 

de allerede eksisterende analysemodeller og metodiske værktøjer. Her vender vi igen tilbage til diskus-

sionen om, hvorvidt der er behov for at udvikle en decideret volunteer branding-tilgang. 

8.3 idéen om Volunteer Branding 

Afhandlingens problemstilling er funderet i spørgsmålet om, hvordan principperne fra employer brand-

ing kan anvendes i en frivillig sammenhæng med henblik på at tiltrække og fastholde unge i det frivil-

lige arbejde. Her har vi på baggrund af en indsigt i det frivillige felt og employer branding teorien udledt 

nogle faktorer, vi mener er vigtige at forholde sig til i arbejdet med at skabe en attraktiv 

frivilligarbejdsplads og herigennem opbygge et stærkt volunteer brand. på baggrund af dette er det in-

teressant at forholde sig til idéen om volunteer branding, og om den adskiller sig fra employer branding 

i en sådan grad, at der er tale om en ny teori. Disse overvejelser bunder i høj grad i de betragtninger, vi 

har gjort i de foregående afsnit. Til trods for at vores empiriske grundlag er begrænset til ét særligt felt 

og én særlig målgruppe, og at det teoretiske felt inden for employer branding er meget nyt og stadig 

under udvikling, mener vi, at der er grundlag for at udvikle et særligt volunteer brand inden for en frivil-

lig organisationssammenhæng, som tager afsæt i de forhold og vilkår, der kendetegner det frivillige 

arbejde og særligt den nye generation af frivilliges forventninger til det frivillige arbejde. Trods de unges 

krav til deres omgivelser, uanset hvilke relationer og sammenhænge der er tale om, er det et faktum, 

at der ligger nogle andre faktorer til grund for det frivillige arbejde end det ”normale” arbejde. Disse er 

væsentlige at tage højde for i de frivillige organisationers arbejde med at fastholde og tiltrække frivil-

lige, hvor principperne fra employer branding kan udgøre et stærkt fundament for en videreudvikling 

af begrebet volunteer branding og arbejdet med at skabe et decideret volunteer brand. Her er det igen 

væsentligt at understrege den betydningsmæssige forskel, som ligger i begreberne employer branding 

og volunteer branding, hvor fokus flyttes fra arbejdsgiveren til arbejdstageren. 

engelund og Buchhaves anbefalinger og metodiske værktøjer bygger på en grundig tilgang til feltet og 

kan derfor fungere som et solidt afsæt for arbejdet med volunteer branding. Imidlertid er deres metod-

er primært funderet i en kommunikationsfaglig tilgang, hvilket begrænser anvendelsen, da de organisa-

toriske og ledelsesmæssige perspektiver er essentielle aspekter i udviklingen af en decideret volunteer 

branding-tilgang. Dog er grundstenen lagt, og med idéen om volunteer branding er der hermed lagt an 

til et nyt perspektiv inden for employer branding-feltet.
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Kapitel 9
KonKlusion

Afhandlingen har undersøgt anvendelsen af employer branding inden for en frivillig kontekst baseret på 

følgende problemformulering:

Hvordan kan principperne fra employer branding anvendes i en frivillig sammenhæng i forhold til at til-

trække og fastholde unge frivillige, og hvilke strategiske og kommunikative udfordringer står de frivillige 

sociale organisationer over for i forhold til at tiltrække og fastholde unge i et postmoderne samfund?

Med udgangspunkt heri har vi struktureret afhandlingen ud fra tre analysetrin. For det første har vi 

på baggrund af et teoretisk grundlag givet en karakteristik af den unge generation i det postmoderne 

samfund og de forventninger og krav, denne generation stiller til frivilligt arbejde. For det andet har vi 

redegjort for employer branding-feltet og den praktiske anvendelse af strategisk employer 

branding. For det tredje har vi foretaget en kobling af disse felter ud fra den viden, vi har tilegnet os 

gennem vores teoretiske og empiriske undersøgelse med henblik på at kunne afklare, hvordan em-

ployer branding kan anvendes i en frivillig sammenhæng. 

på baggrund af disse analysetrin har vi identificeret en række forhold, der kendetegner de unge frivil-

lige i dag. Her fremstår det personlige projekt, behovet for ejerskab og frihed til at vælge som centrale 

faktorer, der har stor indflydelse på det frivillige engagement. Derudover har de unge høje forventninger 

til deres omgivelser og de relationer, de indgår i. Det gælder også deres tilgang til det frivillige arbejde, 

som i høj grad er baseret på de unges egne præmisser. Dette stiller de frivillige organisationer over for 

en række strategiske og kommunikative udfordringer, idet organisationerne må forholde sig til de un-

ges behov og ønsker, der må indtænkes på såvel et strategisk som et praktisk niveau. I forlængelse af 

dette viser vores casestudier, at både Mellemfolkeligt Samvirke og Ungdommens Røde kors har behov 

for et mere professionelt fokus omkring de frivilliges rolle i organisationen, hvilket også i høj grad har 

indflydelse på, hvordan organisationen opfattes som frivilligarbejdsplads blandt de unge.

Heroverfor har vi gennem en teoretisk og praktisk indsigt i employer branding-feltet opnået viden om, 

hvordan organisationer kan arbejde strategisk med at skabe et stærkt varemærke som arbejdsplads 

med det formål at fastholde og tiltrække medarbejdere. på baggrund af dette sammenstillet med vores 

viden om det frivillige sociale arbejde og de unges forventninger hertil, har vi adopteret principperne fra 

employer branding og anvendt dem i en frivillig sammenhæng under betegnelsen volunteer branding. 

Således har vi integreret det frivillige perspektiv med employer branding-teorien og herudfra udviklet et 

grundlag for, hvordan de frivillige organisationer kan arbejde strategisk med at fastholde og tiltrække 

unge frivillige.
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Med afsæt i dette perspektiv har vi på grundlag af nogle konkrete faktorer i det praktiske arbejde med 

employer branding opstillet handlingsanbefalinger til, hvordan det strategiske arbejde med at tiltrække 

og fastholde unge frivillige kan forbedres. Her lægger vi særlig vægt på de forhold, unge forbinder med 

en attraktiv frivilligarbejdsplads, hvor behovet for ejerskab og indflydelse og muligheden for personlig 

og faglig udvikling samt udfoldelse er centrale faktorer. Det er afgørende at organisationen forholder 

sig til og integrerer disse faktorer i arbejdet med de frivillige, hvilket en investering i employer branding 

kan bidrage til. Dette særlige fokus på de unges behov cementeres i betegnelsen volunteer branding, 

som til forskel fra begrebet employer branding tager afsæt i den enkelte frivillige og ikke i organisa-

tionen. Denne tilgang er væsentlig, da arbejdet med at tiltrække og fastholde unge frivillige kræver en 

forståelse af de unges behov og ønsker snarere end et fokus på organisationens specifikke behov. 

Dertil kommer, at frivilligt arbejde til forskel fra lønnet arbejde i højere grad er baseret på den frivilliges 

personlige interesse og engagement, hvorfor den frivilliges ønsker bør prioriteres.

Det er væsentligt, at den frivillige organisation lever op til de budskaber, der kommunikeres til frivil-

ligmålgruppen, da troværdighed er en vigtig forudsætning for at opbygge en stærk frivilligprofil. Her er 

et vigtigt aspekt, at den frivillige sociale organisation ofte varetager én særlig mærkesag, som i højere 

grad er knyttet til nogle unikke værdier end nogle egentlige aktiviteter, hvorfor symbolværdien i det 

frivillige arbejde er særlig afgørende. Det betyder, at der er en stor sammenhængskraft mellem organi-

sationens indsatsområde og dens frivilligprofil, hvilket giver en fordel i arbejdet med employer brand-

ing, da forudsætningen for at opnå synergi mellem organisationens unikke identitet og rollen som 

frivillig er særlig stor. Oftest er det også værdien i det frivillige arbejde og følelsen af at gøre en forskel, 

der lægger til grund for de frivilliges engagement.

Således kan vi konkludere, at frivillige sociale organisationer med fordel kan anvende principperne 

fra employer branding, da det giver en række fordele og muligheder i arbejdet med at skabe en unik 

frivilligprofil og hermed et stærkt volunteer brand, som skiller sig ud og fremstår skarpere blandt såvel 

eksisterende som potentielle frivillige.
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Kapitel 10
perspeKtiVering

Med afhandlingens fokus på anvendelsen af employer branding inden for en frivillig kontekst og in-

troduktionen af begrebet volunteer branding lægges der op til videre forskning inden for feltet. Vi vil her 

præsentere nogle af de perspektiver, vi mener er oplagte at tage fat på. 

 

Afhandlingen er baseret på en kommunikationsfaglig tilgang, hvorfor fokus har været på de kommu-

nikationsmæssige elementer i employer branding-processen. Heroverfor er det væsentligt at inddrage 

organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter i arbejdet med at udvikle en decideret teori baseret på 

idéen om volunteer branding. Her indgår organisationskultur og identitet som vigtige aspekter, der 

kunne være interessante at undersøge i en frivillig sammenhæng for at give et bredere perspektiv på 

anvendelsen af employer branding i en frivillig organisation. på baggrund af en sådan undersøgelse 

ville der være et større grundlag for at udvikle en model, som samler og integrerer de forskellige el-

ementer, der er væsentlige at tage højde for i arbejdet med at opbygge et volunteer brand. 

Genstandsfeltet for afhandlingen er den nye generation af unge frivillige og det frivillige sociale arbejde. 

Her kunne det være oplagt at foretage en større undersøgelse, hvor der inddrages en bredere mål-

gruppe og et større udsnit af organisationer inden for den frivillige sektor. Dette ville udgøre et stærkere 

grundlag for at undersøge og vurdere anvendelsen af employer branding inden for en frivillig kontekst. 

Derudover ville det være relevant at foretage en større sammenligning af det lønnede arbejde og det 

frivillige arbejde og de behov og motivationsfaktorer, der ligger til grund herfor med henblik på at 

identificere forskelle og ligheder, der har betydning for udviklingen af en teori baseret på konceptet om 

volunteer branding. 
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Bilag 2:
Briefing paper – follow up on the ms memBers strategy 2008-2011 
(yearly adaptations) agreed decemBer 2007

1

Briefing paper – Follow up on the MS members strategy 2008-2011 (yearly adaptations) 
agreed December 2007.

Paper made by Campaign Coordinator, Nils Brøgger Jakobsen. June 2009 

Much has happened within MS since the members strategy was adopted late 2007. Most significant 
is the fact that MS is again growing after years with cutbacks. Based on the positive development, 
and a wish to find new locations, MS has since the beginning of 2009 been located in new 
surroundings at Nørrebro. This has improved the physical surroundings of MS and made the 
organization more appealing to volunteers and active members.

Based on the members strategy progress has been achieved but there are still difficulties achieving 
some of the stated goals. See below for elaborations.

Integration of volunteers: 
There have been significant improvements when it comes to integrating volunteers and active 
members in our campaign activities. Today active members are seen not just a goal in itself but as a 
mean to build successful campaigns and get our message across to the Danish population. 
Previously member activities where less integrated with the MS work in general. Examples of 
integration are the national collection day where app. 2300 volunteers and active members take part. 
Another example could be Fair Fælled – a festival that would be impossible without the 
contribution of active members. Other examples could be easily mentioned. 

When designing a MS campaign, it is today an integrated thinking to involve active members. 
Besides from the program- and administrative department of MS all departments of MS 
Copenhagen rely on the contribution of volunteer resources. The new location has played a very 
positive impact in achieving this but also the understanding of the volunteers has changed. 
Volunteers are today seen as a significant resource. It has however proven to be a continuing 
challenge to get our program work integrated in our campaign activities and work with volunteers. 
This is a ongoing challenge which is also highly related to the membership of Action Aid. Though 
initiatives have been taken it is still very difficult to get returned DW’s integrated as a resource in 
our work.

Description of the volunteers. 
The work with members is based on the assumption that members are active in our organisation 
because they support the mission, vision and goals of MS. Besides from this we are very aware that 
the volunteers spend their hours engaged with MS based on three ambitions: they want to contribute 
to social change – they want to learn new competencies – and they want to be part of a social 
network.

Since the members strategy was agreed we have noticed that the thinking of being active in MS has 
gotten a much more positive appeal – MS has got a more positive brand. A lot more people are 
showing an interest in the work done by MS and they want to get involved. We have improved our 
ability to give the members competencies and rather than just seeing this as an investment in their 
resources we see this as an integrated part of our work. This is thanks to the establishment of the 
“Training for Change” unit. Thanks to the new locations and a larger flow of mainly young people 
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we have succeed in creating an atmosphere where volunteers enjoy coming and a place where 
volunteers build their social network. Lately volunteers have created some very successful thematic 
parties.

Though having invested a lot in capacity-building of the volunteers we still have difficulties in 
growing groups of volunteers that take their own initiative regarding a political topic relevant for 
the work of MS. It still takes quite a lot of resources from the secretariat to facilitate the different 
groups and little initiative is taken unless strongly supported from the secretariat – parties being an 
exception.

This tendency has many reasons. First of all the secretariat has little resources and it has been 
proven difficult to facilitate more than 2-3 groups for each of the persons working with volunteers. 
Based on this tendency staff working with volunteers can be seen as a bottle neck since they only 
have limited resources and have other roles to play than just servicing the members. If the 
volunteers are not very well facilitated we see the volunteers very fast disappear. Though resources 
are invested in facilitating the volunteers we often see them disappear anyway. This has been a 
frustrating and de-motivating experience for the secretariat staff working with the volunteers. Part 
of the explanation is also based on the volunteers not necessarily being very political – they are 
more to be described as do-gooders – or they do not find MS as the right place to do their political 
work. This might also be due to MS not involving in political issues such as the Iraqi refugees in the 
Brorsons Church. The members show a limited interest in the organisational and political 
development of MS. Little interest in shown in the general assembly. When asking volunteers to 
take part in a planned activity they show up – the challenge is to create activities that can include 
volunteers.

New tendencies. 
We see a tendency that more and more of our core volunteers are persons who have travelled with 
Global Contact or have taken part in our training activities. This reflects our strategy to build an 
organisation where volunteers at all times are being invited to new possibilities and that you see a 
relationship between these. We are aiming for an organisation where you during high school are 
introduced to the work of MS. Hereafter you Travel with GC. After this you get involved with 
fundraising and campaign activities and take part in our training activities. Finally you become a 
trainer and so on. We see a tendency towards the above – this is a positive result of an increased 
integrating of Global Contact, Training for Change and campaigns.

As part of the strategy -appealing to the wish for competencies among the volunteers - several 
debates have been held within MS. Several of these have been very successful, lots of participants, 
but we see a big turnover of people rather than a permanent crowd coming over and over again. It is 
positive and part of the strategy that we attract new people but we would be glad if we to a larger 
extent succeeded in getting them integrated. Based on the social interest and different interest of the 
members we have created forums for both young and more experiences members.

Over the last years we have continuously worked on improving our mail correspondence with the 
members, volunteers and other people interested. Thanks to this we have gotten a lot more people 
signed up. App. 8500 people now receive our newsletter – due every second week. 2500 people are 
signed up for our other mail lists. This is a significant improvement but this has also meant that the 
type of communication has been changed. When the list not long ago had a couple of hundred 
readers you could communicative different than what you do today. We see that more materiel from 
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MS is being send out on the list, and get an overall positive feedback on this, but we also see that a 
smaller percentage of people show up than what we saw earlier – again what we see is a large 
turnover of new people and not core volunteers as we saw earlier. Where we earlier had complaints 
of to little activities taking place we now receive complaints over to many ms-activities been 
announced. This tendency is also reflected in the MS calendar on the web. 

Though improvements have been made on the web regarding involvements of volunteers – more 
initiatives have been planned and there is still room for improvements. Chat forums and alike for 
the different groups have yet not been established.

MS outside Copenhagen. 
Outside Copenhagen we still have lots of problems getting more volunteers. In Aarhus we have 
been very successful establishing a network on volunteers – this was build up by a part time 
employed student who did a really good job. Since she recently had to quit her job new people have 
been hired to replace her – the amount of resources spend in Aarhus has been up-scaled. The part 
time student in Odense has also recently quiet her job. She has been employed since October 08 and 
has faced difficulties in establishing a sustainable group of volunteers. It is being considered what 
initiatives should be taken in Odense. At different occasions we see that members of MS take 
initiatives related to MS. An example is Sven Brandt who has been active in making Haderslev a 
Fair Trade city. The Fair trade Campaign is a good example, of a campaign build in a way so that 
volunteers can work with campaign in their local surroundings. Besides from initiatives carried out 
by key individuals and activities related to the national collection we have little activities outside 
Copenhagen. Due to the moving of the secretariat it has been a priority of spring 2009 to get the 
secretariat up and running – this priority might have had a negative impact on our presence in 
Denmark outside Copenhagen. At present time we have 8-10 groups running. Many of these are 
based in Copenhagen and many are related to campaigns rather than permanent groups.

Statistics:
As part of the strategy we have tried to develop measurement of the turnover of volunteers in the 
organisation. This has proven to be a challenging experience since it is difficult to put people in 
boxes. In appendix 2 you find the results of volunteers involved year 2008 and you find the result 
for the first three month of 2009. The presented numbers most be seen as a qualified guess since we 
do not have the names of all the people counted in the figure. Besides from this many of the people 
might be the same – if the same person has been to two debates – this person counts as two persons.

It appears from appendix 2 that we had less core volunteers involved compared to our goal. On the 
other hand we had lots of volunteers engaged in separate tasks. Altogether the total workforce of 
volunteers equals 77 man years. A total of close to 25.000 people was in one way or another 
engaged in the work of MS and in average they spend 6 hours.

In appendix 3 you see the figures for volunteers engaged in the first three month of 2009. We are on 
our way to reach the target for year 2009 but there is still a long way to go and we are very 
dependent on activities such as Fair Fælled. 

Besides from the targets stated in the members strategy other target for the work with volunteers 
have been stated for year 2009. Please see appendix 1.
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Challenges for realising the members strategy is no longer based on different points of views but are 
based on limited resources available and the fact that it is a complicated matter involving 
volunteers.

The fact that we have moved to new locations has created some difficulties. It was very easy for the 
volunteers to adapt to the moving of MS and they had a very positive approach to it. We do 
however still face difficulties with alarms, locked doors and a difficulties agreeing of where in the 
new location we are to meet.  Hopefully these issues are to diminish over time. During fall of 2009 
it is also our plan to establish a fair trade café driven by volunteers.

In appendix 4 it appears that we are still below our targets when it comes to collective members and 
individual members. Previously it has been a huge problem for the organisations that lots of the 
members did not renew their membership. Different initiatives have been taken and today the large 
majority of our members are on PBS/ direct debit which makes it easier to keep them as members. 
It is a clear strategy that the annual loss of members should decline and new members should get 
involved. The fundraising department will elaborate on these figures and the strategy related. 

Fewer people travelling with Global Contact have a negative impact on the inflow of new members. 

We see a decline in the number of collective members that renew their membership. It is difficult to 
obey to the very heterogenic interests of the collective members and many of the collective 
members have needed to sharpen their focus and spending of resources. It is mainly the smaller of 
the collective members that are not renewing their membership. It is our hope that the improved 
facilities of the secretariat can help us give the collective members a better service. Other parts of 
the members work are considered of higher importance than the collective members. 

The fee for collective members has been adjusted so that we now only have two price categories – 
950 DKR for the smaller organisations and 2350 DKR. for the bigger collective members. All 
collective members are today welcome at the general assembly.

Appendix 1:

Quantitative target figures 2009:

1. At the end of 2008, 2267 people where on our mailing lists – this equals 1659 individual 
people. During 2009 more people should get on the list and more people should themselves 
contribute to the ‘life’ of the lists so that it to a less extent is a task for the campaign 
coordinator to keep the list ‘alive’. By the end of 2009, 3500 people should be on the list – 
we expect a steady growth with peaks around our campaigns. We aim at 2500 individual 
people on the mail lists in year 2009. 

2. During 2008 it was measured how many volunteers, and how many hours they spend 
engaged in our work. A total of 24843 persons where engaged in volunteer work in MS 
during 2008 – some of these people participated in more than one event and therefore the 
number of different people is significant lower. In average each of the 24843 people spend 
6,0 hours being a volunteer at MS. Altogether 148142 hour was put into MS on a volunteer 
basis.
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3. The aim of 2009 is that 35000 volunteers in average spend 8 hours of volunteer work in MS. 
This equals a total of 280.000 hours 

4. We have an aim of 1000 volunteers in Odense next year. And 2000 in Århus – same hourly 
average as for MS in general.

5. Also in Copenhagen it is a clear task for the campaign coordinator to get people involved in 
activities such as the national collection day (May 3rd) and Fair Fælled (21-23 Aug). We 
aim to have 3700 people involved in collection activities during 2009.

6. It is a priority aim that the number of people leaving the organisation should decline by 
50%. App 1500 members, mainly young, did not renew their membership in 2008. This 
number should decline massively in 2009. 

7. By the end of 2008 we had close to 8000 members. This number should be 10000 by the end 
of 2009. 

8. It is our aim to keep the number of collective members no lower than 70. 

Appendix 2:

Figure on volunteers involved in 2008:
Definition:

Project managers/ core volunteer

Volunteers that in a period of time take responsibility 
concerning a specific task for example; leadertraining, dw´s in
knowledgeteams coordinator in Fair Fælled, comities, leader 
for next stop tours and fair tarde, workcamp leaders, national 
collection leaders etc.

Volunteers in single tasks  Volunteers that participate in a single activity and do not 
participate in a longer sequence where they have 
responsibility. For example work at Fair Fælled, collector for 
the national collection day etc.

Listener/participant in a MS 
arrangement

Volunteers that only participate in a debate meeting, Fair 
Fælled, info meetings etc.

Volunteers at the secretariat Volunteers in job training, internship etc.  
Participants on the MS education
in DK

Volunteers that participate in the education that MS offers. 
Including leader training, preparation courses, rhetoric and 
communication courses tec.

 1. six 
months  

3. quarter 4.quarter Total  

anno 2008 
– persons  

Full-time 
equivalent
1924
hours a 
year:

Target
figure:
2009

Persons:       
Project managers/ core 313 97 146 570  800 
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Hours:       

Project managers/ core 
volunteer

7466    

Volunteers in single tasks 6899    

Listener/participant in a MS 
arrangement

4738    

Participants on the MS 
education in DK

80    

Volunteers in the sectary 2175    

Total 21337     280000

Per persons in percentage:  4,2     8 

Appendix 4:

Statistics over growth of members 2008-2009

Number of members 31.12.2007:  7385 

Number of members 31.12.2008:  7869 

Regular givers this date 31.12.2008:  2347 (Members that pays per months, quarterly and 
half year in PBS)  

Regular givers that pays yearly:                                                    3708 

Regular givers this date (2009)                           2566 

Regular givers that pays yearly this date (2009):                3810 

Collective members 31.12.2008:                                                    63 

Collective members d.d.                                                   62  (hereby 7 that still haven’t paid their contingent for 
2009)  

This date 6624 members have paid their contingent and contribution for 2009  

Members in total that pays via PBS - this date 6321.  

Members in total that pays via giro – this date 1144. 

Newly registered members this year 2009: 269 

Reigned in total plus eliminated (dead) in 2009: 407 
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Bilag 3:
strategioplæg for etaBlering af Volunteers for change 
– et friVilligt træningsmiljø i ms training for change

Strategioplæg for etablering af Volunteers for Change – et frivilligt 
træningsmiljø i MS Training for Change 

Som aktive frivillige trænere i MS, er vi1 glade for at blive inddraget i processen omkring det nye 
træningscenter, Training for Change. Det følgende oplæg er ét bud på hvilken rolle frivillig træning 
kan spille i det nye træningscenter.

Baggrund ............................................................................................................................................2
Frivilliges udfordringer og træningsbehov i MS ...............................................................................2 
Erfaringer med træning af frivillighed...............................................................................................2 
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Flowdiagram: Frivilliges vej ind i MS via Volunteers for Change ...................................................3 
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1 Oplægget er skrevet af Morten Sigsgaard, Dines Justesen, Tine Ellitsgaard Gottschau, Helle Gerber, Frederik 
Christiansen, Nana Alsted – og Thomas Kiernan som hovedskribent. Oplægget har desuden været i ’høring’ hos de sidste 
3 årgange af trænere fra ledertræningsseminaret. 
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Baggrund

Frivilliges udfordringer og træningsbehov i MS
I vores tid som frivillige2 har vi fået god indsigt i udfordringerne for frivillige i MS og vores 
træningsbehov. Generelt oplever vi at der er stor gennemstrømning af frivillige i MS – de kommer og 
går, og der er for få der bliver længe.  Medlemskonsulenter oplever f.eks. at mange frivillige ikke er 
selvkørende nok og at det kræver mange ressourcer at mobilisere dem. Men der har også været gode 
erfaringer med aktive frivillige i MS – bl.a. i ledertræningsgruppen – som peger på at fastholdelse 
kræver tydelige rammer, roller, ansvar og følelsen af ejerskab, indflydelse samt adgang til sociale 
relationer og den nødvendige viden/værktøjer. Man skal nemt kunne se hvordan man bliver frivillig, 
hvad det indebærer og hvilke muligheder der tilbydes i form af f.eks. læring eller for at gøre en 
forskel. På den lange bane skal de frivillige kunne identificere sig med frivilligrollen, og både føle og 
vide at de gør forskel, at de lærer noget og at deres indsats anerkendes. Disse udfordringer mener vi 
kræver forandringer i organiseringen af frivillige i MS i tæt samspil med mere træning af og for 
frivillige.

Erfaringer med træning af frivillighed 
MS har en lang tradition for og mange erfaringer med træning af og for frivillige. En stor del af 
erfaringen stammer fra ledertræningsseminaret, som så vidt vides har kørt i over 30 år, samt 
forberedelse af workcamp-deltagere, evalueringer, og andre typer seminarer for frivillige. Disse 
erfaringer har i mange tilfælde været brugt internationalt i samarbejde med andre organisationer 
f.eks. ledertræning på Balkan i samarbejde med SEEYN og i Mexico i samarbejde med VIVE, 
opbygning af Training for Trainers i Alliancen. Ligeledes har MS' ledertræningsseminar dannet 
grundlag for en del europæiske seminarer. Meget erfaringen og kompetence til at træne og lede 
frivillige til frivillighed er altså forankret blandt de frivillige selv i ledertræningsseminargruppen3.
Det har fungeret som et konkret indslusningsforløb, hvor de frivillige ikke blot fik de nødvendige 
kompetencer til at håndtere frivilliglederrollen, men også fik forankret deres individuelle engagement 
i et socialt og politisk fællesskab, drevet af og for frivillige. Disse erfaringer med træning af 
frivillighed og frivilligledelse er dog sjældent blevet integreret i den daglige omgang med nye 
frivillige i MS og derfor ligger der et klart potentiale i at udbrede disse gode erfaringer og de 
frivilliges træningspraksis til det nye træningscenter, Training For Change.

Mission: Træning af frivillighed – for og af frivillige 
Succesen bag ledertræningsseminaret skal primært findes i ejerskabet af seminaret: det er blevet 
drevet af og for frivillige. Som frivilligpraksis har gruppen dermed, uformelt, imødekommet noget af 
føromtalte træningsbehov: ved at deltage som frivillig træner i ledertræningsseminaret er man blevet 
integreret i et socialt fællesskab, med tydelige rammer, ejerskab og muligheder for læring. Vi mener 
at denne form for deltagelse i en aktiverende frivilligpraksis er formlen til at mangedoble antallet af 
aktive frivillige i fremtiden. Vi foreslår derfor at der i Training for Change opbygges en særlig 
frivillig træningsorganisation, Volunteers for Change. Denne træningsenhed skal drives af og for 
frivillige og skal spille en central rolle indenfor uddannelse i frivillighed og frivilligledelse i MS – og 
som på sigt kan udbredes til alle GP’ere/Activista-platforme i Syd.

                                               
2 En enkelt over 10 år, et par stykker 6-7 år og de fleste 3-4 år.
3 Der findes selvfølgelig også erfaringer hos kampagne/medlemskonsulenterne – og i stigende grad i regi af Global 
Contacts træning og mobilisering af hjemvendte volontører. Disse erfaringer er kun delvist inddraget i oplægget, da vi 
primært har fokuseret på egne erfaringer med træning af frivillige.  
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Volunteers for Change 

Formål med etablering af Volunteers4change 

Øge antallet af selvkørende, langtidsholdbare frivillige. Volunteers4change bliver nye 
frivilliges hurtige vej ind i MS4 – et fleksibelt indslusningsforløb der ruster dem til at deltage 
i og udvikle MS-kampagner og skabe social forandring.
Gøre træning af frivilligledelse til et stærkt brand for MS, indadtil og udadtil. 
Frivilliglederrollen integreres ind i MS’ frivilligorganisation, så alle frivillige 
ledes/organiseres af frivillige (se også bilag B).
Opbygge et frivilligt, selvkørende, kompetent træningsmiljø med tydeligt organisatorisk og 
fagligt ansvar for og ejerskab af træningen. 
Udvikle stærk faglighed i peer-to-peer guerillapædagogik – frivillige træner frivilliges 
handlekompetence i social forandring (se forklaring nedenfor). 
Opbygge tilstrækkelig kapacitet i DK til at kunne etablere samme pædagogik og 
træningsorganisation i de Globale Platforme, så de på sigt kan tilbyde Syd-til-Syd træninger 
drevet af lokale frivillige trænere. 

Flowdiagram: Frivilliges vej ind i MS via Volunteers for Change
(se næste side) 

                                               
4 Det bliver dermed et supplement til Global Change på GP KBH (som pga. længden på 4 måneder ikke passer ind i et 
frivillig-liv)  
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Træning i Syd 

GP-træner Kursus-træner

Potentiel frivillig 
Volontørophold
gennem GC 

Volunteers4Change

Træner

TFT

Kampagnekursus
Forberedel-
seskursus Ledertræningssem.

WC-deltager      Frivillig i 
kampagnegruppe       Frivilligleder 

MS Frivilligroller 
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Pædagogik i Volunteers For Change 
Volunteers for Changes pædagogik vil udspringe af ledertræningsseminarets metodiske tilgang, som 
vi her kalder peer-to-peer guerillapædagogik. Først præsenterer vi denne pædagogik, for 
efterfølgende at formulere de generelle principper, der vil gælde for alle kurser i Volunteers For 
Change.

Ledertræningens pædagogiske grundlag 

Læringsmål og didaktik 
Træningens læringsmål er handlekompetence til at lede frivilliggrupper i at skabe social
forandring i en global kontekst: thinking globally and acting locally. Didaktisk er seminaret 
derfor inspireret af non-formal uddannelse, især learning-by-doing, deltagerstyret praksis og 
erfaringspædagogik. Træningsforløbet situeres omkring et erfaringsdannende 
handlingsforløb: Alle deltagere får ansvar for at lede en frivilliggruppe på selve seminaret, 
som skal gennemføre et konkret projekt (f.eks. en Fair Trade-kampagne). Hermed er 
læringssituationen autentisk, og kursisterne lærer ledelse ved at gøre ledelse og deltage i 
virkelige ledelsesprocesser både som ledere og som frivillige, der bliver ledt – stadig med 
sigtekornet på social forandring.

Læringscyklus: handling, erfaring, refleksion, analyse 
Didaktisk etablerer vi en læringscyklus, hvor vi tager udgangspunkt i og respekterer, at alle 
har livserfaring med ledelse (som leder eller som ledt). Herefter giver vi dem mulighed for at 
gøre ledelse i praksis ved at handle ud fra egen erfaring, som så producerer ny erfaring hos 
deltagerne, som der reflekteres over gennem dialog, og dette skaber så et nyt grundlag for 
handling. Denne læreproces understøttes af workshops i relevante værktøjer, som deltagerne 
får mulighed for at afprøve live undervejs, under trygge rammer og med supervision. På 
denne måde udvikles handlekompetence, som matcher de udfordringer, de frivillige skal 
håndtere i en workcamp, en kampagne eller i et lignende projekt, som kræver frivillig ledelse.

Læringens retning og ’lærerens død’ 
Peer-to-peer tilgangen er et andet væsentligt omdrejningspunkt for non-formal uddannelse: 
den indebærer at læringens retning i læringssituationen etableres mellem kursisterne – dvs. 
modsat traditionel ekspertorienteret undervisning, hvor den går fra lærer til elev. Den 
frivillige træners rolle er at skabe et læringsrum, der understøtter peer-to-peer-læring, og det 
gør vi primært ved at etablere lærende grupper. Al træning foregår i 6-8 mands grupper, der 
hver har 1-2 trænere tilknyttet. De frivillige trænere underviser ikke i ”sand viden”, men 
tilbyder værktøjer og faciliterer en kollaborativ læreproces mellem kursisterne, som bygger 
på dialog og interaktion. Med andre ord foregår læringen gennem deltagelse i gruppen, og 
dermed løsrives læreprocessen efterhånden fra træner-kursist-relationen. Træneren støtter 
kursisterne til at tage ejerskab over deres læreproces og vender fokus væk fra, at det er 
træneren der har svarene, til at læringen opstår i dialogen og interaktionen mellem 
medkursisterne. I sådan en proces er trænerens faciliterings-kompetencer afgørende, såvel 
som dennes evne til at ”dræbe” den traditionelle underviserrolle og gøre kursisterne til lærere 
for hinanden. Peer-to-peer er på denne måde en empowerment-strategi.

Frivillige trænere og ejerskab 
Peer-to-peer-tilgangen styrkes af, at det er frivillige, der har ansvaret for udvikle og 
organisere seminaret samt facilitere læreprocesserne. Det betyder, at de ikke opleves som 
professionelle, men kan engagere og motivere på baggrund af egne erfaringer med 
frivillighed og frivilligledelse og inspirere deltagerne til at trække deres egne erfaringer med 
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ind i læringsrummet. De fremstår som trænere der også står midt i en læreproces, der 
nysgerrigt søger efter nye erfaringer. Og viser at frivillighed kan sparke røv og gøre en stor 
forskel i verden.

Volunteers for Change – pædagogiske/didaktiske principper 

1. Didaktisk bygger træningen på non-formal uddannelsestænkning: learning-by-doing, 
deltagerstyret praksis og erfaringspædagogik 

Læringsmål knytter sig altid til den handlekompetence, som er nødvendig for at deltage i de 
konkrete frivillige aktiviteter og udfylde de relaterede frivilligroller i MS.
Træning foregår altid i et samspil med et konkret handlingsforløb ”ude i virkeligheden”.
Træningen situeres i og bygges op omkring – og i visse tilfælde, skaber - den praksis som de 
frivillige skal sluses ind i. F.eks. når frivillige skal blive aktive i fair trade-kampagnen, så får 
de et kursusforløb, der forbereder, understøtter og udvikler deres deltagelse i kampagnen - 
før, under og efter kampagneaktiviteterne. (se Bilag A om Fair Trade Fighter kurset) 
Vi træner derfor kun frivillige, når der er en aktivitet i MS som kræver deltagelse af frivillige. 
Med andre ord, træning udspringer af konkrete træningsbehov.
Træningen respekterer de frivilliges erfaringer, og undervisningsmetoden understøtter 
erfaringsudveksling – før, under og efter træningen.

2. Træningen understøtter peer-to-peer læreprocesser 
Al træning etablerer og foregår i grupper, der både fungerer som lærende fællesskaber på 
kurset, men samtidig udvikler sig til at blive selvkørende frivillig-grupper i kampagnerne i 
MS. Som ny frivillig bliver man altså indsluset i sin kampagnegruppe gennem træningen på 
kurset. (Se bilag B)
Al træning planlægges derfor i tæt samarbejde med sekretariatets ”ejere” af de frivillige, 
f.eks. kampagnekonsulenten, Global Contact og medlemskonsulenten. 

3. Træningen udvikles og afholdes af frivillige trænere 
Frivillige trænere organiseres i træningsgrupper, der selv står for planlægningen og 
gennemførslen af træning. 
De frivillige trænere understøtter arbejdet med at etablere peer-to-peer læreprocesser, da de i 
kraft af deres ligesindethed med de nye frivillige nemmere kan aflive ekspertlærerrollen. 
Et Training for Trainers-forløb uddanner nye trænere til de specifikke kurser. 

Struktur i Volunteers for Change 

Organisation

1. Styregruppe 
En styregruppe etableres med erfarne frivillige trænere, fastansatte fra Training For Change og 
kampagne/medlemskonsulenten. Denne styregruppe har følgende opgaver:

Ansvar for at opbygge træningsorganisationen i Volunteers4Change, herunder rekruttering og 
administration af pool of trainers.
Forestå overordnet Training Management: uddannelsesplanlægning og kvalitetssikring – ikke 
detailstyring af de enkelte træninger. Styregruppen afdækker træningsbehov, så der sikres 
sammenhæng mellem udbud af træning og kompetencebehov i kampagnerne.
Sikre efteruddannelse af trænere, dels gennem etablering af egen Training for Trainers, erfa-
grupper, årlige faglige møder for alle trænere og ved at udvikle en strategi for brugen af 
international træning, f.eks. i EU, Alliancen og Activista. 
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2. Pool of Trainers
Alle trænere opføres i en database på nettet med kompetence-/interesseprofil, så det tydeligt kan ses, 
hvem der f.eks. er erfarne og gode til at planlægge ny træning, hvem der har ekspertfaglighed (f.eks. 
i fair trade eller konfliktløsning) og hvem der er nye og på vej.  I starten er databasen dansk, med 
fokus på træningstyper, vi selv laver, også på GP. På sigt er den international. Pool of Trainers 
mødes en gang årligt mhp. erfaringsudveksling og for at identificere egne træningsbehov.

3. Træningsgrupper 
For hver træning nedsættes en træningsgruppe med ansvaret for planlægningen og gennemførslen af 
træningen. Alle medlemmer er ikke nødvendigvis udførende trænere. Alle træningsgrupper får stillet 
en erfaren uddannelsesplanlægger (fastansat eller erfaren frivillig) til rådighed, som kan inddrages til 
at sikre til de pædagogiske/didaktiske principper.

4. Faglige erfaringsfællesskaber (erfa-grupper) 
Der nedsættes tematiske grupper: kampagnetræning, forberedelseskursus, frivilligledelse, 
konfliktløsning, kulturforståelse, kommunikation, training-for-trainers etc. Disse træningsgrupper 
udvikler faglighed og foreslår nye træninger/kurser når de vil/kan. De etableres på Web 2.0 
platforme, wiki’er eller lignende. 

Kursusudbud

1. Kampagnetræning 
Fair Trade Fighter (se bilag A)
Klima Fighter/Hunger Free Fighter (og andre relevante kampagnetemaer i MS efter behov) 
Kampagneudviklingskursus (som inddrager frivillige til nytænkning og kreativitet i 
forbindelse med lancering af nye kampagner) 

2. Frivilligledertræning 
Fleksible kurser/workshops der følger kampagnetræningen (se Bilag B)
1-uges ledertræningsseminar 

3. Forberedelseskurser/hjemkomstkurser/formidlingskurser 
Disse kurser køres på sigt af frivillige trænere, der selv har været volontører og taget et tft. 

4. Training for Trainers 
Lange kurser der ruster til at udvikle nye kurser/workshops 
Korte målrettede kurser der træner specifikke træningskompetencer til f.eks. 
ledertræning/kampagnekurser/forberedelseskurser (for volontører) 

5. Efteruddannelse 
Workshops i faglige emner (både træningsrelateret, men også i MS tema-områder som 
nærdemokrati, jordrettigheder, konflikthåndtering, antikorruption, ligestilling og retfærdig 
handel.
TfT i udlandet (vi sender trænere til f.eks. træninger afholdt af Alliancen eller EU) 

Funding
Der findes en del muligheder for funding af træning af og for unge, og det bør undersøges hvordan 
disse kan bruges i forbindelse med nye og eksisterende træninger. Af muligheder for træning kan fx 
nævnes:

Youth in Action 
4.3 Træning af unge fra EU lande (har tidligeret været brugt til ledertræningsseminaret) 
3.1 Træning af unge fra EU og nabolande, inkluderer fx Mellemøsten 
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3.2 Træning ag unge fra resten af verden inklusiv Afrika, Asien, mv 
      Evt også andre, så som 4.6. 

European citizen? 
Grundtvig?
Internationale netværk (Alliancen, CCIVS, ...) 
Ved samarbejde med internationale netværk kan der søges penge på europæsik niveau, fx EU
Brussel, EYF,... 
- En del andre organisationer giver mulighed for at søge funding til samarbejde med en 
specifik region, fx MENA. En del af de organisationer MS samarbejder med om fx 
workcamps har gode erfaringer med denne type midler. 

Udover at kunne bruges af MS til at financering forskellige typer træning, kan disse muligheder også 
bruges til at gøre det nemmere for frivillige selv at definere og afprøve nye typer træning. 
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Fremtidsvisionen for Volunteers For Change samt GP’er i Syd:

Volunteers for Change 2011 

Pool of trainers består af 100 danske frivillige trænere, hvoraf halvdelen også er aktive 
trænere i Syd.  Pool’en har også min. 50 internationale trænere fra MS partnere/Activista. 
Der afholdes 1-2 internationale ledertræningskurser af 1 uges længde. 
Der afholdes 1-2 internationale kampagnekurser af 1 uges længde. 
Der starter et fleksibelt kampagnekursus hver måned, der indsluser nye frivillige ind i 
kampagnegrupper i MS’ eksisterende kampagner. Hver kampagnegruppe har en frivilligleder 
tilknyttet, som deltager i et sideløbende frivilliglederkursus. 
Der afholdes 2 Training for Trainers (TfT) af 1 uges længde– et for begyndere og et for 
erfarne trænere. 
Der afholdes kortere TfT’ere tilknyttet specifikke kurser; f.eks. TfT for Fair Trade trænere, 
TfT for ledertrænere, TfT for forberedelseskurser.
Hjemvendte volontører får TfT og bliver trænere på forberedelseskurser.
Et flersporet efteruddannelsesprogram: dels udnyttes internationale træningsseminarer, dels 
udbydes der faglige workshops for trænere. Der afholdes et fælles efteruddannelseskursus for 
alle trænere i Pool of Trainers årligt. 
Volunteer for Change har min 2 fuldtidsansatte til pædagogisk støtte, efteruddannelse, 
træning samt fundraising.
Volunteers For Changes drift er sikret gennem ekstern funding.
Alle kurser i Training for Change involverer frivillige trænere – også Global Change, men 
kun i kortere forløb.
Volunteers for Change er vært for træninger planlagt af Activista, Alliancen og øvrige 
samarbejdspartnere.

Global Platform 2011 

Hvert GP har en Volunteers4Change platform som i København, hvor lokale/regionale 
frivillige trænere tilknyttes og opbygger kapacitet til at uddanne unge i frivillighed og 
frivilligledelse.
GP-lærere har gennemført Training for Trainers i GP KBH
Der afholdes Training for Trainers i hver relevant region i Syd.
Alle GP’ere udbyder frivilligleder- og kampagnekurser målrettet unge fra Activista og øvrige 
MS-partnere.
60-80 internationale trænere er tilknyttet via Pool of Trainers. 

Overordnede målsætninger for Volunteers4Change for 2009: 
.

200 nye og gamle frivillige fra DK og 100 unge fra Activista/GP har deltaget i et 
uddannelsestilbud.
10-20 kampagnegrupper kører med tilknyttet frivilligleder i Fair Trade og Klima kampagnen.
30 aktive trænere i Pool of Trainers 
Min. 100 faste frivillige i DK (kampagnefrivillige, frivilligleder, workcampledere, trænere) 
Min 10 trænere har deltaget i efteruddannelse. 
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Køreplan for 2009 

Tid Volunteers for Change GP/Træning i Syd 
Januar-
april
2009

Styregruppe etableres 
10 dages Training for Trainers afholdes: 25 
trænere gennemfører 
Pool of trainers etableres 
Ledertræningsseminar afholdes af 30 frivillige 
for 80 deltagere (15-25 fra MS i Syd/Activista 
deltager)
Faglige erfa-grupper for trænere starter.
Fair Trade Fighter kursus udvikles
Fonds- og EU ansøgninger udarbejdes og 
sendes afsted.

Flere GP-lærere deltager i 
ledertræningsseminaret, for 
at få indsigt i 
pædagogikken.

Maj-
august

Alle nye og gamle frivillige i MS’ Fair Trade 
kampagne tilbydes et Fair Trade Fighter kursus 
10 deltagere fra ledertræningsseminaret 
rekrutteres til at lede Fair Trade 
kampagnegrupper, der oprettes i forbindelse 
med Fair Trade Fighter kurserne. 
Frivilliglederne tilbydes træning og erfa-
grupper, så de fastholdes og udvikler 
kompetencerne til at håndtere deres 
kampagnegrupper.
Et særligt Training-for-Trainers modul etableres 
for hjemvendte volontører fra GC – 10 
gennemfører og begynder at undervise på 
forberedelseskursuset, enten slut forår eller 
primo efterår.

Planlægningen af 1-2 
internationale
leder/projekttræningsse
minarer og 1 Training-
for-Trainers i Syd 
igangsættes (ud fra 
specikke behov jf. 
Training Management).
1 regionalt training-for-
trainers afholdes i 
udvalgt region i Syd i 
august, f.eks. Kenya. 

Sept-
dec.

Et frivilliglederkursus afholdes for at rekruttere 
evt. nye frivilligledere.
Et ugelangt kampagnekursus afholdes med 
særlige kampagnespor: fair trade og klima (evt. 
et åbent-spor) – kurset skal i høj grad sigte på 
erfarne frivillige, da de nye fleksible Fair Trade 
Fighter kurser indsluser de fleste nye frivillige. 
Man kan overveje allerede nu at gøre det 
internationalt, for at samkøre kampagnerne med 
Activista.
Fair Trade Fighter kurser afholdes på ny og et 
lignende Klima-kursus afholdes og kickstarter 
nye kampagnegrupper i Klimakampagnen. 

1 projekt/kampagne/ 
ledertræningsseminar afholdes 
i Mellemøsten.
1 projekt/kampagne/ 
ledertræningsseminar afholdes 
i Syd-region (fx Kenya, samme 
sted og som forlængelse af det 
regionale TfT ovenfor). 
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Køreplan for 2010 

Volunteers for Change GP/træning i Syd 
Funding er sikret og aktiviteterne kan 
udvides, især i Syd. 
Der afholdes 1 internationalt 
ledertræningsseminar, 1 dansk 
frivilliglederkursus, 1 dansk og 
internationalt kampagnekursus i GP 
CPH – alle ugekurser. Der afholdes 
løbende korte kampagnekurser i relevant 
omfang.
1 ugelangt trainers-for-trainers afholdes 
(ikke specifikt rettet mod ét bestemt 
kursus).
Der afholdes TfT’ere knyttet til 
specifikke kurser.
GP-lærere skal deltage i Training-for-
Trainers for at kunne undervise.
60 aktive trænere i Volunteers4Change i 
København – 20 af dem træner også i 
Syd.
Der afholdes efteruddannelseskursus for 
danske trænere 
Alle frivillige trænere aflønnes og/eller 
tilbydes min. 1 efteruddannelseskursus 
om året. 

Der afholdes 2 regionale training for 
trainers i Syd på udvalgte GP’ere
Der afholdes 2-4 
kampagne/ledertræningskurser på min. 2 
Globale Platforme målrettet unge fra 
Activista og øvrige MS-partnere. 
En global pool of trainers etableres – den 
fungerer som søgeportal når der skal 
findes trænere til træninger i Syd/Nord. 
Min 40 internationale trænere indgår ud 
over danske trænere. 
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Bilag A: Fairtrade fighter – lær at drive fair trade kampagne 

Formål
At træne frivillige så de kan indgå i og skabe kampagneaktiviteter i selvkørende kampagnegrupper.

Metode
Udover videnstunge oplæg, vil der være fokus på praktiske færdigheder i argumentation, 
kommunikation og eventplanlægning. Den metodiske tilgang vil være præget af 
erfaringspædagogoik, learning-by-doing og aktionslæring. Det betyder at noget af undervisningen vil 
foregå i grupper på MS, men at en væsentlig del af læringen forankres i et konkret handlingsforløb, 
hvor deltagerne skal ud og udføre en konkret event – som der så gives feedback på og reflekteres 
over senere i kurset.

De frivillige inddeles i grupper og får hver en frivilligleder (som deltager sideløbende i 
frivilliglederuddannelsen). Frivilliglederen deltager på lige fod med de øvrige frivillige, men har 
samtidig ansvar for at få gruppen til at fungere som selvkørende kampagnegruppe.

Kursusindhold
Hvad mener du om handel? Kurset tager udgangspunkt i at alle deltagere har værdifulde erfaringer 
som forbrugere og borgere – og at de derfor allerede har en masse meninger og holdninger (etik) om 
handel/forbrug. Denne etik trækkes frem igennem open-space cafe-metode.

Hvordan ser virkeligheden ud? Deltagernes erfaringer og etik bliver udfordret/perspektiveret af 
handelsvirkeligheden, f.eks. gennem video/debatindlæg/litteratur. 

MS’ fair trade kampagne. Intro til kampagnens formål og metode med konkrete case-eksempler.

Hvordan gør man noget ved virkeligheden? Introduktion til aktivistrollen og de muligheder man har 
som frivillig og borger til at gøre en forskel. 

Hvordan kommunikerer vi effektivt – abc i forandringskommunikation 
Hvordan kan man kommunikere så andre engageres til handling, til at gøre en forskel? Case 
eksempler på events, og de metodiske tricks bag. 

Planlæg og udfør en event 
Deltagerne rustes til at planlægge events og udføre dem (fokus på ideudvikling/brainstorming og 
projektplanlægning)

Evaluering og feedback 
Deltagerne præsenterer deres events (som er dokumenteret via video/foto) og øvrige deltagere giver 
feedback og evaluerer deres effekt.

…næste skridt? 
De frivillige fortsætter i deres kampagnegrupper, som ledes af en frivilligleder. De mødes måske en 
gang hver anden måned med andre kampagnegrupper, for at erfaringsudveksle og holde sig opdateret 
på ny viden og nye værktøjer.
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Bilag B: Samspillet mellem frivilligledelse og selvkørende 
kampagnegrupper

Selvkørende kampagnegrupper og frivilligledere som løsning 
Som nævnt i strategioplægget, så er der store udfordringer med at mobilisere nye frivillige til at blive 
selvkørende i kampagnearbejdet. Vi mener, at man skal udnytte den know-how om frivilligledelse, 
som er forankret i ledertræningsseminaret, til at skabe en ny frivilligrolle i MS: frivilliglederen. Nye 
frivillige indsluses gennem de korte kampagnekurser (se Fair Trade Fighter kursusbeskrivelsen) hvor 
de etableres i selvkørende kampagnegrupper, som ledes af 1-2 frivilligledere. De nye frivillige får 
viden og værktøjer på kurset og engageres af de erfarne frivilligledere. Med tiden får de selv 
mulighed for at blive sluset ind i rollen som frivilligleder, med ansvar for egen kampagnegruppe. 
Eller man bliver en kampagnenørd/ekspert eller –træner, der bliver brugt i forbindelse med 
undervisningen af nye frivillige.

Arbejdet i kampagnegrupperne foregår i en klart defineret kampagneramme, hvor de overordnede 
målsætninger ikke står til forhandling. Til gengæld er der stor grad af metodefrihed. Derudover skal 
kampagnegrupperne drives af konkrete handlinger, i form af events etc. De er ikke snakkeklubber, 
man skal opleve at man gør en forskel, at der sker en udvikling, at man bliver bedre etc. 
Frivilliglederen faciliterer feedback, refleksion etc. så grupperne lærer af deres erfaringer. Alt dette 
skal sikre, at gruppen arbejder effektivt frem mod kampagnemålsætningerne, samt at de frivillige 
føler ejerskab for deres kampagnearbejde og dermed fastholdes som aktive. 

Dette indebærer også en ny rolle for medlems/kampagnekonsulenten – frem for at have meget 
kontakt til de frivillige, skal de primært fokusere på kommunikere og organisere frivilliglederne. Det 
er frivilliglederne der får til ansvar at rekruttere/mobilisere nye frivillige!

Figurer der viser samspil mellem frivilliglederuddannelse, kampagnekurser og 
kampagnegrupper:

FFK – intro
til fair trade

Aktiviteter
evalueres,
yderligere
træning

Kampagne-
aktiviteter
gennemføres

Præsentation,
evaluering og 
planlægning af nye 
aktiviteter

Ledertræning
intro og 
forberedelse

Supervision og 
troubleshooting

Evaluering

Kampagnekursusforløb

Frivilligledelsesforløb
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 (kan også være3m) Apr Maj Maj Jun Jun Aug Aug Sept Sept Okt okt 
Kampagnekursusforløb                       
Fair Trade Fighter-kursus                       
Kampagneaktiviteter udføres                   
Kampagneaktiviteter evalueres                       
Yderligere træning                       
Kampagneaktiviteter udføres                     
Kampagneaktiviteter evalueres                       
Ny kampagnecyklus starter                     
                        
Frivilligledelsesforløb                       
Ledertræningsseminar                   
Supervision og troubleshooting                 
Evaluering af frivilligledelse                       
Ny frivilligledelses-cyklus 
starter                     

Som modellen viser så kører frivilliglederuddannelsen sideløbende med kampagnekurset, og fokus er 
på klæde lederne på til at lede kampagnegrupperne: fokus er på hvordan man organiserer det 
frivillige arbejde, etablerer ejerskab og empowerment samt får gruppen til at fungere socialt. De får 
ansvaret for at lede kampagnegruppen over et halvt til et helt år. Læreprocesserne for frivilliglederne 
bliver en vekselvirkning mellem træning i værktøjer/viden på uddannelsen til ledelse i grupperne 
(værktøjerne/viden anvendes) – baseret på learning-by-doing og deltagerstyret praksis. Modellen er 
på denne måde eksemplarisk for den pædagogik vi gerne vil praktisere i Volunteers for Change – at 
der altid er en vekselvirkning mellem træning og et konkret handlingsforløb ude i virkeligheden. 

Uddannelsen kan trække betydeligt på ledertræningsuddannelsen, som netop har fokus på at lede 
frivilliggrupper til at udføre kampagneprojekter. Dog er den er ikke nær så omfattende: Den foregår 
snarere som 2-3 workshops fordelt over hele forløbet. De fleste ledere vil i starten blive rekrutteret 
fra ledertræningsseminaret, og der vil disse workshops snarere have karakter af erfa-grupper.

Derudover kan der på tværs af alle kampagnegruppe afholdes netværksmøder med fokus på 
kampagneværktøjer og erfaringsudveksling (f.eks. kommunikation, events/aktioner, argumentation 
etc.) og handlingsanvisninger (konkrete events). Disse workshops kan fungere som forum, hvor man 
bliver klog på, hvordan man driver kampagne, hvor man udveksler erfaringer og sætter sig nye mål.

Status på ovenstående
I år (2008) blev der udarbejdet frivilligkoordinator-stillinger, med klart opgaveansvar, 
kompetencekrav og læringsmuligheder. Næste skridt er at udvikle træning til at understøtte denne 
rolle, både for medlemskonsulenter og frivilliglederne/koordinatorerne. Vi står allerede stærkt i 
forhold til frivilligledelseskompetence, da vi har en masse frivillige der har ledelseserfaring fra 
workcamps, og den nyudviklede pædagogik fra ledertræningsseminaret har været en succes og er 
overførbar. Og så skal organiseringen af frivilligmøder ligges ud til disse ledere/koordinatorer, og det 
kræver tillid og nye arbejdsformer. Derudover mangler der Web 2.0 understøttelse – nuværende 
mailinglister er ineffektive da de ikke understøtter gruppesamarbejde (som f.eks. wikier).
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Bilag 4:
detaljeret oVersigt oVer friVillige i mellemfolKeligt samVirKe i 2008

Opgørelse over frivillige i MS anno 2008. 

Inklusiv bestyrelsesmedlemmer i MS 

Definering:   

Projektansvarlige/kernefrivillige

Frivillige som over en periode løfter et ansvar i forhold til en bestemt 
arbejdsopgave eksemplicificeret ved: Ledertræningsgruppen, dw’ere i 
vidensteams, tovholdere til Fair Fælled, Komiteer, turledere NSMØ og 
FT-tour, workcampledere, indsamlingsledere og lignende.

Frivillige på delopgaver Frivillige som deltager i en enkelt aktivitet og ikke deltager i et længere 
forløb hvor de tager ansvar. Eksemplicificeret ved tjans på Fair Fælled, 
indsamlere til landsindsamling og lignende.

Tilhørere/deltagere til MS 
arrangementer

Frivillige som blot deltager i debatarrangementer, Fair Fælled, infomøder 
og lignende. 

Frivillige på sekretariatet.  Frivillige som er i jobtræning, praktik og lignende. 
Deltagere i MS-uddannelse i DK. Frivillige som tager del i udd. tilbud som MS udbyder. Herunder 

ledertræningsseminar, forberedelseskurser, retorik- og 
kommunikationskurser og lignende. 

 1. halvår 3.kvartal 4.kvartal Samlet anno 
2008 - 
personer

Årsværk ad 
1924:  

Personer:      
Projektansvarlige/kernefrivillige 313 97 146 570

Frivillige på delopgaver 1841 460 162 2463
Tilhørere/deltagere til MS 
arrangementer

1023 15653 4093 20769

Deltagere i MS-uddannelse i 
DK.

573 281 141 995

Frivillig på sek. 12 17 17 46

Samlet 3762 16508 4559 24843

       

Timer:      
Projektansvarlige/kernefrivillige 8190 13208 2898 25696 13,3

Frivillige på delopgaver 8513 5513,5 934 14960,5 7,8
Tilhørere/deltagere til MS 
arrangementer

2078,5 48290 4731 55099,5 28,6

Deltagere i MS-uddannelse i 
DK.

24462 12580 3312 40354 21

Frivillig på sek. 4769 2899 4362 12030 6,3

Samlet  48012,5 82487,5 16242 148142 77,0

Per pers i gns: 148142/24843=6,0      
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Bilag 5:
urK handlingsplan 2007-2009

Aktiviteterne 
formål og principper i Ungdommens røde Kors

Ungdommens røde Kors gør en forskel. Vi griber konkret og positivt ind i men- 
neskers liv, og vi gør glimtvis tilværelsen lidt lettere for nogle af de mest ud- 
satte børn og unge. Ungdommens røde Kors gør en forskel, fordi vi er en hand-
lingsorganisation. derfor må vores handlingsplan nødvendigvis motivere til 
handling. Til mere handling. Til velkendt handling. Til ny handling. 

omdrejningspunktet i Ungdommens røde Kors er de aktiviteter, der dels gavner 
sårbare børn og unge og dels er med til at udbrede humanitære værdier blandt 
unge i dag. 

Ungdommens Røde Kors har til formål at arbejde for og med sårbare børn og 
unge gennem både afhjælpende og forebyggende aktiviteter. For at sikre dette 
skal Ungdommens Røde Kors:

  opstarte og fastholde aktiviteter for sårbare børn og unge på områder, hvor 
der er behov herfor.
 
  give flest mulige unge både i og udenfor organisationen viden om og 

forståelse for røde Kors-bevægelsens ide, principper og arbejde.
 
  inspirere unge til at handle og tænke i overensstemmelse med humanitære 

principper og hermed virkeliggøre disse principper.
 
   medvirke til at gøre unge samfundsbevidste.

 
  fremme venskab og international forståelse mellem børn og unge på tværs af 

landegrænser. 

Vores aktiviteter vil altid have udgangspunkt i de syv fundamentale principper, 
som gælder hele den internationale Røde Kors-/Røde Halvmåne-Bevægelse:

MedMennesKeligHed: 
 
Vi hjælper mennesker i nød for at afhjælpe lidelse, uanset hvem der lider. Vi 
hjælper ud fra en opfattelse af, at medmenneskelighed er et højere princip end 
politik og individuelle overbevisninger. 

UpaRtisKHed: 

Vi hjælper alle uanset nationalitet, køn, tro, religiøst tilhørsforhold og politisk 
tilknytning.

neUtRalitet: 
 
Vi tager ikke parti – vi tager ikke hensyn til skyld eller uskyld. 

UaFHængigHed: 

intet/ingen kan tvinge os til at hjælpe eller forhindre os i at hjælpe, hvor vi 
mener, der er brug for det. 

FRiVilligHed: 
 
Vi arbejder uden at få løn. 

enHed: 

der kan kun være et røde Kors-selskab i hvert land. selskabet skal være åbent 
for alle. 

alMengyldigHed: 

Alle røde Kors-selskaber arbejder med samme rettigheder og samme pligter.
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Alle for én 
sAmmenhæng og inTern brAnding

Ungdommens røde Kors har et væld af forskelligartede aktiviteter og målgrup-
per i hele danmark. det har altid været vores store styrke, at vi appellerer til 
en bred gruppe af frivillige. men spredningen i både geografi og aktiviteter kan 
samtidig vanskeliggøre den interne kommunikation. 
 
det skal altid være sådan, at man som frivillig kan prioritere og varetage lige præcis 
det område, man brænder allermest for. det er helt naturligt, at man ikke kender 
alle grene af organisationen. men vi må samtidig sikre, at ingen løber panden mod 
muren i forsøget på at gå nye veje og opleve andre dele af Ungdommens røde Kors. 

stolthed er en vigtig faktor i alt frivilligt arbejde. At kunne se og mærke, at man 
gør en forskel, der hvor man er, og at ens arbejde nytter. og det behøver ikke 
kun gælde for ens egen aktivitet. Vi må ikke undervurdere vigtigheden af intern 
branding, forstået som viden om og adgang til andre aktiviteter og projekters 
udvikling og succes.   

indsatsoMRådeR: 

  Intern kommunikation: Alle medlemmer skal have mulighed for at være 
opdateret på aktiviteter og nyheder i organisationen. Vi vil arbejde for, at den 
ugentlige nyhedsmail og det halvårlige medlemsmagasin ”frank” kommer ud til 
alle medlemmer, og at alle har mulighed for at bruge disse medier aktivt.

  Overlevering: der er stor dynamik i Ungdommens røde Kors, og det betyder 
at meget ofte ses med nye øjne. derfor skal vi arbejde for at sikre den over-
levering, der skaber sammenhæng i Ungdommens røde Kors.

  Netværk og erfaringsudveksling: det skaber synergi at tale med andre fri-
villige om deres arbejde. men alt for mange frivillige kender slet ikke til resten 
af organisationen. Vi vil skabe bedre rammer for, at frivillige kan møde hinanden 
på tværs af aktiviteterne. og vi vil arbejde for at flere frivillige og medlemmer 
deltager til landsmøde, forårsmødet, regionsrådsmøder og ls+ møder, da de er 
vigtige fora for erfaringsudveksling og for at skabe nye netværk. 

  Materialer: Vi har en stor mænge informationsmateriale om Ungdommens røde 
Kors og vores specifikke aktiviteter – både elektronisk og på tryk. Alle frivillige 
skal sikres adgang til det materiale og viden om, hvordan de kan bruge det.  

  IT bæredygtighed:  iT er centralt for organisationens administration og interne 
kommunikation. derfor vil vi arbejde for en altid opdateret og informativ hjem-
meside og et dynamisk og lettilgængeligt intranet. 

MUligHedeR FoR Handling:

mødet på aktiviteten, i grupperådet eller udvalget kan indledes med ”den gode 
UrK-historie”, hvor alle fortæller en historie siden sidst. det er en god måde at 
skabe samhørighed og stolthed forud for mødet.

den ugentlige nyhedsmail og det halvårlige medlemsmagasin ”frank” skal 
ud til alle medlemmer, så de hele tiden er orienterede om aktuelle nyheder 
og temaer i Ungdommens røde Kors. Alle frivillige og medlemmer kan bruge 
medierne aktivt, hvis de vil sætte fokus på et emne eller deres aktivitet. i så 
fald kontaktes sekretariatet. 

regelmæssig kontakt mellem udvalg, projekter og lokalgrupper og deres 
respektive kontaktpersoner på sekretariatet, i lokalgruppeudvalget og/eller 
landsstyrelsen sikrer optimal vidensdeling i hele organisationen.

landsmøde, forårsmøde, regionsrådsmøder og ls+ møder er vigtige fora for 
inspiration og erfaringsudveksling. Ved programlægningen er det vigtigt at 
huske den uformelle tid mellem programpunkterne.

Ungdommens røde Kors er at finde på internet communities som myspace 
og facebook. Jo flere vi har med her, des bedre mulighed har vi for både at 
kommunikere uformelt internt og for at vise andre alt det, vi laver. Adressen er 
www.myspace.com/danishredcrossyouth og www.facebook.com, sidstnævnte 
kræver login. 

nye idéer og ønsker vedr. hjemmeside og andet iT gives videre til 
webredaktionen på webred@urkmail.dk eller iT gruppen på it@urkmail.dk.

den nye café på frederiksberg skal bidrage til godt sammenhold i Ungdommens 
røde Kors. frivillige fra hele landet er velkomne til at bruge caféen i forbindelse 
med arrangementer, men den er også et ansigt udadtil.
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en del Af noget større
fællessKAb med hele beVægelsen

Ungdommens røde Kors kan ikke adskilles fra sit udgangspunkt. Vi er en del af 
den internationale røde Kors-/ røde halvmåne-bevægelse, som i knap 150 år 
har været et symbol på medmenneskelighed, hjælp, og ret til håb for fremtiden. 
historien om det røde kors og organisationen bag er historien om viljestærke 
mennesker, der hver især stræbte efter de samme universelle humanitære mål, 
som vi stadig gør i dag.

der kan umiddelbart være langt fra ferielejren til krigens slagmark. men fælles-
nævneren er ønsket om og modet til at give ubetinget hjælp, der hvor behovet er 
størst. Ungdommens røde Kors skal lave humanitært arbejde på børn og unges 
præmisser. men vi kan lære af de øvrige dele af bevægelsen, og det skal kunne 
ses på os, at vi deler de samme værdier. som frivillige i Ungdommens røde Kors 
er vi ambassadører for de syv fundamentale principper i hele bevægelsen. 

indsatsoMRådeR

  Kendskab til Røde Kors/ Røde Halvmåne: den historiske forankring er vigtig for 
forståelsen af det arbejde, vi udfører i dag. Alle frivillige og medlemmer skal have 
mulighed for et grundlæggende kendskab til rød-Kors bevægelsens historie og 
mandat, de syv fundamentale principper og deres betydning for vores arbejde. 

  Fokus på internationalt samarbejde: internationale aktiviteter fremmer 
følelsen af samhørighed med den øvrige del af bevægelsen. samtidig giver 
det ny viden og energi at udveksle erfaringer globalt. Ungdommens røde 
Kors’ internationale Udvalg styrker det globale tilhørsforhold til bevægelsen 
ved projekt- og netværksarbejde med øvrige røde Kors- og røde halvmåne- 
selskaber.  derfor vil vi arbejde på at udvide omfanget af de internationale 
aktiviteter for at styrke den internationale profil.

  En stærk relation til Dansk Røde Kors: princippet om enhed betyder, at der 
kun kan være et røde Kors-selskab i hvert land. som ungdomsorganisation 
kan vi på en særlig måde være med til at bakke op om og påvirke dansk røde 
Kors’ dagsorden, således at vi med respekt for vores egen måde at arbejde på 
kan udgøre en enhed.  samarbejdet med dansk røde Kors’ skoletjeneste er 
allerede aktivt, og en stærk relation med Ungdomsfrivilligprogrammet og røde 
Kors klasser. de gode relationer danner et godt udgangspunkt for at udvide 
samarbejdet i de kommende år. 

  Den humanitære folkeret: røde Kors-bevægelsen arbejder hver dag for at 

skabe bedre vilkår for verdens udsatte og for at holde stridende parter op på at 
der findes regler for krig. folkeretten har ligesom de stridende parter også selv 
fjender, og en af dens værste fjender er uvidenhed. Ungdommens røde Kors har, 
som en del af røde Kors-bevægelsen, således også del i dens særlige mandat 
såvel som i dens pligter. disse pligter, givet bevægelsens statutter, består blandt 
andet i, at arbejde for udbredelsen af kendskabet til reglerne for krig. derfor skal 
Ungdommens røde Kors styrke dette arbejde, indadtil såvel som udadtil.

MUligHedeR FoR Handling:

frivillige skal have en introduktion til røde Kors/ røde halvmåne, når de mel- 
der sig ind. Udarbejdelsen af materialer og oplæg koordineres centralt, så 
introduktionen er fyldestgørende og ensartet.

det internationale arbejde kan formidles på kurser, forårsmøder og landsmøder. 

den internationale konsulent på sekretariatet er til rådighed for alle medlemmer, 
der ønsker information om Ungdommens røde Kors’ internationale relationer 
og arbejde.

deltagelse i internationale konferencer og møder er vigtigt, ikke mindst med 
henblik på at promovere unges dagsorden i røde Kors- /røde halvmåne- 
bevægelsen. danmark er vært for nordic board meeting i foråret 2008, hvor det 
nordiske samarbejde er på dagsordenen. her kan opin – arbejdsgruppen for 
organisationspolitik og internationalt netværk – spille en vigtig rolle.

der kan oprettes debatgrupper og temaaftener om røde Kors’ 2010-strategi, fn’s 
2015-mål, menneskerettighederne, børnekonventionen og andre globale temaer. 

Ungdommens røde Kors kan på en særlig måde deltage i oplysningen om 
humanitær folkeret og krigens regler. det kan vi gøre på såvel aktivitets- som 
fortalerniveau gennem Unge på flugt og arbejdsgruppen om international 
humanitær folkeret (ihl-gruppen). 

der kan findes information om dansk røde Kors og den internationale 
bevægelse på disse hjemmesider: www.icrc.org, www.ifrc.org og www.drk.dk 

en bog fra dansk røde Kors om den humanitære folkeret og danmark kan 
hentes her. 
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kvAlitet i Arbejdet
reKrUTTering og fAsTholdelse Af friVillige

de frivillige udgør kernen af Ungdommens røde Kors. og langt de fleste af os 
er unge mennesker, der i større eller mindre grad er på et stadie i livet, hvor der 
sker mange forandringer. derfor er det godt, at Ungdommens røde Kors er en 
fleksibel organisation, hvor man i en periode kan lægge en målrettet indsats 
og derefter indlede et nyt kapitel i livet. det har dog sine ulemper – både for 
kontinuiteten i samarbejdet og dermed kvaliteten i det frivillige arbejde, og 
ikke mindst for de børn og unge på vores aktiviteter, der har brug for stabilitet i 
hverdagen. derfor må vi hele tiden arbejde for at gøre det attraktivt for frivillige 
at blive i organisationen længere.  

nye frivillige kommer heldigvis hele tiden til, og vi tiltrækker mange med rela- 
tivt simple midler som infomøder og annoncering. men det har længe været 
et hyppigt debatemne, at det i nogen grad er den samme type frivillige, der 
tiltrækkes af vores aktiviteter. det er afgørende for relevansen af og nytænk-
ningen i vores arbejde, at vi har fokus på mangfoldighed. 

den flade organisationsstruktur er en vigtig forudsætning for den aktivisme, 
der præger os. men det må aldrig stå i modsætning til en stærk ledelseskultur, 
og det må ikke være tabu at ville gribe magten og lede andre. Unge, der tør og  
har lyst til at tage ansvar for at drive organisationen fremad, skal føle sig vel- 
komne. hvis vi fortsat vil være en professionel organisation, er det også vigtigt, 
at vi som frivillige tør stille krav til hinanden. men det kræver, at vi kan for-
mulere vores egne kompetencer og er bevidste om andres.

indsatsoMRådeR 

  Strømlinet indgang til organisationen: på det praktiske plan handler det om en 
helt fastlagt proces ved indmeldelse, hvor alle får de samme oplysninger, og hvor 
der aldrig går mere end fem arbejdsdage fra den første kontakt til modtagelse 
af materiale. på det indholdsmæssige plan handler det om at indarbejde gode 
arbejdsprocesser og at stille klare forventninger op for den nye frivilliges rolle.  
Alle frivillige på tillidsposter, dvs. landsstyrelsesmedlemmer, lokalgruppefor-
mænd, udvalgsformænd og projektledere, skal kende indmeldelsesprocedurer.

  Frivillige bliver medlemmer: som frivillig i Ungdommens røde Kors bør det 
være naturligt, at man også er medlem. det styrker organisationens mandat og 
økonomi og giver samtidig en række konkrete medlemsfordele for den frivillige. 
Vi vil arbejde for en organisationskultur, hvor medlemskab i højere grad er en 
selvfølge for de frivillige.

  En stærkere ledelseskultur: Ved at besidde en lederpost i Ungdommens røde 
Kors udvikler man såvel personlige som ledelsesmæssige kompetencer, som 
fortjener at komme frem i lyset og at blive forstærket. dygtige ledere er en  
afgørende faktor i kvalitetssikringen af det frivillige arbejde. derfor skal vi 
uddanne ledere bedre og gøre det mere attraktivt at bestride en tillidspost.  
Vi vil arbejde for en årlig lederuddannelse, som motiverer og udvikler dygtige 
ledere

  Målrettet rekruttering: organisationen skal søge målrettet efter de frivillig- 
kompetencer, der er påkrævet på den enkelte aktivitet, og være åben for 
forskellighed og nye frivilliggrupper. Vi skal blive bedre til at konkretisere, 
hvilke kompetencer den enkelte aktivitet har brug for, og vi skal målrette 
rekrutteringen til de steder – uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser,  
bydele – hvor kompetencerne findes.   

MUligHedeR FoR Handling: 

human ressource Udvalget har gode råd om rekruttering og fastholdelse, 
overlevering og kurser, ligesom udvalget også offensivt tager initiativ til at 
fremme trivslen for de frivillige i organisationen. 

der findes inspiration til ledelseskompetencer og mulighed for kurser hos bl.a. 
dansk Ungdoms fællesråd, www.duf.dk og projektrådgivningen, www.prngo.dk 

UrK-guiden kan rekvireres på sekretariatet i både elektronisk og trykt 
udgave. heri findes mange brugbare informationer om alt fra mødekultur til 
pressekontakt.

center for frivilligt socialt arbejde giver råd og konsulentstøtte om frivilligt 
arbejde. hos centeret er der også mulighed for at søge midler til kurser.  
se mere på www.frivillighed.dk 

den centralt udarbejdede power point præsentation om Ungdommens røde 
Kors er et godt redskab til at præsentere organisationen for nye frivillige. 
præsentationen kan rekvireres på sekretariatet eller via hjemmesiden.

for både at rekruttere og fastholde er det vigtigt at kunne formulere såvel de 
kompetencer der efterspørges som de kompetencer, man kan opnå som frivillig. 
et godt og konkret værktøj til at formulere de såkaldte realkompetencer findes. 
på www.realkompetence-frivillig.dk eller www.realkompetence-forening.dk
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ud med sproget
AnsVAreT som forTAler for børn og Unge

i Ungdommens røde Kors har vi et ansvar for at tale sårbare børn og unges sag. 
det kan gøres på mange måder og gennem forskellige kanaler. en af de måder, 
hvorpå vi kan være fortalere for vores målgruppe, er ved at have kontakt til eks- 
terne medier. det er vigtigt, at Ungdommens røde Kors fortsat markerer sig 
eksternt og gør opmærksom på problematikker i samfundet, som vedrører 
vores målgruppe. derved styrker vi vores målgruppes chancer og gavner 
samtidig organisationen. 

Ungdommens røde Kors har haft en tradition for at være involveret i arbejdet 
med og oplysning om konventionen om børns rettigheder. det er en naturlig 
forlængelse af vores eget arbejde for og med sårbare børn og unge, og vi skal 
derfor fortsat arbejde for at udbrede kendskabet til børnekonventionen. 

samarbejdet med andre organisationer og offentlige myndigheder er en anden 
måde at tale vores målgruppers sag. denne del af det frivillige arbejde udvikler 
sig mere og mere, så også her er det vigtigt, at særligt den centrale del af orga-
nisationen er klædt på til opgaven. 

principperne om neutralitet og upartiskhed er vigtige at holde sig for øje i alle 
eksterne og offentlige relationer. men de må ikke blive en hæmsko for handling. 
At være neutral betyder ikke, at man ikke kan have holdninger. 

indsatsoMRådeR

  Central pressehåndtering: Vi har i de senere år oplevet en stigende interesse 
for Ungdommens røde Kors’ arbejde, og centralt bliver vi ofte kontaktet af 
medierne. derfor er det vigtigt, at formandskabet og landssekretæren er 
klædt godt på til at håndtere pressen. samtidig skal vi blive bedre til at være 
offensive og selv sætte dagsordenen.  

  Den gode historie: størstedelen af vores aktiviteter er meget velegnede til omtale 
i medierne. medieomtale er aldrig et mål i sig selv, men kan skabe en stærk 
profil udadtil, f.eks. gennem en reportage fra lokalgruppens UrK pigeklub, en 
ferielejr, besøg fra udlandet samt øvrige UrK aktiviteter. Vi skal blive mere kendte 
i lokalmiljøerne og nationalt, og de frivillige skal have redskaber til at promovere 
deres aktivitet. 

  Eksternt samarbejde: samarbejde med andre organisationer er en anden 
måde at være fortaler på. Ungdommens røde Kors deler værdier med en række 
andre humanitære organisationer, og der er ingen grund til at stå alene, når vi 
sammen kan udveksle erfaringer og stå stærkere. 

  Interessearbejde: gode relationer til ministerier og offentlige instanser styrker 
kendskabet til Ungdommens røde Kors og vores arbejde. det er vigtigt at ar-
bejde for disse relationer og kunne håndtere dem professionelt og upartisk.

MUligHedeR FoR Handling:

sekretariatet udarbejder daglige presseklip om sager af relevans for organisa-
tionen. man kan tilmelde sig presseklip på presseklip@urkmail.dk, og her får 
man også retningslinjer for reaktion på sager. 

pr-udvalget er ansvarlig for den frivillige del af pr-arbejdet, og det vil typisk 
være events, kampagner, kurser og presse. man kan kontakte pr-udvalget, hvis 
man har en god idé eller har lyst til at arbejde i udvalget. 

der afholdes pr-kursus for alle interesserede frivillige minimum en gang om 
året. pr-Udvalget er ansvarlig for kurset. 

der er udarbejdet en kommunikationsstrategi, som kan findes på hjemmesiden 
eller ved at kontakte den ansvarlige konsulent eller pr-udvalget

der kan udarbejdes et kompetencekatalog over relevante medlemmer, som kan 
tage ud og fortælle om Ungdommens røde Kors.

Vi har gode erfaringer med events; koncerter i København, holbæk og odense, 
støtteevent for jordskælvsofre i pakistan i København og århus, modeshow i 
roskilde etc. der skal nogle gange lidt detektivarbejde til, men hvis man har 
en idé, kan man være sikker på at finde en i organisationen at sparre med. 
sekretariatets konsulenter på lokalgruppeområdet kan hjælpe videre.  

på sekretariatet kan man gøre brug af kommunikationspraktikanten og af den 
konsulent, der varetager kontakten til pr udvalget. 

man kan altid kontakte formandskabet eller landstyrelsesmedlemmet med 
ansvar for pr, hvis man har en god sag eller er i tvivl om organisationens 
holdning.
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Bilag 6:
præsentation af informanter

Herunder er en beskrivelse af vores informanter i denne afhandling, hvilket kan give et overblik over de 

personer hvorfra vi har erhvervet vores insider viden om MS og URk.

I MS har vi interviewet følgende fire frivillige:

• Camilla er 25 år, og arrangerer hjemkomstseminar (ILTS)

• Mette er 25 år, og arrangerer Reggaetonfest

• Mikkel er 22 år, og arbejder med Fair Trade samt Reggaetonfest 

• Amila er 21 år, og arrangerer Reggaetonfest 

Og to MS ansatte i ledende stillinger:

• Frederik Christiansen er frivilligkoordinator

• Vibeke Vinther er kommunikationschef

I URk har vi interviewet følgende fire frivillige:

• Rachel er 24 år, har været frivilligkoordinator på ensom Ung, været engageret på kulturnatten,  

 taget initiativ til opstart af en genbrugsbutik og er næstformand i Frederiksberg lokalgruppe.

• nanna er 25 år, har opstartet en pigeklub og en drengeklub, har været aktivitetsleder på ensom  

 Ung og er formand i Frederiksberg lokalgruppe. 

• Liv er 21 år, hjælper til i lektiecafé samt integrationsprojekter på Avnstrup asylcenter

• Vår er 21 år, hjælper til i lektiecafé samt integrationsprojekter på Avnstrup asylcenter

URk: 

• Hanna Line Jakobsen var på daværende tidspunkt landsformand 
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Bilag 7:
interViewguide – friVillige

 profil

• profil: navn, alder, uddannelse osv.

 KendsKaB til organisationen

• kendskab

• Valget af organisation 

• engagementets længde

• kendskab til andre organisationer

 organisationen 

• Struktur

• Tilfredshed

• Aktiviteter/netværk

• Tidsforbrug 

 motiVation

• Motivationsfaktorer 

• netværk/venner

• erfaring/kompetencer

• Goder

• Brænder for sagen

• Hvervning af nye medlemmer

• Værdsættelse 

 KommuniKation

• Generel kommunikation

• kanaler 

• promovering af aktiviteter/netværk  
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 friVillig-profil

• Antal frivillige

• Definition af frivillige

• Frivillig profil

• Gennemstrømning 

 friVilligKoordinator 

• Vejen ind i MS

• Rollen som frivilligkoordinator

 KommuniKation

• Generel kommunikation i MS 

• kommunikationen mellem MS og de frivillige

• kommunikationen mellem de frivillige

• kommunikation om tilbud og aktiviteter 

• new media 

 motiVation – fastholdelse og tiltræKning

• Motivation og fastholde 

• netværk 

Bilag 8:
interViewguide – frederiK christiansen,
friVilligKoordinator i mellemfolKeligt samVirKe
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Bilag 9:
interViewguide – ViBeKe Vinther
KommuniKationschef i mellemfolKeligt samVirKe

 mellemfolKeligt samVirKe

• Struktur og ansvarsområde(r)

• Rolle i MS 

• Ansvarsområde

 KommuniKation

 EkstErn

• Folkelig forankring 

• Branding 

• kommunikationsstrategi 

• kommunikationskanaler 

• Hvervning 

 IntErn kommunIkatIon

 kontakt tIl dE frIvIllIgE

 kEndskab tIl dE frIvIllIgE 
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Bilag 10:
interViewguide – hanna line jaKoBsen
landsformand i ungdommens røde Kors

 profil

• Få styr på profil: navn, alder, uddannelse osv.

• kendskab og ”vejen ind i URk”

 urK

• Struktur og ansvarsområde(r)

• Organisering af arbejdsopgaver

 motiVation og fastholdelse

• Strategi – hvervning/fastholdelse

• ’Medarbejder’-motivation 

• konkrete tilbud

 KommuniKation

 IntErn

• kommunikation med de frivillige/blandt de frivillige

 EkstErn

• ’promovering’ af URk’s tilbud

• Hvervning

• kommunikationsstrategi

• Branding af URk
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Bilag 11:
friVilligrådets VærKtøjsKasse

profil

Vi fik udleveret et USB-stick af medlemskonsulent i Mellemfolkeligt Samvirke, niels Brøgger Jakobsen, 

med en værktøjskasse udarbejdet af Frivilligrådet. Værktøjskassen indeholder råd og vejledning til 

hvordan organisationer mere effektivt kan rekruttere og fastholde flere unge i frivilligt socialt arbejde. 

Helt praktisk indeholder stikket:

• Lydfiler med interviews med unge frivillige og foreninger

• Artikler om rekruttering, fastholdelse, erfaringer og kampagne strategier

• Gode råd 

• Skabeloner til plakater og internet opslag.

Vi bruger hovedsageligt det interview med niels Brøgger Jakobsen, hvor han beskriver Mellemfolkeligt 

Samvirkes erfaringer med unge frivillige.

Frivilligrådets værktøjskasse kan hentes på følgende internetadresse:

http://www.frivillighelte.dk/vaerktoejskassen/

Ydermere er den lagt ind på den vedlagte cd-rom, som bilag k.
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Bilag 12:
de syV faser af en interViewundersøgelse

når man vælger at udføre forskningsinterviews, skal man først gøre sig nogle overvejelser omkring 

den praktiske udførelse af disse. Til dette har Steinar kvale opstillet syv trin for udførelsen af et forskn-

ingsinterview, som både afdækker de overvejelser og valgmuligheder, der opstår inden, under og efter 

gennemførelsen af et interview. Disse faser omfatter tematisering, design, interview, transskription, 

analyse, verifikation og rapportering (kvale & Brinkmann 2009: 122-123). I afhandlingens afsnit om-

kring gyldighed har vi berørt verifikation, så dette er undladt i denne uddybelse af vores overvejelser, 

men da overvejelserne ikke er uvæsentlige for resultatet af de udførte interview, er de taget med i dette 

bilag. 

tematisering og design

Faserne tematisering og design går forud for selve interviewet, men er en væsentlig del af interviewun-

dersøgelsen, da det er her, emnet og formålet samt den metodiske procedure for undersøgelsen defi-

neres. Således handler tematisering ifølge kvale om, hvad der skal undersøges, hvorfor undersøgelsen 

skal gennemføres, og hvordan den skal sammensættes (kvale & Brinkmann 2009: 125), og design 

handler om planlægningen af interviewundersøgelsens procedurer og teknikker, (kvale & Brinkmann: 

129) herunder overvejelser omkring interviewets tids- og ressourcedimension samt antallet af inter-

views og interviewpersoner. 

Med udgangspunkt i afhandlingens problemstilling har vi som tidligere fremført udledt to primære 

emner, som danner rammen om afhandlingen: en undersøgelse af den nye generation af unge frivillige 

samt tiltrækning og fastholdelse af unge frivillige gennem strategisk employer branding. Disse emner 

udgør således det primære formål med afhandlingen og vil danne grundlag for afhandlingens delun-

dersøgelser blandt ledere og frivillige i de to organisationer. Formålet med interviewundersøgelsen 

blandt de frivillige er at forstå de unge frivillige og deres livsverden og på baggrund af dette udvikle 

nye forståelsesrammer til og fortolkninger af, hvordan de unge opfatter det frivillige sociale arbejde og 

det at være frivillig, samt hvordan de to organisationer fungerer som frivillig ”arbejdsplads”. Dermed 

bidrager de enkelte interviews også med viden om det frivillige arbejde i henholdsvis MS og URk. 

Formålet med lederinterviewene er at opnå indsigt i organisationernes arbejde med de frivillige og 

deres konkrete tiltag omkring fastholdelse og tiltrækning af de frivillige. Med disse interviews forventer 

vi at opnå værdifuld viden om, hvordan den unge generation af frivillige tænker og handler – og hvor-

dan der arbejdes med at tiltrække og fastholde denne generation i det frivillige sociale arbejde, og her-

udfra blive bedre i stand til at vurdere, hvorvidt der er grundlag for at arbejde strategisk med employer 

branding i en frivillig kontekst.

Som overordnet design for undersøgelserne har vi valgt det semistrukturerede livsverdeninterview, der 
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er særlig velegnet til at undersøge menneskers forståelse og tolkning af betydninger i deres livsverden 

(kvale & Brinkmann 2009: 144). Denne interviewform giver dermed mulighed for en åben og fleksibel 

dialog, hvor fokus er på interviewpersonens oplevelse af et emne. I forhold til udvælgelsen af inter-

viewpersoner inden for de forskellige delundersøgelser har vi gjort os flere overvejelser omkring hvem 

og hvor mange, vi har haft brug for. Vi har i den sammenhæng opstillet en række kriterier med henblik 

på at gøre interviewene så effektive og dækkende som muligt. 

zIfølge kvale kræver en interviewundersøgelse ”så mange personer, som det kræver for at finde ud af 

det, du har brug for at vide” (kvale & Brinkmann 2009: 133). Antallet af interviewpersoner afhænger 

derfor i høj grad af den enkelte undersøgelse. Dertil kommer, at jo større antal interviewpersoner, 

desto mere tids- og ressourcekrævende vil interviewprocessen blive. på dette grundlag har vi valgt at 

foretage i alt 11 interviews med henholdsvis fire frivillige fra MS og fire frivillige fra URk samt to ledere 

fra MS og en leder fra URk. 

Vi har valgt at interviewe fire unge frivillige fra begge organisationer, da vi mener, det er et passende 

antal i forhold til at opnå en tilstrækkelig viden baseret på flere indgangsvinkler og forståelser. Desuden 

har tre af de frivillige indsigt i begge organisationer grundet erfaring med frivilligt arbejde begge steder. 

Dette ser vi som en fordel, da det giver os et direkte sammenligningsgrundlag. Derudover har vi har 

valgt to ledere i MS, da de begge bidrager med essentiel information. Den ene af lederne er placeret 

højt i organisationen og kan dermed bringe viden om det strategiske arbejde, hvorimod den anden 

leder sidder med den daglige kontakt til de frivillige og dermed bidrager til en forståelse af det prak-

tiske arbejde. I URk har vi blot valgt en leder, da vi mener, at dette er tilstrækkeligt i forhold til at opnå 

viden om organisationens strategiske og praktiske arbejde med de frivillige. I modsætning til MS er 

URk karakteriseret ved en flad struktur, og mange af de overordnede beslutninger ligger derfor hos de 

frivillige selv. Rent faktisk er lederen i URk også selv frivillig, da der ikke findes en decideret lederstill-

ing men derimod et frivilligt job som landsformand for organisationen. Dette ser vi dog ikke som noget 

problem, idet landformanden formelt set indtager det øverste led i organisationen og dermed har en 

stor indsigt i såvel det strategiske som det praktiske arbejde.

 Med disse 11 interviews mener vi, at vi opnår den rette mængde information til at basere vores under-

søgelse på – dog uden at den efterfølgende databearbejdelse bliver for omfattende (Halkier 2002: 40). 

Her påpeger kvale, at det er vigtigt, at informationsmængden ikke bliver for stor, da det vil besværlig-

gøre den efterfølgende analyse (kvale & Brinkmann 2009: 134). 

Udover de antalsmæssige kriterier, har vi opstillet nogle kriterier for, hvilke frivillige, vi har ønsket at in-

terviewe. Aldersmæssigt har vi valgt unge på 20-25 år, da de er repræsentanter for Generation Y, som 

er målgruppen for afhandlingens undersøgelse. Desuden er det primært unge inden for denne alders-

gruppe, der udgør overvægten af frivillige i de to organisationer (kreiner-Møller et al. 2007: 5). 

Herudover har vi valgt interviewpersonerne på baggrund af deres geografiske tilknytning, idet vi har 

udvalgt frivillige fra hovedstadsområdet.  Det er her, organisationernes hovedkontorer er placerede 

og dermed her, de unge frivillige antalsmæssigt er stærkest repræsenterede. Desuden er det af rent 
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praktiske årsager lettere for os at afholde interviews i dette område, da vi selv bor i hovedstadsområ-

det. Det må også formodes at være tilfældet for de frivillige, som dermed får lettere ved at stille op til 

interviewene. Imidlertid har vi grundet problemer med at koordinere interviewene været nødsaget til at 

vælge to frivillige i Ungdommens Røde kors, som er aktive i Roskildes lokalgruppe. Dette har vi dog 

ikke set som noget problem, men snarere som en fordel, idet vi mener, at det giver et bredere perspek-

tiv på undersøgelsen. 

I det følgende vil vi se nærmere på, hvordan vi har struktureret de enkelte interviews, og hvordan vi 

rent praktisk har udført dem. 

interView

Den tredje fase vedrører selve udførelsen af interviewet og handler ifølge kvale om den måde, der bliv-

er produceret viden på. Her forslår han, at der udarbejdes en interviewguide, som angiver de emner, 

der skal dækkes gennem interviewet (kvale & Brinkmann 2009: 151). Guiden kan struktureres i højere 

eller mindre grad alt afhængigt af undersøgelsens design. 

Vi har på dette grundlag udarbejdet interviewguides til vores forskellige delundersøgelser. Formålet 

med disse har været at lede os gennem interviewene. Da vi har valgt det semi-strukturerede livsver-

deninterview har vi været åbne over for nye synsvinkler og informationer, og vi har derfor ikke fulgt 

guiden i detaljer, men har ladet interviewet tage en anden retning end planlagt – såfremt dette har 

ligget inden for forskningsområdet. Dette har vi valgt for ikke at afskære os selv fra vigtig viden eller 

vigtige holdninger hos informanten. Således har vi ikke nødvendigvis berørt guidens emner i den ræk-

kefølge, de er blevet opført, men guiden har blot sikret, at vi er kommet omkring alle de emner, vi har 

fundet relevante. kvale anbefaler, at interviewspørgsmålene er korte, letforståelige og fri for akademisk 

sprog (kvale & Brinkmann 2009: 152). Vi har således forsøgt at holde vores spørgsmål så korte og sim-

ple som muligt både for at undgå eventuelle misforståelser samt for skabe en mere ligeværdig dialog. 

Til delundersøgelsen blandt de frivillige har vi udarbejdet en interviewguide, som er dækkende for 

både de frivillige i MS og i URk. Den er inddelt i fire overordnede emner med uddybende spørgsmål. 

De overordnede emner er: kendskab til organisationen, selve organisationen, motivation og kommu-

nikation. Interviewguiden til lederne er ligeledes inddelt i nogle overordnede emner, dog adskiller disse 

sig fra hinanden, idet der tages hensyn til den enkelte lederfunktion. I forhold til lederne fra MS har vi 

således udarbejdet to interviewguides, som henholdsvis dækker nogle emner i forhold til det over-

ordnede strategiske arbejde og det praktiske arbejde med de frivillige. Den ene guide, der henvender 

sig til det strategiske niveau, dækker to overordnede emner: organisationsstruktur og kommunikation. 

Interviewguiden på det praktiske niveau dækker tre emner: frivillig-profilen i MS, kommunikation og 

fastholdelse og tiltrækning. I forhold til lederinterviewet i URk har vi udarbejdet en interviewguide, som 

dækker tre overordnede emner: organisationsstruktur, kommunikation og tiltrækning og fastholdelse

Med disse overordnede emner som grundlag for vores interviews søger vi at opnå en viden, som er rel-

evant for afhandlingens problemstilling. Under hvert interview har vi dermed haft afhandlingens over-
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ordnede formål for øje, og vi har bestræbt os på at afklare enhver mening, som har betydning for un-

dersøgelsen. Dette letter det efterfølgende arbejde med at analysere og fortolke interviewresultaterne. 

I forhold til de fysiske rammer omkring interviewene har vi også gjort os nogle overvejelser. Her har vi 

lagt vægt på at afholde interviewene på et neutralt sted uden støj og andre elementer, der kan lede 

opmærksomheden væk fra interviewet. Vi har derfor valgt at benytte vores arbejdsrum på Copenhagen 

Business School som det primære sted for afholdelse af interviewene. Imidlertid er vi dog bevidste 

om, at et sådant institutionelt sted muligvis ikke er velkendt af interviewpersonerne og derfor kan gøre 

situationen mindre afslappet (Halkier 2002: 41). Dog mener vi, at støj vil være en større gene for inter-

viewene end disse uvante omgivelser. Grundet problemer med at koordinere interviewene har vi dog 

været nødt til at afholde et par af interviewene andre steder. et enkelt interview har vi været nødsaget 

til at foretage telefonisk. Vi har dog prioriteret at afholde alle de planlagte interviews uden at lade de 

fysiske rammer være afgørende, da vi mener, det har været vigtigere at indsamle den nødvendige 

mængde information.   

I selve interviewsituationen har vi som interviewere påtaget os forskellige roller, således at den ene 

er den deciderede interviewer, mens den anden er observatør og dermed har bedre mulighed for at 

se ud over interviewguiden og stille opklarende spørgsmål. Denne rollefordeling gør situationen mere 

behagelig for informanten, der på den måde kan koncentrere sig om én interviewer frem for to. Da det 

således kun er den ene af os, der fører ordet, kommer interviewet lettere til at fungere som en dialog 

mellem to parter, hvilket betyder, at interviewpersonen slapper bedre af og dermed har lettere ved at 

svare på personlige spørgsmål (Rasmussen et al. 2006: 101). Samtidigt er det også vigtigt, at vi er 

opmærksomme på rollefordelingen mellem den interviewede og os som interviewere. Vi stræber her 

mod at skabe en så åben og ligeværdig dialog som muligt. Her er det væsentligt, at vi formår at lade 

informanten have ekspertrollen i interviewet (Rasmussen et al. 2006: 100). Til trods for vores kendskab 

til emnet inden interviewet, er det interviewpersonen, der ligger inde med den viden, vi har brug for.

transsKription

Den fjerde fase ifølge kvale er transskribering, hvor interviewmaterialet forberedes til analyse (kvale 

& Brinkmann 2009: 202). Da der ikke findes nogen standardregler for, hvorvidt eller hvordan et inter-

view bør transskriberes, er det vigtigt på forhånd at afgøre, hvad denne proces indebærer. Det er især 

vigtigt, hvis der er flere om arbejdet, således at det bliver gjort ensartet og dermed giver mulighed for 

at foretage sammenligninger af interviewene (kvale & Brinkmann 2009: 203). Vi har valgt at optage alle 

interviewene med en diktafon, hvorefter vi har transskriberet lydfilerne til skrevne tekster forholdsvis 

ordret, idet vi forventer at bruge citater fra transskriberingerne i analysen. Vi har dog udeladt fyldord 

som ”øh” og ”ikk” og hyppige gentagelser samt feedback kommentarer som ”ja” og ”okay”. Derudover 

har vi udeladt at transskribere passager, der ikke omfatter meningsindhold, der er relevant for vores 

undersøgelse. 
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analyse og rapportering

efter dataindsamlingen er den næste fase analyse, hvor det primære formål er at skabe mening ud 

fra interviewindholdet. Her er det nødvendigt at systematisere bearbejdningen af de forskellige inter-

viewdata for at kunne drage mest muligt nytte af den store mængde information. kvale opstiller nogle 

forskellige analysemetoder, blandt andet meningskondensering og meningsfortolkning (kvale & Brink-

mann 2009: 223). Vi har valgt at kombinere disse metoder, da vi mener, at det vil bidrage til det bedste 

resultat af analysen af vores data. Meningskondensering indebærer, at man sammenfatter lange ud-

sagn til kortere udsagn, hvor hovedbetydningen af det sagte omformuleres (kvale & Brinkmann 2009: 

227). Hermed danner vi nogle hovedtemaer på baggrund af interviewtekstens naturlige betydningsen-

heder og søger derigennem at fremhæve det vigtigste i forhold til undersøgelsens kontekst og formål. 

Vi er dog bevidste om, at denne meningskondensering er et udtryk for vores fortolkning af interviewp-

ersonernes svar. på dette grundlag vil vi også anvende meningsfortolkning, idet vi søger at opnå en 

dybere forståelse af interviewteksten. Her vil vi benytte vores teoretiske viden som referenceramme og 

sammen med udsagn fra interviewene komme frem til en fortolkning (kvale & Brinkmann 2009: 230). 

Denne tilgang er i tråd med vores hermeneutiske analyseform, idet vi ud fra de forskellige interview-

tekster og fortolkningsenheder søger at nå frem til en overordnet forståelse, jævnfør princippet om 

den hermeneutiske cirkel. Dette danner også grundlag for vores valg i forhold til den sidste fase, som 

omhandler rapportering af interviewenes resultater (kvale & Brinkmann 2009: 293). Her sætter vi afhan-

dlingens enkelte dele, herunder de enkelte delundersøgelser og det teoretiske fundament i relation til 

helheden, som udgøres af det overordnede spørgsmål om værdien af arbejdet med employer branding 

i en frivillig sammenhæng. Herigennem søger vi at opnå ny viden og indsigt, som vi kan basere vores 

konklusioner på. Den hermeneutiske analysemetode giver os altså mulighed for at samle afhandlin-

gens forskellige dele i en helhed, der skal give os svar på afhandlingens problemformulering.



// 146

Bilag 13:
oVersigt oVer modeller af engelund og BuchhaVe 

model for grundpillerne
i VirKsomhedens Branding

BudsKaBsmodellen

Kanalmodellenstrategimodellen

målgruppemodellen procesmodellen

fra Employer branding som diciplin, 2009; 288 - 289



1 
 

Bilag A 
 
Transskribering af interview med Amila, onsdag den 3. juni 2009  
 
Louise: Men, ja, tak fordi du ville komme. Ja, vi vil egentlig gerne lige have, at du præsenterer dig selv, så vi har 
din profil med navn, alder og hvad du har af uddannelse og sådan. 
 
Amila: Ja, okay, jeg hedder Amila Zekovic. Jeg kommer oprindeligt fra Bosnien. Derfor jeg har et lidt anderledes 
navn. Jeg er 21 år og lige nu er jeg i gang med at uddanne mig til farmaceut på første år. Så jeg er ikke nået så 
langt. Og så har jeg så været, holdt et sabbatår, hvor jeg var ude at rejse med Mellemfolkeligt Samvirke, og i 
første halvdel af sabbatåret hvor jeg var hjemme at arbejde, der har jeg så samtidig arbejdet lidt for 
Ungdommens Røde Kors. 
 
Louise: Okay. Så kunne vi godt tænke os at vide, hvor du kender til MS fra? 
 
Amila: Jeg tror nok det var sådan at jeg kendte nogle, som kendte nogle andre, som havde været ude at rejse 
med MS i gymnasiet, og sådan hørte jeg om det, fordi jeg var, jeg skulle bare af sted vidste jeg, og jeg var bare 
åben for alt. Altså, hvis jeg hørte noget som helst om forskellige organisationer, der sendte unge ud, så gik jeg 
ind og tjekkede det ud, hvor meget det kostede og så videre. Der var flere organisationer jeg kiggede på. Og så 
var MS den mest oplagte. De havde sådan en pakkeløsning. 
 
Louise: Ja, okay – så det var nemt eller hvad? 
 
Amila: Ja ja, det, fordi de andre, det var sådan noget, hvor du kunne lave et eller andet, men så skulle du selv 
finde bolig i det pågældende land og sådan noget, og det kunne jeg ikke rigtig overskue. Så... 
 
Louise: Nej, lige ud af gymnasiet og så... 
 
Amila: Ja ja, og så kender man ikke sproget og så videre og så komme derover, ej det... 
 
Louise: Hvor var du henne med Global Contact? Og hvor længe? Og hvornår var det? 
 
Amila: Jeg var, jeg var primært i Guatemala, hvor jeg arbejdede som volontør, men før det, så var jeg, så var vi 
på sådan én måneds højskole i El Salvador. Og i El Salvador, der var vi dér i en måned, og så i Guatemala var vi 
næsten, ej, der var vi i fire måneder. Ja, det var så det.  
 
Louise: Okay, og hvad lavede du så, da du var af sted? 
 
Amila: Jeg arbejde som engelsklærer på de forskellige skoler, både på primary school og secondary school, ja, 
og det var så det. Og så lavede vi også nogle forskellige, sådan hvor vi tog dem ud og lavede sådan nogle 
rekreative projekter, der er sådan noget med børn derovrefra. 
 
Louise: Okay. Har du så engageret dig som frivillig i MS efterfølgende eller hvordan? 
 
Amila: Ja, man kan sige, at jeg blev trukket lidt ind i det, fordi, når man er ude at rejse, så bliver man jo helt 
vildt fanget af, altså, man er jo rigtig tæt på de problemer der er, så man bliver jo meget engageret og dengang, 
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da vi var i El Salvador, så oplevede vi, at, vi så bare hvor svært det var. Vi havde sådan et, man skulle lave sådan 
en kampagne, og så havde vi, det emne, vi valgte at det skulle være noget med uddannelse at gøre, for vi så, 
hvor svært det var, hvis man kom fra de små byer og kom ind til universitetet i hovedstaden, og få en 
uddannelse. Det var helt vildt svært, men alligevel havde vi nogle venner, der tog bussen tre timer hver 
morgen, og man vidste ikke om den kom eller ikke kom. Det samme på vej hjem, og blev røvet flere gange og 
sådan noget. Bare for at få sig en uddannelse, og de gjorde virkelig meget for det her. Og så tænkte vi. Det her, 
det gad vi godt at støtte, sådan så vi gjorde det nemmere for dem, for de skal jo samtidig betale for det, og det 
koster ret meget ikke. Det svarer lidt til, at vi også skulle betale for vores uddannelse uden at få SU ikke. Og så 
startede vi så, eller, så mig og en der hedder Theis, som også går på den her skole. Jeg ved ikke om I kender 
ham. Det er også en der er meget med i MS. Vi skulle stå for den dér kampagne dér, og så lavede vi en 
kampagne, hvor at vi ville sprede noget latinamerikansk kultur, kan man sige, i Danmark, ved at vi ville tage den 
genre der hedder reggaeton‐musik, og så lave en fest, hvor overskuddet så skulle gå til at støtte et 
legatprogram, der var derovre, som giver legater til unge, som bor i landsbyer for at de kan komme ind og 
studere. Så gør det det lidt lettere for dem, og det startede vi så, eller den idé fik vi, og vi prøvede at lave en 
gruppe på Facebook og fandt ud af med det samme, at der var hel vild stor interesse for det. Så det tænkte vi, 
”nå okay, det går vi videre med”, og så prøvede vi at lave en masse mens vi var derude og rejse, hvor vi var i 
Guatemala. Men det var lidt svært når man var så langt væk fra Danmark at lave nogle aftaler. Og så kom vi 
hjem og så havde vi lidt. Så var det lidt langt væk, når man kom hjem. Men så heldigvis, så tog de fat i os fra 
Mellemfolkeligt Samvirke og spurgte os, om vi ikke skulle i gang med det her, og det kom vi så. Nu har vi holdt 
to fester. Og sådan har jeg været med, og så har de så taget, hele tiden kontaktet mig, hvis det var et eller 
andet, hvor de skulle bruge nogle frivillige, fordi de vidste at jeg synes at det er sjovt, og fordi jeg har mange 
venner derinde, som laver en masse sammen så... 
 
Louise: Ja. Så det var noget, det var en idé I allerede fik før I tog af sted eller var det mens I var af sted? 
 
Amila: Det var mens vi var i El Salvador på den højskole dér, fordi der var det sådan noget. Man skulle lave et 
projekt og en kampagne og en, jeg tror det var en avisartikel eller sådan noget. Og vi var kun seks på den 
højskole, så vi blev delt op i grupper af to, og så fik vi. Og det overordnede emne for alle tre ting, det var 
uddannelse, og vores kampagne kom så til at blive det her, og som er blevet realiseret... 
 
Louise: Det er da fedt. 
 
Amila: Jamen det var super fedt, for det var overhovedet ikke meningen. Det er ikke særlig mange der bliver 
sådan realiseret. 
 
Louise: Det er da godt gået så. 
 
Amila: Ja, jamen det har været rigtig fedt! Og nu har vi så sendt, jeg tror det er 19 elever i skole. 
 
Louise: Er det rigtigt? Det er sgu da godt. 
 
Amila: Ja, vi fortsætter i hvert fald. 
 
Louise: Er det noget, altså, er det noget I sådan vil lave tilbagevendende? 
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Amila: Ja ja, vi skulle faktisk have lavet. De laver noget der hedder Fair Fælled, Mellemfolkeligt Samvirke, men 
der skulle vi også have lavet en fest i Fælledparken om aftenen, sådan en udendørs i Fælledparken, en stor 
latinamerikansk fest, hvor alt overskuddet skulle gå til der her legatprogram, men fordi, vi er alle sammen ude 
at rejse, altså hele vores gruppe af frivillige. Der er ingen der er hjemme til at organisere det, så vi har, det 
bliver først, jeg tror i september oktober, men det bliver sådan noget hvor vi holder fire fester om året, eller 
noget i den stil. Og der er også lige blevet holdt i Århus. Vi har også nogle frivillige der, der laver det der. 
 
Louise: Det er da fedt! 
 
Amila: Ja, det virkede i hvert fald. 
 
Louise: Så bliver man også lidt mere grebet af det, når man så laver noget der bliver til noget. 
 
Amila: Ja, noget der fungerer, og også fordi at organisationen er god til at give ros. Vi har især en 
frivilligkoordinator, som er sådan, hele tiden fortæller os, ej det er rigtig godt, og tager os ind til evaluering og 
fortæller os sådan, at det her det er fedt. Og vi får mails tilbage fra den samarbejdspartner vi har i El Salvador, 
og som vi sender pengene til. Sådan, ej tusind tak og alt muligt og sådan. Så man bliver motiveret af, at man får 
ros, og at folk kan se, at der er et godt arbejde man har gjort.  
 
Louise: Ja. Det er Frederik, som så er frivilligkoordinator? 
 
Amila: Ja, du kender ham? 
 
Louise: Nej, ham skal vi så snakke med i morgen. 
 
Amila: Ja, okay. 
 
Katrine: Men, hvis jeg lige må, altså, var det sådan MS som så motiverede jer til at realisere det her projekt, da I 
kom hjem, eller sagde, okay, det lyder super fedt, det gør vi? 
 
Amila: Ja, altså jeg tror, hvis Frederik, det var faktisk Frederik, hvis han ikke havde taget fat i os og sagt, nu 
begynder vi altså, så ville det aldrig have sket. Fordi da vi kom hjem, der skete der en masse ting. Det er jo en 
kæmpestor omvæltning og man har ret meget fokus på sit eget liv. Og plus at vi skulle starte på studiet begge 
to, og Theis var lige flyttet til København. Der var en masse nye ting. Jeg flyttede også ind til København og så 
videre. Så jeg tror, man glemte lidt alt det dér, selvom, da vi var ude, da vi sendte idéen tilbage til MS dengang, 
så var det sådan, at vi fik svar per mail, at det var bare en rigtig god idé og hele kontoret snakkede om det. Så 
der fik vi allerede meget motivation fra deres side af. Men så var det så blevet lagt lidt til side og så da vi kom 
hjem, så, altså, så kom Frederik og sagde, ”nej, nu gør vi det altså”. Og så var vi jo, vi følte lidt, at vi var nødt til 
at sige ja, og det var sådan lidt. Man følte sig lidt presset, men det var alligevel meget godt, for så kom vi også 
bare i gang. 
 
Louise: Man er nødt til at få det dét skub? 
 
Amila: Ja ja, og det var også første gang nogensinde, at vi skulle prøve at arrangere noget. Vi har aldrig 
organiseret noget. Vi havde, jeg havde været med til nogle ting før, men aldrig hvor jeg havde været 
projektleder kan man sige. Så det var også bare, ja, jeg tror bare man er nødt til at få det dér skub. 
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Louise: Ja. Men er det sådan normalt, at de ting, der sådan bliver foreslået, at de bliver opfordret til, at det 
bliver realiseret, eller var det bare fordi, at man kunne se at jeres idé var realiserbar? 
 
Amila: Det er sådan, at de idéer der bliver lavet derovre, dem putter, det er mest samarbejdsorganisationen, 
der putter dem i en æske, og så kan de tage dem frem. Men det er meget meget få idéer, der bliver taget frem i 
virkeligheden. Og jeg tror også, at det var første gang nogensinde, at der blev lavet en kampagne, der skulle 
udføres i Danmark. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror at grunden til, at vores, at den blev realiseret, det er 
fordi vi tænkte på at bruge Facebook. Og så ville vi bare se. Vi sagde, at hvis der kom over 300 medlemmer, så 
ville vi realisere den. Så vi satte det som et krav til os selv. Men det var også fordi vi selv gerne ville lave sådan 
en fest. Så jeg tror, det var os selv mest, der sørgede for at realisere den. Fordi jeg tror at det, man føler 
alligevel, at det er lidt hårdt sådan at, så skal man til at starte alt muligt op, og man ved egentlig ikke hvor man 
skal starte og så videre. Og jeg kender masser af folk, der godt kunne tænke sig at lave nogle projekter, men 
ikke helt ved, hvordan de skal komme i gang, og det virker sådan langt væk. Og så, vi fik med det samme ret 
mange medlemmer, og så sagde vi sådan, okay, hvis den kommer op på 800, så gør vi det. Og så gjorde den 
også det. Og nu er vi faktisk, jeg tror vi er Europas største reggaeton gruppe og sådan noget på Facebook, så... 
 
Katrine: Hold da op. 
 
Amila: Ja, det skulle man bare. 
 
Louise: Men så er det også nemmere nu, hvor I har lavet det et par gange, og så skulle gøre det igen. Nu har I 
jo, nu ved I jo, hvem I skal spørge om hvad og sådan noget. 
 
Amila: Ja ja, vi har fuldstændig, allerede anden gang, første gang da vi lavede festen, var vi kun fire frivillige der 
skulle lave alt det der, organisere alt, og vi havde helt vildt mange opgaver. Men anden gang, der var vi 15 
frivillige, som, vi fordelte jo bare arbejdet, så man kunne nærmest, det var overhovedet ikke en byrde som 
sådan. Og vi studerer jo alle. Så det gik meget hurtigt og meget bedre, og det hele fungerede. Og man lærer jo 
altid noget. Første gang det var bare helt, det var sådan en erfaringsfest kan man sige. Det var sådan helt på 
tom grund, eller hvad man nu kan sige, så vi fik lært en masse første gang og så nu har vi rigtig mange 
erfaringer med det.  
 
Louise: Ja. Så ved vi, at du har været på det dér ledertræningsseminar, hvor vi fik din kontrakt fra. Hvor har du 
hørt om det fra så? 
 
Amila: Det er også, jeg tror at, jeg får jo en masse mails fra MS, for de ved godt, at jeg godt vil med til mange af 
de ting dér. Men jeg tror, at det mest var Frederik igen, der fortalte, at det her, det var rigtig fedt og det skulle 
vi altså med til. Og ja, han, jeg skulle faktisk den weekend, den uge der var ledertræningsseminar, der skulle jeg 
faktisk over og besøge min ven i Egypten, og det havde jeg glædet mig vildt meget til. Men Frederik fik mig 
overtalt, så han er meget sådan. Han er meget, ved godt hvad der kunne være fedt for en, og så anbefaler han 
det. Og jeg er også helt vildt glad for, at jeg tog med. Det har været rigtig rigtig fedt. 
 
Louise: Hvad har været, altså hvad har du villet have ud af at være på det her ledertræningsseminar? Altså 
hvad har været dit mål med det? 
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Amila: Altså mit oprindelige mål før jeg tog af sted det var at jeg ville godt lære, hvordan man motiverer folk, 
fordi jeg har syntes at det har været lidt frustrerende at så lille en del af dem der tager ud og rejser og ser de 
her ting alligevel ikke laver noget når de kommer hjem. Og jeg ved også fra mange af mine venner som har 
gjort det, at grunden til, at de ikke rigtig går ind og sådan arbejder videre, det er fordi, at de ikke ved hvordan, 
altså de bliver ikke, de for ikke det dér samme skub. Fordi, det kan godt være at man føler sig sådan lidt presset 
til at være med til noget. Men det er også godt en gang imellem, for så finder man også ud af, at faktisk er 
sjovt, og slet ikke sådan belastende på den måde. Så jeg, det var mit oprindelige mål med det, og jeg håbede på 
at jeg sådan kunne finde ud af, hvordan jeg selv kunne påvirke min omgangskreds, for eksempel til at være 
mere motiveret og sådan nogle ting. Men så fandt jeg ud af, at det var faktisk ikke så meget det jeg lærte. Det 
var bare, man fik bare sådan en masse redskaber til hvordan man skal være en leder i et projekt. Og så fandt 
jeg også ud af, at faktisk det dér med at motivere, det kan jeg egentlig godt. Jeg troede det var det jeg 
manglede, de kundskaber. Det kan jeg sagtens. Men det er mere det der med, hvordan skal man sige, sådan 
analysere ens arbejde og evaluere og sådan nogle ting. Sådan nogle redskaber skulle jeg have, og det fik jeg så 
også ud af det. 
 
Louise: Okay. Så dit mål er ikke at komme ud og være workcampleder, som det lægger meget op til? 
 
Amila: Nej... Men jeg er begyndt sådan at overveje det meget efter jeg har været på det dér 
ledertræningsseminar. Før, altså der så jeg slet ikke mig som en der kunne være workcampleder. Men det gik 
bare op for mig på den uge dér, at det kan alle. Alle kan være ledere, man skal bare have de dér redskaber, som 
vi fik på det seminar dér. Så jeg har overvejet det meget, en eller anden sommerferie at tage et eller andet sted 
hen og så være leder.  
 
Katrine: Men ellers så er det også noget du kan bruge i dit arbejde med de fester og så videre? 
 
Amila: Ja, vi brugte dem med det samme da vi. Altså ugen efter havde vi møde igen, og der var det fuldstændig 
et anderledes møde. Altså der begyndte vi at tage. Altså, man havde meget sådan noget med at man skal tage 
lege med ind og gøre det sjovere. Og det brugte vi. Men også faktisk i skolen, der synes jeg også, at jeg har 
kunnet bruge det vildt meget i sådan nogle projektarbejde, og altså, jeg håber ikke at jeg kommer til at være alt 
for dominerende nu, men man kan ikke. Man kommer jo let til at bruge de dér ting, og så, de andre tænker, 
hvad laver hun. Men man ved jo godt selv hvor det fører hen.  
 
Louise: Så det har helt sikkert givet dig nogle redskaber, bare generelt? 
 
Amila: Generelt ja, man kan bruge ja. 
 
Louise: Det er også fedt, altså, i en alder af 21 allerede at kunne på en eller anden måde at kunne skrive 
projektleder på sit cv ikke. Det kan du da helt sikkert bruge senere. 
 
Amila: Ja ja. Det håber jeg i hvert fald. 
 
Louise: Så kunne vi godt tænke os, lige at høre lidt om din opfattelse af MS. Hvordan du sådan ser strukturen 
derinde. Er det, er der langt til toppen, eller er det nemt at komme ind med nye forslag eller hvordan ser du 
det? 
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Amila: Jeg synes at det, med sådan en person som Frederik. Det er fedt at de har sådan nogle unge der sidder 
på de der poster, som de har ham som frivilligkoordinator, fordi han, altså alle de unge der er derinde, de 
betragter ham som en ven. Vi har hans mobilnummer og vi kan bare ringe til ham, hvis der er noget. Så jeg tror, 
på den måde så gør han det ret nemt og være frivillig. Men jeg tror alligevel, så er der sådan. Jeg var engang til 
sådan et husmøde hos MS, hvor jeg skulle komme som volontør og fortælle omkring mine oplevelser og det var 
deres, altså, alle medarbejderne derinde, der skulle høre på det. Og der blev jeg helt vildt overrasket, fordi det 
var overhovedet ikke nogle af dem jeg havde mødt. Det var nogle meget ældre mennesker, som så sidder helt 
oppe i toppen og laver de der ting, og der blev jeg faktisk overrasket over, hvor lidt de vidste om hvad vi lavede. 
Så der var på en eller anden måde, der følte man, der var lidt større afstand. Men alligevel, så møder man kun 
de dér unge og ja, så føler man på en eller anden måde at det, at man har et venskab med dem, så det ikke, så 
det føles som sådan en organisation der er styret af unge. Det gik bare lige op for mig, at det er det måske ikke 
hele vejen op og sådan. Men, og så, det er selvfølgelig en rigtig fed ting, men så også, så gør det også at der er 
nogle problemer. Altså der er nogle ting, faktisk, der ikke fungerer så godt i MS. Der er meget sådan noget med 
informationer og sådan og den måde det kommer ud på og der er tit sådan nogle småfejl som gør, at folk ikke 
sådan rigtig stoler på dem helt. Det er lidt ærgerligt. 
 
Louise: Okay. Såsom hvad? 
 
Amila: For eksempel her da der var den der kampagne med ”Giv jord til mor”. Det var en af de piger som jeg 
bor sammen med der har været rigtig meget med i at få lavet den kampagne der. Og de havde, rigtig mange af 
mine venner, de havde meldt sig selv og deres familie til. Og så har der bare gået kuks i det der med at ringe 
rundt og, eller finde ud af hvor folk skal gå henne. Og så har det været sådan noget hvor MS har ringet til de 
folk hvor det er gået sådan lidt, hvor der var lidt kaos omkring det, og så skulle de ringe rundt og finde... Nej, 
men det var bare et kæmpestort kaos på det tidspunkt. Og så også, jeg ved i hvert fald med nogle af de rejser 
med Global Contact, der har de i hvert fald glemt at opdatere deres hjemmeside, og så står der for eksempel at 
man får en times spansk hver dag, og så finder man ud af at man får en time om ugen eller sådan noget. Og 
sådan nogle ting. Det er ikke noget hvor, altså, det er selvfølgelig ikke noget hvor man skal fokusere helt vildt 
meget på det, for det er sådan nogle små ting, men folk i Danmark bliver bare meget mere sådan, altså, alt skal 
bare være okay, når man betaler for det. Så mister man lidt tillid til det, at det man skal lave også er i orden og 
der har været sådan nogle små ting. 
 
Louise: Så det er sådan nogle ting der gør, at det kan virke uprofessionelt? 
 
Amila: Ja, præcis. Men der, vi har snakket rigtig meget om det. For jeg bor som sagt med tre andre piger, der 
alle sammen arbejder hos MS. Så det er sådan en rigtig volontør‐hygge‐ting. Men, der, vi har snakket meget om 
det, fordi det er klart nok, at man bliver irriteret over det. Men samtidig, så er det jo også fedt, for så husker 
man jo også, at det er unge der sidder og laver det her. De er jo ikke fejlfrie. De har jo også, de prøver også at få 
erfaring og sådan, så... Det synes jeg er fedt. 
 
Louise: Hvordan, vi ved at der er sådan ret mange forskellige tilbud og aktiviteter, som MS udbyder. Hvad synes 
du om dem? Er der for mange eller for få, eller er de for forskellige eller? 
 
Amila: Jeg synes faktisk at der er, altså, der er mange, men jeg synes at det er fedt at de også er forskellige. 
Fordi, jeg får hele tiden en masse ting, som jeg helt vildt gerne vil med til, men jeg kan slet ikke nå dem alle 
sammen. Men jeg synes alligevel at det er fedt, at der er så meget, for så tænker jeg, at hvis jeg har, på et 
tidspunkt godt kan nå det, så er det fedt at der er, at den ene dag er der et eller andet om Latinamerika, og den 
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anden dag er der noget om Mellemøsten og sådan noget. Det, jeg synes bare at det er fedt, at de har så mange 
forskellige udbud. 
 
Louise: Hvordan er din fornemmelse af det, er det noget, altså nu får vi jo også de dér mails, der er jo ret 
mange af sådan nogle. Også sådan nogle debatter. Møder der mange op til sådan nogle ting? 
 
Amila: Nej faktisk ikke, altså jeg, de siger at det er mange, så det er nok mange i forhold til hvad de plejer at 
opleve, så er der nok flere her det sidste stykke tid. Jeg var til alle de dér debatter omkring, da der var det der 
for nylig, med Palæstina og Israel. Så havde MS en masse, hvor jeg var derinde, og der synes jeg faktisk, der 
blev den jo fyldt op salen. Men ja, ellers så ved jeg ikke rigtig, om der kommer... Det der er, det synes, at der er 
ikke særlig mange af vores, dem der har været ude at rejse med Global Contact der møder op. Der er ikke så 
mange af de unge. Det er mere folk der er sådan lidt ældre, og måske i gang, der har, måske hvor det er sådan 
studierelevant for dem. For eksempel, altså, der kommer jo ingen fra mit studie. Jeg er jo virkelig 
underrepræsenteret i MS. Altså, naturvidenskab‐folket eller på den måde. Så der kunne jeg godt tænke mig at 
der kom, at de ramte bredere, men det gør de ikke. Det er lidt svært også for dem tror jeg. 
 
Louise: Men nu siger du ikke så mange, er det 10 eller er det 50? 
 
Amila: Nå, nu skal jeg lige tænke mig om. Jeg… Det sidste, jeg har været med til, det var faktisk det dér om 
Mellemøsten, og der kom der, der blev den fyldt op, så jeg tror at der var, ja omkring de der 80 mennesker eller 
deromkring ikke. Og det var ret mange, men der kan man også sige, det passede også godt. Det var i en periode 
hvor der skete så meget omkring det her emne, og folk var lidt sådan tændte, og de skulle bare ind og høre 
noget om det. Men siden der har jeg faktisk ikke, jeg ville godt have været til noget omkring Afrika her forleden 
dag, men det nåede jeg heller ikke. Så jeg ved ikke rigtig hvordan det er ellers, sådan. 
 
Louise: Jeg kunne bare godt forstille mig, at når der er så mange tilbud, at det kunne være svært at få fyldt op 
hver gang.  
 
Amila: Ja ja, men jeg tænker også, at det, altså hvis man har været i et land. Jeg er jo helt vild med sådan, at 
høre noget om Latinamerika, fordi jeg kan relatere til det lidt mere, ikke. Og især hvis der kommer noget, vi har 
fået sådan nogle mails forleden omkring udviklingen i Guatemala her for tiden, og der har jeg jo været. Så dem 
læser jeg, hvorimod de andre, det er ikke altid jeg gider at læse dem, fordi der er så mange. Så jeg tror også, at 
det er jo ikke altid de samme der kommer. Det er også meget hvad der interesserer en og hvad man kan 
relatere til og hvor man har været.  
 
Louise: Nu kan vi sådan forstå, at du siger, at der er mange af dine venner, der også kommer i MS. Er det nogle 
du har kendt inden, eller er det nogen der sådan er blevet dine venner i og med, at du er i MS? 
 
Amila: Det er nogle, jeg har lært at kende gennem MS alle sammen. 
 
Louise: Også dem du bor sammen med? 
 
Amila: Også dem jeg bor sammen med. Den ene af dem jeg bor sammen med, det var en jeg var ude at rejse 
med i Guatemala, og så er det hendes tvillingesøster, som kom ned også, og hun har så også, efterfølgende var 
hun i Paraguay med MS. Og hende den sidste, det er en de har gået på gymnasiet med, som de har været i 
inden med MS. Og deres venner, som er, som de også har lært at kende efterfølgende, det er også nogle de har 
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lært at kende, som de har været ude at rejse med. Så vi har sådan meget, vi omgås meget med de samme folk. 
Og til det ledertræningsseminar, der kendte vi jo også helt vildt mange af de danske deltagere, fordi det var 
nogle vi altid mødte også tæt på. 
 
Louise: Kan du sige noget om hvor meget du sådan bruger af tid på dit frivillige arbejde derinde? 
 
Amila: Faktisk ikke særlig meget. Især ikke lige nu, fordi jeg læser til eksamen, så jeg har ikke rigtig, jeg har ikke 
involveret mig i noget som helst lige nu. Men, da vi lavede den fest der, der brugte jeg, altså der havde vi et 
møde om ugen, om mandagen, som varede to eller tre timer, og så udover det, så bruger jeg jo også tid på at 
sidde og kontakte nogle forskellige, hvis jeg har fået nogle arbejdsopgaver. Så der, jeg tror det højst var 
omkring måske seks timer om ugen. Det var ikke helt vildt. Det var ikke det store. 
 
Louise: Hvad motiverer dig så til at lave det her arbejde for MS? 
 
Amila: Altså nu tror jeg at det er, at, både de succeser vi har haft, at det har gået godt, og man har fået ros fra 
mange sider og så videre. Og så også at nu har jeg lært så mange mennesker at kende derinde. Ikke kun dem 
jeg bor sammen med og de venner jeg har, men også dem der arbejder der, som Frederik og Latinamerika 
koordinatoren Anders og så videre. Og så vil man også gerne ses med dem, og så bliver det bare sådan en ting 
man laver for at have det sjovt sammen. 
 
Louise: Ja, vi var lidt inde på det tidligere i forhold til kommunikationen derinde. Vi har sådan fornemmelsen af, 
at de bruger rigtig meget e‐mails og sådan noget. Synes du det er, fungerer nok til at komme ud med de ting, 
de gerne vil? 
 
Amila: Altså, jeg tror ikke der er helt vildt mange, der læser de der e‐mails. Fordi at man ser, man får jo ret 
mange, om alt muligt – og så kan jeg ikke lige overskue det, og så ser jeg måske, at så står der i mailen med en 
fed skrift debat den og den dato. Det er lige hurtigt det jeg ser, og så overskriften hvad det handler om. Men, så 
jeg ved ikke rigtig hvad de ellers skulle gøre, men det kunne godt være, at de skulle gøre et eller andet. Tage ud 
og lave nogle events eller sådan noget, for at få fat på flere. Eller lave noget mere på skolerne eller et eller 
andet. Fordi på den der måde, der... Jeg kan godt se, at det måske er meget godt for folk der allerede kender 
MS, for så får man de der mails og det er jo fint nok, fordi så kan man tage til noget hvis man vil og læse det 
igennem hvis man har lyst til det. Men det fungerer jo ikke rigtig med at få nye.  
 
Louise: Nej, det er jo også, man skal jo også være på maillisten for at få dem. 
 
Amila: Ja, præcis. Og så skal man jo komme til noget. Jeg var, jeg synes sagtens de kunne gøre noget for at få 
fat på flere, der kunne komme ud med dem. Jeg har, altså jeg har anbefalet til alle jeg kender siden jeg kom 
hjem, sådan, tag ud og rejs med dem, og jeg har flere venner der er taget ud med MS nu. Og, men ellers, der er 
jo masser af folk der ikke ved hvad det er, når jeg siger at jeg har været ude at rejse med Mellemfolkeligt 
Samvirke. Der er jo ikke særlig mange der ved egentlig, hvad det er. 
 
Louise: Nej, og slet ikke når du så læser på, til farmaceut. 
 
Amila: Ja, på farmaceutstudiet, det er helt ukendt. Altså Røde Kors og sådan noget, det ved man jo, men 
Mellemfolkeligt Samvirke, det er et eller andet helt vildt fremmed. 
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Louise: Der er det noget andet med nogle af dem vi har talt med, som læser på RUC. Der er måske lidt mere 
kendskab til det. 
 
Amila: Ja, men der er jo, altså RUC især, der er der jo også, altså i MS. De fleste læser jo på RUC der, dem der er 
med. Så jeg tror også, at, ja, det er jo sådan dem der plejer og komme der og så videre. Men på mit studie, der 
er det så ikke så meget. 
 
Louise: Men kunne man forstille sig at det kunne være, altså, nej. Hvordan foregår kommunikation mellem jer 
frivillige? Er der noget på den? 
 
Amila: Det er faktisk lidt forskelligt. Ej, vi bruger nok mest mail også fordi det er nemmest. Men vi har også, vi 
har lige oprettet en Facebookgruppe, altså hvor vi hedder MS‐volontører. I hvert fald i vores, jeg tror vi hedder 
reggaeton‐fest frivillige. Hvor det er, så vi kan snakke, og det er jo ret nemt i forhold til at sidde og skrive en hel 
mail. Men det er ikke så meget den slags kommunikation vi har, så aftaler vi måske at mødes, og så snakker vi 
eller et eller andet. Og vi har jo også hinandens numre, så det er meget sådan på venskabelig basis det hele. 
 
Louise: Men det er jo så kun dem du lige kender i forhold til de der fester. Jeg tænker mere, har, altså, vores 
sådan forestilling er, at der er rigtig mange frivillige derinde, som laver alt muligt forskelligt, men har du nogen 
fornemmelse af, altså, hvad alle de andre laver. Er der noget sådan? 
 
Amila: Nåå, på den måde. Der er, men kun hvis man kommer fra, dengang vi var til, når man har været ude at 
rejse, så kommer man med til sådan en hjemkomstweekend, og der kommer der jo en masse og præsenterer 
deres projekter. Og der har jeg også været ude at præsentere mit. Og der er faktisk helt vildt mange der siger, 
at de er helt vildt overraskede over, at der er sådan noget i MS. Fordi de tror bare at det er sådan en eller 
anden organisation, der laver en masse tunge ting. Sådan noget med klima og sådan nogle ting. Men ellers så, 
jeg ved ikke. Jeg ved en del om, hvad der ellers er fordi jeg har kontakt til mange der laver nogle forskellige ting 
og som har startet noget op. Men jeg tror der er rigtig mange, der ikke ved det, så hvis man kommer med til de 
der hjemkomstweekender får man lige en præsentation af hvad der er lige på det tidspunkt, hvad der er af 
forskellige ting man kan deltage i, men jeg tror ikke man, at det bliver opdateret. Jeg tror ikke det er sådan, at 
man hører, hvad og hvordan det så går. Og til vores, da vi skulle fortælle om, hvordan det havde gået med 
vores kampagne, der kom det jo også kun ud til dem, der var skrevet på vores liste. Så det er ikke sådan, at alle 
hører det, medmindre de læser det der blad, som nogle får.  
 
Louise: Vi tænkte, jeg tænker bare på, at, hvis man for eksempel står udenfor MS og ikke modtager noget og 
tænker, nå men jeg vil gerne engagere mig i et eller andet frivilligt arbejde og går ind på alle mulige 
organisationers hjemmeside for eksempel. Der står jo ikke noget derinde overhovedet om, altså, få noget at 
vide ved hjemkomstweekenden ja, men så skulle du ha været ude at rejse ikke. Altså, det er mere om de burde 
have en liste med ”så har vi en PR‐gruppe og så har vi denne her reggaeton‐gruppe og sådan noget, og vi 
holder møde tirsdag klokken 17, kom og vær med”. Altså om der burde være noget mere åbenhed, også, nu 
snakker du om hvervning og få nogle flere ind, om hvis der var mere åbenhed, at det så måske var nemmere at 
få nogle flere ind?  
 
Amila: Ja, men jeg tror også, altså, jeg tror at de kunne gøre det bedre. Vi snakkede, forleden dag, der havde vi 
sådan en middag, hvor der var helt vildt mange fra MS, der også var med, og vi snakkede faktisk om, hvorfor de 
ikke har en ungdomsgruppe som Ungdommens Røde Kors. Fordi der kan man jo bare gå ind på deres, man kan 
søge på at blive frivillige, for eksempel i Røde Kors, ikke, og så kommer du ind på URKs hjemmeside, hvor du 
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kan se alle de ting du kan lave. Hvor du kan være et eller andet hjælp i lektiecafé eller sådan forskellige ting 
ikke. Så det burde man helt klart gøre. Og jeg ved egentlig ikke om, altså, om grunden til at de ikke har gjort 
det, at det har været fordi at de ikke rigtig havde nogle til at gøre de der ting. Men jeg tænker nu at de lige har 
fået sat sådan en ny café op, og der er en masse frivillige der arbejder der. Så tænker jeg, at det ville være 
oplagt og lave sådan en gruppe som også, samtidig med at der også er café, som også styrer det der med, og så 
ha en hel ungdomsgruppe der bare laver alt muligt, og fanger folk ind. Det, og laver måske nogle events eller et 
eller andet. 
 
Katrine: Også bare så man ved de frivillige imellem i de forskellige grupper, de forskellige grupper laver, så man 
ved hvad hinanden går og, altså... 
 
Amila: Ja, det synes jeg helt klart at man skal foreslå, om de har tænkt på det. Men det kan godt være at det 
måske, altså, at det så bliver for langt fra det de vil fokusere på, fordi lige nu har de ret meget fokus på 
fairtrade og så også det dér med klima. Det får man jo ret mange mails om. Og de sagde til, da jeg var til det der 
husmøde, der sagde de også, at de synes, at det er fedt, at der er så mange unge der godt kan tænke sig at 
være med i sådan noget her reggaeton og hvor man skal arrangere fester, for det er jo altid sjovt, men så siger 
de også, hvorfor er der ikke flere unge der kommer med til deres, det der fairtrade‐kampagner eller 
klimakampagner ikke. Og det er jo lidt tungere og mere alvorlige ting, så jeg ved ikke om det er derfor, fordi de 
vil have fokus på de der ting, og at de ikke laver alt muligt udover. Men, jeg synes at man skal foreslå det.  
 
Katrine: Men så skulle de måske også være mere specifikke omkring hvad det egentlig er man laver i forhold til 
klima og fairtrade og hvad mulighederne egentlig er. Det kan jo godt være at man bare tænker klima, puha. 
Men hvad kan man egentlig stikke hænderne i i forhold til det? 
 
Amila: Ja ja, men det tror jeg også helt klart. Altså, de har haft sådan nogle events, men det er igen sådan, det 
tror jeg ikke man overhovedet ville kende til, hvis man ikke stod på den dér mailingliste. Og der er jo masser af 
folk der kunne. Altså, det var jo et meget nemt event. Det var bare at gå ud og putte dykkerbriller på alle 
statuer ikke. Altså det var, det kunne alle jo være med til sådan bare en nat. Men altså. Det er jo ikke noget 
man hører om. Så det er helt klart et problem hos dem, at de ikke har et eller andet, hvor de fanger de unge. 
Og man får at vide på hjemkomstweekenden, når man kommer hjem og er sådan ret motiveret til at lave 
noget, så får man også at vide, at MS kræver at man er med til en af deres kampagner, og det er fint nok at de 
gør det, men så, altså så sker der bare alligevel ikke så meget. Så skriver man sig på og så får man den dér mail, 
og så orker man det måske ikke, fordi det alligevel, ja, virker for langt væk eller sådan, så, ja... 
 
Katrine: Men synes du det, altså, har det en anden effekt at de siger, at vi kræver, at I gør det. Skulle de gøre 
det på en anden måde eller? 
 
Amila: Jeg synes, første gang da jeg selv fik det at vide, da jeg kom hjem, så synes jeg også, så blev jeg lidt 
skræmt af det. Jeg synes det virkede sådan lidt, wow, har jeg skrevet under på det agtigt. Men så kom jeg jo 
også selv med til noget og så, altså, jeg tror det kan virke sådan lidt skræmmende, men så på den anden side, 
så tænker jeg også, det er også den måde de gør det på. Det er vel nok for at få skubbet folk i gang og sige, 
okay, nu skal I være med på et eller andet, og så skriver man sig op, og så kommer man måske med der, og så 
finder man ud af, at det er sjovt, og så på den måde, ikke. Men det kan godt virke, også måske for nogen kan 
det virke afskrækkende, fordi det virker sådan lidt voldsomt måske eller, hvis man føler, at man bliver tvunget 
til at være med til noget. 
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Katrine: Men tror du så det er en fordel, nu startede du det her, de her fester, at det bare var sådan en 
overskuelig event, eller hvad man kan sige, det var ikke sådan et stort projekt, det var et man sådan vidste, nu 
starter vi og så slutter vi igen. Så man kan sådan, følge det til dørs. Tror du det har en betydning? 
 
Amila: Ja, altså, jo det tror jeg, men jeg syntes faktisk det virkede lidt uoverskueligt lige til at starte med, for vi 
vidste ikke rigtig hvad der ville komme til at ske, og om, hvordan det skulle slutte og så videre. Men nu kan jeg 
jo godt se, at det er en rigtig nem ting at være med til og jeg kan også godt se det hos de frivillige, der melder 
sig til det. Det er også fordi de ved, at så er det ikke mere tid, det er ikke noget man forpligter sig til i flere år og 
noget der bare kan blive ved. Så det er noget ja, der slutter og så kan man så vælge at være med næste gang 
igen og sådan noget. Det tror jeg er rart at vide. End at man bare skal være med i en eller anden kampagne i 
helt vild lang tid. 
 
Katrine: Men nu, for lige at vende tilbage til det du sagde i starten, at du også har været frivillig for 
Ungdommens Røde Kors. Var du det efter du kom hjem, eller var det inden du valgte at rejse med 
Mellemfolkeligt Samvirke? 
 
Amila: Nej, det var faktisk før. På det tidspunkt der havde jeg valgt at rejse med Mellemfolkeligt Samvirke, men 
jeg sparede op til det, så jeg arbejdede i første halvdel af sabbatåret, og der har man jo, når man, altså på mit 
arbejde, så arbejdede vi bare og så gik jeg jo hjem, og så havde jeg masser af fritid, og så tænkte jeg, okay, jeg 
skal lave et eller andet, for jeg vil rigtig gerne lave noget, et eller andet arbejde som frivillig et eller andet sted, 
men jeg kendte ikke, jeg havde ikke gjort det før. Jeg kendte ikke så meget til hvor man kunne gøre det, og så 
på arbejdet, så snakkede jeg med en pige, der fortalte mig, at hun arbejdede i Sandholmlejren. Og jeg har selv 
boet i Sandholmlejren ikke. Så tænkte jeg, at det kunne alligevel være fedt at prøve at komme tilbage, og så se, 
altså, og arbejde med de børn der. Og så tog hun mig bare med engang, og så kunne jeg rigtig godt lide det. Og 
det var også ret nemt, fordi, der tog man bare på tur med de børn der. Og der, det er jo også noget helt andet 
og det er faktisk noget af det, altså den slags frivilligt arbejde tror jeg tiltrækker meget mere, fordi det er så 
nemt, når man tager ud og så er sammen med de der børn og har det sjovt, og så bagefter, man kan bare føle 
med det samme, hvordan det påvirker en. Men jeg kom hjem og var helt vild glad hver gang, fordi det havde 
bare, det var fedt at se at de synes at det var sjovt også. Så man får den der, altså, man får med det samme... 
 
Louise: Du føler du gør en forskel? 
 
Amila: Ja præcis. Og det får man jo ikke på samme måde her. Vi ved jo godt at vi sender legater af sted, men 
man kan jo alligevel ikke rigtig mærke det. Man ved bare at man tjener nogle penge og sender dem af sted, og 
så mærker man ikke rigtig, hvor meget det påvirker dem, så... Det var i hvert fald, det kunne jeg, det tror jeg, at 
det er meget... 
 
Katrine: Men var det URK der arrangerede det? 
 
Amila: Ja. 
 
Katrine: Så det var sådan en frivilliggruppe i URK? 
 
Amila: Ja ja, man skulle til. De har også det der med, hos Ungdommens Røde Kors, at der skal man til det der 
infomøde før, hvor man skal, så skal man skrive under på sådan en børneattest og så skal man, man får en 
masse information omkring det at være asylansøger og sådan. Det synes jeg også var fedt at komme ind der og 
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så fik man en masse baggrundsviden, som man ikke bare, altså, lavede et eller andet bare for at være frivillig og 
så egentlig ikke forstod hvorfor man var der. Så det synes jeg også var godt. 
 
Louise: Så er det noget du kunne forestille dig at gøre igen? 
 
Amila: Ja ja, altså hvis jeg havde noget mere tid, så ville jeg helt klart gøre det. Og jeg har også overvejet lidt at, 
her i sommerferien, hvis jeg ikke, det kommer an på, om, hvor lang tid jeg skal være ude at rejse, men at være 
med til nogle af de der sommercamps for de børn der. 
 
Louise: Hvor gammel var du selv da du kom til Danmark så? 
 
Amila: Jeg var fem år gammel. Men det var, det var selvfølgelig helt andre tider, så vi havde det ikke så svært 
overhovedet, som de børn der bor der nu, for de har jo boet der hele deres liv. Så der, det er virkelig en 
kæmpestor forskel. Og vi havde heller ikke, så vidt jeg kan huske, så havde vi heller ikke nogen der tog os ud, 
men vi var jo heller ikke på de centre der i særlig lang tid af gangen, vi blev rykket meget rundt. 
 
Louise: Ja, jeg sad nemlig også og tænkte på, om du selv, om der havde været noget lignende tilbud, da du selv 
har boet der, om du kan huske det? 
 
Amila: Det kan jeg slet ikke huske. Altså, jeg kan godt huske, at vi tog på ture. Men jeg tror mere det var nogle 
der var ansatte hos asylcenteret, som havde sådan børnehaver og så videre. Men jeg kan overhovedet ikke 
huske at der havde været nogle, altså frivillige. Men jeg mødte faktisk en kvinde, der havde arbejdet, der 
arbejdede for Røde Kors, da jeg var derude, som kunne huske mig fra da jeg var lille, og hende kunne jeg 
overhovedet ikke huske, og hun havde, jeg ved det ikke, hun havde lavet et eller andet med os, så det kan godt 
være, at der havde været noget. 
 
Louise: Ja, at man bare ikke havde tænkt over hvem de mennesker var? 
 
Amila: Ja ja. Der var jo masser af fremmede, så... 
 
Katrine: Ja, jeg kunne godt tænke mig at vide sådan lidt, hvordan du så opfatter URK og MS. Altså, det er to helt 
forskellige organisationer, men nu har du været frivillig hos dem begge. 
 
Amila: Ja, altså jeg tror, at URK, den er meget mere organiseret på en eller anden måde. Og også selvom, der er 
det jo også unge, der står for det, men det ser bare ud som om, at det, så har de jo Røde Kors over sig, som 
ligesom har nogle retningslinjer for hvordan det skal være, hvorimod MS, der er, jamen jeg synes jeg ser det 
sådan mere løst. Det er ligesom, de har en masse af de der ungdomsgrupper, men de har jo ikke forenet dem, 
som vi snakkede om før. De kunne godt slå dem sammen og så sige, okay, det her skal være en stor 
underorganisation, og så kan man putte dem ind i den boks kan man sige. Så der synes jeg, at det virker meget 
mere organiseret i URK, og så... De har også bare meget, mange flere unge, og så har de den der internetside 
og så videre ikke. 
 
Katrine: Altså sådan en internetside for de frivillige? 
 
Amila: For frivillige, ja. 
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Katrine: Hvor I sådan kan dele jeres erfaringer eller? 
 
Louise: Er det bare URKs hjemmeside du mener? 
 
Amila: Ja, den der hjemmeside. Og så arbejdet også. Det man laver i Mellemfolkeligt Samvirke, det er jo også 
bare mest kampagner, som er rettet mod noget, der er sådan lidt langt væk – klima og så videre, som man først 
måske kommer til at se virkningen af engang om lang tid, hvis man overhovedet kommer til at mærke det. Og 
der er det noget, der er det også sådan nogle, det man laver det er også noget, hvor man skal vide en del om 
det. Altså, de der kampagner, det er jo meget politisk og så videre, hvorimod URK, det er jo, altså tage over og 
så være sammen med for eksempel børn, eller sidde i sådan en lektiecafé. Så det er meget mere sådan socialt 
arbejde man sidder og laver. 
 
Louise: Men det er vel også fordi deres fokus er forskellige? 
 
Amila: Ja. Det er det jo. Det er klart. Og det er også derfor at det er sådan lidt, ja, hvad man vælger. Og jeg tror, 
at hvis jeg ikke, hvis det ikke var fordi, nu jeg kender så mange i MS, så, og jeg har været ude at rejse, så derfor 
føler jeg mig ret tilknyttet til organisationen nu, så vil jeg også nok hellere tage det arbejde hos URK, for det er 
lidt mere mig, men jeg kender samtidig også rigtig mange venner, som mere, som bedre kan lide det der, hvor 
de kan se, at der er et eller andet større perspektiv i det her, man rammer bredere kan man sige. 
 
Louise: Så det er egentlig meget fint at der er forskellige tilbud til forskellige mennesker? 
 
Amila: Det synes jeg helt klart. Jeg synes det er fedt, at der er, at man kan arbejde i forskellige organisationer. 
 
Katrine: Men så, når du siger, at det er meget afgørende at du har dit netværk i MS, så det spiller en rolle? 
 
Amila: Ja, helt klart. Det gør det. Og man vil også have, man vil sikkert også få et rigtigt stort netværk i URK, 
men det, det er både netværket og så også det der med, at man har været ude at rejse med organisationen, så 
betyder det alligevel meget. Og dengang, jeg kan huske, på forberedelsesseminaret før man tager ud at rejser, 
så kan jeg huske, at de lagde meget op til at når man kom hjem, så skulle man lave et eller andet med sin rejse, 
og så skulle man måske skrive en artikel eller gøre et eller andet, ikke. Og jeg, dengang kan jeg huske at jeg 
tænkte, okay, det der, det gider jeg jo slet ikke, det her jo en personlig rejse. Altså det er slet ikke noget jeg har 
tænkt mig at skulle gøre noget med. Det var bare fordi de havde et godt tilbud og jeg ville godt... 
 
Katrine: Så det var ikke MS’ mission, det var din egen mission du var på? 
 
Amila: Ja ja, jeg tænkte, at det her, det var jo kun for mig og jeg gad ikke at sidde og skrive sådan nogle blogs og 
sådan noget. Men så når man kommer hjem, og også mens jeg var ude at rejse, der tænkte jeg også, det der 
med organisationen, det virkede så langt væk. Jeg var dernede og lavede alle de der ting, men at jeg var 
tilknyttet MS, det tænkte jeg overhovedet ikke over vel, at jeg repræsenterede dem. Og så, det var rigtig rigtig 
langt væk, og da jeg kom hjem, så er det jo noget helt andet, fordi så bliver man bare motiveret når man 
kommer hjem og så får snakket om alle de der ting og bearbejdet alt det man har oplevet og sådan noget. 
 
Louise: Men hvad, nu læser du så til farmaceut, som jo så ikke er den oplagte karrierevej i forhold til at være i 
MS. Altså, er det noget du vil bruge fremover, at du har alt det kendskab til MS, eller hvad er sådan dine tanker 
omkring det. 
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Amila: Altså, jeg ved ikke om jeg skal bruge det i forhold til MS, men det er fordi at på, i min uddannelse der har 
vi også vores egen organisation, og vi har for eksempel noget der hedder ”Farmaceuter uden grænser”. Og det 
er jo også, den, det er ret oplagt for mig, det kunne jeg godt tænke mig at gå den vej, og lave noget alligevel 
humanitært arbejde med min uddannelse. Og det vil jeg helt vildt gerne, og der har jeg faktisk også snakket 
med en del, men, omkring om MS havde, om jeg ville kunne gøre det med MS for eksempel. Men det er ikke 
lige så oplagt. Man kan godt komme ud som Global Contact med en uddannelse, der er de der tilbud for folk 
der er uddannede hvor de kan komme ned og lave noget, men det vil have større effekt, tror jeg, hvis jeg tog 
ud med dem. Men alligevel uanset hvad, så ser jeg det som en rigtig god erfaring at jeg prøvet at arbejde med 
en organisation, selvom det ikke er helt vildt meget arbejde, men, og så også en anden ting, jeg synes er rigtig 
fedt, der er, at jeg kan godt lide at være indblandet i nogle forskellige ting. Jeg ville jo heller ikke, jeg synes 
heller ikke det er sjovt hele tiden at for eksempel være sammen med folk fra min skole, og så heller ikke hele 
tiden med dem. Jeg kunne heller ikke holde ud at være i MS, hvis jeg gik på RUC eller sådan noget. Jeg ville 
blive, jeg ville synes det var lidt irriterende ikke, jeg kan godt lide at sådan, at man ikke kun har det her, at det 
er lidt blandet hvad man har og sådan. Så der synes jeg at, derfor så vil jeg godt blive ved med at være i MS, 
fordi der har jeg mulighed for at få lidt andre impulser end kun det jeg får på min skole for eksempel. 
 
Louise: Så man har vel også netværk til forskellige, ja så har jeg dem jeg går på skole med, det er dem jeg skal 
bruge til det formål der, og så har jeg et andet formål i MS måske? 
 
Amila: Ja, og det gør også bare at man får meget større perspektiv tror jeg i det hele taget fordi at dem på min 
skole, de, hvad kan man sige, altså de ser det slet ikke, det er ligesom, at der diskuterer man slet ikke de emner 
man gør i MS, eller med de venner jeg har derfra. Og så føler jeg jo lidt at, så bliver jeg ikke stimuleret på den 
side af min interesse eller hvad kan man sige... Mens at, ja, og det ville også vel helt klart gå den anden vej, hvis 
jeg kun var sammen med dem fra MS, så ville jeg også, jeg ville savne at lave et eller andet kemi eller stå i 
laboratoriet eller sådan noget. Så jeg tror bare, at, det er bare personligt, at jeg er en person der har brug for at 
få stimuleret alle mine interesser på den måde. Men på et eller andet tidspunkt så har jeg jo tænkt mig at 
forene det ved at lave sådan noget som for eksempel ”Farmaceuter uden grænser” eller noget i den stil. 
 
Katrine: Så det er også, altså det er sagen du gør det for også nu, dit frivillige arbejde, at du gør en god sag, at 
du gør en forskel? 
 
Amila: Ja, det, jeg synes at det, især hvis man har været ude og rejse og så se hvordan nogle andre lever, så får 
man jo meget mere perspektiv ikke til hvordan mange ting foregår i verden og også til ens eget liv her og sådan. 
Og der, jeg synes bare, det er umuligt at sidde stille, når man kommer hjem. Jeg ville, altså bare at tænke, okay 
lige nu lever jeg bare mit liv og lader være med at tænke på noget som helst andet. Og selvom at folk synes at 
det er, altså det er jo næsten pinligt i Danmark at sige at man prøver at gøre en forskel fordi, så synes folk at 
man er dum og naiv og sådan noget. Men altså, jeg tror bare, altså for mig, jeg tror bare jeg er blevet opdraget 
på den måde, for jeg var også ude med min mor altid til indsamlinger fra jeg var helt lille og sådan nogle ting, så 
jeg tror bare rigtig meget at det gør en forskel bare man viser solidaritet med andre og folk andre steder i 
verden, folk der lever rigtig langt væk. Så det betyder meget for mig i hvert fald. 
 
Louise: Men er, ja nu siger du det der med din mor, er der så sådan, er din familie også sådan politisk, eller er 
sådan frivillig engagerede i nogle ting sådan ellers eller? 
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Amila: Altså min mor, min far og min bror de er ikke rigtig, men min mor hun var ret meget før i tiden. Så var 
hun også, hun tog meget sådan ud og, altså jeg var jo med til alle demonstrationer også og sådan noget, så jeg 
tror det har påvirket mig meget, og så også fordi at vi har, derhjemme der har vi diskuteret meget sådan noget 
med uretfærdighed i verden. Så det har helt klart gjort at jeg har, altså, fået øjnene op for det og sådan haft lyst 
til også på en eller anden måde at udforske det her og gøre noget ved det, og så er det jo også klart, at når jeg 
har den baggrund jeg har, og jeg kan se sådan hvad der er blevet begået, for eksempel mod folk i Bosnien eller 
sådan på den måde, så kan jeg også se, at det er virkelig noget lort, og det skal bare aldrig ske mod nogen 
andre og sådan noget. Og jeg ved også at, jeg mødte faktisk nogle folk her i Danmark, som sagde at dengang 
der havde været det der med krigen i ex‐Jugoslavien, så kunne han huske at hans mor havde taget ham med til 
nogle demonstrationer, der havde været, for at man skulle gribe ind og stoppe krigen, og selvom jeg er så, jeg 
var så lille og jeg slet ikke kan huske noget med det, så da han fortalte mig det, så satte jeg overdrevet meget 
pris på det, jeg blev helt glad og sådan da jeg hørte det, fordi jeg synes at det var vildt fedt at tænke på at der 
var folk i Danmark der havde demonstreret mod det ikke. Og på samme måde, så tror jeg også, at når vi for 
eksempel sender ned til vores venner i Guatemala eller El Salvador, når vi skriver til dem, at vi har lige holdt 
den her fest og samlet så mange penge ind og sådan noget, så tror jeg alligevel at det betyder noget for dem, 
fordi det betyder at der er nogle på den helt anden side af jorden der gør noget for en, der er solidarisk ikke, og 
jeg tror det betyder meget for ens selvopfattelse, at man ikke bare er ligegyldig og sådan. Så også at man viser 
meget interesse for deres liv.  
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Bilag B 
 
Transskribering af interview med Camilla, tirsdag den 26. maj 2009 
 
Louise: Ja, som vi også sagde til vores første interview i morges, så er det mig der prøver at køre 
spørgsmålene igennem, og så Katrine der supplerer hvis der er noget. Først så vil vi gerne hvis du lige vil 
præsentere dig selv, med navn, alder og uddannelse, så vi lige har en profil på dig. 
 
Camilla: Ja. Jeg hedder Camilla, jeg er 25, jeg læser på RUC internationale studier og kommunikation hvor 
jeg er på… Lige nu har jeg pause, men jeg har taget mit første kandidatmodul på internationale studier, IU 
kalder vi det. 
 
Louise: Ja, og så vil vi også lige høre, du har rejst med Global Contact – det ved vi jo – men hvor har du 
været henne og hvor lang tid, hvor længe er det siden og sådan nogle ting? 
 
Camilla: Ja… Altså faktisk så ved jeg ikke om det går fuldstændigt ind under Global Contact, fordi at det var 
sådan et nyt tiltag de ligesom forsøgte og jeg tror også at den gang hed det vist ikke Global Contact. 
 
Louise: Nej… 
 
Katrine: Er det MS Travel du rejste med, eller? 
 
Camilla: Det ved jeg ikke, altså… Jeg tænker bare det var MS, men jeg ved faktisk hvem der stod for det, 
fordi vi havde bare en kontaktperson, og hun stod for – altså hun var koordinator for det, og det hed ”Sri 
Lanka Brigaden”. 
 
Louise: Okay… 
 
Camilla: Og det der var lidt specielt, var at det var et samarbejde mellem MS og 3F, og de postede rigtig 
mange penge i det, og det var så meningen at de ligesom – det her samarbejde skulle netop handle om at 
3F kunne komme med en masse penge og så få nogle unge med fra deres verden også. Men det er ikke 
rigtigt blevet fortsat med nogle andre tiltag siden da, fordi der var virkelig mange udfordringer med det 
samarbejde mellem de to organisationer. Men jo på en måde er det Global Contact, men det er ikke den 
der klassiske platform rejse, sådan højskoleophold. 
 
Louise: Hvor længe er det siden så? 
 
Camilla: Fire år, eller sådan…   
 
Louise: Okay. 
 
Camilla: Det var tre uger i sommerferien. 
 
Louise: Okay. Hvor kender du så Mellemfolkeligt Samvirke fra? 
 
Camilla: Jeg tror altid det har været i min bevidsthed, fordi at jeg sådan… Jeg er egentlig ikke opdraget 
indenfor… Altså jeg er ikke født ind i MS, eller født ind i en organisation som sådan, som der findes nogle 
der er, jeg har bare altid interesseret mig meget for organisationer, så derfor har jeg bare godt vidst de 
eksisterede. Og når man så er i den der periode efter gymnasiet, hvad skal man så lave, så er de dem der 
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byder ud med sådan nogle rejsemuligheder. Så jeg tror jeg vidste de fandtes, jeg rejste så ikke med dem, 
men det var nok derfor jeg orienterede mig hen imod dem, da jeg så stod og gerne ville rejse med et andet 
formål end bare at rejse. Så det er ikke sådan at jeg kan sige jeg kender dem, fordi en person har 
introduceret mig for det, eller fordi jeg har gjort et eller andet specielt som sådan. 
 
Louise: Så vil vi høre, er du frivilligt engageret i MS? Eller har du bare haft den der kontakt via at du har rejst 
med dem i sin tid? 
 
Camilla: Jeg er frivillig, og meget mere nu, lige på det sidste end ellers, men jeg har været medlem lige 
siden. Og så den måde har jeg også været sådan… Da de så startede med at være… Altså samle ind efter der 
var det der regerings et eller andet med at nu skulle alle få så og så mange penge ind fra befolkningen for 
at, hvad end det hedder, fodfæste… Så har jeg samlet ind altså hver gang for dem. Så det er jo sådan en 
eller anden form for frivillighed, men måske den mindste grad man sådan kan lave. Men ellers syntes jeg 
det var svært lige at se hvor der lige var plads til mig, eller hvor jeg lige kunne bidrage med noget, eller hvor 
de havde behov for mig. Jeg har været til sådan nogle foredrag nogle gange derinde og været med til sådan 
noget mødeaktivitet bagefter, hvor de sådan prøvede at invitere folk ind som gerne ville være med, så 
kunne man være med, og så kunne man siden hen bygge den her gruppe op med interesse for det, eller 
det, eller det. Men det er bare aldrig blevet til noget, altså jeg har bare aldrig hørt fra dem igen, så jeg har 
faktisk nogle gange følt mig lidt sådan udstødt. Ikke at de ville udstøde mig, men den der med at de ville 
helt vildt gerne have folk med, men så får de ikke fat i folk ordentligt. 
 
Louise: Så følger de ikke ordentligt op på det.   
 
Camilla: Så det var sådan lidt en besynderlig oplevelse en eller anden gang, men ikke at det bragte noget 
ondt med sig. Men de sidste bare to måneder er blevet virkeligt meget involveret i sådan nogle lederkurser 
som de holder. Internationale, ILTS. 
 
Katrine: Men er det de her ledertræningsseminar, som du deltog i? 
 
Camilla: Ja. Som jeg så sidenhen… Så blev jeg leder derefter, altså allerede i maj, uden at få den træning os, 
fordi de havde… 
 
Katrine: På sådan nogle workcamps skal du være leder, eller? 
 
Camilla: Jamen så var jeg leder der. Altså, jeg deltog på seminaret i april og så var jeg leder på seminaret i 
maj. 
 
Louise: Nåh ja, der har været to lige efter hinanden. 
 
Camilla: Ja fordi de havde så mange… Og så havde de både brug for folk, men også… De havde både brug 
for at jeg blev involveret, fordi at nu skal jeg i praktik med dem i Jordan fra august, så det er jo sådan set 
også frivilligt, sådan frivilligt praktik. Men der vil de gerne lave et tilsvarende seminar i Jordan. Så for at jeg 
kunne nå at få noget træning med hjemmefra, så jeg kunne være med til at lave det dernede blev jeg 
ligesom indrullet i hele… Ja… 
 
Louise: Så er det gået hurtigt lige pludselig. 
 
Camilla: Det er gået virkeligt hurtigt. Det er som om det har været sådan her, hvor jeg bare sådan perifert 
har haft kontakt med dem, og så er jeg bare sådan kommet ind i den intense gruppe. 
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Louise: Og det er så fordi du har haft tid til det, fordi du har haft pause i studierne? 
 
Camilla: Ja, lige præcis. Det kræver det i hvert fald også når man laver de der lederkurser. 
 
Louise: Ja… Er det så et halvt år du skal være i Jordan, eller hvordan? 
 
Camilla: Ja. 
 
Louise: At læse eller være…?  
   
Camilla: Være i praktik. Altså ligesom hvis man… De har rigtig mange praktikanter nede på deres kontor. Og 
så har de også et kontor med bare en ansat i Amman i Jordan. Altså jeg har søgt at komme ud, ud i verden 
og være i praktik. Og så egentlig foregår det på samme måde, men selvfølgelig er det anderledes at være 
derude end at være hjemme, men ellers er det praktik som man kender det. 
 
Louise. Spændende.  
 
Camilla: Ja. 
 
Katrine: Jeg tænker også mere… Du siger du at du så lige pludselig bliver engageret i det her, at du måske 
ikke blev involveret så meget før det her ledertræningsseminar. Hvad gjorde at du lige pludselig gjorde det 
nu? 
 
Camilla: Jeg tror at jeg havde behov for at være med i noget, fordi jeg var så langt i min uddannelse, og 
fordi at der er… Altså det er ikke fordi der er spidse albuer inden for mit studie. Men der er bare virkelig 
mange der er virkeligt engagerede, har virkeligt mange kontakter og har gjort noget af det rigtige i lang tid. 
Og man ved bare godt at der ikke er så lang tid til at man skal ud og kæmpe for de der få pladser, og der er 
vildt mange der gerne vil arbejde inden for denne her verden, med alle mulige uddannelser i ryggen. Og så 
var jeg bare sådan lidt, nu skal der bare ske noget, det er nu jeg skal gøre noget for at få noget på cv’et. 
 
Katrine: Så det er også for at få noget på cv’et? 
 
Camilla: Ja, det var derfor jeg meldte mig til det der ledertræningsseminar. 
 
Louise: Okay. 
 
Katrine: Okay. 
 
Camilla: Faktisk fordi min veninde som jeg har skrevet projekt med, fik praktikplads i Bangladesh, hvor de 
sagde: ”Det er helt vildt spændende, du har været på det der ILTS kursus, det kan vi helt vildt godt li”. Så 
var jeg sådan, okay det skal jeg også. 
 
Katrine: Ja det er klart. 
 
Camilla: Så det var virkeligt bare det der triggede det. Og så vidste ikke at alt det andet ville ske. Fordi så fik 
jeg også den her praktikplads, det var efter jeg havde meldt mig til det der, så sagde hun: ”Jeg kan se du 
allerede har meldt dig til det der kursus, det er rigtigt godt, det kan vi godt bruge til noget, fordi så er du 
allerede inde i det der, og det kan du bruge rigtigt meget.” Altså igen var det noget der ligesom lønnede sig 
på en eller anden måde. Så det har bare været et lille skridt i den rigtige retning, som så bare pludselig var 
det helt rigtige. 
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Katrine: Men du har altid engageret dig frivilligt, eller haft lyst til det? 
 
Camilla: Ja. 
 
Katrine: Men har du arbejdet andre steder? Eller været frivillig i andre sammenhænge? 
 
Camilla: Ja nu her, det sidste år, det er så lidt længere, men det går ikke helt så langt tilbage, der har jeg 
været frivillig i sådan en pigeklub. Det er Dansk Flygtningehjælp der har det tror jeg, men vi har ikke ret 
meget med organisationen at gøre, vi kører det ret meget selv. Men det er for piger med anden etnisk 
baggrund i Urbanplanen. Og det er bare sådan en gang om ugen, og det er ikke engang hver uge jeg er 
derude, jeg er der måske to gange om måneden, eller sådan noget. 
 
Katrine: Okay. 
 
Camilla: Hvad har jeg ellers… Vi prøvede at starte vores egen, sådan da jeg var på højskole, prøvede vi at 
starte vores egen sådan… Min højskole hed Brandbjerg, så det var sådan ”Brandbjerg for fred”, i den her 
sådan Irak‐tid. Vi prøvede sådan at starte vores egen vinge af hele den sådan lidt fredsbevægelse. Men det 
handlede kun om vores højskole som sådan, men altså det var lidt det der med, ”hvis der ikke er noget, så 
gør vi det bare selv”. Jeg har altid bare sådan lidt gået til der hvor der var behov for det, altså alle de der 
forskellige slags indsamlinger. Jeg har klart større tilknytning til nogle organisationer, og deres formål, f.eks. 
samler jeg ikke ind for Kræftens Bekæmpelse og Aids Fondet, der er jeg lidt… Det er ikke sådan lige mig. Det 
er mere den der ulands, bistandsorganisation, lidt nødhjælps også, ligesom Dansk Flygtningehjælp og sådan 
noget. Men jeg har ikke været den der, som har været på Roskilde Festival med en organisation, eller 
sådan, eller lavet noget bare sådan jævnt hele tiden – nej det har jeg ikke. 
 
Katrine: Så det er også sagen du brænder for i dit frivillige arbejde? 
 
Camilla: Ja. Jeg har været politisk aktiv. Det er lidt noget andet, men det er lidt det samme man laver, det er 
bare for en anden organisation nærmest. Det var med at arrangere demonstrationer og events og møder 
og alle sådan nogle ting. Det slog mig bare lige, det var hvad jeg egentlig havde lavet – jeg syntes egentlig 
jeg havde haft så travlt, men hvad fanden var det jeg lavede? Det var det jeg lavede. 
 
Louise: Så har du også være engageret i mange forskellige ting alligevel. Forskellige dele af det. Det der 
ledertræningsseminar, som du havde været på, hvor havde du hørt om det? 
 
Camilla: Det havde jeg så hørt fra hende min veninde, som var på det året før. Og fordi vi skrev projekt 
sammen, så kom det sådan op.  
 
Louise: Så vil vi gerne lige høre lidt omkring organisationen MS, hvordan du opfatter strukturen derinde? Er 
der langt til toppen? Eller har alle noget at skulle have sagt, eller hvordan set du det? 
 
Camilla: Ja. Det har nok ændret sig lidt, siden jeg kom ind i organisationen. Faktisk var det sådan, at da jeg 
stod uden for og kiggede ud på landskabet af organisationer i Danmark, så syntes jeg at MS var sådan lidt 
en ener, som gjorde noget anderledes, altså har et anderledes formål, har næsten en ideologi. Nogle gange 
er de lidt mere politiske end andre organisationer, og det er noget jeg kan tilslutte mig helt vildt meget. 
Hele deres værdier, hele deres formål, hele deres historie. Og der tænkte jeg sådan, det er helt sikkert flad 
struktur, en masse seje mennesker og syntes altid at når man fandt ud af når nogle arbejdede derinde, var 
det nogle jeg syntes var helt vildt seje, f.eks. hende Trine Pertou Mach, og Steen Folke. Altså sådan nogle 
stærke profiler, som jeg syntes var seje. Og så kom jeg så ind og var med i det her ILTS, eller egentlig var der 
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dengang med Sri Lanka Brigaden, der var helt klart plads til os og folk kom ud, og de var virkelig 
kompetente og jeg syntes ikke der var helt vildt meget hierarki, men jeg havde måske kontakt til tre 
personer derinde eller sådan noget. Man kom ind på deres kontor, og tænkte at her var hyggeligt og godt 
arbejdsmiljø, men kaos med det der landskab de havde på det tidspunkt, hvor man bare sidder 100, eller 50 
mennesker i samme rum, så det var sådan lidt, ”puha kunne jeg holde det ud? Nej det ved jeg ikke”. Men 
tænkte de har det virkeligt fedt. Og så nu så kan man bare mærke at når jeg selv er med i det… Jeg har ikke 
så mange problemer med det selv, men jeg kan mærke at nogle af dem som jeg har lavet seminaret med, 
synes at der er blevet mere hierarki inden for det sidste år, hvor de f.eks. har været medlem. Altså, det 
bliver lidt for struktureret, eller også lidt sådan money machine, nu skal vi bare have det her seminar, vi skal 
bare have så mange mennesker med, vi skal bare trække på de her frivillige kræfter – men for resten 
bestemmer vi lige hvad der skal ske. Nogle gange er der nogle af de frivillige der har fået nogle ideer, og så 
er der en som styrer det som har sagt: ”nej det skal vi ikke, vi skal gøre sådan her!” så der kan jeg mærke, 
det er ikke mig selv der har oplevet det, men jeg har snakket med nogle, og hørt dem snakke, at de føler sig 
trådt lidt på, eller får lidt en hammer i hovedet nogle gange. 
 
Louise: Okay. 
 
Camilla: Altså det er inden for ILTS, som så er Global Contact kontoret, og så ved jeg ikke hele 
organisationen som sådan. Men f.eks. også sådan noget gennemsigtighed, det synes jeg ikke der er, og det 
er der mange der er sådan ”hvor fanden bliver mine penge af, når jeg betaler for den her tur? Det kan ikke 
passe det er så dyrt!” Jeg var på kursus med en som skulle stå for den der… Hvad hedder de der ture hvor 
man tager ud om sommeren i tre uger? 
 
Louise: Det er da bare workcamps, er det ikke? 
 
Katrine: Er det Next Stop? 
 
Camilla: Next Stop ja, Next Stop El Salvador. Og så var hun sådan, ”den er virkelig dyr den her tur, jeg 
kender en masse mennesker, derovre og jeg kan godt gøre den billigere”. ”Nej, nej det skal du ikke. Det er 
sådan her, pengene er brugt godt nok.” Hvor hun var sådan lidt ”okay, må jeg ikke lige få at se hvad I 
bruger? Fordi hvis vi nu bor et dyrt sted, så kunne jeg måske finde noget billigere”. Når man hører de 
historier, så bliver jeg lidt sådan hvad foregår der lige præcis der i toppen? Er det lidt for meget et job for 
nogle? I virkeligheden handler det om at de skal arbejde sig ud af deres eget job, det er i hvert fald sådan 
jeg ser hele den branche, meningen er at der ikke skal være brug for dem. Og nogle gange kan man godt 
være lidt sådan, okay I har sgu nogle lidt for fede lønninger, lidt for meget rejseaktivitet, lidt for godt, eller 
sådan. Det er min frygt. Ikke at det er blevet bekræftet, jeg har meget tillid stadigvæk, men man hører 
sådan små ting synes jeg. 
 
Louise: Okay. Men nu sagde du at det var inden for det sidste år. Har du nogen idé om, hvad der kan have 
trigget det? 
 
Camilla: Jeg tror det er… Jeg tænker det er, at de er begyndt at satse mere på det der seminar, og sådan 
skoling og hele den der ja Global Contact, det er den der uddannelse ikke? 
 
Louise: Jo. 
 
Camilla: Der er også nogle andre folk, som kommer et andet sted fra. Jeg kender godt nogle af de der folk, 
og de er super seje og de har helt hjertet på det rigtige sted. Men måske har de også nogle andre 
succeskriterier eller sådan et eller andet. Altså det bliver lidt sådan en ”nu skal vi have gang i det her 
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maskineri, og en masse mennesker ind, og så gik ikke lige så godt, så må vi kaste nogle flere penge i det der, 
prøve lidt mere.” 
 
Louise: Okay. 
 
Camilla: Det bliver ikke frivilligt, det bliver nærmest sådan en højskole næsten. Altså det skal også løbe 
rundt, der er nogle der er ansatte, de skal også have løn og der skal også være nogle elever og alle de der 
ting, og ikke bare sådan, vi gør det for sjov. Det er i hvert fald det jeg tror er en konflikt mellem de der 
super frivillige, som gerne vil gøre helt vildt meget, altså arbejde hårdt året rundt, men ikke få noget for det 
udover bare tilfredshed og så dem som er ansat derinde og får løn for at gøre noget som de frivillige 
egentlig gerne vil gøre. Der er sådan lidt kamp om at gøre det nogle gange. 
 
Louise: Kan det have nogen betydning at de er gået ind i samarbejde med det der ActionAid International? 
Det er jo også inden for det sidste års tid. 
 
Camilla: Ja. Det kunne da godt give mening at de ligesom har skullet leve op til nogle af de standarder… 
 
Louise: Ja, at de har fået stillet nogle krav eller noget. 
 
Camilla: Ja. Faktisk så ved jeg ikke så meget om hvad der er sket i hele den der proces, udover at nu hedder 
de så det der ActionAid. Altså jeg kan mærke på de som der ansat derinde, altså jeg ved ikke om det er 
ægte, eller om de ligesom bare siger at vi er rigtig glade for det her samarbejde, fordi det skal de sige ud ad 
til, men det er i hvert fald det de har sagt. De har støttet at man skulle være med i ActionAid, fordi det 
gjorde det meget nemmere at arbejde rundt omkring i verden. 
 
Louise: Så har man et større netværk. 
 
Camilla: Ja. 
 
Louise: Det er sådan det vi har læst os til, ikke? 
 
Camilla: Ja. Men jeg ved faktisk ikke om… Jeg kender slet ikke ActionAid som sådan, hvad det er for en slags 
organisation. 
 
Louise: Næh, vi har bare set hvad der stod på hjemmesiden, mere ved vi heller ikke rigtigt. 
 
Camilla: Ja okay. 
 
Katrine: Men jeg sidder også lige og tænker, fordi de er jo også gennemgået forandring fra at være sådan 
en oplysningsorganisation til at være en mere kampagneorganisation, om det ikke har skabt nogle 
forandringer i forhold til de frivillige at I har fået mere frie tøjler i forhold til projekter? Men så siger du så at 
du synes ikke rigtig at de alligevel har været der. 
 
Camilla: Altså jeg ved jo ikke hvad der foregår rundt omkring i alle små kroge, og der sidder måske nogle 
der bare har en eller anden gruppe og laver et eller andet projekt hvor de er fem der gør det eller sådan 
noget. Men ellers synes jeg det virker meget til, at i hvert fald, nu har jeg hørt virkeligt meget om alle de der 
store projekter som de gerne vil have folk med til, og workshops og alle de her ting, rigtig meget. Der er Fair 
Fælled og nu kommer der det der Bright Youth i Sønderborg, eller hvor det er og nogle af de der ting. Jeg 
synes det er nogle vildt store events som de gerne vil have frivillige til, og jeg synes det er meget ensrettet 
på en eller anden måde, det er klima all over. Og jeg gider ikke arbejde med klima, jeg synes det er møg 
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kedeligt altså. Og jeg ved godt at det er fedt at man kan lave noget i Danmark, altså der er ikke så meget at 
lave med aids i Afrika i Danmark. Men jeg synes det er som om at det er blevet større, altså alle de der ting 
er blevet større, hvilket jo faktisk, jeg tænker at der ikke er så meget plads til kreativitet eller bare sådan 
selvstændighed, at nu vil vi gerne lave noget… 
   
Louise: Ja det er sådan nogle tilbagevendende events, som så skal køres op igen. 
 
Camilla: Ja. Men der var nogle der lige lavede den der reggaeton‐fest, det tror jeg bare var nogle der sådan 
lidt hey, hvad skal vi ikke lige samle nogle penge ind, vi har lige rejst i det her land og vi vil gerne sende 
nogle penge derover. 
 
Katrine: Så de var enormt, der lige efter… 
 
Camilla: Ja, så de var helt vildt engagerede og fik nogle flere med, og så gjorde de det bare. Så det var der 
egentlig også plads til. Så måske er der stadigvæk det der begge. Man kunne bare godt frygte, at de blev 
sådan lidt for store og vi skal leve op til, ja måske ActionAid, men i hvert fald også regeringens krav og 
samle alle de her penge ind og bruge vildt meget energi på, ja landsindsamlingen. Fordi de skal samle så 
mange penge ind, for ellers bliver vi lukkede. Altså det er også… Altså jeg tror helt klart det er pres oppefra. 
Ikke bare inden for det sidste år, men inden for de sidste tre, eller hvornår der nu kom den det nye… Det 
der hvor de f.eks. ikke må lave oplysning heller, hvor de tog alt oplysning og puttede dem ind i Danida, og 
så lavede de sådan nogle gakkede tv‐programmer i stedet for. Nej, jeg var virkelig gal. 
 
Louise: Men jeg tænker på, kan det ikke også have noget at gøre med, at der også er et krav om hvor meget 
man skal være i befolkningens bevidsthed. Det er jo også sådan noget, lige præcis noget af det jeg har hørt 
noget om, uden egentlig at kende ret meget til MS, er da lige præcis sådan noget som Fair Fælled. Det er jo 
også sådan nogle ting der skal til hvis man sådan skal… Nu fik de også AOK‐prisen for det og sådan noget, 
det er jo sådan noget man kan læse om i Politiken… 
 
Camilla: Ja, det er jo også helt genialt, og det er jo faktisk også startet – ej det er jo faktisk virkeligt sejt, det 
er bare fordi at jeg ikke synes det er så interessant selv – det er også startet som sådan et enmands projekt, 
eller to mand, altså sådan nogle venner der har siddet og snakket en eller anden aften over rødvin, ”vi skal 
fandeme gøre noget, vi skal fandeme gøre noget mere, nu skal vi…”. Og så har de bare presset på – det er 
nogle af dem som har vildt meget kontakt til MS i forvejen – så har de bare presset på, og så har de bare 
sagt: ”Vi vil helt vildt gerne lave det her klima ...”, og så er de ligesom kommet ind, og så er det bare vokset, 
vokset og vokset, og nu er de så ansat, eller ham den ene er i hvert fald ansat til at lave det nu. Altså før var 
han var han frivillig, og så kom han ind og så er han blevet ansat til at gøre det. Altså, det er jo vildt sejt og 
cool at det bliver stort og at det bliver en succes. Men jeg tænker bare at det skal helst ikke gøre sådan at 
man ikke kan lave andre ting. 
 
Katrine: Nej, nej, der skal være plads til det hele. 
 
Louise: Ja, vores opfattelse af MS er, nu hvor vi er kommet på de der mailinglister og får en hel masse 
invitationer til alle mulige ting, hvordan er din sådan opfattelse eller tilfredshed i forhold til alle de 
aktiviteter der er, og sådan hvor meget du deltager i det og sådan noget? 
 
Camilla: Ja. Det er jo så også inden for de sidste par måneder kun, hvis det altså handler om de der lister, 
eller mails. 
 
Katrine: Eller alle de der tilbud. Jeg ved ikke, er det den eneste de får, altså, information. 
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Camilla: Ja det er det faktisk. Ellers så fordi at jeg står som en sådan lokalkoordinator til landsindsamlingen, 
og så bliver jeg så ringet op når det nærmer sig, om jeg vil gøre det igen. Så der er det så telefonisk. Men jeg 
synes at sådan nogle mailinglister, eller sådan nogle, hvor man får et eller andet ”vil du gøre, det og det, 
eller det, det eller det?” og så melder man bare tilbage og så ruller… Det synes jeg er helt genialt. Den der 
fleksible måde og også at være frivillig på. At man sådan kan gå til og fra. 
 
Katrine: Ja. Men hvad synes du at der er for meget information? Synes du at der er for mange forskellige 
aktiviteter, eller synes du bare at, tilfreds med den måde det ligesom bliver kørt på?  
 
Camilla: Jamen jeg tror jeg synes det er meget godt, altså jeg er ikke nået måske i hvert fald at blive 
utilfreds med det hvis det er. Eller f.eks. mængden af mails. Og jeg synes måske, det kan godt være at der 
kommer nærmest i hvert fald en om ugen eller sådan noget, og det kan da godt være at jeg kommer til et 
punkt hvor jeg ikke begynder at læse dem, forbi jeg ikke at reagerer så meget på dem, det er så også fordi 
at lige nu har jeg bare mine fødder sådan godt og solidt plantet i nogle aktiviteter med MS, så jeg ligesom, 
det er det jeg skal, så derfor… Altså også, jeg er væk det næste halve år, så det er lidt svært f.eks. at gå ind i 
en gruppe herhjemme og begynde at lave nogle ting, men det håber jeg at jeg vil når jeg sådan kommer 
tilbage, at det ligesom er det der med at ”ok nu er jeg inde, og det her er min organisation og det er her jeg 
så gør noget. Så behøver jeg ikke ud og sondere terrænet igen, og sige: ”okay, hvad laver Ungdommens 
Røde Kors? Okay, hvad laver Dansk Flygtningehjælp?”. Men at der ligesom er de der aktiviteter der bliver 
udbudt. Men lige nu ved jeg så ikke hvad det skulle være jeg så vil gøre, andet end f.eks. at lave de der ILTS 
en gang om året. 
 
Louise: Okay. Det er bare fordi, min opfattelse af de der mails er, at de spænder meget bredt hvad du kan. 
 
Camilla: Hvad f.eks. for nogle ting der er kommet ud? 
 
Louise: Jamen, du kan både komme til de der debatter om alt muligt politisk. Og så er der også noget ”kom 
og vær med på vores fodboldhold”. Hvor det er sådan lidt. Jeg synes bare at de mails vi har fået har været 
alt muligt forskelligt, hvor man tænker ”nå okay altså”. 
 
Camilla: Jeg har altså ikke læst den med fodbold. 
 
Katrine: Det er også længe siden. 
 
Camilla: Ej, det vil jeg måske også synes var lidt irriterende, altså det der med at hvis det er en lukket kreds, 
der bruger en stor mailingliste til at kommunikere, så skal de tage at lave en mindre så de får fat i hinanden. 
Det lukker selvfølgelig nogle ude, men hvis de har nogle så specifikke ting, så er jeg ligeglad. Men jeg er 
f.eks. glad for at få der med ”der sker det og det, eller kom til det og det” eller ”hende her fra den her 
organisation i Afrika holder foredrag, kom til det”. Altså, det er sådan nogle ting som jeg helt klart benytter 
mig af, sådan generelt, fra forskellige organisationer også. 
 
Katrine: Nu sagde du før det der med at du håber at du har fundet ud af at MS er din organisation. For lige 
at vende tilbage, jeg kan ikke huske om du svarede på det før, men hvorfor var det, i første omgang, at det 
så var MS lige nøjagtigt? 
 
Camilla: Jamen altså… F.eks. i forhold til at søge praktik. Der bliver udbudt rigtig mange pladser. Rigtig 
mange ambassader, men også sådan i det hele taget i organisationer i Danmark, har også… Både i Danmark 
men også ude rundt omkring i verden. Og der var jeg meget sådan… Der ville jeg egentlig gerne… Min 
drømme praktikplads ved Mellemfolkeligt Samvirke. Og det tror jeg fordi, både noget af det som de står 
for, altså sådan i deres værdier og nogle af de ting som de lægger vægt på når de arbejder ude i verden, er 
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noget som jeg gerne vil beskæftige mig med. F.eks. sådan noget demokratisering mere end f.eks. nødhjælp. 
Kvinders rettigheder, det gør alle. Men også f.eks. ikke børn, der er der nogle specifikke 
børneorganisationer, der er nogle specifikke dyre og natur, og alle sådan nogle ting. Det er mere med 
mennesker ude i verden, både nogle som har det virkeligt hårdt, men også nogle som ikke har det så hårdt, 
men kan få det bedre. Så hat det også noget at gøre med f.eks. deres fokus, at de har i Mellemøsten, hvor 
jeg skal til Jordan, jeg vil helt vildt gerne til Mellemøsten fordi at jeg lige har været i Israel og Palæstina, så 
der blev jeg sådan meget hooked på den del. Jeg snakker ikke spansk eller fransk som man kan bruge nogle 
andre steder, så jeg var meget sådan lidt hele den der cv tanke, altså ”hvad kan jeg gøre? Hvad er mine 
fremtidsplaner? Nu skal jeg i gang”. 
 
Katrine: Så du vil gerne inden for en organisation? 
 
Camilla: Ja, det er det jeg forestiller mig, ikke så det bliver Mellemfolkeligt Samvirke, men jeg synes bare 
det udbud de havde, samtidigt med min opfattelse af dem som sådant, det gjorde bare … Og så selvfølgelig 
hvad der lige var af indhold, f.eks. den her praktikplads, det passede bare sådan helt perfekt. Ikke at jeg 
overhovedet har noget imod andre organisationer, altså det kunne lige så godt være andre organisationer, 
når jeg hører om nogle gange hvad nogle kammerater laver med nogle, så lyder det også super fedt. Jeg 
ved ikke, var det svar nok, eller blev det lidt sådan flyvende. 
 
Katrine: Nej, det var mere for hvorfor det lige nøjagtigt var MS der sådan skilte sig ud for dig. Men kunne du 
forestille dig at arbejde i MS? Er det du gerne vil have din karriere? 
 
Camilla: Ja, det kunne jeg virkeligt godt.  
 
Katrine: Men hvad er det? Altså, har du et indtryk af dem der arbejder, at det er super fede mennesker som 
du sagde før, er det det der gør det også, er det en stor del af det også? 
 
Camilla: Altså jeg tror der er lige så seje mennesker i andre organisationer egentlig. Jeg tror bare at folk er 
seje inden for det her felt. De er unge, berejste og interessante som sådan jo. Men jeg tror bare godt… Jeg 
ved ikke hvad det er nu hvor du spørger. Jeg ved ikke hvad det er med det, det er som om det lidt er en 
ener. Det der med at den har den der lange historie og har haft en rolle i Danmark, i, jeg ved sgu ikke hvor 
langt de går tilbage, i hvert fald før nogle andre organisationer. Og, jeg ved ikke, de står bare klarere for mig 
og mere selvstændige, hvor nogle af de andre, hvor jeg tænker ”nåh ja, det er jo et fedt om det er den eller 
den eller den, de laver lidt det samme.” Men det har måske også noget at gøre med mit kendskab, jeg ved 
ikke. Mit kendskab som er måske startet dengang jeg rejste der til Sri Lanka, hvor jeg så kom ind på deres 
kontor. Jeg vidste hvor de lå helt fysisk, jeg vidste lige nogle der arbejdede der… 
 
Louise: Så du havde også et forhold til organisationen, så den blev lidt mere menneskelig måske? 
 
Camilla: Ja, jeg fik sat ansigter på. I hvert fald sådan et par stykker, hvor jeg ikke ved noget med de andre. 
 
Louise: Ja, så har vi noget omkring til tidsforbrug, men det har du jo været inde på at det er blevet meget 
her på det sidste, men… 
 
Camilla: Ja, det er svært at sige hvor meget jeg bruger om ugen eller måneden, fordi det virkeligt har været 
forskelligt det sidste… Den tid jeg sådan har været… 
 
Louise: Bare sådan helt konkret, hvad motiverer dig til at være frivillig i MS? 
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Camilla: Jeg tror det er sådan lidt på to planer. Altså der er det personlige, altså det at jeg kender nogle 
mennesker, som jeg synes er fede at hænge ud med og som er berigende når vi snakker om ting, for de er 
anderledes end mine andre venner, har været andre steder henne i verden og meget mere ude i verden, og 
gjort nogle ting. Det har jeg faktisk ikke særlig mange venner som sådan som er i samme miljø. Altså jeg har 
jo studievenner, som gør nogle forskellige ting, men de er også alle sammen lidt i samme grad som mig, der 
er ikke nogle der er mega meget dedikeret og gør noget 100 % hele tiden, eller bare hele tiden er i Afrika, 
eller et eller andet. Sådan af personlige ting er i hvert fald blevet større, nu hvor jeg ligesom sådan er 
kommet ind. Men ellers tror jeg bare, altså hele sådan… Hvorfor jeg også har valgt den her vej og valgt det 
studie er nok… Jeg ved ikke, jeg vil gerne finde et helt vildt godt ord… Men det er den der når man skal 
sætte det sådan virkeligt på spidsen og gøre det komisk, og da man var lille sagde man at man ville gerne 
redde lidt af verden i hvert fald. Altså den der, gøre noget for andre. Jeg har det nogle gange nemmere ved 
at gøre noget for andre som er langt væk, eller nogle som er fremmede for mig, end nogle som er tæt på. 
Fordi man kunne sagtens også… Okay nu er jeg så i det der pigeklub, som er sådan nogle piger tæt på, men 
ellers har jeg ikke gjort så meget i det før. Så er det næsten nemmere nogle gange at forholde mig til nogle 
som har det virkeligt dårligt et sted i verden, eller det synes jeg også er vigtigere end at beskæftige sig med 
et dårligt uddannelsessystem eller et dårligt sundhedssystem herhjemme, eller sådan, som man gør på 
andre uddannelser. 
 
Louise: Så der er både noget med at det er noget med noget netværk og venner på den ene side, og du 
brænder for sagen og vil gerne gøre en forskel på den anden side.  
 
Camilla: Ja det er meget godt sagt de der ting, det sidste. Og jeg tror faktisk det er vigtigere for mig en den 
personlige. Fordi hvis det var jeg ville, hvis det var noget personligt så havde jeg gjort det noget før, eller så 
var det sådan… Altså det er ikke mine venner dem som jeg kender nu dernede fra, jo nogle af dem, men det 
er ikke sådan at vi laver alle mulige ting, når vi laver noget handler det også om det.                                    
 
Katrine: Men det ville måske ikke være det samme hvis de ikke var der. 
 
Camilla: Nej, hvis jeg syntes de var åndssvage så gad jeg ikke. 
 
Katrine: Ja, nej præcis. 
 
Camilla: Altså, jeg synes helt klart der er nogle der er åndssvage, det er der jo alle steder, og det er jo det 
man nogle gange skal acceptere. At selvom de laver noget helt vildt sejt arbejde så er de sådan lidt ”nå…”. 
Men heldigvis er der super gode folk. Men det er det der med at gøre noget, på sigt i hvert fald. Jeg ved 
ikke hvor meget det forandrer at lave det der ILTS, for det er virkelig ressourcestærke mennesker der 
kommer, som er godt involveret, altså dem som også kommer fra udlandet, de få der kommer. Men det der 
med at man så f.eks. kan tage det med til Mellemøsten og så bruge det i sådan en demokratiserings agtig, 
måske brede det ud til nogle flere folk, som ellers ikke havde mulighed. Altså det der med, ja… På sigt så får 
jeg nogle kompetencer til rent faktisk at gøre nogle af de ting jeg gerne vil gøre – gøre en forskel. 
 
Louise: Har du selv fået skaffet nye frivillige til MS? Sådan hevet nogle med ind i det? 
 
Camilla: Nej ikke rigtigt. Jeg har sådan fortalt om det her kursus f.eks., at det er virkeligt godt, ILTS, både på 
den ene og den anden måde. Men som jeg sagde, min sådan helt personlige vennekreds, der er ikke så 
mange som beskæftiger sig med udvikling eller organisationer som sådan, de gør ligesom nogle andre ting. 
De synes det er helt vildt spændende, men ja, de gør nogle andre ting. Og så dem inde fra mit studie. Der er 
allerede nogle som har været på det og som gør nogle andre ting, og som også skriver opgaver om MS eller 
sådan noget ikke? Det er som om at MS er ret stort lige nu, det er måske fordi der er ret mange 
forandringer. Jeg synes der er ret mange der snakker om det… 
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Katrine: Vi fik også at vide tidligere, at der var flere der havde kontaktet dem. 
 
Camilla: Jeg har også været til et andet interview, men det var med en kammerat, han skriver 
kommunikationsopgave om hvilken målgruppe den der Global Contact uddannelse skal have, fordi de har 
problemer med at få folk til at deltage. Det er noget andet, men alligevel er det MS igen, det er lidt sjovt. 
 
Louise: Ja, vi har også været lidt inde over det, men mere sådan kommunikationen inden for MS, sådan 
hvordan foregår den? Foregår alt over e‐mail, eller hvordan I sådan helt konkret? 
 
Camilla: Rigtig meget foregår over e‐mail. Også fordi man måske skal henvende sig til flere på en gang. Og 
så føler jeg også lidt, at hvis det f.eks. er nogle inde på kontoret, hvor jeg bare lige skal sige et eller andet 
med at jeg lade de der penge ud, eller jeg mangler det papir, eller sådan noget. De er bare så travle at det 
er nemmere bare at skrive en e‐mail fordi så svarer de, i stedet for at forsøge at komme igennem på 
telefon. Også fordi det ikke er nogle jeg kender så godt, så har jeg det bare… Ja jeg ved ikke, e‐mail er 
virkelig bare min foretrukne kommunikationsform, fordi det bare er virkeligt nemt. 
 
Katrine: Men altså, synes du det fungerer? Synes du der er nogle problemer med kommunikationen 
derinde? Også mellem de frivillige og de ansatte? 
 
Camilla: Ikke hvad jeg har oplevet. Men jeg har også kommunikeret meget inden for sådan nogle lukkede 
fora, eller sådan, altså jeg synes egentlig, når jeg skal have fat i nogle oplysninger, så kan jeg godt få fat i 
dem. Der er virkeligt mange oplysninger der ligger på nettet, så hvis man bare lige bliver guidet derhen så 
kan man hurtigt finde det der. Dem jeg har kontakt til, er så dem der laver det der seminar og så hende som 
står for min praktik, og de andre praktikanter. Og det foregår på mail, og der svarer man sådan tilbage til 
hinanden og det går rimeligt hurtigt. Det går virkeligt hurtigt. 
 
Louise: Jeg tænkte bare, det kunne drukne lidt hvis der kom, altså hvis det hele foregår over mail? Jeg synes 
selv at jeg har erfaring med, at nogle gange er det nemmere bare at ringe til folk, fordi over e‐mail kan det 
godt tage en uge før man får svar, eller sådan noget. 
 
Camilla: Ja det kommer nok også an på… Hvis jeg f.eks. skulle have et eller andet at vide, hvis nu jeg f.eks. 
er ude at rejse eller sådan noget, og så virkeligt havde et spørgsmål om noget, så tror jeg også jeg ville ringe 
og sige: ”Jeg kan ikke forstå det her system ”, eller ”jeg kan ikke få det her til at fungere”, i stedet for at 
skrive en mail, hvor man så skal skrive frem og tilbage tusind gange. Men hvis det er et eller andet, jeg 
bare… Nogle jeg ved hvem jeg er, hvor jeg bare lige skal have noget som jeg ved hun har. Eller bare et eller 
andet, som da vi arrangerede det her møde, så er det bare sådan ”ding, dang, dung”, okay så er det aftalt.  
 
Katrine: Men du sagde, der tidligere inden du blev involveret i det her ledertræning osv., at du havde nogle 
ideer til nogle projekter osv., som du vist lagde frem, men som aldrig kom videre, eller… 
 
Camilla: Ja eller… Det handlede vist mest om, at jeg gerne ville være aktiv frivillig og gøre noget mere, og så 
efter jeg ligesom lukkede noget af det politiske aktivitet ned, så var jeg sådan lidt, okay nu vil jeg gerne lave 
noget i organisationer. Og så var jeg til sådan et foredrag der handlede om tørklæder tror jeg, og muslimske 
kvinder, og kvinderettigheder og sådan nogle forskellige ting. Og så efter det var der sådan et ”Ja hvis der er 
nogle som er interesserede i at være medlem i vores Mellemøstgruppe, så holder vi møde nu her efter, og 
hvis der er nogle der sidder i den anden, tredje og fjerde gruppe, så holder de møde derefter.” Og så gik jeg 
så med til den her gruppe, og så sad der måske fem som var i den der gruppe, og så sad vi sådan tre nye, og 
så skrev vi os på. Vi snakkede fem og tilbage om hvad de lavede, og skrev e‐maillister, og så fik jeg bare 
aldrig nogen mail, eller nogen… Altså jeg ved ikke om det bare er fordi at de bare måske ikke er kommet 
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igennem med det de gerne vil lave, eller fordi der er sket noget andet, eller fordi de ikke havde brug for 
folk, eller et eller andet, men der var det lidt den der ”okay men så…”. Det var ikke fordi jeg havde en 
konkret idé, noget jeg gerne ville lave, jeg ville bare gerne være med, jeg ville bare gerne være aktiv. Og så 
var jeg sådan lidt, nå men der kan jeg så ikke være aktiv, og så vidste jeg ikke helt hvad jeg skulle gøre, og så 
har jeg egentlig ikke henvendt mig siden. 
 
Katrine: Men det er sådan delt op i grupper af forskellige, inden for forskellige emner, eller hvad man kan 
sige, af de frivillige? At man deltager i den gruppe man sådan føler mest for? 
 
Camilla: Ja. Og så tror jeg også der er sådan en aktivistliste, som I måske også er på? 
 
Katrine: Ja. 
 
Camilla: Som er sådan ”alle”, hvor de skriver ud ”nu skal vi bruge folk til det, nu skal vi bruge folk til det, nu 
skal vi bruge folk til det”. 
 
Louise: Det er dem vi får. 
 
Katrine: Ja det er jeg klar over. Jeg tænkte bare hvordan de er organiserede de forskellige grupper? Og om 
man bare kan sige ”jeg at starte den her gruppe”, kan man det? 
 
Camilla: Det ved jeg ikke, det må I næsten spørge, hvis I har nogle der er lidt mere garvede inden for det. 
Jeg ville også spørge om det samme. Jeg har præcis det samme spørgsmål, hvordan det er organiseret? 
Hvor mange grupper er der? Nu er jeg aktiv i det her, men hvem er egentlig ellers aktive dernede? Fordi at, 
jeg kan se der er virkelig mange der er ansatte der, helt vildt mange når de pludselig myldrer ud, og de skal 
til frokost eller sådan noget. Man er sådan ”hvor fanden kommer alle de mennesker fra?”, det er helt vildt. 
Men jeg ved ikke hvem der ellers har sin gang der, fordi man jo bare mødes med sig selv, eller sin egen 
gruppe, og så går over i et eller andet lokale og sidder der, så ved man ikke hvad der foregår i de andre 
lokaler. Jeg ved ikke om der er sådan en Mellemøstgruppe mere… 
 
Katrine: Men hvem står for grupperne, er det bare en frivillig også? 
 
Louise: Eller er de bare selvkørende? 
 
Camilla: Det tror jeg er frivillige. Og så f.eks. nogle som er praktikanter derinde har måske kontakt mere elle 
mindre til nogle af de der frivilliggrupper og sætter måske i gang. Det er også fordi hele det der seminar, 
ILTS, det ligger nemlig lige præcis der på vippen med frivillighed, det var også det jeg sagde, der måske var 
en konflikt – måske opstarten til en konflikt i hvert fald – med det der med frivillighed og så nogle der er 
ansatte. Hvor de er sådan lidt, kæmper om indflydelse, og hvor de lige skal placeres, og sådan noget. Så 
derfor… At det er styret af nogle der er ansatte, og det tror jeg ikke nødvendigvis alle de andre ting er. 
 
Louise: Nej okay. 
 
Katrine: Så der er lidt forvirring på det område? 
 
Camilla: Ja… 
 
Katrine: I forhold til også at kommunikere ud hvem … 
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Camilla: Ja, f.eks. hvad kan man gøre mere? Eller nu er jeg aktiv der, hvad nu hvis jeg gerne ville være mere 
aktiv eller gøre noget andet ud over lige at være aktivist til en festival eller et eller andet. Hvad kan jeg så 
gøre løbende? Det aner jeg ikke. 
 
Katrine: Nej okay. 
 
Louise: Så kunne det godt være man skulle have haft sådan et intranet med en oversigt, eller et eller andet, 
så man kunne sige ”tørklædegruppen mødes tirsdag kl. fire”, og så kan man møde op hvis man vil være 
med. 
 
Camilla: Ja præcis. 
 
Louise: Det kan man jo heller ikke finde på hjemmesiden, det har vi jo også sådan været inde og kigge… 
 
Camilla: Jeg ved faktisk ikke, jeg tror ikke de har sådan en community eller hvad sådan noget hedder på 
nettet, det ved jeg nemlig at Ungdommens Røde Korts har, hvor de har sådan nogle forskellige grupper. Jeg 
tror ikke de bruger det særlig meget, men det har jeg nemlig skrevet projekt om engang, sådan nogle 
fællesskaber på nettet. Og det synes jeg ville være fedt, fordi så kunne jeg følge med i hvad andre grupper 
laver, og f.eks. hvornår de har møde, og hvad kom så ud af det møde og nu vil de gerne lave det. Og så en 
ting er så at jeg måske bliver hyret med til aktiviteten, men hvis jeg synes de f.eks. er på vej hen mod noget 
helt vildt fedt så kan det godt være jeg vil være med der, men hvis det nu ikke lige er det jeg vil, så kan jeg 
måske være med et andet sted her. Men det er som om det lidt er en myretue, man ved ikke helt hvad der 
foregår rundt omkring eller sådan… 
 
Louise: Man ender måske tilfældigt et sted, og så er det sådan lidt bare der man der.  
 
Camilla: Ja. 
 
Louise: Der mangler måske noget åbenhed sådan. 
 
Camilla: Ja. Selvom de også prøver at lave lidt networking under ILTS, hvor folk også kan komme og fortælle 
”jeg laver det her et andet sted end Mellemfolkeligt Samvirke, det er ikke sådan at det kun skal handle om 
MS, men hvor der er også er nogle ”der er det og det, og så er der indsamlinger, der er workcamps, der er 
Global Contact. Men der syntes jeg nemlig heller ikke der var helt vildt mange ting. Der er sådan den der 
café de gerne vil starte, det er sådan helt vildt fedt, det er en fed ting at være frivillig i, ja i hvert fald sådan 
på det sociale plan. Men jeg synes ikke der var sådan helt vildt meget. 
 
Katrine: Så der mangler måske sådan lidt, at de opretter, eller er med til at skabe de her communities som 
de frivillige så kan bruge, og skabe rammerne for det? 
 
Camilla: Ja. 
 
Katrine: Så det tror du har stor betydning? 
 
Camilla: Jeg ved bare at jeg ikke er den eneste som at prøvet at være, altså ikke med MS men i det hele 
taget, er der bare vildt mange mennesker derude som gerne vil gøre noget, og gerne være frivillig og sådan 
noget, og hvor de bare ikke bliver fanget ind af nogle. At man nogle gange selv skal sparke døren ind, det 
kan jo ikke passe. Men vil jo gerne lægge et stykke arbejde et sted, hvorfor er der ikke nogle der vil have 
ens arbejdskraft, ellers ens engagement? Altså det… Jeg har bare hørt det før, at folk, at de sådan… Ja 
gennem flere år nærmest bare kan gå rundt og være sådan lidt løsgængere. Og det synes jeg sgu da er at 
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skyde sig selv i foden som organisation at man ikke fuldstændig har meldt ud sådan ”vi har alle de her 
grupper, kom og vær med. Vi holder møde præcis der og der, bare kom.” 
 
Katrine: At der er mere klarhed omkring hvad man egentlig kan gøre, og hvor let det er at får lov til at gøre 
det man vil. 
 
Camilla: Ja. 
 
Louise: Ja eller hvor lidt og hvor meget det kræver, så man måske lidt… 
 
Camilla: Ja, eller forskellige niveauer. Altså f.eks. en ting er hvad med caféen? Det er virkelig en ting. En 
anden ting er at lave sådan en event der sker en gang om året. En anden ting er at være med i den der 
løbende gruppe, som lægger pres på en eller anden minister. Altså sådan nogle forskellige ting, altså 
forskellige slags frivillighed. 
 
Louise: Forskellige grader af det, eller sådan noget. 
 
Camilla: Ja. Det tænker jeg i hvert fald kunne være… Ja, det synes jeg kunne være godt, og det tror jeg også 
kunne rykke. 
 
Louise: Det behøvede jo egentlig ikke kræve ret meget når man tænker på det. Selvfølgelig kræver det så, 
at grupperne opdaterer løbende, men det er jo så bare… 
 
Camilla: Ja. 
 
Katrine: Ja. 
 
Louise: Ja så har vi sådan noget omkring, hvordan – det er faktisk lidt modstridende det vi lige har snakket 
om ‐ men sådan de aktiviteter der er i MS, hvordan de promoveres. Ja nu er der selvfølgelig e‐mails og 
sådan noget, men hvad der sådan eller bliver brugt for at fange jer…? 
 
Camilla: Ja. Altså jeg har ikke set mange, men jeg har set sådan nogle plakater rundt omkring, på 
uddannelser og sådan noget. F.eks. for den der reggaeton‐fest. 
 
Louise: Ja den har vi også set herude faktisk. 
 
Camilla: Altså enten at man bare kan deltage i festen ”kom der er fest”, eller jeg ved ikke engang om der 
stod ”vær med i gruppen”. Men der er, jeg har ikke set dem nogen steder, men jeg ved at MS har helt vildt 
mange plakater om ”har du lyst til at være aktiv, og være med på den her workshop? Har du lyst til at rejse 
derhen? Og har du lyst til at gøre det og det?” Jeg aner ikke hvor de hænger dem op henne. Det kan være 
de forsvinder i virvaret på uddannelserne eller sådan noget, det er jo nok mest der jeg har min gang ikke? 
Jeg tror det er rigtigt svært at bruge helt konkret kommunikationsmateriale, altså plakater og flyers og 
sådan nogle ting, fordi at der virkeligt er kamp om rummet. Altså der er ikke særlig mange steder du kan 
hænge plakater op og de steder der er, de er fyldt. Og flyers det kræver også meget arbejdskraft at stå at 
dele ud. 
 
Katrine: Vi snakkede også om tidligere, det der med at bruge new media, blogs og Facebook osv. De er ikke 
til stede derinde, vel? 
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Camilla: Jo. Man kan blive fan af MS, det synes jeg også er sådan lidt irriterende. At man kan være fan og 
ikke medlem. Altså som en gruppe. Altså så er man fan, og jeg ved ikke hvad det så er. Men der er sådan 
nogle forskellige grupper, og det er jo meget smart, så kan man få sådan nogle mails, når der bliver sendt 
mails ud til folk. Det vil helt klart få fat i mig også, lige så meget som mail. 
 
Louise: Ja, man er lige så meget på Facebook som man tjekker sin mail efterhånden. 
 
Camilla: Ja, det vil de også helt vildt meget… Nåh ja, jeg har faktisk fået tilbudt at være med i en 
frivilliggruppe som jeg har overvejet, men nu skal jeg så væk, og det er sådan en new media gruppe, hvor 
de vil lave en større indsats på Facebook, blogs og optage film, og redigere sådan at de kommer ud på 
YouTube og alle de der ting. Og det synes jeg kunne være helt vildt fedt. Fordi man både lærer noget af 
nogle der er dygtige til at lave nogle af de her ting, men også kan gøre nogle ting f.eks. selv, hvad end man 
nu kan og det er en lidt sjov og anderledes måde at være frivillig med noget med udviklingstema. Det er jo 
fordi jeg både har udvikling og kommunikation, så jeg synes den der kommunikationsvinkel også er helt 
vildt spændende at bruge det til at fange folk, det er lige så vigtigt som… 
 
Katrine: Så det kunne også lidt kombinere det så en eller anden måde. 
 
Camilla: Ja. Men det tror jeg faktisk bare er en gut dernede, en praktikant, som har fået den idé selv, og sat 
den gruppe i værk. 
 
Katrine: Okay. 
 
Louise: Det er super relevant jo. 
 
Katrine: Det er jo også vigtigt i dag, at man… 
 
Camilla: Det er super vigtigt. 
 
Louise: Man er jo nødt til at være der jo altså, der er ikke noget at gøre. 
 
Camilla: Ja.  
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Bilag C 
 
Transskribering af interview med Mikkel, fredag den 29. maj 2009  
 
Louise: Først så vil vi gerne have at du præsenterer dig selv, så vi har en profil på dig, sådan navn, alder og 
uddannelse. 
 
Mikkel: Ja, jeg hedder Mikkel Riis, og jeg læser statskundskab på 2. semester, som jeg er ved at være færdig 
med og jeg er 22. 
 
Louise: Ja. Så kunne vi godt tænke os at høre hvor du kender Mellemfolkeligt Samvirke fra? 
 
Mikkel: Ja... Jeg tror det var en af mine venners storesøster, der havde hørt om dem, og så vidste hun at vi 
skulle ud at rejse og ledte efter nogle at komme ud at rejse med, og så foreslog hun dem. 
 
Louise: Okay. 
 
Mikkel: Jeg tror det var mest gennem det. 
 
Louise: Okay, så dit kendskab har egentlig været gennem Global Contact? 
 
Mikkel: Ja. Så tror jeg, at jeg er stødt på det en enkelt gang før måske, hvor man skulle skrive en opgave og der 
så har været noget nyhedsbrev eller et andet tror jeg, i forbindelse med... Jeg tror, jeg skrev min 3.g opgave om 
Korea, og så har jeg nok stødt på det der. Der har været nogle artikler om det i nogle gamle tidsskrifter. 
 
Louise: Ja, men vi ved jo at, eller du har rejst med Global Contact ved vi så. Hvornår var det og hvor var du 
henne og hvor længe og sådan nogle ting? 
 
Mikkel: Jeg var, det var sidste forår, hvor vi tog af sted 3. januar og var en måned på Zanzibar på Global 
Platform og så tre måneder i Uganda, og så, ja så rejste vi rundt bagefter i en måneds tid i Tanzania og Kenya. 
 
Louise: Okay, rejste I så bare på egen hånd? 
 
Mikkel: Ja. 
 
Louise: Så vil vi høre, er du frivillig engageret i MS nu? 
 
Mikkel: Ja. 
 
Louise: Det er du? 
 
Mikkel: Ja, det er jeg. 
 
Louise: Hvad, ja, hvad laver du derinde? 
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Mikkel: Jeg er med i fairtradegruppen på CSS på Københavns Universitet, hvor vi prøver på at gøre Center for 
Sundhed og Samfund til et fairtrade‐fakultet. 
 
Louise: Okay. 
 
Mikkel: Og så på længere sigt hele Københavns Universitet til et fairtrade‐universitet. Og så er jeg med i en 
gruppe, der arrangerer nogle reggaeton‐fester og sådan nogle støttefester til fordel for nogle unge i El 
Salvador. 
 
Louise: Okay. Hvordan kan det så være at det lige er MS du har valgt at engagere dig i? 
 
Mikkel: Jeg tror det er sådan, deres profil passer mig rigtig godt. Det er jo det dér med indflydelse til at give, at 
give verdens fattigste indflydelse, så de selv kan skabe deres fremtid og skabe udvikling på den måde, og med 
at skabe relationer på tværs af landegrænser. Det synes jeg, det passer rigtig godt til mig sådan i forhold til 
måske i stedet for at være medlem af et ungdomsparti eller et eller andet andet, så synes jeg, det er ligesom 
noget, hvor jeg kunne stå inde for det hele, eller for hele pakken. 
 
Louise: Ja. Og det er så først efter du har været rejst du har engageret dig derinde? 
 
Mikkel: Ja, det er det. 
 
Louise: Så ved vi jo, at du har været på det her ledertræningsseminar inde i MS. Hvor havde du hørt om det 
fra? 
 
Mikkel: Det havde jeg gennem Frederik, vores frivilligkoordinator inde på MS, hvor han sagde, at det skulle vi 
tage at søge. 
 
Louise: Okay. Hvad var sådan, hvad var dit mål med at deltage i det? 
 
Mikkel: At, sådan at udvikle mine evner til sådan at arbejde i frivilliggrupper, fordi, altså før det var det bare 
sådan meget løst, sådan, hvad kan vi lige gøre. Det var sådan lidt svært, hvordan griber vi lige tingene an og 
sådan noget. Så for at få nogle værktøjer til at kunne arbejde bedre på den måde, og sådan, gøre det lidt mere 
effektivt og få lidt mere ud af det man har at arbejde med. 
 
Louise: Så dit mål er ikke at blive workcampleder? 
 
Mikkel: Nej. Det var det ikke. Eller i hvert fald ikke lige i første omgang. Jeg har ikke tid denne her sommer. Så 
skulle det være på lidt længere sigt. 
 
Louise: Okay, ja. Har du overvejet at tage nogle andre lederuddannelser eller noget lignende seminar andre 
steder? 
 
Mikkel: Nej, ikke sådan seriøst eller noget. 
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Louise: Okay. Så kunne vi godt tænke os at høre noget om, hvordan du sådan opfatter strukturen i MS. Om der 
er, er det nemt at komme igennem med sin mening, eller er der højt til de øverste eller hvordan opfatter du 
det? 
 
Mikkel: Det ved jeg faktisk ikke helt. Jeg tror, altså jeg har sådan på fornemmelsen at det er rimelig nemt at 
komme, altså, at komme ind med dem. De virker sådan, Frans Michael, generalsekretæren sidder også derinde 
samme sted som alle andre, og døren er altid åben til hans kontor og sådan. Han virker som en rimelig hyggelig 
fyr. Altså hvis man sådan skal helt til toppen, så tror jeg også at man kan komme ind og snakke med ham, hvis 
man har et eller andet fedt at komme ind med. Og hvis man har nogle projekter er folk altid åbne for at sige: 
”Lad os gøre det, det lyder som en god idé”. 
 
Louise: Okay. Hvad synes du så om de forskellige aktiviteter, som MS tilbyder? Er det noget du vælger at 
deltage i, eller? 
 
Mikkel: Jeg tror, hvis jeg havde mere tid ville jeg gøre det, men det ved jeg ikke. Jeg arbejder tit de dér. De 
foredrag de har om aftenen, de har tit sådan nogle foredrag fra 17 til 19 eller fra 19 til 21 eller sådan noget, 
som jeg tit synes lyder rigtig spændende, men som jeg ikke kan komme med til, fordi jeg ikke har tid. Og jeg har 
også overvejet nogle af deres andre kurser. Nogle kommunikationskurser og sådan nogle, men det, ja. Det skal 
jo alt sammen lige afvejes med tid og penge og så videre. 
 
Louise: Ja. Hvad med sådan, i forhold til, sådan, netværk i MS. Er der, har du sådan privat omgang med nogle 
derindefra eller hvordan?  
 
Mikkel: Ja, det har jeg. Altså både med alle dem jeg har været ude at rejse sammen med ses vi stadigvæk sådan 
rimelig tit. De fleste af dem bor her i København, så der ses vi ret tit og ja. Og også nogle af dem fra de 
forskellige frivilliggrupper. Også i og med at det er, så har man tit lige fået lokket nogle andre af ens venner 
med ind, når man har været med til at starte i en gruppe og sagt sådan, skal I ikke også lige være med? Så 
kommer det jo helt af sig selv. 
 
Louise: Ja, så du har været med til at skaffe nye frivillige til MS selv? 
  
Mikkel: Jaeh... Ja, ja det har jeg. 
 
Louise: Hvad er det så din motivation for at lave det her frivillige arbejde? 
 
Mikkel: Altså, jeg tror, altså det er jo sådan en god blanding af at man føler at man kan gøre en forskel rimelig 
nemt uden sådan, det kræver ikke mere end et par timers arbejde om ugen før man sådan føler, at der sker et 
eller andet. Og så også det sociale i det. At lave ting som man føler giver mening og også, som ikke 
nødvendigvis er studierelateret hele tiden. Det er meget rart at få lidt afveksling. 
 
Louise: Ja. Er det, har du sådan et mål med, at du kunne forstille dig at arbejde sådan et sted som MS, når du er 
færdiguddannet eller? 
 
Mikkel: Ja, jeg vil rigtig gerne arbejde med udviklingsarbejde. På den ene eller den anden måde. Jeg ved ikke 
om det lige skulle være i MS eller et andet sted. Men det vil jeg helt sikkert. 
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Louise: Okay, så det er der også som et mål med det? 
 
Mikkel: Ja, det ligger der selvfølgelig også som et eller andet, altså, når man læser statskundskab så får man jo 
at vide at det hele handler om cv og det er ret lige meget hvad man har af karakterer eller hvad for nogle fag 
man har taget, men at det handler om cv og at, ja så spiller det selvfølgelig også ind, at man, et eller andet sted, 
at man har lavet noget på den måde, og det tænker man da også over tror jeg. 
 
Louise: Ja okay. Så kunne vi godt tænke os at høre, hvad din fornemmelse er af kommunikationen i MS? Sådan, 
hvordan foregår den og er der for meget eller for lidt eller? 
 
Mikkel: Sådan i forhold til mellem organisationen og de frivillige? 
 
Louise: Ja, både det men også sådan internt, hvis du har en fornemmelse af det. Men selvfølgelig sådan det du 
selv har erfaring med. 
 
Mikkel: Altså jeg synes det foregår sådan ret godt, ret meget af tiden. Det kan godt være, at der ind i mellem 
lige er en mail, de ikke lige får svaret på, hvis man lige skriver og spørger om et eller andet, men jeg synes 
generelt, at de er rimelig informative og rimelig gode til at kontakte os, og så, sådan både sende nyhedsbreve, 
men også mails om alt muligt, hele tiden. Nogle gange kan det godt være sådan, måske lidt meget endda. Og ja, 
sender mails til én, jeg får, ja i hvert fald et par stykker om dagen om forskellige aktiviteter eller kurser eller de 
mangler folk til et eller andet projekt eller sådan noget. 
 
Louise: Okay, ja. Er det nogle du orker at læse, eller er det bare sådan noget med at der bliver slettet nogle af 
dem? 
 
Mikkel: Jeg skimmer dem lige, de fleste, eller sådan, ej, jeg tror faktisk at jeg altid skimmer dem og lige ser, 
hvad der er, hvad det egentlig er for noget. 
 
Louise: Ja. 
 
Mikkel: Men det er jo. Jamen det er også i og med at der er så mange, så er det jo ikke. Det er et fåtal af dem 
man egentlig skal bruge til noget. 
 
Louise: Ja, præcis. Kunne du, altså kunne det have været en fordel hvis man kunne sortere lidt i, så der var 
noget man ved man aldrig var interesseret i, så man kunne undgå at få det? 
 
Mikkel: Tja, altså, det ved jeg ikke. De, altså det er jo delt op efter sådan nogle forskellige interesser og 
forskellige lande man har været i, så det er ikke sådan at jeg hele tiden får om Nepal eller Sydamerika eller 
sådan. Men der er da praktikstillinger, men det kan de jo ikke rigtig vide, at jeg ikke er, så skulle de jo være 
virkelig specifikke med, hvem de sender mails til. Og sådan, sådan nogle ting. 
 
Louise: Det kunne jo også være at om to år du gerne ville have en praktikstilling? 
 
Mikkel: Ja, nemlig. 
 
Louise: Eller have hørt om en der gerne ville. 
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Mikkel: Ja, nemlig. 
 
Katrine: Jeg sidder og tænker, nu er du jo frivillig i forskellige grupper sagde du. Hvorfor valgte du lige det, og 
var det noget MS lagde op til da du kom hjem, at der var de her muligheder, og på den måde fik øje på dem 
eller kendte du nogen eller? 
 
Mikkel: Altså, vi, ja jeg var på sådan et hjemkomstseminar sådan en weekend, hvor de havde hængt en hel 
masse op, og så skrev jeg mig på til at være med til at arrangere det her reggaeton‐fest, og sådan, og det var... 
Og så kom jeg ind i det på den måde. Og så fordi jeg bor sammen med en af dem jeg har været ude at rejse 
sammen med og han så var med i fairtradegruppen, og så lavede de et arrangement, hvor de delte gratis kaffe 
ud inde på CSS. Og så spurgte han, kan du ikke lige hjælpe til med det. Så jo, det kunne jeg godt, og så endte jeg 
med at komme med i det alligevel sådan mere fast. Men jeg tror da primært det var, det var den dér 
hjemkomstweekend, hvor jeg lige sørgede for at få meldt mig til og møde op. Der var ret mange der ikke mødte 
op, selvom de havde meldt sig til de dér ting, tror jeg. 
 
Katrine: Altså til hjemkomstseminaret eller til de forskellige? 
 
Mikkel: Til de forskellige ting, som de havde skrevet sig på til hjemkomstseminariet. 
 
Louise: Var det noget der sådan blev fulgt godt op på, at man havde meldt sig på det, eller skulle man selv være 
meget opsøgende? 
 
Mikkel: Jeg tror det kom sådan lidt som en overraskelse for de fleste, at de havde forpligtet sig til at lave noget 
når de kom hjem. Og derfor ikke sådan, nu havde de ligesom fået deres rejse, og så var det lidt lige meget med 
det andet her, fordi de ikke... Det ved jeg ikke, om de ikke syntes det var fedt, eller hvad det var… Og, men 
altså, jeg, de gjorde rimelig meget for at pushe os til at sige, I skal skrive jer på minimum én ting, og sådan... Og 
så gjorde man selvfølgelig det. 
 
Louise: Ja... Men det er også et krav ikke? Når man har været ude at rejse, at man skal engagere sig i en ting 
efterfølgende? 
 
Mikkel: Jo, jo. Men jeg tror, det virkede ikke som om, at der sådan var... Der var ikke gjort så meget ud af det 
inden man tog af sted. Eller også har man bare selv været fokuseret på noget helt andet. Det kan selvfølgelig 
også være. 
 
Louise: Okay, så der er nogle, som måske har følt sig sådan lidt, som om de var blevet bondefanget eller? 
 
Mikkel: Jaah, ja, det tror jeg lidt. Sådan,”hvad? Skal vi det?” Ja.. Og hvis de havde haft en dårlig oplevelse med 
deres rejse, så var det også klart, at de ikke måske heller ikke lige var så vilde efter at komme ud at lave frivilligt 
arbejde for MS herhjemme. 
 
Louise: Nej. 
 
Katrine: Hvor meget tid bruger du på det frivillige arbejde, sådan om ugen? 
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Mikkel: Det ved jeg ikke, det er meget forskelligt. Sådan, hvad der lige skal laves. Jeg tror, jeg bruger måske to‐
tre timer højst. Eller sådan, i gennemsnit i MS. 
 
Katrine: Men du kendte ikke nogen, eller sådan, jo du kendte den, en kammerat der var i fairtradegruppen. 
Hvad var den anden gruppe du var i? 
 
Mikkel: Reggaeton, støttefest. 
 
Katrine: Nåh ja. Det var noget du bare selv meldte dig til? 
 
Mikkel: Ja. 
 
Katrine: Det var ikke, du var alene – eller I var nogle stykker der meldte jer til? 
 
Mikkel: Nej, vi var nogle stykker der gjorde det sammen, os der havde været ude at rejse sammen. Ja, og så var 
det, det var kun to af os der egentlig var med til det. Men, altså, de fleste havde sådan skrevet sig på den, fordi 
det var rimelig overskueligt lige og sige: ”vi laver en fest, og så har vi ligesom aftjent vores værnepligt”. Og så, 
ja, de andre var sådan nogle lidt længerevarende projekter eller en gruppe man skulle være med i, og det var 
måske sådan lidt uoverskueligt lige og melde sig og sige, hvad er det vi kunne tænke os med det her. 
 
Louise: Er det noget der sådan er tilbagevendende, de dér reggaeton‐fester, eller var det bare den ene? 
 
Mikkel: Ja, så var der den ene, og så har vi så arrangeret en mere nu her, fordi den første vi lavede, der kunne vi 
ikke finde et stort nok sted, så der var det bare inde på MS’ gamle sekretariat nede i Borgergade. Så der kunne 
være 100 mennesker eller noget, og så holdt vi en her for en måneds tid siden, halvanden måned siden, inde i 
de nye lokaler, som var væsentlig større og nu tror jeg bare, at det sådan lidt er blevet noget vi regner med at 
gøre igen og igen. 
 
Louise: Okay. Det er jo også altid nemmere, når man har prøvet det før. 
 
Mikkel: Ja, ja, så har man jo erfaring, hvor man får alting fra. Så det er rimelig nemt lige at smække en fest af 
sted. 
 
Louise: Kunne det være en fordel måske at lave flere sådan nogle engangs‐ting i forhold til at få folk engageret i 
noget, frem for at man skal være i en fast gruppe? 
 
Mikkel: Ja, det tror jeg måske. Sådan at, så kan folk være med hele vejen, frem for at hvis de er, I skal melde jer 
ind i den her gruppe, hvor der er en gruppe i forvejen, som de så skal komme ind i. Det kan måske godt være 
sådan lidt sværere og lidt, ja, lidt mere uoverskueligt, når man melder sig ind i noget, hvor man ikke har så 
meget, også sådan ejerskab over projektet og føler det er ens eget. Det tror jeg måske er nemmere, hvis det er 
sådan et engangsprojekt, hvor vi siger, at vi laver det her sammen, og man kan overskue fra start til slut. 
 
Louise: Og så måske håbe på, at så synes folk egentlig at det var meget sjovt, og så alligevel bliver hængende. 
 
Mikkel: Ja, ja så bliver de hængende, når de først har fået en vej ind i organisationen. 
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Louise: Ja, lige præcis. Men hvordan, nu ved vi, at de sådan reklamerer for de her tilbud på det dér 
hjemkomstweekend. Er der sådan andre måder for folk, der ikke lige har været på hjemkomstweekend, hvor 
det bliver sådan slået op eller? 
 
Mikkel: Jeg tror, ikke sådan. Altså jeg tror, indimellem kommer der lidt på, ud på nyhedsmailen, men det er kun 
hvis, sådan, altså hvis dem der styrer et projekt siger specifikt, kan I ikke lige skrive ud og sige, at vi mangler 
nogle, vi mangler 10 frivillige til at stå i baren til vores fest på lørdag eller.... Men jeg tror ikke, jeg tror man 
sådan skal kende nogen. Det er i hvert fald mit indtryk. 
 
Louise: Ja, det er jo heller ikke, man får jo heller ikke bare nyhedsmailen... 
 
Mikkel: Nej, hvis man ikke er medlem, så er det, så skal man nærmest kende nogle for at komme ind i 
organisationen. 
 
Louise: Ja, jeg tænker mere om de har haft sådan en oversigt på hjemmesiden, hvor ”vi har de her 10 grupper, 
kom og vær med”‐agtigt.  
 
Mikkel: Ja, jeg ved det faktisk ikke. Om de har det. 
 
Katrine: En af de andre vi snakkede med, hun kom også ind på, at det sådan, kunne være en fordel, hvis man 
havde sådan et community, sådan et intranet eller noget, hvor man sådan ligesom kunne dele erfaringer fra 
grupperne og sådan? 
 
Mikkel: Ja, det tror jeg også ville være en rigtig god idé, fordi det er ikke sådan, altså, der er den gruppe man er 
i, og så har man ikke sådan rigtig kontakt til de andre, medmindre man sådan virkelig engagerer sig og hænger 
rundt inde på MS hele tiden og møder andre folk til sådan, til andre arrangementer. Altså, nu har jeg så snakket 
lidt med nogle andre, fordi jeg har været på det dér hjemkomstseminar, eller, ej hvad hedder det, 
ledertræningsseminar, og på den måde er kommet til at kende en del folk, men det er jo også sådan lidt meget 
at engagere sig i, hvis man bare sådan er almindelig stille og rolig frivillig, der kommer lidt indimellem til nogle 
forskellige ting. Så det tror jeg da, det ville helt sikkert være en rigtig god idé og få lidt mere, sådan alle‐
frivillige‐i‐MS‐fællesskab. 
 
Louise: Ja, lidt mere åbenhed om hvad det er der sker? 
 
Mikkel: Ja. 
 
Louise: Har du en fornemmelse af hvor mange frivillige I egentlig er tilknyttet? 
 
Mikkel: Nej. 
 
Louise: Nej okay. 
 
Katrine: Men hvem, hvad, var det en kammerat du tog af sted med i første omgang du rejste med Global 
Contact? 
 
Mikkel: Ja, det var det. Det var en jeg har gået i gymnasiet med. 
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Katrine: Okay. 
 
Mikkel: Og har haft aftalt det sådan gennem hele gymnasiet, at vi skulle til Afrika, når vi var færdige. Og så 
skulle vi bare finde en måde at komme derned. Og så tænkte vi, at MS virkede som om de havde styr på det, og 
som om det var en god organisation at have med, nogle gode tilbud. 
 
Louise: Fungerede det så dernede, også med kommunikationen mellem MS og jer, og levede det op til 
forventningerne da I var af sted? 
 
Mikkel: Ja, det synes jeg, det synes jeg. Jeg havde et rigtig godt ophold i hvert fald. 
 
Louise: Okay. Hvad lavede I sådan af arbejdsopgaver dernede? 
 
Mikkel: Vi arbejdede på en, sådan primært arbejdede vi på en skole, som den familie vi boede ved, der moren 
hun, dels arbejdede hun for MS med noget demokratikampagne og lavede undervisningsmaterialer for dem, og 
så ejede hun den her skole, eller havde selv startet en skole for, sådan, men sådan rigtig lave school fees, så 
alle folk kunne bo der, fordi hun selv havde fået et eller andet scholarship da hun var ung, fordi hendes 
forældre var døde. Og så havde hun fået alligevel fået lov til at gå i skole og så var hun så taknemmelig at hun 
tænkte, det måtte hun, så ville hun give noget tilbage. Og der underviste vi så ud fra de dér 
demokratimaterialer, som MS havde lavet i Uganda, i demokrati og menneskerettigheder for de dér store børn. 
Jeg tror vi havde to timer med hver klasse hver uge. Og så arbejdede vi en lille smule på et hospital, hvor vi 
bare sådan gik lidt til hånde, sad og opdaterede journaler på apoteket, og sådan skrive fra et papir til et andet i 
hånden fordi de var frygteligt underbemandede. Og så var vi på, der var sådan, den katolske kirke havde et 
mediecenter, de havde en radiostation, en internetcafe og et trykkeri, hvor det så var meningen at vi skulle 
have været på den dér radiostation og have hjulpet til med nogle ting dér, men det havde de ikke helt fattet, så 
vi kom over i det dér trykkeri og skulle hjælpe med at samle bibler og sådan noget. Det var meget hyggeligt, og 
man fik også sådan lidt større berøringsflade, men det var ikke sådan det mest meningsfyldte arbejde, at skulle 
arbejde for den katolske kirke i Uganda. 
 
Louise: Apropos cv (griner) 
 
Katrine: Nu kommer jeg til at tænke på igen, det dér med at det lige blev MS. Nu ved jeg at du rejste med en 
ven, og at I fik, var det gennem hans? 
 
Mikkel: Hans storesøster. 
 
Katrine: Men hvad med i din familie, altså, er det nogen, er det noget der sådan har været, at folk har taget, 
eller engageret sig frivilligt, eller? 
 
Mikkel: Altså sådan om der er andre fra min familie der har? 
 
Katrine: Ja, eller om det er noget du sådan er vokset op med? 
 
Mikkel: Nja... Det ved jeg ikke, altså begge mine forældre er friskolelærere, så der er sådan lidt med, at man 
sådan engagerer sig i lokalsamfundet og laver ting på den måde, men ikke sådan... Og de, altså de er også 
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medlem af Red Barnet og Greenpeace og nogle forskellige ting. Men det er ikke sådan at de har været ude og 
været aktivister og ude og kæmpe for en eller anden sag. Men ja, altså, jeg tror da sådan generelt at de er 
sådan forholdsvis venstreorienterede og sådan engagerede i verden og i, og ja, deltagende på den måde, at de 
er friskolelærere og gør noget dér. 
 
Katrine: Ja, okay. 
 
Louise: Hvad så med resten af din omgangskreds, er der mange sådan på studiet og sådan noget, der laver... 
 
Mikkel: Ja, på studiet er der forholdsvis mange, som er engageret i forskellige ting, men også partier og 
Dannerhuset og MS og forskellige ting. Men jeg tror, før det har der ikke sådan, altså, jeg gik i gymnasiet på, en 
lille by i Jylland, og der var ikke sådan, der var ikke det store af social bevidsthed og sådan noget der. 
 
Louise: Der var måske heller ikke helt så mange tilbud? 
 
Mikkel: Nej. Nej helt sikkert, man skulle til Århus nærmest for at lave, for at få lov til at lave noget. 
 
Louise: Det ved jeg da selv. Nu kommer jeg selv fra Horsens, det var da ikke noget man stødte på nogensinde. 
 
Katrine: Nej overhovedet heller ikke der hvor jeg kommer fra. 
 
Louise: Nej, nu hvor man sådan kommer til at sidde og tænke på det. Der var da nogle som stod på gågaden 
engang i mellem og ville have en til at melde sig ind i UNICEF, men det var da også sådan lidt det.  
 
Mikkel: Ja. 
 
Katrine: Så var der selvfølgelig Operations Dagsværk. 
 
Mikkel: Ja. 
 
Louise: Men det var der jo så ikke på handelsskolen, så det var jo ikke engang noget. 
 
Katrine: Det er da de tætteste jeg er kommet på. 
 
Louise: Men det er jo også det, vi sådan har kunnet fornemme fra MS, at de rigtig gerne vil være 
landsdækkende, men at det er svært at samle nok folk i Esbjerg til at kunne lave noget der batter. 
 
Mikkel: Ja, ja og også fordi det ligesom, eller det ved jeg ikke, det kan også være fordi jeg bare selv er kommet 
ind i organisationen på den måde, men at jeg har lidt på fornemmelsen at dem der sådan er frivillige og er 
aktivister, det er dem der har været ude at rejse med dem, og ligesom fået noget på den måde, og det er jo 
typisk først efter gymnasiet man gør det, og så tror jeg måske, og der rykker man måske til de større byer, frem 
for at blive boende i Tørring og lave noget. 
 
Katrine: Hvad er dit indtryk, altså den generelle profil, det er vel, at der er et overtal af piger? 
 
Mikkel: Ja, det er det. 
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Katrine: Hvordan, altså, hvorfor tror du?  
 
Mikkel: Det ved jeg ikke... 
 
Katrine: Og hvorfor valgte du det så, altså? 
 
Mikkel: Ja, det er sgu egentlig et godt spørgsmål, hvorfor det er, at drenge de ikke gider sådan noget. Det ved 
jeg ikke. Sådan rent gæt kunne være, at drenge måske sådan mere er engageret i sådan, i fodboldklubber eller 
sådan forskellige sportsforeninger og sportsklubber, eller de skal i militæret når de er færdige med deres 
ungdomsuddannelse og sådan, og så er det fint nok, så behøver man ikke sådan nogle flere ting. Men altså, jeg 
skulle ikke i militæret, og jeg har aldrig rigtig sådan været engageret i sportsforeninger eller noget på den 
måde. Og jeg har sådan, jeg har altid interesseret mig for udviklingsarbejde og sådan noget. Men jeg ved ikke 
helt om det, hvorfor det er. 
 
Katrine: Nej, okay. Det var bare interessant alligevel. Men altså, i de grupper du er i, afspejler det sig også der? 
 
Mikkel: Ja, jaja, da vi, jeg tror vi var 17 af sted i Uganda og der var vi fire drenge ud af dem, og ja, to drenge i 
den reggaeton‐gruppe, hvor der er en 10‐12 stykker eller sådan noget. Og også i fairtradegruppen, der er vi 
også tre ud af 15 stykker. Så det... 
 
Katrine: Okay, ja det er... 
 
Mikkel: Der er rimelig stor overvægt af piger. Men det er også meget hyggeligt, vel.. 
 
(Griner) 
 
Louise: Jeg sidder og tænker på, nu sagde du, at du godt kunne forestille dig at arbejde for en organisation 
lignende MS. Hvad, hvis ikke det skulle være MS, hvad kunne du så forestille dig det skulle være? 
 
Mikkel: Hmm, altså umiddelbart har jeg sådan, jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme til at arbejde for FN 
sådan når jeg er færdig. Også fordi det er måske sådan lidt mere fagligt, når man, også når man kommer ud 
med en, sådan efter fem år på universitetet, at man... MS virker måske nogle gange lidt, men det kan godt 
være bare fordi det er i den berøringsflade man har som frivillig, at det virker lidt som om de laver sådan en 
masse, de laver en masse sjove ting og engagerer en hel masse for frivillige og sådan, men jeg tror måske godt 
jeg kunne tænke mig at arbejde sådan lidt mere på det politiske plan. Og også komme lidt mere hands‐on med 
udviklingen i udviklingslande i stedet for at sidde herhjemme og lave noget herhjemme. Jeg kunne rigtig godt 
tænke mig at blive udsendt og arbejde i udlandet i et udviklingsland. 
 
Louise: Okay, men min fornemmelse af MS er ellers at den er sådan rimelig politisk i forhold til andre 
organisationer. Altså også de mails man får omkring de møder og debatter og sådan noget der er derinde, jeg 
synes da tit at det er meget politisk. 
 
Mikkel: Ja, ja, det kan godt være at politisk måske er et forkert ord, men sådan, altså, jeg tror måske sådan, 
selvom de er meget politiske, så tror jeg, så virker det som om, at de, også i og med at de ikke sådan er helt 
vildt store, at de ikke sådan har så meget indflydelse måske. 
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Louise: Gennemslagskraft måske? 
 
Mikkel: Ja, og så, i modsætning, altså i forhold til FN for eksempel. Det er jo også svært. Men ja, eller sådan, 
Røde Kors eller sådan nogle større organisationer, der har mere gennemslagskraft. 
 
Katrine: Så du vil gerne have, altså, have din fremtid et sted hvor du føler, at du, altså, at du kan gøre en 
forskel. Jeg ved godt, det kan man også i MS, men at det alligevel batter noget... 
 
Mikkel: Ja, også fordi, ja det virker som om, det er ret meget nogen, der er ret mange i MS, der er ret 
idealistiske og sidder og sådan virkelig, ja virkelig sidder og kæmper en hård kamp, og jeg tror virkelig det 
kræver nogle guts og blive ved med at kæmpe så hårdt, når man er så lille en organisation. Og så fordi de ikke 
har så meget, sådan stor politisk indflydelse. 
 
Louise: Tror du, at det kan gøre en forskel, at de er blevet en del af ActionAid? 
 
Mikkel: Ja, det tror jeg, det tror jeg. Altså, der er jo også nogle ikke så positive ting ved det, men jeg tror da helt 
sikkert at det hjælper med gennemslagskraft på en, på den store bane. 
 
Louise: Hvad er det, som ikke er så positivt? 
 
Mikkel: Jamen altså, der er var en masse, vi var, hvad hedder det, der var årsmøde i MS Uganda, som vi var 
med til, hvor der blev debatteret omkring optagelse i MS, eller hvor det sådan blev fremlagt for alle de, alle de 
udviklingsarbejdere, som var udstationeret i Uganda, og hvor der, der var sådan ret meget snak om, at hele det 
der DV‐program, udviklingsarbejderprogram, at det ville blive beskåret rigtig kraftigt, og det synes jeg er rigtig 
ærgerligt, fordi det, jeg tror også det er noget af det, altså, det der tiltaler mig ved MS, det er det der med at 
folk bliver sendt ud, og den der kulturelle, interkulturelle udveksling. Jeg tror det er det der på mange måder 
kan påvirke noget, selvom det ikke sådan, man ikke lige kan tælle det op i et lokalsamfund hvor meget det gør, 
at der har boet en udviklingsarbejder i to år og snakket med lokalbefolkningen, men at det alligevel på en eller 
anden måde kan plante nogle ideer, og give folk nogle andre perspektiver på ting. Og det synes jeg er rigtig 
ærgerligt, at det bliver beskåret. Jeg har ikke, altså, jeg har ikke sat mig så meget ind i det efter det, at det er 
noget jeg sådan kan være helt vildt sur over og gå rundt og brokke mig over. Men det synes jeg, det er i hvert 
fald, det lød, hvis det sker, så synes jeg det er rigtig ærgerligt.  
 
Louise: Okay. Vi ved ikke så meget om det, vi har bare læst, at det er blevet en del af det, og det er jo alle 
tiders, men vi har ikke sådan hørt nogen baggrund for det. 
 
Katrine: så tænker jeg lige, så, altså, dit engagement i MS, det bunder også i sagen og dine interesser? Så der 
var ikke, du kunne ikke forestille dig at være frivillig i en anden organisation – altså det er ikke så meget det 
frivillige, eller? 
 
Mikkel: Jo, det kunne jeg også. Altså, jeg laver også andre ting for andre, men det er så mere på studiet… Men 
det kunne jeg godt. 
 
Katrine: Okay. Men altså, du laver andet frivilligt arbejde? 
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Mikkel: Jamen, så er jeg med til, hvad hedder det, så har jeg arbejdet lidt for SF inde på Christiansborg. Og jeg 
har, jeg er med i bestyrelsen for fredagsbaren inde på CSS og laver nogle ting der. Så det er sådan ikke så 
fokuseret på udviklingsarbejde. 
 
Katrine: Okay. 
 
Louise: Det er jo også, det er der jo ikke noget galt i jo. 
 
Mikkel: Nej nej. 
 
Louise: Men nu det du snakker, med at I skulle gøre fakultetet derude sådan til fairtrade‐fakultet, er det noget 
sådan universitetet er meget imødekommende over for, eller har det været en rejse op ad bakke, eller hvordan 
har det været? 
 
Mikkel: Det, både og, fordi sådan, toppen af universitetet, når man har snakket med dem i administrationen og 
rektoratet og sådan noget, de er helt klare på, det synes de jo bare er alle tiders, og det mærkat kunne de jo 
godt tænke sig at få på sig, men når vi så har skullet snakke med kantinen, i, som er sådan en udliciteret kantine 
derinde, hvor, de har været virkelig, det gad de overhovedet ikke, og det kunne de slet ikke se nogen fordel i. 
Så den har været lidt hård, og det, der er så også, der ligger også nogle andre ting i det, at det har været – de er 
ved at lukke alle frivillige studentercaféer derinde nu, fordi der, fordi kantinen åbenbart har, i deres kontrakt 
står der, at de har eneudbud på, eller monopol på at udbyde mad og drikke på hele fakultetet, så nu, og så 
lavede vi så en café hvor vi solgte kaffe til tre kroner i stedet for til 12 kroner, og den, det resulterede så i, at 
deres kaffesalg gik så meget ned, så nu har de klaget til ledelsen, og siger at de sender alt muligt efter os, hvis 
ikke vi lukker det. Det er så en anden kamp vi skal til at tage. 
 
Louise: Men vil det have, altså vil, er det fordi det vil have en indflydelse på de priser de kan sælge tingene for, 
hvis det skal være Fairtrade i kantinen eller hvordan? 
 
Mikkel: Ja, det ville det lidt, men jeg, altså, det er i virkeligheden ret begrænset, folk, jeg tror bare tit folk de 
tænker fairtrade som åh nej, så kommer det til at koste tre gange så meget, og det bliver noget rigtig lort, og vi 
vil hellere betale penge for bedre kvalitet, frem for at der er nogle bønder der får nogle, der får noget ekstra. 
Så folk er sådan rimelig stejle over for det. Men når man laver beregninger på det, så, altså det er måske under 
50 øre pr kop kaffe. Det handler bare om at få folk fortalt, at det er så lidt. 
 
Louise: Ja okay. Men hvordan er jeres fornemmelse sådan blandt de studerende, hvordan de vil tage imod det. 
Er det noget I har undersøgt eller lavet noget rundspørge eller? 
 
Mikkel: Faktisk ikke, det er mere sådan, altså vi havde lavet en Facebookgruppe, som alle gør nu, så snart de 
har et eller andet at komme med. Og som har, jeg tror vi har 450 medlemmer eller sådan noget fra fakultetet... 
 
Louise: Okay, hvor mange studerende er der? 
 
Mikkel: Jeg ved det faktisk ikke, altså, jeg tror der er alt, sådan alt inklusiv, så tror jeg der er godt 4000. 
 
Louise: Okay. 
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Mikkel: Men folk, altså det vi hører fra folk, det er meget sådan, ”ej bliver det så ikke helt vildt dyrt, og så, det 
gider vi ikke, det gider vi ikke, kun hvis det ikke bliver dyrere og...” Så det er jo også, det må man så sørge for at 
gøre, så det ikke bliver. 
 
Louise: Det er jo vel også altid den evige kamp med kantinen. Det brokker folk sig jo også altid over herude. Det 
er jo altid for dyrt i kantinen, nærmest lige meget hvad det koster. Men jeg synes da, at idéen er super fin. Jeg 
ved ikke lige hvad de ville sige til det her, men... 
 
Katrine: Ja, jeg tror det ville blive noget af en kamp. 
 
Mikkel: Ja, det er, vi har også, hvad hedder det, de lavede også en handlingsplan for, hvor starter vi og hvad er 
sådan lige vores endelige mål, og det er så først Københavns Universitet, og så skulle vi så prøve at se om vi 
ikke også kunne få det spredt til RUC og så i allersidste ende CBS. 
 
(griner) 
 
Louise: Ja, det er måske ikke lige den største målgruppe ovre på Solbjerg Plads dér. 
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Bilag D 
 
Transskribering af interview med Mette, tirsdag den 26. maj 2009  
 
Louise: Vi havde tænkte at ligge ud med om du lige vil præsentere dig selv med navn og alder og hvad du læser, 
så vi har en profil af dig. 
 
Mette: Okay, jeg er 25 og jeg bor her i København på Nørrebro og jeg læser, jeg er bachelor i international 
udvikling og historie fra RUC og så fortsætter jeg med min kandidat i global studies her efter sommerferien. 
 
Louise: Også på RUC? 
 
Mette: Yes. 
 
Louise: Yes, super. Ja... Vi ved jo du har rejst med Global Contact, men vi kunne godt tænke os at vide, hvordan 
du sådan fandt frem til, at det var dem du skulle rejse med, ja, hvor du har hørt om dem fra? 
 
Mette: Ja, jeg tænkte faktisk lidt over det. Jeg kan ikke helt huske egentlig, hvor jeg har hørt om dem fra. Mig 
og så min veninde Sara, som jeg nævnte før, vi har bare altid, vi har læst sammen siden 1. semester, og vi har 
altid snakket rejser, og så tror jeg bare det endte med, at Global Contact var dem, der passede bedst med hvad 
jeg ville, og hvornår vi ville af sted og sådan prismæssigt. Jeg havde overvejet at rejse selv, men så synes jeg 
alligevel at det var meget rart, at der var sådan en organisation bag. Jeg havde ikke rejst så lang tid før, og jeg 
kunne slet ikke noget spansk og sådan noget, men jeg ville gerne over til et spansktalende land, så derfor 
besluttede jeg, at rejse med MS Global Contact i stedet for bare at rejse selv og arrangere selv. 
 
Louise: Men altså, er det noget, nu må vi jo indrømme at her på CBS, der er det jo ikke lige Mellemfolkeligt 
Samvirke og Global Contact man hører mest om, derfor, er det noget der sådan er mere udbredt på RUC eller? 
 
Mette: Næh, jeg ved faktisk ikke helt, hvordan det lige er blevet Mellemfolkeligt Samvirke. Jeg tror bare måske, 
at vi søgte en masse på nettet tilfældigt, men jeg kan ikke helt huske det, nu hvor jeg tænker tilbage. 
 
Katrine: Og så var det bare dem der dukkede op? 
 
Mette: Ja, jeg kan ikke helt huske, hvordan det egentlig lige blev Mellemfolkeligt Samvirke... Øh, ja. 
 
Louise: Okay... Så nævnte du, at du var ude at rejse i, ja i efteråret? 
 
Mette: Ja... 
 
Louise: Hvor var du henne og hvor lang tid? 
 
Mette: En måned i El Salvador på deres platform og så tre måneder i Nicaragua og lave frivilligt arbejde. Fra, ja, 
det var vel fra 29. juli til 31. november. 
 
Louise: Okay. Så tog du det i et rap, eller var det af to omgange? 
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Mette: Et rap – det er sådan noget forberedelse til det dér platform, og det skal man have nu, tror jeg. Det 
skulle man ikke før på alle ophold, men nu skal man vist på alle deres ophold, så har de i El Salvador og i Kenya 
nu og i Indien tror jeg det er. Så skal man have det en måned først. 
 
Louise: Det er sådan noget højskole‐noget ikke? 
 
Mette: Jaeh, man har noget kultur og fattigdom og sprog og forskellige ting, og så er det i samarbejde med en 
lokal organisation, og så er det meningen på sigt, at de skal køre det, og så skal de blive mere internationale. Og 
så noget om lokalområdet og sådan noget. Så besøgte vi nogle forskellige organisationer, og så man så videre 
derfra. 
 
Louise: Okay. Så vil vi egentlig høre, er du frivillig i MS, eller? 
 
Mette: Ja, sådan nogle småting, ikke nogle større kampagner. 
 
Louise: Okay. 
 
Mette: Men altså, sådan noget landsindsamling og hjælpe til med noget, sådan noget reggaeton‐fest vi havde, 
og så var jeg på deres ledertræningsseminar her i påsken. 
 
Louise: Så, ja, når du laver sådan noget for MS, er det så før eller efter, du har været ude at rejse, at du har 
engageret dig frivilligt? 
 
Mette: Efter mest tror jeg. Jeg var med til landsindsamling før, men det er også mest fordi jeg ikke rigtig har 
haft tid før synes jeg, fordi jeg dyrkede rigtig meget sport før og så fik jeg en skade, så nu har jeg meget ekstra 
tid. 
 
Louise: Okay. 
 
Mette: Så nu kan jeg... Jeg tror da også at det er sådan lidt, det er blevet sådan lidt mere nært, hvis man kan 
sige det sådan, efter man har været af sted. 
 
Louise: Man kender lidt mere til organisationen måske? 
 
Mette: Ja, også bare sådan relatere lidt bedre til de ting man, de arbejder for og sådan noget, tror jeg. 
 
Louise: Ja selvfølgelig. Så sagde du, at du var på det dér ledertræningsseminar. Er det sådan noget, hvor har du 
hørt om det? Er det noget de sådan tilbyder jer når I kommer hjem, eller hvordan fungerer det? 
 
Mette: Ja, det får man, man får en masse mails efter. Der er egentlig også sådan noget hjemkomstseminar, 
men det var jeg ikke på, fordi jeg lige skulle på skiferie. Hvor de ellers fortæller om alle de muligheder, man kan 
i MS og sådan, vil gerne have at man engagerer sig. Så jeg tror egentlig bare, eller også har jeg bare set det på 
hjemmesiden, det kan jeg egentlig ikke huske. Og så, hvis man har været volontør, tror jeg, at man har en okay 
mulighed for at komme ind på det. Der er ret mange der søger det, det er sådan et internationalt, så er der 
også sådan nogle fra udlandet og så Danmark. 
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Louise: Så det er en fordel hvis man har rejst med Global Contact i forvejen? 
 
Mette: Det har vi fået at vide i hvert fald, men jeg ved ikke helt i praksis. 
 
Katrine: Jeg tænker, i forhold til at du tog det her ledertræningsseminar, altså, hvad er det du vil med det, har 
du overvejet at gøre det i andre sammenhænge, eller fra andre? 
 
Mette: Altså, det er møntet på, at man kan være leder for sådan nogle workcamps, det kunne jeg så ikke her til 
sommer, fordi jeg skal på sådan en anden rejse, faktisk også med MS, sådan en studietur. Og så tænkte jeg, 
altså jeg synes både det kunne være spændende og så også for ens cv, hvis jeg skal være ærlig. Altså, det er 
bare godt at have haft, tror jeg. 
 
Katrine: Okay. 
 
Mette: Det går jo ud på, pointen er sådan at man kan… Ja pointen, at man sådan kan lede unge i social change 
projekter. 
 
Katrine: Okay. Er der andre der udbyder noget lignende, som du har overvejet, eller var det bare fordi du fik 
mod på det efter du kom hjem, og at du først fandt ud af at der var noget? 
 
Mette: Næ, ikke hvad jeg ved af. Jeg kender ikke andre der udbyder noget. 
 
Katrine: Nej, okay. 
 
Mette: Det koster også penge, men så hvis man bliver leder på sådan en workcamp, så får man dem igen. 
 
Katrine: Okay, så det er sådan lidt for at... 
 
Louise: Nåå, snedigt. 
 
Katrine: Så de sikrer jer lidt ved at... 
 
Mette: Ja, både og. Nu kan jeg så ikke her til sommer, men det er sådan. Jeg ved ikke hvor man der bliver 
ledere på de dér workcamps, men det er da alligevel sådan lidt, det koster et eller andet. Hvis man er fra 
udlandet, tror jeg også, at man selv skal betale flybillet, medmindre ens lokale organisation eller et eller andet 
gør det. 
 
Louise: Okay. Nå ja, det er jo meget smart, så sikrer de sig lige noget, nogle frivillige, på dem senere. Ja okay. 
 
Katrine: Men hvor foregår de workcamps? Er det...? 
 
Mette: Det er, altså man skal helst, der er i Danmark og der er i hele verden, og så samarbejder de med 
organisationer i hele verden, men jeg tror, at man skal starte med at være leder på en dansk. 
 
Katrine: Okay 
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Mette: Og så kan man senere komme ud. 
 
Louise: Så vil vi sådan lidt høre lidt til organisationen MS, hvordan din opfattelse er af den, hvordan du opfatter 
strukturen derinde. Om det, altså, er der langt fra almindelige menige frivillige til toppen, eller er den sådan 
rimelig flad, har man meget at skulle have sagt, hvordan fungerer det sådan? 
 
Mette: Jeg tror den er rimelig flad, men jeg er ikke så meget inde i det, hvis jeg skal være ærlig. Altså, da vi var 
af sted, var den ret flad. Altså, vi mødtes både med hende der var… Jeg ved ikke, hun var direktør for hele MS 
Centralamerika, og hun var med os ude på en tur og sådan noget. Altså, der var det meget fladt sådan. Og jeg 
var syg et par gange, og så, altså vi var med Global Contact, men så også hende der var fra hovedkontoret i 
Nicaragua, hun var så også, de tog sig så også ret meget af mig. Der var det også sådan helt fladt. Det var meget 
behageligt med et fladt miljø synes jeg. 
 
Katrine: Men du har ikke nogen opfattelse af selve organisationen? 
 
Mette: Nej, altså, ikke særlig meget. Det synes jeg ikke. 
 
Katrine: Du er ikke så meget involveret i det, eller? 
 
Mette: Nej, det synes jeg ikke jeg er, til sådan at kunne udtale mig om det. 
 
Katrine: Okay 
 
Louise: Det kunne bare godt være, det der med om man har en opfattelse af om, hvis man kommer med en 
eller anden idé til et eller andet, om den bliver, om det er nemt nok at få den igennem, eller om det bare er 
”nej sådan plejer vi ikke‐agtigt”. 
 
Mette: Ja, jeg ved det ikke helt. Altså, de har jo gennemgået en ret stor forandring her ved at blive en del af 
ActionAid, så jeg ved ikke om det har ændret på noget, altså, det er jo lige pludselig en del af en kæmpe 
international organisation. Men så meget har jeg slet ikke sat mig ind i det. 
 
Louise: Nej, det er også helt okay. 
 
Mette: Jeg har ikke selv været den, der kom med forlag og sådan noget, så det ved jeg faktisk ikke. 
 
Louise: Okay, hvordan har du det så med de forskellige aktiviteter, som MS tilbyder, er det noget du sådan 
bruger at være med i? 
 
Mette: Altså, de har ret mange spændende debat‐ting og sådan noget. Jeg har ikke rigtig fået deltaget i så 
meget synes jeg, men jeg skal ud at rejse med dem her til sommer også, de dér Next Stop‐ture de har, til 
Mellemøsten, såeh, der kan man vel godt sige, at jeg deltager. Så har jeg været på det dér 
ledertræningsseminar, og ja, deres landsindsamling og forskellige ting, så det gør jeg vel. 
 
Louise: Så du er lidt med alligevel, selv om du måske ikke helt synes det? 
 
Mette: Ja, men ikke så meget på det politiske plan, og ikke det organisatoriske eller noget.  
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Louise: Jeg tænker bare, er det, er udbuddet af de ting de har, er det, altså min fornemmelse er, at de har rigtig 
mange forskellige tilbud med alt muligt, altså, drukner det lidt i for mange tilbud eller? 
 
Mette: Nej, det tror jeg ikke. Det har jeg ikke tænkt i hvert fald. 
 
Louise: Okay. 
 
Mette: Jeg tror det er meget godt, så der er sådan lidt til forskellige typer. Også hvor meget man lige vil 
engagere sig og sådan noget. Det er i hvert fald ikke jeg har tænkt sådan. 
 
Louise: Okay. Det er bare, vi modtager selv de dér, vi er selv kommet på mailinglisten, så vi får også alle de dér 
tilbud, som jeg synes gør rigtig meget.   
 
Mette: Jamen jeg synes at, jeg er især kommet på de der lister efter det dér ledertræningsseminar, og der 
synes jeg, at der kommer mange mails, men ja, det ved jeg ikke. 
 
Katrine: Kigger du på dine mails, altså læser du dem? 
 
Mette: Jamen jeg læser dem og tænker, ”ah de er spændende”, og så, det meste af det, så får jeg alligevel ikke 
gjort det. Så, det er mest sådan. 
 
Louise: Ja, så havde vi noget omkring det med netværk. Nu siger du så, at du ser, at Sara og du var veninder 
inden I rejste af sted, men er der nogle du ellers ses med privat sådan af folk fra MS? Som du sådan har mødt 
den vej? 
 
Mette: Øh, altså, ikke sådan tit, men der er da en del jeg sådan snakker med, men nu har man efterhånden 
også så mange netværk, så det er jo begrænset hvor mange man kan se tit. Men der er en del, altså både dem 
jeg var ude at rejse med og så fra det der ledertræningsseminar, men det er stadig sådan, lige når man ses og 
snakker med.  
 
Louise: Okay. Er det noget som MS opfordrer til at man?   
 
Mette: Næ, eller jo, der var sådan en netværkssession, da vi havde det der ledertræningsseminar, men det var 
mest i forhold til hvis man havde et eller andet projekt eller sådan noget. 
 
Louise: Okay. 
 
Mette: Det ved jeg ikke rigtig om de opfordrer til. 
 
Louise: Nej, okay. 
 
Mette: Måske lidt, der er jo også de der hjemkomstseminarer, som man skal på både forberedelse og 
hjemkomst, også for at se dem man har rejst med. Så på den måde gør de vel lidt. 
 
Louise: Okay. Har du noget at tilføje der Katrine? 
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Katrine: Jeg tænker også hele din, sådan tilgang til frivilligt arbejde, hvordan er det, kender du mange, der laver 
frivilligt arbejde? 
 
Mette: Jaeh, det tror jeg da. Altså, nu har jeg også coachet hold i rigtig mange år og jeg har spillet basketball i 
rigtig mange år, så de fleste jeg kender, de coacher også hold og har været inde i den dér verden og, så hvis 
man også betegner det som frivilligt arbejde, så... Og så laver jeg noget i en organisation, der hedder GAME 
også her i foråret og sommeren. Så dem jeg kender derfra og så dem jeg kender fra MS og basket, de laver jo 
alle sammen en form for frivilligt arbejde kan man sige. 
 
Louise: Hvad med din familie og sådan noget, er det noget der sådan har været i den opvækst eller hvad man 
kan sige? 
 
Mette: Ja, altså min søster er ret politisk aktiv, så jeg ved ikke om det indgår i sådan noget frivilligt arbejde, 
men, jeg tror da mine forældre har været typerne, men de laver ikke noget nu. Men da de var unge tror jeg da 
også at de. 
 
Louise: Okay. Så er vi sådan lidt mere ovre i, nej, vi har sådan det dér med, hvor meget tid du sådan synes du 
bruger på det frivillige arbejde i MS? 
 
Mette: Ikke så meget synes jeg, nej.  
 
Louise: Det er ikke sådan noget du har fast i din ugeplan? 
 
Mette: Nej, det er det ikke. Ikke med MS. Det dér GAME, det er fast, men MS, det er bare nogle små‐events jeg 
har været med til. 
 
Katrine: Hvad laver du i GAME – hvad end det er? 
 
Mette: Det er sådan en organisation, der arrangerer streetbasket og streetdance. Det er sådan et kæmpe 
integrationsprojekt, som kører rundt i hele landet om foråret og sommeren. Og så er der jo træninger to gange 
om ugen. Og så når du er frivillig står du for at promote det ude på skolerne, og skal du egentlig også helst 
være der til træningerne og bare... 
 
Katrine: Så det tager meget af din tid? 
 
Mette: Lige nu er der kun en gang om ugen, fordi jeg selv coacher hold den ene dag, men ellers så er det to 
gange om ugen. 
 
Louise: Det er jo også rimelig meget tid at bruge alligevel synes jeg. 
 
Mette: Ja 
 
Katrine: Men hvis det er din hovedinteresse... Basketball eller... 
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Mette: Ja, jeg tror bare jeg er vant til, ja sådan, jeg er vant til at både coache hold og træne tre‐fire gange om 
ugen, og lige pludselig træner jeg ikke tre‐fire gange om ugen, så jeg synes ikke, jeg synes at jeg har masser af 
tid til alt muligt. 
 
Louise: Ja, det er selvfølgelig rigtig nok. Så vil vi høre lidt om, hvad der har motiveret dig til at lave det her, til at 
engagere dig i nogle ting for MS? 
 
Mette: Altså jeg synes de ting de arbejder for er nogle gode ting. Og så også det at jeg læser international 
udvikling. Også for at få sådan et netværk, som vi snakkede om tror jeg, og sådan, ja, se hvad det egentlig går 
ud på at arbejde for en organisation eller en NGO eller et eller andet. Så ja... 
 
Louise: Men er det noget du har tænkt på i forhold til at få nogle kontakter sådan på længere sigt, hvis det er, 
når du nu læser det du gør, om det er sådan noget du selv skal ud at arbejde for når du er færdig eller? 
 
Mette: Jamen, det tror jeg da helt sikkert. Også for at se om den idé jeg har om, hvad det vil sige at arbejde for 
sådan noget som MS, om det egentlig er... Og så at det lige blev MS, det tror jeg, det er jo en af de største. Og 
så synes jeg bare, at den type arbejde de laver er fedt. 
 
Katrine: Så du kan godt se dig selv fortsætte, altså...? 
 
Mette: Ja, jeg kunne sagtens se mig selv fortsætte i MS, men det er ikke sådan at jeg tænker, at det skal være 
MS. Det kunne lige så godt være noget andet. Noget a la Dansk Flygtningehjælp eller noget i den stil. Så det er 
ikke sådan. Jeg er stadig sådan lidt, åh, hvad er det helt præcist jeg gerne vil. 
 
Katrine: Men altså, nu har du jo også fået, nu er I jo flere gennem dine ophold med MS osv. Så hvad er dit 
indtryk af at være fast for MS? 
 
Mette: Øhm, mit indtryk er, sådan, det kritiske er deres kommunikation og deres interne kommunikation det 
ikke er særlig godt og effektivt, men at det er nogle ret fede mennesker, der arbejder for MS og nogle fede 
projekter, og netop det dér med, at det er en meget flad struktur. Men at jeg synes det har været lidt sådan... 
Det virker ikke som om det hænger helt sammen det der med kommunikationen, hverken da jeg var ude eller 
herhjemme sådan. 
 
Katrine: Altså, hvad tænker du især på? 
 
Mette: Jamen, da vi var ude, det var bare, altså det ved jeg ikke, det er svært at forklare, både da vi skulle af 
sted, vi var også de første der skulle til Nicaragua, sådan noget med at de kørte det meget op hvad man kunne 
lave af projekter og sådan noget, og så var der lidt færre da vi kom frem til den der platform, og så da vi skulle 
ud, så kunne vi egentlig kun undervise i engelsk, fordi at de andre ikke var klar og sådan noget. Og bare sådan 
internt med, at der kom sådan, der hvor vi boede, mig og en til, så skulle der komme den der fairtrade gruppe 
fra MS, og vi havde bare fået at vide, at der kom nogle danskere og sådan noget i to dage, og vi troede det var 
nogle ægtepar og sådan noget, og så lige pludselig, så var det faktisk en gruppe fra MS. Og så var der en, som 
arbejdede på kontoret, der egentlig også skulle have lavet noget interview med dem, og han havde så heller 
ikke fået at vide, at de kom, selvom han sidder på kontor med nogle af dem der arrangerer det. Det var bare 
sådan lidt, ”nå okay, snakker I slet ikke sammen?”‐agtigt. 
 



8 
 

Katrine: Okay, så det virkede ikke til at være, sådan styr på det helt, på kommunikationen? 
 
Mette: Nej, ikke helt. Men ellers synes jeg, at det fungerede. 
 
Katrine: Hvordan synes du så det fungerer herhjemme? 
 
Mette: Altså, jeg har skrevet en del mails som jeg ikke har fået svar på til forskellige personer, så måske er det 
bare fordi jeg har det andet i baghovedet, at jeg synes det går lidt langsomt med at få fat i folk. 
 
Katrine: Hvem er det – ikke for at spørge hvem det er præcist, men til hvem? 
 
Mette: Jamen både til Global Contact og til nogle fra MS og sådan lidt forskellige. 
 
Katrine: Okay, men nogle der sidder i på konteret? 
 
Louise: På sekretariatet? 
 
Mette: Ja, men altså kun to‐tre mails og kun sådan lidt langsomt, men det er alligevel, når man først... 
 
Katrine: Det er med til at præge din opfattelse af det? 
 
Mette: Ja... 
 
Louise: Men kan det være fordi de har for få ansatte som alle sammen har for meget mellem hænderne eller? 
 
Mette: Det ved jeg ikke. Den ene er til en praktikant og den anden er til en der er ansat og... Så var der en til. Så 
det ved jeg faktisk ikke, om det... Jeg tror den ene var til en praktikant, og den anden jeg ikke har fået svar fra 
endnu, det var til studentermedhjælpere, og det ved jeg ikke, om de måske ikke bare lige har været der så 
meget på det sidste. 
 
Louise: Fordi der er eksamener og sådan noget? 
 
Mette: Ja, det kunne være. 
 
Louise: Ja. 
 
Katrine: Men jeg tænker så, altså den måde du, altså inden du tog af sted med Global Contact, der havde du vel 
en idé om hvordan det ville blive. Levede det op til dine forventninger? 
 
Mette: Ja, sådan for det meste, men det der med, altså det jeg allermindst ville, hvis man kan sige det sådan, 
det var at undervise i engelsk.  
 
Katrine: Okay... 
 
Mette: Altså det var meget sjovt at prøve og sådan noget, og det var det de allermest havde brug for, så på den 
måde var det jo fint nok. Altså der var slet ikke nogen der underviste dem i engelsk på det tidspunkt, der hvor vi 
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boede og der havde ikke rigtig været det så meget, i hvert fald ikke ude i det dér lille ... Vi var i. Så det var jo fint 
nok, men jeg synes bare de skulle have været lidt mere sådan: ”Okay I er de første og det er lidt sådan uvist 
hvor meget, altså hvor langt folk er og sådan noget”. Der var egentlig tre steder vi kunne have været henne, og 
sådan fire‐fem forskellige typer projekter hvert sted, og det endte med at der kun var ét sted og én type 
projekt. Så de kunne have været lidt mere realistiske omkring det, i stedet for sådan at, det virkede som om, at 
de lige skulle sælge opholdet og varen og sådan noget. 
 
Louise: Så de lovede mere end de egentlig kunne holde? 
 
Mette: Ja, det synes jeg, det ødelagde det sådan lidt... 
 
Katrine: Skulle der have været mere klar kommunikation? 
 
Mette: Ja, sådan en type organisation synes jeg ikke de skulle være, når de er sådan, som om de har det der 
sælger‐agtige noget: ”Ja vi har alt det her, og det er spændende, og sådan noget”. Der kunne de godt have 
været lidt mere realistiske. Men jeg ved så ikke om der, om folk så ikke ville have valgt det, det ved jeg ikke. 
 
Louise: Jamen så skulle de måske have ventet med at sende folk af sted til de havde mere styr på destinationen 
kan man sige? 
 
Mette: Ja, så det synes jeg, det gav mig lige sådan et hak i deres... 
 
Katrine: Men du vælger stadig at tage med dem igen? 
 
Mette: Ja, det er også det eneste hak, så det er også sådan lidt... Men jeg synes stadig det er, også bare fordi 
der er så mange fede mennesker tror jeg. Det synes jeg gør utroligt meget. 
 
Katrine: Så det er de andre frivillige og dem der tager af sted og dem der står, dem der arbejder for MS? 
 
Mette: Jamen, dem der arbejder inden for MS, altså de andre frivillige, der også var af sted sammen med mig, 
de var alle sammen en del yngre og var ikke begyndt at læse, og jeg ved ikke hvor, jeg tror de laver nogle ting 
inden for MS, men jeg tror bare ikke de havde den samme idé om, hvad de ville senere. Altså jeg læste allerede 
international udvikling og vidste, at jeg ville arbejde med en organisation, og jeg synes også det kunne være 
spændende at se, hvordan en lokal organisation arbejder og sådan noget. Jeg tror ikke rigtig de havde de 
tanker, det var mere bare for at komme ud. 
 
Louise: Det var mere for rejseoplevelsen? 
 
Mette: Ja, opleve den måde at rejse på, kultur og sådan noget tror jeg. Det er bare et gæt, ikke. 
 
Katrine: Så de var ikke så dedikerede? 
 
Mette: Jo, de var dedikerede. Jeg tror bare ikke, at de havde de samme sådan, jeg tror ikke de så på sådan 
noget som strukturen i en lokal organisation og sådan nogle ting, jeg tror ikke, at det var sådan noget de gik og 
tænkte over. 
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Katrine: Nej... 
 
Mette: Det er bare et gæt, men altså. Jeg tror jeg tænkte mere over det med kommunikationen og hvordan det 
hang sammen fra den ene til den anden organisation og sådan noget. Og den gruppe vi var af sted med i 
Latinamerika i hvert fald. 
 
Katrine: Så du skilte dig ud fra de andre deltagere? 
 
Mette: Ja sådan, jamen det tror jeg. I hvert fald i vores gruppe. De var alle sammen ca. de dér et år lige ud af 
gymnasiet, hvor jeg alligevel havde læst i tre år og sådan, var lidt ældre og sådan. 
 
Louise: Ja, det er også vores fornemmelse, at gennemsnitsprofilen, det er den dér, sabbatåret efter man er 
blevet student og skal ud at se verden. 
 
Mette: Ja. 
 
Louise: Og så er det måske, ja lige præcis, så tænker man måske ikke så meget over andet, end at man bare 
skal ud at have en fed oplevelse. 
 
Mette: Ja, det tror jeg. Det var i hvert fald min og Saras opfattelse. 
 
Louise: Det kan måske også være MS’ fordel så, at de måske ikke er så kritiske, hvis man kun er de dér start‐
tyverne... At man ikke tænker så meget... 
 
Mette: Ja, de havde også voksenophold for eksempel. En gruppe voksne der var i Indien i hvert fald. Men det er 
så lidt en anden type tror jeg, det er lidt kortere. 
 
Louise: Så tænker vi på, i forhold til MS, om du selv har fået folk engageret i MS, har du selv været ude at skaffe 
nogle frivillige på en eller anden måde? 
 
Mette: Nej... 
 
Louise: Det kunne godt være du havde hevet nogle veninder med eller et eller andet? 
 
Mette: Nej. Jeg tror jeg er meget sådan, jeg har en venindegruppe fra basketball og sådan noget. De laver ikke 
så mange af sådan noget a la type arbejde‐i‐MS‐type ting. Og dem jeg kender via RUC og MS sådan nogle ting. 
Det er meget blandet, hvilke typer de er tror jeg. 
 
Louise: Okay. 
 
Katrine: Okay, men hvad, for eksempel nu var du med til landsindsamlingen. Var det fordi du havde det her 
forhold til MS efter at have været af sted at du valgte at gøre det, eller hvorfor? 
 
Mette: Altså jeg har gjort det en gang før, og jeg er egentlig ikke så stor fan af sådan nogle landsindsamlinger. 
Mest fordi der er kommet så mange. Og jeg synes, jeg kan godt forstå at folk bliver sådan lidt, ny indsamling. 



11 
 

Men så tænker de alligevel, ej, det er et meget godt projekt vi støtter. Og så var det sammen med hende Sara 
og så en anden af vores veninder. 
 
Katrine: Så det var at I også gjorde det sammen, lidt sådan... 
 
Mette: Ja. Jeg tror, for at være ærlig, tror jeg ikke at jeg ville have gidet, hvis jeg skulle gøre det alene. Så havde 
jeg sagt ”ahh...” 
 
Louise: Ja, det gad vi jo heller ikke. 
 
Katrine: Nej, vi gjorde det også sammen. Vi tænkte at vi burde gøre noget for MS for at støtte det her. 
 
Mette: Men altså, de to der, der skulle have været en til med, de var da kun med tror jeg, fordi Sara og jeg hev 
fat i dem. Men altså, de laver ikke noget andet frivilligt i MS. De var bare lige med til... 
 
Katrine: Men Sara og dig, I laver også, altså laver hun også frivilligt... 
 
Mette: Ja, men også sådan nogle småting bare, landsindsamling og hun var også med på det der 
ledertræningsseminar og sådan noget. 
 
Louise: Ja, vi har jo været lidt inde omkring det dér med kommunikation, men ja, vi kunne godt tænke os sådan 
at vide lidt mere om, om du ved noget om, hvordan den sådan foregår. Vi ved jo, at der er de dér mailingslister 
som vi selv er på. Men altså, er der noget sådan, medarbejdernyhedsbrev man får hver uge, eller noget 
intranet eller hvordan? 
 
Mette: Altså, jeg ved ikke helt hvordan det foregår internt. De har det dér Action blad tror jeg, det kommer vist 
nogle gange. Men ellers så ved jeg faktisk ikke så meget andet, men jeg tror det er meget, altså mails. Og så er 
de jo begyndt meget med det dér newmedia‐halløj tror jeg. Og de er også lige startet en frivillig‐gruppe med 
det dér newmedia. Den mail har I vel også fået. Jeg tror det kører rigtig meget på sådan noget med at 
kommunikere. 
 
Katrine: Hvad mener du? 
 
Mette: Jamen sådan noget blogs og alt mulig på internettet og så at bruge Facebook og blogs og sådan nogle 
forskellige ting for at få fat i folk. Jeg tror de er meget obs på det der med, hvordan de kommunikerer til folk. 
Men jeg ved ikke helt internt, hvordan de gør det. 
 
Katrine: Nej, men ville, altså, ville det fange dig, hvis der var en blog, ville du kunne forestille dig, at benytte dig 
af det? 
 
Mette: Måske, jeg ved det ikke helt. Jeg er ikke selv så god, jeg gad godt at jeg var god til sådan noget 
newmedia, men jeg er det ikke. Jeg havde overvejet at melde mig til den dér frivilliggruppe og lære noget om 
det, men det er mest fordi, jeg bruger ikke rigtig min tid på det ellers. Men altså, der er jo mere og mere der er 
begyndt at være via alle mulige net media, så... 
 
Louise: Men det er sådan de blogs der ligger inde på MS’ hjemmeside ikke eller hvad? 
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Mette: Joeh, altså jeg ved det ikke helt. De har også startet de der nye uddannelses‐noget, hvor det også... 
 
Katrine: Men jeg tror det er noget der er under opsejling? 
 
Mette: Ja, jeg tror også det er noget de er ved at sådan, at de kan se hvad fremtiden, eller tror hvad 
fremtiden... 
 
Katrine: Det er noget de sådan har fundet ud af at ... 
 
Mette: Ja, og de vil køre mere på sådan noget via internetmedier og sådan noget tror jeg. 
 
Louise: Det er jo også der de unge er, kan man sige. 
 
Mette: Ja, det er det. Det gør de også i den dér GAME for eksempel. Der er det jo også sms’er især. Og så lidt 
deres hjemmeside. Men hovedsageligt sms. 
 
Louise: Det fik man da også, hvis man havde meldt sig til landsindsamlingen, fik vi også sådan nogle huske‐sms 
på det, det synes jeg? 
 
Mette: Det kan godt være, det kan jeg faktisk ikke huske. 
 
Katrine: Men jeg tænker også, du har altid kendt MS så? 
 
Mette: Men jeg kan faktisk ikke huske, hvor langt tilbage og hvorfor.  
 
Katrine: Men du kendte Mellemfolkeligt Samvirke inden du tog med Global Contact så? 
 
Mette: Ja, men ikke sådan specielt godt. 
 
Katrine: Men du vidste hvilken slags arbejde de lavede? 
 
Mette: Ja, sådan lidt i hvert fald. 
 
Katrine: Er du medlem af Mellemfolkeligt Samvirke? 
 
Mette: Ja, jeg er stadig medlem. Man skal også være medlem for at tage af sted, så jeg mener da stadig jeg er 
medlem, det tror jeg. 
 
Katrine: Og det er noget du vil fortsætte med? 
 
Mette: Ja, det regner jeg med. Det er bare sådan en gang om året tror jeg. 
 
Louise: Ja. Men det har nok også noget at gøre med, nu skal vi være helt ærlige, der var faktisk ikke rigtig nogle 
af os, der kendte Mellemfolkeligt Samvirke før vi egentlig gik i gang med den her opgave. Så det har nok lidt at 
gøre med, hvad sådan, hvor man kommer fra, eller sådan hvilke... 
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Mette: Jeg ved ikke om det også er fordi jeg læser international udvikling eller hvad, altså jeg kendte dem ikke 
særlig godt eller sådan, men jeg kan ikke huske om det først er efter jeg startede på RUC og Sara og jeg 
begyndte at snakke om rejser og sådan noget, at jeg egentlig fandt ud af om dem der. Da vi var rundt at samle 
ind, der var det heller ikke, folk også sådan lidt, ”hvem er Mellemfolkeligt Samvirke?” 
 
Louise: Ja, der var også mange der stillede spørgsmålstegn da vi var ude at samle ind. 
 
Mette: De fleste jeg nævner det for, de kender dem heller ikke. Men det er jo en af de største, så det er jo lidt 
sjovt. Men de er bare ikke sådan nødhjælp ligesom Røde Kors og sådan noget. Men jeg ved ikke, om det kun er 
dem folk kender. 
 
Louise: Det er vel også, altså min fornemmelse har da heller ikke været, de har jo kun kørt de dér 
landsindsamlinger nogle få gange ikke, eller hvad? Er det noget der har været længe? 
 
Mette: Jeg ved det faktisk ikke. 
 
Louise: Nej. Det er mere, om de, om man bare ikke er stødt på dem, hvis man ikke har været opsøgende, altså 
– nu læser I jo selvfølgelig noget, hvor det er relevant. Altså, det er jo ikke noget, der sådan har været i sådan, 
vores hverdag eller hvad man kan sige. 
 
Katrine: Men skal Sara der så også ud at rejse til sommer eller? 
 
Mette: Ja. 
 
Katrine: I skal af sted sammen? 
 
Mette: Yes, det skal vi. 
 
Katrine: Så hvis det ikke havde været for hende, så ville du ikke være taget af sted? 
 
Mette: Jo, det tror jeg, for vi var jo ikke af sted sammen før. Jeg var i Latinamerika og hun var i Ghana. Så ja, vi 
synes bare det er sjovt at planlægge tror jeg. Når vi sidder på RUC og drømmer om at rejse i stedet for. Ja, vi 
skal af sted sammen, og så var der faktisk en jeg var i gruppe med på det dér ledertræningsseminar, som også 
er meldt til. Og så ham den ene guide, han var faktisk også med på det dér. Så det bliver meget sjovt. 
 
Katrine: Så det er lidt, altså I sådan opildner hinanden til det eller hvordan, eller, hvad kan man sige... 
 
Mette: Det ved jeg ikke, jaeh, måske. Jeg tror bare, nu er Sara og jeg så også ret gode veninder, så vi laver ret 
mange ting sammen og har ret meget til fælles. 
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Bilag E 
 
Transskribering af interview med Frederik Christiansen, torsdag den 4. juni 2009 
 
Frederik: Jeg blev ansat for et år siden, i en helt nyoprettet stilling, så det er også… Den måde vi gør det på, er 
sådan som mit hoved fungerer eller sådan. 
 
Katrine: Okay. 
 
Louise: Okay. Vi ved ikke, hvor meget af det vi gerne vil spørge dig om, du egentlig overhovedet ved, men nu 
må du jo bare prøve. Nu har vi efterhånden interviewet en hvad, fire? 
 
Katrine: Fem tror jeg. 
 
Louise: Fem frivillige herinde fra, og vi kunne egentlig godt tænke os hvis du havde et billede af hvor mange 
frivillige der egentlig er tilknyttet herinde? 
 
Frederik: I det store hele? 
 
Louise: Bare sådan et slag på tasken. 
 
Frederik: Et slag på tasken? Puh ha, det er et godt spørgsmål fordi vi registrerer dem faktisk ikke. 
 
Louise: Okay. 
 
Frederik: Vi registrerer folk til… Så langt ind i processen at de kommer på hjemkomstweekend, men derfra der 
bliver de ikke registrerede, om de laver det ene eller det andet. Så det er faktisk meget svært at svare på. Der 
er jo flere afdelinger der bruger frivillige til forskellige ting, men jeg vil skyde på 200 eller sådan. Men det 
kommer an på hvilken slags tilknytning vi snakker. 
 
Louise: Ja der er selvfølgelig nogle der er frivillige i højere grad end andre, ikke? 
 
Frederik: Ja der er dem der kører projekter selv, dem er der jo ikke 200 af desværre. Så er der dem som hjælper 
med at realisere andre frivilliges ideer. Men jeg vil skyde på i hvert fald sådan 200 kontinuelle der hele tiden er 
herinde, sikkert også flere hvis man virkelig graver i det. 
 
Louise: Okay. Er der grund til at I ikke har dem registrerede? Det undrer da egentlig mig lidt. 
 
Frederik: Ja det kan jeg godt forstå det gør. Det undrer også mig. Men det er sådan lidt, når man har 15 timer 
om ugen, så må man prioritere sine ressourcer, så synes jeg det er federe at prioritere dem på at få familien til 
at vokse, eller sådan, i stedet for at registrere dem vi allerede har herinde. Men det kunne sagtens gøres. 
 
Katrine: Men det er kun dig der sidder med det ansvar så, over for de frivillige? 
 
Frederik: Jeg vil sige det sådan, at det nok ville lande på mit bord hvis vi skulle finde ud af hvem der skulle gøre 
det i virkeligheden, det tror jeg bestemt. 
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Louise: Det er også meget det kun er en 15 timers stilling der skal sidde med. 
 
Frederik: Der er også en fastansat, der er medlemskonsulent… 
 
Louise: Er det Nils eller hvad? 
 
Frederik: Det er Nils, som I har snakket med. Men Nils laver kampagne lige nu, op til klima. Han blev ansat 
nogenlunde på samme tid som mig, så vi har begge to sådan været ny i jobbet kan man sige, og er ved at finde 
ud af hvordan det hele fungerer. Men nu laver han meget mere kampagne end han arbejder med frivillige, så 
det er faktisk bare mig. 
 
Louise: Okay. Det kunne vi også forstå, nu talte vi med Amila i går, hun sagde også at det sådan meget er dig de 
havde kontakt til, nu de lavede de der reggaeton‐fester og sådan noget. 
 
Frederik: Ja. 
 
Louise: Har du så et billede af hvad den typiske frivillige er, sådan en profil? 
 
Frederik: Jeg tror jeg har et billede af den typiske Global Contact volontør, der kommer hjem og bliver frivillig i 
MS, fordi det er dem jeg har mest med at gøre. Det er typisk en kvinde, og har typisk været i Latinamerika eller 
Afrika, og de har en gymnasial baggrund, jeg ved ikke lige om det er matematisk eller sproglig eller hvad det nu 
hedder nu her, det har jeg slet ikke styr på. De har i hvert fald gået på gymnasiet og de stemmer til venstre for 
Radikale Venstre, det ved jeg fordi vi har lavet statistikker over dem når de kom hjem. Den typiske frivillige? 
Der er rigtig få mænd der bliver frivillige. Jeg tror det er fordi…. For det første har vi i starten været rigtig 
dårlige til at i talesætte det at være frivillig, fordi vi kaldte det at være aktivist, og jeg tror det skaber en 
underlig klang i hovedet på mange af de folk vi sender ud, fordi aktivisme er måske en sådan lidt mere hardcore 
gren af frivillighed, og der er få der ser dem selv som frivillige, når de rejser ud med os, de det meget mere dem 
selv som, altså ”nu skal jeg ud og gøre noget godt for verden” agtige. Der er meget få af dem der har lavet O.D. 
eller siddet i elevrådet eller et eller andet, så typisk for en Global Contact frivillig, det er også at de kommer 
hjem, og så begynder de at forstå sig selv som frivillige. Det er ikke nogle der måske ligesom kommer med 
ånden nødvendigvis, simpelthen fordi man ikke har prøvet det før. 
 
Louise: Okay. Har du så en fornemmelse af, nu ved jeg godt I ikke har registreret jeres frivillige, men har du en 
fornemmelse af at der er meget udskiftning? Altså om man kommer, og så er man med til at lave den der ene 
ting man skal, man har bundet sig til, og så er man ude igen, eller hvordan? 
 
Frederik: For det første så har jeg fjernet, hvad skal man sige, italesættelsen af at de skal lave en ting når de 
kommer hjem, fordi jeg synes der er sådan et indre paradoks mellem at sige at det er frivilligt arbejde og I skal, 
det kan man ikke. Og det er lige så let gennem, hvad skal man sige, pædagogiske kneb at få den øjenåbner op 
man gerne vil have til folk uden at tvinge dem. Så det bliver ikke brugt mere den måde at sige det på, at de skal. 
Og nu glemte jeg spørgsmålet, fordi jeg lige ville aflive den. 
 
Louise: Det var bare om der var stor udskiftning? 
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Frederik: Nåh stor udskiftning ja. Nej det synes jeg ikke. Jeg synes… Altså den strategi vi har valgt det er at vi 
hellere vil have få som bliver, end mange som går, fordi at vi tror på… Vi tror mere på den her spilover effekt 
med at hvis man bliver engageret i et projekt og synes det er sjovt og synes det er fedt at være her, jamen så vil 
man også gerne nogle andre ting. Så de ressourcer man investerer første gang de er meget bedre givet ud, 
altså reggaeton‐festen er et godt eksempel på at jeg bruger helt vildt meget tid første gang de skal lave den, på 
at hjælpe dem i gang med det og sørger for at de får en fed oplevelse med det og så kører de selv. De inspirerer 
rigtig mange frivillige, får selv deres frivilliggruppe til at vokse, så jeg ikke… Så kan jeg koncentrere mig om 
nogle andre ting. Hvis man skal kigge på det sådan ressourcemæssigt, så er det en super fed måde at gøre det 
på. 
 
Louise: Ja. 
 
Frederik: Også, hvad kan man sige, den frivillige ånd der skal være herinde, skal skabes af den frivillige selv, det 
kan de ansatte jo ikke skabe, eller det er jo dem der skal give indhold i stedet, så det er også dem der skal have 
en masse ansvar, i det omfang de vil, ikke? 
 
Louise: Jo. Nu snakkede vi lige kort om da vi startede hvordan du selv er endt her. Men da du selv valgte at 
rejse med Global Contact, vidste du hvad MS var dengang? 
 
Frederik: Ja det gjorde jeg, min far har arbejdet for MS, så jeg er lidt i den situation, at jeg fandt Global Contact 
gennem MS, og vidste også godt det var det jeg skulle, eller sådan, eller lang tid i forvejen. Dit spørgsmål leder 
mod, om der er mange af de unge som ved hvad MS er? 
 
Louise: Ja det er fordi vi har spurgt dem vi har talt med, om og de har vidst hvad MS var før de rejste ud. Så det 
var meget sjovt at vide hvordan du selv er endt her, om det også har været tilfældighedernes spil, som nogle af 
de andre har været. 
 
Frederik: Ja jeg tror det er meget tilfældighedernes spil hos vores frivillige, jeg tror de fleste af dem googler 
”red verden” og så finder de Global Contact. Og det gør sgu egentlig heller ikke noget, det er fedt synes jeg 
alligevel at de kommer ind og så oplever de en organisation. Det gør det lidt sværere nogle gange, at de ikke 
lige brænder for vores fem kærneområder, men det synes jeg er helt okay. 
 
Louise: Men det er jo så også fint, nu har vi også forstået på de vi har talt med, at selvom der har været flere 
udbydere af lignende ting, så er det jo så også Global Contact de har valgt fordi det har virket mest etableret og 
de kunne få en pakkeløsning og det har passet til den situation gennemsnits Global Contact rejsende er, som er 
dem der lige er blevet færdige med gymnasiet, som måske ikke lige har det store mod på at skulle ud og selv 
finde et sted at bo og alle sådan nogle ting. 
 
Frederik: Ja det er sgu en god løsning synes jeg. Det var også derfor jeg selv rejste ud med dem. Man kunne 
koncentrere sig om kulturmødet, man skulle ikke koncentrere sig om alle de små ting, det gør det meget meget 
attraktivt tror jeg. Men der er ikke mange der rejser ud med Global Contact, fordi de tænker ”det bliver super 
fedt at blive frivillig når jeg kommer hjem igen”. Det tror jeg faktisk ikke der er en der gør. 
 
Louise: Nej der er heller ikke mange, som er frivillige herinde i forvejen som først rejser bagefter. 
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Frederik: Nej. Man er ude og rejse, så er det jo mit job at inspirere dem til at fortsætte som frivillige, det er 
rigtigt sjældent det går den anden vej rundt. Så bliver de mere engagerede i at blive workcampledere et eller 
andet sted i Danmark, det er den måde de kommer ud igen hos os. 
 
Katrine: Men den største ressource er igennem Global Contact så? 
 
Frederik: Det vil jeg sige det er. Klart.  
 
Katrine: Fordi nu sad du og sagde, at der også er andre afdelinger som bruger frivillige osv., hvad er…? 
 
Frederik: Altså vi sender jo… Nu ved jeg ikke hvor mange vi sender ud i år, men sidste år sendte vi i hvert fald 
rigtig mange hundrede, 400 – 500 ud på lange ophold, og det er jo altså ret mange mennesker at have igennem 
organisationen. Jeg tror det er ret mange mennesker for en hvilken som helst dansk organisation. Man kan sige 
af dem, så er der måske 100 som gider at være frivillige herinde, og måske lidt flere som laver en enkelt ting og 
det var det. Det er nogle gange lidt svært at vide hvad de laver, fordi at de… Så tager de ud og laver et oplæg på 
deres gamle gymnasium, det er jo ikke fordi de lige ringer ind og siger at de har gjort det eller sådan. Jeg tror at 
de andre afdelinger lukrerer meget på at vi har det her flow, sådan at når jeg holder hjemkomstweekend lige 
om lidt, så sørger jeg for, at de ting de andre afdelinger har, ting de skal bruge frivillige til, eller godt kunne 
tænke sig at involvere frivillige i, at vi ligesom får dem frem også på hjemkomstweekenden. 
 
Louise: Hvad kunne det være? 
 
Frederik: Det kunne være… Denne her gang der har vi fokus på Fair Fælled her efter sommerferien, vi vil gerne 
have gerne have en masse frivillige op i vores frivilligsekretariat, så det er jo klart fokus at få lavet nogle 
forskellige ting om det. Jeg laver sådan nogle forskellige poster hvor der står nogle frivillige som allerede er 
engagerede i nogle ting, som kan fortælle om… 
 
Louise: På Fair Fælled eller hvad? 
 
Frederik: Om Fair Fælled, på hjemkomstweekenden. 
 
Louise: Nåh okay. 
 
Frederik: Så de kan afmystificere det lidt, det at være frivillig. Ja, og så de andre afdelinger… Vi har en masse 
frivilligtrænere, der begynder vi også at få Global Contact ind der, for det er bare den letteste måde at få det 
hele til at vokse på. 
 
Louise: Hvad har du selv lavet som frivillig, efter du har været ude at rejse? 
 
Frederik: Jeg har været frivilligtræner. Jeg lavede ledertræningsseminar herinde, som går på at gøre folk klare 
til at være kampagneledere eller workcampledere. 
 
Louise: Okay.  
 
Katrine: Nu sagde du før, at du selv er født ind i det. Har du vidst at du ville ind og arbejde her?  
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Frederik: Ja det tror jeg også jeg har vidst. Hvis jeg skal være lidt selvkritisk, så har jeg nok bare været lidt blind 
på at det var her jeg ville ind. 
 
Katrine: Ja. Så der har ikke været andre organisationer som har tiltalt dig? 
 
Frederik: Der var Ibis en overgang, men… Og så alligevel ikke. De laver lidt det samme. Jeg kan godt lide det vi 
laver i MS, og jeg kan godt lide at jeg kendte mange mennesker herinde, så det var naturligt for mig at prøve 
den vej.  
 
Louise: Det var meget sjovt det du siger at der er klart flest piger der er herinde der er frivillige, og du selv er fyr 
som frivilligkoordinator, det synes jeg er meget sjovt. Det er sådan lidt, lidt går imod strømmen alligevel. Det 
synes jeg egentlig er meget fint. Men nu siger vi du er frivilligkoordinator, men er det så meget de der 
hjemkomstweekender og sådan noget du fokuserer på, eller er det også sådan meget den daglige kontakt? 
 
Frederik: Åh, det er det hele, det er sådan lidt all round. Det er sjovt, for hver gang nogle spørger mig ”hvad det 
er det så egentlig du laver?”, så har jeg svært ved at sige det, fordi der er så mange ting. Men 
hjemkomstweekender er fire gange om året. 
 
Louise: Okay. 
 
Frederik: Altså jeg har et skellet til hvordan jeg gør det, og så laver jeg lidt om hver gang, fordi der er nogle ting 
jeg tænker ”det kunne være fedt at prøve, for at se hvad der sker”. Og så fokuserer jeg meget på, at lige så 
snart der er en idé hos de frivillige, så skal den jo, så skal der kastes brænde på bålet, så skal vi have den til at 
køre. Fordi min idé er, at det er fint nok vi har en masse fairtradekampagner og vi har en masse omkring klima 
og sådan noget, men jeg bare ikke der er nogen sammenhæng mellem de oplevelser vores volontører har i 
Afrika og de kampagner vi kører herhjemme. Så hele tricket er jo, at få skabt link mellem frivilligaktivitet og 
deres ophold, og dem kan man jo først skabe når de selv kommer med dem, så reggaeton er rigtigt godt, og det 
smitter jo af på den måde, nu vil de lave, dem der har været i Afrika de vil lave sådan en bongo‐flavour fest, a la 
tilsvarende ikke? Det er jo super fedt for mig at det kommer, så imellem mine hjemkomstweekender der går 
jeg ind og støtter så meget op omkring de her ting som jeg kan, så de kan blive selvkørende, og så vi har en vej 
ind for folk som ikke lige kan se sig selv i en fairtradekampagne, men godt kan se sig stå i baren til en fest som 
går til uddannelse af unge, der kan man jo sætte ansigt på. 
 
Louise: Så en del af din rolle er også meget at motivere simpelthen til at udrette noget når de kommer hjem? 
 
Frederik: Altså, hvis de har en idé, så kan det nogle gange føles svært, ”hvordan skal man lige gribe den an?”, 
og det kan jeg jo finde ud af, så der kan jeg hjælpe.  
 
Louise: Ja nu har vi snakket meget… Eller nu er vores fokus på hele den her opgave jo også meget 
kommunikationen, som også vi har snakket meget med de frivillige vi har talt med omkring, men hvordan er dit 
indtryk af hvordan kommunikationen fungerer her i MS? 
 
Frederik: Internt eller udadtil?  
 
Louise: Begge dele egentlig. 
 



6 
 

Frederik: Begge dele… Uh, den fungerer sgu ikke altid lige godt hvis jeg skal være helt ærlig. Altså jeg tror hvis 
at jeg blev ansat i morgen i MS og ikke kendte det før, så ville jeg… Så tror jeg det ville være uoverskueligt at 
vide hvor man skulle starte henne. Og det er også rigtigt nyt for mange af os herinde, fordi der er så mange 
forskellige afdelinger lige pludselig der skal til at arbejde sammen på en eller anden måde. Og udadtil? Det er jo 
ikke fordi jeg sidder og skriver ”hey hvordan går det” til alle vores frivillige hver dag, desværre jeg ville ønske 
jeg havde tid til det, for jeg ved at pay off’et er helt vildt stort på det, det er der bare desværre ikke tid til. Den 
er hverken god, den er heller ikke super dårlig synes jeg selv. Men jeg tror bestemt det må være en hård 
omgang for de frivillige første gang de skal stå med et projekt selv, og finde ud af hvordan det hele hænger 
sammen og hvem de skal tale med, og når jeg er her 15 timer om ugen og skriver bachelor de sidste 40 ikke? Så 
er det jo også lidt begrænset hvor meget jeg får snakket med dem. 
 
Louise: Så det bunder måske i sidste ende i mangel på tid generelt eller hvad? 
 
Frederik: Altså hvis jeg kunne forsvare over for min chef, at der skulle sættes tid af til at jeg kunne sidde og 
bare skrive ud til de frivillige, så ville jeg synes det var fantastisk. Men det ved I også allerede nu, at det får jeg 
ikke lov til at have som fokus, selvom jeg synes det giver rigtig god mening. Så det bliver mere på må og få, når 
jeg alligevel skal skrive et eller andet til dem, altså få kontaktet dem, hvad skal man sige, der hænger herinde 
og nurser dem så godt jeg nu kan, vi kunne sagtens være flere. 
 
Louise: Min egen erfaring siger mig i hvert fald at jo mere personligt forhold man har til ansatte i 
organisationen, jo mere engageret bliver man også i det man laver for organisationen ikke? Jeg gør selv meget 
ud af, at de frivillige jeg har under mig har et personligt forhold til mig, sådan at de ting de laver føler de mere 
ansvar over for mig, end hvis jeg bare var hende der Louise de vidste sad på et kontor, men egentlig ikke vidste 
hvad hun ellers lavede altså. Det har jeg i hvert fald selv indtryk af er super vigtigt, men det kræver selvfølgelig 
noget tid. 
 
Frederik: Det tager nemlig noget tid ikke? Og det er bare hvad det tager tid fra. Altså det er jo heller ikke sådan 
at jeg slet ikke snakker med dem. 
 
Louise: Nej, nej det har vi heller ikke fornemmelsen af. 
 
Frederik: Men det er sgu en balancegang, det synes jeg. Jeg synes det er røv svært at finde ud af hvordan og 
hvorledes, men jeg er helt enig, altså det er… Hvis man vil noget med de frivillige så bliver man også nødt til at 
give meget af sig selv, synes jeg. Nogle gange kan man også komme til at give for meget af sig selv når man 
sidder i sådan en stilling. Men det er jo det man har meldt sig til. 
 
Louise: Hvor længe har du været ansat her? 
 
Frederik: I et år, lidt under et år. 
 
Louise: Okay. Hvis det er en ny stilling så tager det jo også noget tid at få kørt den i stilling ikke? 
 
Frederik: Ja den ligger stadigvæk ikke helt fast, fordi der er mange ideer. Jeg ligger sådan mellem tre teams og 
de hiver alle sammen i en for at ”så skal vi lige gøre det, og så skal vi lige gøre sådan”. Ja, det er en evig kamp, 
det er også lidt en kulturkamp i MS, fordi de vil gerne, de vil gerne de frivillige, men det er ikke altid de vil 
bakke det op med ressourcer eller sådan. Hvis man gerne vil lave en fairtrade‐kampagne med frivillige så må 
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man jo også… Så må dem der sidder på pengekisten i sidste ende jo også være villige til at der skal sættes 
penge af til at man kan snakke med de frivillige, eller sådan at der er penge til det, at man ikke bare udsender 
en idé og får folk til at følge på eller sådan. Men at man tager den anden vej rundt, og siger at man har et mål 
og så får de frivillige til at komme med indsparket.  
 
Louise: Ja. 
 
Frederik: Det er sgu en kulturkamp nogle gange synes jeg. Det tror jeg det er for mange organisationer. Jeg tror 
det er fordi at det der med frivillige det er sådan, det har aldrig rigtigt været et professionelt fokus det er det 
først begyndt at blive nu, fordi man finder ud af at det faktisk kan være et ret givende fokus at have, men 
samtidig så er det ret svært at vide hvordan skal man egentlig investere i det her? Hvor meget skal man 
investere? Det tror jeg der er rigtig mange der har svært ved at finde ud af. Så jeg tror at alle sådan prøver sig 
lidt frem og nogle ting virker rigtigt godt og andre ting de virker knapt så godt. Det er det indtryk jeg har.   
 
Louise: Ja. Men kommunikationen imellem jer her i MS og de frivillige er det… Foregår det bare igennem, så har 
man været på det her hjemkomstweekend og så tilmelder man sig en eller anden mailliste og så og så får man 
noget info den vej, eller hvordan? 
 
Frederik: Ja det er den ene måde. Der er mange forskellige måder. Altså der er de der maillister, dem smider 
jeg dem på når de har været på hjemkomstweekend. Så får vi lavet sådan nogle her kalendere. 
 
(Frederik viser os en trykt kalender) 
 
Louise: Nå det er første gang vi ser noget på tryk. 
 
Frederik: Nå men det kan I godt komme til. Jeg har lige fået alle de seneste. Det her en gammel kalender. I 
sommerferieperioden der er lidt dødt ikke? 
 
Louise: Så der er simpelthen de ting man kan engagere sig i hvis man vil, eller hvad? 
 
Frederik: Ja. Men så har jeg… Så laver jeg en masse plakater til de forskellige aktiviteter der er, så beder jeg 
dem om at skrive navn og mail på hvis det er nogle de har lyst til at høre mere om eller lyst til at være med i, så 
har vi alle deres navne og deres mails. Så målretter vi vores kommunikation, så vi ikke skriver ud til alle de her 
90 mennesker der kommer på hjemkomstweekend omkring alle tingene, men bare skriver til dem der er 
interesserede i hvad de nu er interesserede i at høre mere om. Det har været et stort puslespil for mig at finde 
ud af hvordan dælen man skulle gøre det, den første gang jeg kørte hjemkomstweekend, der prøvede jeg at 
vende den om, at de skulle skrive til os hvis de var interesserede, for måske at få det til at lyde lidt mere sexet, 
de her ting man kunne lave, men det virkede sgu heller ikke særligt godt. Så den vi kører du er at vi laver en 
kommunikationsstrategi, som hedder at vi bare skal finde ud af hvad de nogenlunde er interesserede i og så 
falder måske 60 – 70 % af de folk der siger at de gerne vil et eller andet, de falder af på de ting de laver. Men 
det er også okay, de fleste de skriver sig jo op på det hele ikke? Så det er jo klart at der er det… Hvad skal man 
sige, falder af. Der er rigtig mange der ryger igennem det hele, så kommer de hjem og så glemmer de at der 
egentlig var ret fedt at man skulle redde verden. Jeg tror egentlig at de udfordringer vi står allermest over for, 
det er nemlig det der med at gøre det sådan at man skal kunne fornemme de ansigter som man hjælper eller 
sådan. Altså Røde Kors’ lektiecafé det er jo en succes eller sådan at være frivillig i, fordi man kan sgu føle at det 
stykke arbejde man laver, det er super svært her. Ja det er helt vildt svært og det vi har prøvet at arbejde med 
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fra day one, hvordan kunne vi gøre det. Og jeg tror vores bedste bud det er de her reggaeton‐fester og 
støttefester, altså frivilliges egne initiativer til at starte med. 
 
Louise: Ja. 
 
Frederik: Fordi jeg tror at den form for frivillighed man har her, det det skal gå meget på kompetenceudvikling, 
det skal gå meget på det sociale. Men hvad skal man sige? Der skal jo være nogle frivillige før der kan blive 
skabe de her ting, men jeg er meget fortrøstningsfuld, det går fremad synes jeg selv, stille og roligt. Det er 
super fedt at være med til. 
 
Katrine: Så du kan ligesom se resultater på det år du har været her? 
 
Frederik: Altså det synes jeg at jeg kan ikke? Men jeg kan ikke give nogle måltal, de eneste måltal jeg laver er i 
forhold til hvor mange tilmeldte der er på hjemkomstweekend og hvor mange der siger at de gerne vil lave 
noget frivilligt efterfølgende. Og jeg er begyndt… Jeg er med på deres forberedelseskurser hvor jeg ligesom 
italesætter denne her rejse for dem, på den måde som hedder at de skal bruge deres rejse til noget, de skal 
ikke bare bruge det som en oplevelse. Det kan man godt mærke, at når de har den i baghovedet, og så kan de 
godt være at de nogle gange synes at jeg er lidt sådan en fascistoid brugtbilsforhandler eller sådan noget, der 
bare vil have dem til at lave aktivisme, men altså det gør jo at der er… Altså fra første gang at være nogle og 30 
på hjemkomstweekenden og der var fire der ville lave noget bagefter, til sidste gang hvor vi var 70 og der var 
133, altså dvs. folk ville næsten lave to ting ikke? 
 
Louise: Okay.  
 
Frederik: Så det er en fed fremgang at måle. 
 
Louise: Helt sikkert. Men er det fordi der er kommet flere tilbud simpelthen? 
 
Frederik: Både fordi vi har fået flere tilbud, men også fordi at… Jeg tror også det ligger i at de tænker, de ved 
godt dem der kommer jamen det handler ikke bare om at vi har været ude at rejse, det handler også om at de 
vil have os til at forholde os til det. Så bruger vi hjemkomstweekenden til sådan en evalueringsmodel her, hvor 
det ikke kun er deres ophold vi evaluerer på, men det er også hvad de har fået ud af deres ophold eller hvad 
skal man sige. Hvad de har fået lyst til at ændre. I kan få programmet bagefter hvis I vil have det?  
 
Louise: Ja det kunne være meget sjovt at se. 
 
Katrine: Men jeg tænker lidt hvad er din fornemmelse af sådan kommunikationen de frivillige imellem? Og de 
forskellige frivilliggrupper? Og også de forskellige aktiviteter, nu siger du at der er den her kalender og 
hjemkomstweekenden, men ud over det? Og hvis man måske ikke har været volontør, men bare gerne vil være 
frivillig, hvor finder man så oplysninger om det henne? 
 
Frederik: På vores hjemmeside. Den er faktisk blevet rigtig god synes jeg selv, i forhold til hvad den har været 
før. Men den kunne sikkert godt blive bedre. Altså jeg tror det er den vej, og så står der ”ring til Nils eller Maja” 
eller hvem der nu står for den pågældende frivillig‐ting, hvis man vil vide mere om den. Og så er det jo bare 
med at få dem herind. Vi laver ikke de her fællesaftener for alle frivillige, det synes jeg kunne være fedt, men 
det er jo igen prioriteret fra. Vi har prøvet det før, det har bare ikke fungeret specielt godt. Altså man kan sige, 
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vi laver det her frivilligsekretariat i forbindelse med Fair Fælled, hvor vi ligesom prøver at få de forskellige 
frivilliggrupper omkring Fair Fælled til at møde hinanden, det giver rigtig god mening og det kommer til at blive 
super fedt. Og ellers, altså… Man kan bruge det på mange måder. Jeg prøver at få mine grupper til at komme 
samtidigt, dels fordi så behøver jeg ikke at holde møde hver aften, men også fordi det er fedt at alle dem der så 
laver Fair Fælled de møder dem der laver reggaeton, og så skal der nok ske et eller andet på et eller andet 
tidspunkt når de møder hinanden nok gange. Så finder de ud af at begynde at kommunikere. Men jeg tror 
ikke… Nogle gange er der rigtig god kommunikation mellem de frivillige, men der er f.eks. Amila som I har talt 
med, hun bor i et kollektiv sammen med fire andre frivillige som laver alle mulige underlige ting, så på den 
måde er der rigtig god kommunikation der, men jeg tror hvis grupperne kommer sådan lidt længere væk fra 
hinanden så folk ikke lige har nogen umiddelbar relation, de ikke har været ude at rejse samtidigt eller på 
sammen hjemkomstweekend, så er det ikke altid der lige bare sådan opstår kommunikation. Det vi mangler 
sindssygt meget tror jeg, det er sådan et virtuelt forum for de frivillige, men jeg kan love jer for at det er svært 
at bruge, og det er svært at få de frivillige til at bruge. Vi kæmper med vores fortællerkorps en indædt kamp. 
For de har selv sagt at de vil have det og så har vi lavet det til dem og der er ikke nogle der bruger det. De har 
meldt sig på det, men de bruger det ikke. Alle de ting som de gerne vil have at vi gjorde, som vi gør nu, dem 
bruger de ikke selv, så det er også super svært altså, det er sgu ikke altid der er sammenhæng mellem det de 
siger og så det de rent faktisk vil have.  
 
Louise: Men hvordan har I lavet det? Har I lavet sådan en hjemmeside eller er det…? 
 
Frederik: Det er sådan lidt a la Facebook agtig, sådan et crossover mellem Facebook og en blog eller sådan. Så 
du kan uploade dokumenter, du kan uploade dine billeder, du kan lave en profil derinde og du kan 
kommunikere både med os men også internt med hinanden. Og de ville gerne have det til at kommunikere 
internt med hinanden omkring hvis der var nogle der skulle ud at holde et oplæg, at man lige kunne hive nogle 
flere med. 
 
Louise: Ja. 
 
Frederik: Men vi laver en opsamlingsworkshop hvor vi lige finder ud af hvorfor er det de ikke bruger dem, eller 
sådan. 
 
Louise: Det lyder ellers… 
 
Katrine: Det er også det vi har fornemmet efter vi har snakket med dem, at der er efterspørgsel efter sådan et 
sted hvor man kan dele og noget mere oplysning og klarhed, åbenhed i forhold til at vide ”hvad kan jeg ellers 
lave her udover det jeg laver? Hvad laver de andre? Og kan jeg byde ind med noget der?”. 
 
Frederik: Helt enig, helt enig. Og altså hvis vi havde opskriften på hvordan vi lavede et de ville bruge, så gjorde 
vi det sgu gerne. Men nu må vi finde ud af hvordan vi får det her til at virke helt vildt godt. 
 
Katrine: Men det er kun lavet til en specifik frivilliggruppe? 
 
Frederik: Ja, med det sådan underlæggende formål at vi skal finde ud af om det virker og om de vil bruge det. 
Ellers, det vil være meget arbejde at sætte i gang at lave til alle vores frivillige hvis de alligevel ikke vil bruge 
det. 
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Katrine: Så lidt et pilotprojekt af en art? 
 
Frederik: Det kan man godt kalde det, selvom det ikke kører så godt lige nu.  
 
Katrine: Men det handler vel om at der er nogle der ligesom, eller nu ved jeg ikke om det lige skal være dig, 
men sådan sætter gang i det så man kan se at det virker hvis der ikke er nogle der starter… 
 
Frederik: Bruger det. Jamen vi prøver ar bruge det herinde fra  hele tiden ikke?  
 
Katrine: Ja. 
 
Frederik: Men altså det er sgu, det er skide svært altså. Så vil de have altså… Sådan er det jo, og det er både det 
sjove og også det lidt irriterende nogle gange når man arbejder med frivillige, altså den ene dag så er det det 
ene og den anden dag så er det noget nye eller sådan, man skal hele tiden være up to date med det, og det er 
jo super fedt på den ene side, men det er sgu også nogle gange lidt svært at vide hvad er det præcis jeg skal 
gøre for at vi kan få det til at lykkes. Og spørgsmålet er om vi skal gå Facebook vejen altså om det i 
virkeligheden er den vej der er lettest at gå fordi at det er et forum alle er på alligevel og det så ikke ud til at dø 
ud eller sådan, selvom folk de aflivede det her for et lille års tid siden, så det er sgu nok det der er klart bedst, 
så folk ikke skal være på alle mulige forskellige… Altså det hader jeg da også selv, jeg synes det er hårdt bare at 
have to mailkonti. 
 
Louise: Men nu sagde du at… Ja der har vi så åbenbart, jeg ved ikke om vi ikke har kigget grundigt nok på jeres 
hjemmeside, men vi har i hvert fald ikke fundet de der informationer om umiddelbart på hjemmesiden om 
”hvad kan jeg engagere mig i, hvis jeg vil være frivillig i MS?”. Så det kan godt være de er der, men så der de 
måske ikke tilgængelige nok eller… 
 
Frederik: Ja det kan da godt være. 
 
Louise: Fordi det havde vi nemlig siddet og snakket om, at det syntes vi at der manglede, at hvis man går ind på 
alle muligt andres hjemmesider, Røde Kors eller et eller andet, kan man gå ind og se at så kan man lære nogle 
at cykle og du kan det og det, og vil du vide noget mere så har vi de her infomøder. Der synes jeg at der er 
mindre information på jeres hjemmeside. 
 
Katrine: Også det der at der måske står ”så skal du kontakte Nils eller en eller anden”, så skal man ligesom gøre 
noget ekstra for det i stedet for at oplysningerne er der. Det synes jeg måske… 
 
Louise: Vi har snakket om, om det var en mulighed at gøre det så nemt at sige ”så har vi cafégruppen og de 
mødes hver anden tirsdag klokken 18, kom og vær med til et af møderne hvis du vil et eller andet”. Sådan 
noget som var lidt mere åbent og man ikke sådan selv skulle gære for meget, men at man nærmere var 
inviteret på forhånd for at kunne engagere sig. Så I måske også fik folk med som ikke alle sammen er Global 
Contact mennesker. 
 
Frederik: Det lyder som en god idé, det kunne være fedt at prøve. 
 
Louise: Eller lave, som jeg selv har god erfaring med, lave sådan noget drop‐in café, ”i dag åbent hus, kom og 
hør om vores tilbud og spis en fastelavnsbolle”, eller lave et eller andet… Så har vi gjort det at der har været et 
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eller andet gratis Paradis is‐trækplaster, sådan at folk om ikke andet kom for at få den gratis is og så fik vi 
måske 10 frivillige ud af det, men der så bare kom nogle folk og så hvad det egentlig var vi lavede og fik nogle 
ansigter på hvem er det egentlig der er frivillige. Altså lavede det sådan lidt mere åbent. Det er fint med de her 
hjemkomstweekender, og det ser også ud til at fungere, men det er altså bare en begrænset gruppe I har at 
trække på. 
 
Frederik: Meget. 
 
Louise: Og måske alle sammen meget med samme profil også, altså der er ikke nogle CBS’ere lige iblandt eller 
nogle der læser retorik som er dygtige til at skrive og holde taler hvis det… Vores billede er at det er RUC folk 
rigtig mange af dem ikke? Det er der heller ikke noget dårligt i, men det er måske bare meget sammen inputs 
og samme ideer der kommer ud af det.  
 
Frederik: Ja, jo, men helt sikkert, helt sikkert. Altså den dag vi også finder opskriften på og engagere 
håndværkere gennem Global Contact så bliver det rigtigt, rigtigt fedt. Men at redde verden det appellerer bare 
til en meget bestemt gruppe, og det er jo både vores styrke og vores svaghed ikke altså. Altså jeg tror sgu også 
det er svært at få en håndværker til at forstå, hvorfor det er fedt at lave frivilligt arbejde for den tredje verden. 
Det er meget stereotypifiserende  og fordomsfuldt lige nu. På den måde er det jo vores styrke at vi har den her 
målgruppe, på den anden side som I siger, det er også rigtigt, vi får også et meget bestemt output af at sætte 
nogle meget bestemte bevidstheder sammen og det er jo de vilkår man har nogle gange, især mig. Altså så i 
forhold til vores frivillig kommunikation… Det kunne være super super fedt, som I siger, hvis man have en 
cafégruppe der mødtes hver anden uge. Hvis de vil mødes hver anden uge, og hvis de selv ser sig selv i spillet, 
som at det kunne være fedt at de også bare voksede hvis de selv gjorde noget ved det, eller sådan. Og jeg tror 
bare der ligger helt vildt mange muligheder, hvis man kan få det op at køre, og jeg er helt enig, men det er ikke 
det fokus der er herinde desværre. 
 
Louise: Det er jo også lige hvad prioriteten er… Om det overhovedet passer ind i billedet af MS i forhold til… 
 
Frederik: Man kan sige, det vi hele tiden er opmærksomme på, det er at… Altså vi vil rigtig gerne have flere 
frivillige, men vi skal heller ikke have flere frivillige end vi kan rumme af gangen, eller sådan. Så det nytter ikke 
noget at have en ny frivilliggruppe på en milliard mennesker eller sådan, hvis man kun har ressourcer til at 
nurse omkring de fem. Men når det er sagt, så er jeg helt enig. Det undrer mig lidt at I ikke kunne finde de 
oplysninger på hjemmesiden, men I har nok mere ret end jeg har, fordi jeg ved hvor de ligger ikke? 
 
Louise: Ja. 
 
Frederik: Så det er da klart, det er godt at få at vide, det tager jeg op til overvejelse. 
 
Louise: Vi har også snakket lidt omkring det, lidt omkring det med motivation. Men gør I noget sådan konkret 
for at motivere og fastholde dem I så har engageret? 
 
Frederik: Dem vi har engageret? 
 
Louise: Ja, altså dem I har som frivillige nu. 
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Frederik: Ja. Altså vi prøver hele tiden at bygge oven på ikke? Bygge oven på, altså tilbyde dem nye 
kompetencer, vi går tit ind og betaler for deres kurser. Så også, så bliver det lidt en korridorhandel ”du er altså 
rigtig god til at lave reggaeton, jeg vil gerne give dig et ledertræningsseminar, eller give jer to et 
ledertræningsseminar, så forventer jeg selvfølgelig at I også bruger det herinde bagefter”. Altså på den måde 
fungerer det. Så det traditionelle som hedder en julefrokost for de frivillige, der skal være noget ryste sammen. 
 
Louise: Lige præcis. 
 
Frederik: Ja vores generalforsamling, men den er sgu ikke så sexet, jeg forstår det desværre ikke, men det er 
ikke den der trækker så mange frivillige. Jeg forstår godt hvorfor den ikke gør det, men det er bare ærgerligt 
fordi der er rigtigt meget at hente der.  
 
Louise: Men er det ellers noget sådan, når I så har nogle ting som f.eks. en julefrokost, er det så noget, er det 
noget der så bare er ”ja selvfølgelig skal vi med til det”, altså er det noget der er opbakning omkring? 
 
Frederik: Fra de frivillige? 
 
Louise: Ja. 
 
Frederik: Altså det jeg ved jeg ikke, du spørger jo også til et meget nyt felt i en gammel organisation, eller sådan 
fordi der har ikke været de her frivillig julefrokoster før sidste år. 
 
Louise: Nå okay. 
 
Frederik: Så jeg kan fortælle dig til december at det er en succes, for så kan vi se om det vokser, men det regner 
jeg da stærkt med det gør.  
 
Louise: Men det var også bare f.eks., vi var herinde den dag hvor der var det der åbningsreception her, hvor der 
også var noget fest om aftenen, er der noget der sådan er opbakning omkring at man så kommer til det? 
 
Frederik: Ja der var dælme mange mennesker herinde, det var fedt. Det var rigtigt godt musik. 
 
Louise: Vi var her kun lige og få et glas hvidvin, og sige hej og så var vi væk igen. 
 
Frederik: Jo det synes jeg. 
 
Louise: Så når der bliver lavet sådan noget socialt, så er der også opbakning omkring det? 
 
Frederik: Det er der. Det synes jeg bestemt der er.  
 
Katrine: Men også i forhold til nu hvor der kom nogle og havde der fest halløj, reggaeton, eller hvad det nu 
hedder? 
 
Frederik: Reggaeton ja. 
 
Katrine: Altså når de kommer med sådan nogle ideer, så handler det jo også om at du bakker op om det. 
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Frederik: Jeg vil sige at der er nogle ideer hvor vi må sige til dem at det er sgu en fed idé, men det bliver ikke 
sammen med os I kan lave det der, fordi det er altså langt væk fra vores fokus. Og det kan folk også tit godt 
forstå.  
 
Katrine: Okay. 
 
Frederik: Vi er også nødt til at være realistiske, vi kan ikke gå i gang med at lave… Vi vil ikke kunne lave en 
lektiecafé eller sådan. Der vil jeg sige til dem ”det er en god idé, men så tror jeg I skal gå over til Røde Kors”. Og 
kunsten er jo hele tiden at finde den der gyldne middelvej hvor man siger ”hvor meget af det skal være jeres 
idé, og hvor meget af det skal vi faktisk have lov til at bestemme hvis vi skal være med i det her og bakke op 
omkring det og låne jer penge til det”, og det er jo sådan lidt på gefühl, fordi der er jo ikke noget værre end at 
få dræbt et godt engagement eller sådan, men nogle strukturerer eller sådan som man godt kan ændre hvis 
man i virkeligheden gerne vil. 
 
Katrine: Ja. 
 
Frederik: Så jeg vil sige når de kommer med deres ideer, så er det sgu bare med at bakke op mens de er der. Og 
der er jo mange måder at bakke op på, altså jeg har det sådan at de må sådan set lave lige hvad de vil, jeg 
plejer bare at fortælle dem at jo tættere det ligger på hvad MS laver jo mere kan jeg hjælpe dem. Altså det er 
et snedigt trick, men det er jo også rigtigt eller sådan. Og så har jeg det også sådan, at hvis det ikke ligger helt 
op af MS så er det sgu lige meget, hvis det er pisse fedt. Det gjorde reggaeton jo heller ikke, men det var en 
super fed idé, så den skulle vi jo bare køre på. 
 
Louise: Men det var jo også sådan nogle ting, som jeg tænker, at det er jo noget af det som der bliver lagt 
mærke til, vi har jo også haft snakket om det der fest før vi egentlig helt vidste hvad det var at MS var, og det 
samme med sådan nogle store ting som Fair Fælled og sådan noget, det er jo nogle af de der ting som gør at 
udestående lægger mærke til MS. Vi vidste jo ikke rigtigt hvad MS var før vi egentlig endte med at skulle skrive 
for jer altså, fordi vi ikke lige har været målgruppen tydeligvis ikke? Men det er måske også nogle af de ting 
som er lidt mere skæve i forhold til MS som folk så også opdager. 
 
Frederik: Altså jeg tror bare at MS er en rigtig gammel støvet organisation i forhold til udviklingsarbejde, det er 
jo det de er gode til kan man sige, og det er jo det de skal blive ved med. At de så vil bygge en oplysningsdel på i 
Danmark giver rigtig god mening i forhold til at de måske glemte at gøre sig rigtig synlige i en årrække og 
oplevede de her nedskæringer her i 2001 og 2, 2 var det vidst. Altså man kan sige, det er jo måske bare en 
måde at gøre det lidt fresh på det hele og sige ”jamen hvis vi skal have folk til at støtte op om MS og nogle flere 
medlemmer, så skal vi blive kendt”. Alle organisationer kæmper jo om det samme mediebillede, det er jo ikke 
fordi der er kommet et større mediebillede, så det er jo på den måde en sund konkurrence. 
 
Louise: Men der er jo også noget krav oppefra omkring folkelig forankring, og så er det jo også sådan nogle ting 
der skal til for at man ved hvem I er. 
 
Frederik: Lige præcis. Altså Danmark er en drukkultur, hvad kan man så lave ud af det?  
 
Louise: Man kan lave nogle fester. 
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Frederik: Så må det jo være det mest folkelige vi kan ramme. 
 
Louise: Bare sådan… Nu var vi med ude her til landsindsamlingen, det var da godt nok de færreste der havde 
nogen idé om hvem MS var da vi kom og ringede på ikke? Hvor det havde været noget andet hvis man havde 
gået rundt for Røde Kors ikke? 
 
Frederik: Helt sikkert. Ja, jo det kan man sige. 
 
Louise: Men det er også forskellige ting I vil og det er der heller ikke nogen… 
 
Frederik: Ja. Jo det kunne være rigtigt fedt hvis alle bare vidste hvem MS var når vi kom ud, men på den anden 
side… Det ved jeg sgu ikke, jeg skal heller ikke forsvare det altså, man kan altid prioritere anderledes men det 
er ikke… Altså vores kommunikationsstrategi i forhold til f.eks. landsindsamlingen så Røde Kors, Dansk 
Flygtningehjælp altså Kræftens Bekæmpelse bruger rigtig mange millioner på at… Så de også er sikre på at folk 
ved hvem de er når de kommer eller sådan, det er lige før de er sikre på folk også er hjemme når de kommer, 
og det gør vi jo ikke, det har vi ikke penge til. Så jeg tror bare at det er en stille og rolig kamp fremad eller 
sådan, men altså den sidste måling der blev lavet der var vi kendt af et eller andet sted mellem 60 og 70 % af 
alle dem der blev spurgt ikke? 
 
Louise: Okay, det er da rimelig pænt. 
 
Frederik: Som Mellemfolkeligt Samvirke, ikke som en eller anden kristen organisation eller hvad de nu har troet 
vi har været. Altså det er okay, men det er rigtigt altså det kunne være fedt at være blandt de store ikke? 
Unicef som bare trumfer derudaf. 
 
Louise: Nåh ja, dem kan man jo heller ikke… Man møder dem også på gaden hver dag altså du kan jo ikke 
undgå at løbe ind i dem. 
 
Frederik: Lige præcis. 
 
Louise: Men er det noget I har overvejet, den der med mere at være mere fremme i skoene også tage… Nu 
siger du godt nok at der er nogle der har været ude og fortælle om Global Contact på deres gymnasium og 
sådan noget, men er det noget, altså er I derude eller er det mere ”kom til os hvis I vil os”? 
 
Frederik: Jeg kan kun svare for Global Contact. 
 
Louise: Ja. 
 
Frederik: Den måde vi gør det på hos os er at vi har et fortællerkorps, som har været forsømt i et stykke tid og 
nu er vi ved at prøve at vende hele bøtten, eller vende hele det her fortællerkorps på hovedet og så sige at det 
er et sted hvor man er aktiv eller sådan. Fordi før der har man været passiv, der har man ventet på at få et sted 
hvor man skulle ud at fortælle så man kunne sige ja eller nej, og det er bare mega svært for os at finde steder 
de skal komme ud og fortælle, fordi det er reklame ikke? Og så er vi et rejsebureau i gymnasiernes øjne. Men 
hvis det er lille Lise ude fra Herning der selv spørger sin gamle rektor om hun ikke lige skal fortælle om at hun 
har været ude og redde verden i Afrika i tre måneder, så er hun jo hjertens velkommen. Og det er jo dén effekt 
vi gerne vil have ud, og det er jo det vi gør alt for at altså få dem nurset nok til det. Og det er også derfor vi 
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prøver det her med det virtuelle forum, som bare rigtigt gerne må virke eller sådan, så de kan tage hinanden 
med ud og fortælle endnu flere historier. Så det er det vi gør… 
 
Louise: Det er jo også det der fungerer, personlige historier. 
 
Frederik: Helt sikkert. Altså over halvdelen af dem der rejser ud med os, hvis ikke flere, de har jo hørt det fra et 
oplæg på gymnasiet, så hvis vores tal dykker er vi også nødt til at finde ud af at det er ikke fordi vi ikke kommer 
ud og fortæller om det til folk. Ja det er der ret meget fokus på, der sidder to ovre i Global Contact, som deler 
den her tjans imellem sig med det her fortællerkorps. Vi laver formidlingskurser til dem med Gry Guldberg 
sådan en KaosPilot, som er sindssyg dygtig og vi forærer det til dem, 150 kr. eller sådan noget, de skal bare 
betale for deres egen mad ikke? 
   
Louise: Okay. Så I gør alligevel en del for… 
 
Frederik: Vi vil sindssygt gerne have dem til at blive fortællere, det er den friviligaktivitet vi helst vil have dem til 
at deltage i i første omgang, fordi at så kan vi få flere ud og så kan vi få flere ind… 
 
Katrine: Selvfølgelig. 
 
Frederik: I MS. I det store løb er det det der giver mest mening. 
 
Louise: Det er jo også win‐win hvis man kan få sådan et kursus og lære noget om det og kunne bruge det 
fremover. Det er da noget du skal bruge i alle situationer at kunne stille op foran en forsamling og fortælle et 
eller andet. 
 
Frederik: Lige præcis.  
 
Louise: Det er meget godt, den er vi ikke støt på den der af de ting vi sådan har hørt om. 
 
Frederik: Fortællerkorpset. Men den er jo også meget intern i Global Contact, altså det giver jo ikke nogen 
mening at være en del af fortællerkorpset hvis ikke du har været ude at rejse med os. 
 
Katrine: Nej det er klart. 
 
Louise: Det der netværk det har vi slet ikke været inde på. 
 
Frederik: Frivillignetværkene? 
 
Louise: Ja altså bare hvor meget I sådan har fornemmelsen af om… Altså vi har snakket meget med dem vi har 
snakket med om de sådan selv har fået nogle af deres venner med ind, eller hvor meget det betyder det der 
med at man altså er blevet veninder med nogle af dem man har været ude og rejse med og at vi så begge to 
har meldt os som frivillige på det samme, eller hvor meget det der netværk det egentlig betyder. 
 
Frederik: Altså det betyder… Teoretisk betyder det jo alt ikke? Og praktisk der betyder det også rigtig rigtig 
meget. Jeg tror at hvis, hvad skal man sige? Det er jo det vi hele tiden prøver at skabe, vi prøver hele tiden at 
sige ”nu er du på hjemkomstweekend, kom nu ind i familien eller sådan, du hører til her” ikke? Altså du er en 
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del af det netværk her og I skal lære hinanden at kende. Og jeg bruger frivillige til at fortælle om 
frivilligaktiviteter eller sådan, fordi det er jo der, der skal skabes netværk. På den måde så arbejdsmæssigt, det 
er jo den måde vi arbejder, jeg arbejder på i hvert fald så godt som man nu kan. Og når det er sagt så kunne 
man sikkert gøre titusind andre ting som også ville fungere rigtigt godt, og måske endda bedre, men det er med 
at få skabt hele den i hvert fald oplevelse af at være end el af et netværk tror jeg betyder rigtig rigtig meget. 
Men der er også bare nogle huller, som I selv siger der er jo ikke noget virtuelt forum eller sådan, hvor man lige 
kan gå ind og tjekke ud hvad alle andre laver… Jeg ved ikke det var sådan et halvt svar. 
 
Louise: Men vi havde jo også været lidt inde over det, det var bare sådan sidste punkt på listen her. Vi har også 
sådan snakket med flere omkring om deres mål med at være her sådan at skaffe, eller bygge noget netværk til 
senere karriere og sådan noget, om der er den del af det. 
 
Frederik: Det kunne jeg… Det tror jeg da virkeligt ikke, det kunne jeg ikke forestille mig at folk var, men det kan 
da godt være jeg har ramt helt ved siden af. Jeg tror… Det ved jeg ikke, så skulle det være vores kurser eller 
sådan man kunne drage nytte af. 
 
Louise: Også bare det at komme ind i en organisation, lige som dig selv, eller bare at have erfaring med denne 
her organisation i forhold til at skulle være en lignende ikke? 
 
Frederik: Jeg tror der er rigtig mange der kommer hjem fra Global Contact som gerne vil være 
landekoordinatorer ovre i Global Contact eller sådan, som ser det som en ret stor drøm eller sådan, på den 
måde kunne jeg godt, jeg tænkte mere okay hvis man lige ville ansættes i en virksomhed omkring det og det og 
det. 
 
Louise: Nej man kan selvfølgelig bruge det til at have indsigt i en organisation, det vil måske ikke være MS man 
vil arbejde i, men et andet sted, men så stadigvæk har erfaringen med… 
 
Frederik: Det er jo lidt en form for cv booster. 
 
Katrine: Og møde ligesindede og networke. 
 
Frederik: På den måde er det en god cv booster eller sådan, at tage den med. Men jeg tror ikke det er fordi 
man lige møder nogle her som lige kan om fem år skaffe en et job eller sådan. Altså jeg tror ikke det er så 
meget den de har med. Men ja på papiret er det meget godt, der er det altid godt at have lavet 
organisationsarbejde. 
 
Louise: Ja lige præcis.  
 
Katrine: Yes. 
 
Louise: Det var vel egentlig også det ikke? 
 
Katrine: Jo det tænker jeg.         
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Bilag F 
 
Transskribering af telefoninterview med Vibeke Vinther, onsdag den 24. juni 2009 
 
Vibeke: Det er Vibeke. 
 
Louise: Ja hej Vibeke det er Louise Ravnkilde fra CBS. 
 
Vibeke: Hej. 
 
Louise: Vi havde en aftale at jeg skulle ringe her klokken otte, jeg undskylder meget for forsinkelsen, vi 
havde lige nogle tekniske problemer. 
 
Vibeke: Okay. 
 
Louise: Jeg vil høre, er det okay at vi har medhør på og optager det jeg taler med dig om?  
 
Vibeke: Ja. 
 
Louise: Godt for så kan min specialemakker nemlig være med ved siden af. Men først og fremmest, tak 
fordi vi må forstyrre dig sådan sidst på dagen her, det er fantastisk. Men som jeg forklarede dig tidligere i 
dag, så det vi gerne vil snakke med dig om, det er sådan det kommunikative aspekt fra lederposition i 
forhold til MS. Først så kunne vi godt tænke os at høre hvad dig rolle egentlig er? Altså vi ved du er 
kommunikationschef, men det kan vel ikke være dig der sidder med det hele tænker vi.  
 
Vibeke: Tænker du i forhold til de frivillige aktivister eller hvad? 
 
Louise: Nej også bare sådan i forhold til MS i det hele taget. Vi er også meget interesserede i at høre sådan 
noget omkring, altså brandet MS i det hele taget og den måde I kommunikerer på. 
 
Vibeke. Ja ja. Ja altså for at I ligesom forstår, er jeg nødt til at give lidt baggrund. Altså man kan sige jeg har 
været i MS i knap to år. 
 
Louise: Ja. 
 
Vibeke: Og det MS jeg kom ind i, er slet ikke det MS som er der i dag. 
 
Louise: Okay. 
 
Vibeke: På alle mulige måder er organisationen fuldstændig smidt op i luften bevidst, fordi der skulle ske 
noget nyt. Altså man kan sige at for to år siden da jeg startede var jeg meget bevidst om at der skulle ske 
noget nyt på hele kommunikationssiden, altså på den måde vi kommunikerede, de ting vi kommunikerede 
om og også det grafiske udtryk. Og det grafiske udtryk kunne vi jo ikke begynde at ændre før vi vidste om vi 
skulle være en del af ActionAid. Og det blev vi jo så og så kan man sige at det er jo så et halvt år siden at vi 
rebrandede vores organisation som sådan, og der taler jeg om det grafiske udtryk. 
 
Louise: Ja. 
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Vibeke: Det er klart det var mig der stod i spidsen for det, og også mig der stod i spidsen for at vi blev nødt 
til at vente på hele ActionAid og også mig der stod i spidsen for ”jamen hvordan gør vi så?” i forhold til navn 
osv. I spidsen på den måde at det er bestyrelsen der beslutter at vi hedder Mellemfolkeligt Samvirke. 
 
Louise: Ja. 
 
Vibeke: Og vi har så… Altså nu lægger vi op til at… Man appellerer også til en præsentation hvor man siger 
Mellemfolkeligt Samvirke MS ActionAid, vender det om så det bliver MS ActionAid til sidst ActionAid, det 
kan man vælge at gøre og man kan også vælge at fastholde Mellemfolkeligt Samvirke, og vi så at sige kører 
med to navne det er bestyrelsens beslutning, men vi må jo komme med nogle oplæg til bestyrelsen. 
 
Louise: Ja. 
 
Vibeke: Og det er den ene del af det, den anden del af det er jo så ”hvad kommunikerer vi om?” Og der er 
det jo helt klart at vi tager udgangspunkt i det vi ved noget om, altså vores arbejde. Og den del blev også 
smidt op i luften, hvor vi ligesom fik vores indsatsområder og fokus på empowerment, governance, 
lokaldemokrati osv. ikke? Det var ligesom også noget der skulle gå ind og reflektere vores kommunikation 
og det er vi nødt til at få lagt en strategi for ”hvordan gør vi det?”, plus det mellemfolkelige møde. Og hele 
ActionAid projektet osv. Og det er meget muligt at I sidder og ser på vores kommunikation og siger ”jamen 
de gør hverken sådan og sådan og sådan”, og det er der også en del af historien. Bare vent til I kommer på 
arbejdsmarkedet, I er det måske allerede, der er masser af ting, og masser af ting man ikke har ressourcer 
til, hvor man hele tiden må sige jamen det er jo ikke en organisation der kan gå ind og hyre et 
reklamebureau og sige ”nu skal vi have det hele gjort over night”, altså vi snakker mens vi flyver. Det 
daglige arbejde skal gøres og så er der en masse ændringer der hele tiden skal udføres. F.eks. hele vores 
training… Nu snakker jeg som om at I er vældig inde i hele MS osv. … Men det har vi slet ikke fået 
kommunikeret ordentligt ud endnu, der går vi også og venter på at aktiviteterne ligesom skal sætte sig, så 
der bliver noget meget konkret at kommunikere om. Altså vi kan ikke kommunikere om ”vi har tænkt os 
at”, vi er nødt til at tage udgangspunkt i det vi gør. 
 
Louise: Ja selvfølgelig. 
 
Vibeke: Det var så lidt omkring det, og så kan man sige for at snakke lidt mere historie, for et halvt år siden 
der lavede vi sådan nogle omstruktureringer, da jeg startede, var kun leder for det der i dag hedder 
medieteamet, altså hele det med presse, undervisningsmateriale, web, blade, branding og så lavede vi 
nogle omstruktureringer så Peter Christiansen, der dengang var kampagnechef, han blev leder for det der 
hedder training og at jeg så også blev leder for, hvad hedder det, for det der fundraising. 
 
Louise: Okay.  
 
Vibeke: Det er så noget… Det er så et halvt år siden og det er klart så går der en omstillingsproces i gang i 
forhold til det også, for at få de teams til ligesom at arbejde sammen for at få vores arbejdsplaner til at 
fungere. Og dybest for at vi ligesom ved hvor vi har hinanden henne, og hvis jeg kaster bolden derhen så er 
der en der kaster den videre det rette sted hen. Og det er også en masse processer, hvor man skal have en 
masse planlagt, men det er også noget som sket i dagligdagen på den måde vi kommunikerer på, og 
snakker med hinanden om hvor det er vi gerne vil hen. Jeg ved ikke om det var svar på dit spørgsmål? 
 
Louise: Jo, men vi tænker også… Vi har selvfølgelig været inde og undersøge lidt inden vi ringede til dig her i 
dag, og der sådan står at dit ansvarsområde det var sådan det eksterne kommunikation. 
 
Vibeke: Ja. 
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Louise: Det ved jeg ikke om, er det stadigvæk så det der er aktuelt? Vi læste en eller anden artikel omkring, 
et eller andet jeg ved egentlig ikke hvor vi fandt det henne… 
 
Vibeke: Ja altså man kan sige da jeg startede var det jo den eksterne kommunikation, altså som jeg siger 
med presse, blade, bla bla, og nu er det jo så også blevet… Man kan sige da jeg startede var det ligesom 
hele indpakningen af det, og nu er det så også blevet med fokus på aktiviteterne som vi laver der med 
fundraising og kampagner, og det er så det skifte som vi lavede for et halvt år siden, så jeg har egentlig fået 
et større ansvarsområde med det og det oprettet, med det der hedder training og det er det indsatsområde 
hvor Peter Christiansen så skulle være leder på det. Men det som jeg ikke for guds skyld har ansvar for det 
er den interne kommunikation, det ligger i vores HR. 
 
Louise: Okay. Men vi har sådan kunnet forstå at det er blevet sat som et krav fra Danida at der skulle være 
sådan en bredere folkelig forankring fra MS’ side, sådan at var flere der sådan kendte til MS.  
 
Vibeke: Ja. 
 
Louise: Er det så også noget du har været med til at kommunikere ud? Sådan at den menige dansker også 
ved hvad MS er, eller hvordan?  
 
Vibeke: Ja men det har aldrig været et krav at der er flere der skal vide hvem MS er altså, for det ville jo 
sådan set være let nok, det der er krav om det er øget egenfinansiering. Først kom der et krav om folkelig 
forankring og det er sådan et meget floffy begreb, hvor man ligesom, og det gør vi stadigvæk, måler på hvor 
mange kommet til ditten, datten og dytten? Og det er ikke der man er så hårdt ind til benet, der hvor man 
er rigtig hårdt ind til benet det er på egenfinansiering, og det hænger også sammen med, kan man sige, 
folkelig forankring. Fordi hvor god er du til at samle penge ind? 
 
Louise: Ja. 
 
Vibeke: Og det hænger lidt sammen med også, hvor god er du til at kommunikere det du laver, men det 
hænger også sammen med hvor mange penge har du til at investere i at samle penge ind. 
 
Louise: Ja det er så lige det jo. 
 
Vibeke: Man kan også købe sig til det. 
 
Louise: Ja. 
 
Vibeke: Jeg synes det er fair nok med de der krav om egenfinansiering. 
 
Louise: Ja. Vi er sådan meget interesserede i at høre hvad I sådan gør for at brande MS? Sådan igen for at 
skabe det der kendskab.  
 
Vibeke: Ja. Jamen altså man kan sige, vi har, efter som vi ikke har penge til at lave en stor 
reklamekampagne, det ville være der allernemmeste, så gør vi det jo via vores egne medier: nyhedsbrev, 
hjemmeside og blad.  
 
Louise: Ja. 
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Vibeke: Og det er jo så til dem der allerede kender os i forvejen. Så har vi nu lagt en strategi til ”hvordan får 
vi flere medlemmer?” og det betyder også ”hvor mange penge kan vi investere?” Det koster simpelthen 
penge at få flere medlemmer. Og der er ikke nogle, man kan godt selvfølgelig spørge medlemmers venner 
og hele det der, men hvis der er at man virkelig vil op i gear så koster det penge. Og der har vi nu lagt en 
strategi for, at hvis det fænger at få flere på den måde. Og så er der selvfølgelig vores pressearbejde, og det 
er selvfølgelig via pressen at vi kommer ud og møder dem der ikke lige kender os i forvejen. 
 
Louise: Ja. 
 
Vibeke: Og der har vi jo så en række elementer i forhold til det. Altså vi har vores 
informationsmedarbejdere ude, som laver en masse artikler og kronikker, kommentarer osv. Det gør vi 
også selv i det omfang vi har ressourcer og tid til det, altså vi har en pressemedarbejder der sidder med 
blad og med presse, som så bare har sindssygt travlt hele tiden. Så har vi en politikmedarbejder som hun 
arbejder tæt sammen med. Og så kan man sige… Men så bruger vi også vores fundraisingaktiviteter, altså vi 
har det her netværk der hedder ”Kvinder for indflydelse”. De har været i Zimbabwe, det er klart når de så 
kommer hjem så har vi dem i morgentv og alle de der ting, og dameblade. Altså vi prøver alt hvad vi kan får 
at nå igennem via de forskellige steder, og med landsindsamlingen var vi også rigtigt godt igennem og 
havde de der kvinder fra Normalerweise med. Vi prøver både at bruge det til at markere Mellemfolkeligt 
Samvirke og lynende hurtigt give kvinderne adgang til jord og så selvfølgelig også via kronikker og 
kommentarer. Vi er jo en meget politisk organisation og det er jo via længere analyse vi formår at få vores 
politiske budskaber ud. 
 
Louise: Ja. Det handler simpelthen om at investere nogle penge i at få noget mere kendskab, så I kan få 
nogle flere medlemmer, så I kan få nogle flere penge igen i den anden ende? 
 
Vibeke: Ja det er helt klart en del af strategien, en del af fundraisingstrategien. Og med den strategi der skal 
vi også kommunikere os selv ud. Altså nu blev jeg interviewet af en journalist i går, en journalist der sagde 
”hvorfor laver I egentlig ikke bare børnefadderskaber, altså når man ligesom ved at egentlig er der hvor 
man får mest value for money, hvorfor gør alle så ikke bare det?” 
 
Louise: Ja. 
 
Vibeke: Og det er jo et meget relevant spørgsmål, altså hvordan kan man sidde som ansvarlig og gøre noget 
som ikke giver flest penge til fattige og sultne mennesker? Og hvor vi bare må sige ”jamen så mister vi jo 
hele vores eksistensgrundlag, og hele vores legitimitet hvis det er at vi går ud og kommunikerer noget 
andet ud end det vi egentlig gør. Så vi insisterer på at komme ud med vores politiske budskaber selvfølgelig 
på en sjovere og forhåbentligt mere spændende måde, end hvis man laver en mere langhåret analyse.   
 
Louise: Ja. 
 
Vibeke: Men det skal være… Et eller andet sted så skal der bare være en rød tråd igennem den korte folder 
til den lange rapport. Det er en udfordring. 
 
Louise: Ja. Ja det kan jeg godt forstå. Men I har fastlang en decideret kommunikationsstrategi for hvordan I 
skal bære jer ad med det så? 
 
Vibeke: Ja det har vi. Men det vil jeg sige, det gjorde jeg for to år siden og den er sikkert helt forældet i dag. 
Og sådan er livet jo lidt, at tit så arbejder man jo langt foran, men derfor er det meget godt at formulere 
strategier for så ved man i hvert fald hvor man er lige når man gør det. 
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Louise: Lige præcis. 
 
Vibeke: Og bagefter så er det hele anderledes, og så kan man begynde forfra, og så formulerer man en 
masse strategier når man taler sammen. 
 
Louise: Ja. 
 
Vibeke: Så sådan må det være med al ledelse, det er også alt hvad jeg har lært, at jamen det er jo 
kommunikationen at vi formulerer og fører os hen, og at vi meget ofte, altså der kan godt være en 
medarbejder der siger ”vi bliver nødt til at vide det helt, vi bliver nødt til at skrive en strategi osv.”, det kan 
også være vi skal sige ”jamen vi skal opgive alt det der med at vi ved kun hvor vi skal hen hvis det står på 
nogle dokumenter der ligger på et drev”. Vi ved det måske godt på den måde vi kommunikerer på, vi kan 
godt skrive det hele ned velvidende at så bruger vi en masse tid på det og et halvt år efter er det hele 
forældet igen. 
 
Louise: Ja selvfølgelig. 
 
Vibeke: Altså meget groft skitseret, men det tror jeg er lidt af en udfordring i et samfund hvor tingene 
virkelig går enormt hurtigt. 
 
Louise: Ja. 
 
Vibeke: Så man skal bare kende sine ståsteder og bevæge sig via de der baner. 
 
Louise: Ja. Nu sagde du så at I bruger jo selvfølgelig jeres hjemmeside og jeres blad og nyhedsmail og sådan 
noget til at kommunikere ud i, og nu har vi så været inde og se at der er kommet sådan en new media 
frivilliggruppe i MS, er det også sådan en del af det at I sådan har tænkt det her new media med i jeres 
måde at kommunikere på? Eller er det bare noget der står for de frivilliges regning eller hvad kan man sige? 
 
Vibeke: Nej altså man kan sige det er jo… Nogle af tingene opstår ret hurtigt og andre ting er der tænkt 
over, og nogle gange så opstår tingene hurtigere og får lov til at fortsætte fordi at vi godt ved der er mening 
med det hele. Og man kan sige new media det er jo også ud fra den præmis der hedder jamen den bedste 
måde at nå folk på, det er ved at de selv går ud og kommunikerer. Så hvis der er at vi engagerer 20 unge til 
at de får et kursus i new media og går ud og kommunikerer, så er de i virkeligheden de bedste agenter vi 
har i forhold til at lave ulandsoplysning.  
 
Louise: Ja. 
 
Vibeke. Altså hvor det helt klassiske det måske var, at nu sidder vi herinde på MS og laver nogle foldere og 
nogle blade og nogle bøger. Det er bare meget bedre at engagere hele gruppen i selv at producere, fordi på 
den måde indoptager du meget bedre viden, og du bliver meget mere engageret i at gå ud og kommunikere 
ud bagefter. 
 
Louise: Ja. 
 
Vibeke: Så det er jo en måde at lave ulandsoplysning på, hvor der bruges de mest nye medier, hvor det er 
de unge der er sådan set er allerbedst til det, derfor så ved vi også at imens vi gør det, så er vi også med til 
at opfylde forhåbentligt vores egen mission. 
 
Louise: Ja. 
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Vibeke: Og skabe bevidsthed. 
 
Louise: Ja lige præcis.  
 
Vibeke: På lige vilkår. 
 
Louise: Man skal også være hvor målgruppen også er, eller hvad kan man sige? Altså… 
 
Vibeke: Klart, klart, klart. Og det vil aldrig have nogen som helst funktion i dag at stå og undervise 
fuldstændigt klassisk de unge mennesker der er 20‐25 år gamle og har totalt styr på de nye medier osv., det 
er med at få dem det fortalt på en anden måde. 
 
Louise: Ja lige præcis. Men de unge frivillige er det så nogle du så har haft kontakt med, eller hvordan 
fungerer det?  
 
Vibeke: Det har jeg ikke. Men man kan sige det har Nils og Maja og så sidder der så nogle over i training 
som også har det. 
 
Louise: Ja okay. 
 
Vibeke: Altså det er helt klart at der kunne man evt. gå ind og sige ”hvor meget styr er der egentlig på de 
ting som vi står og siger alle mulige steder?” Skulle vi have sådan en fælles PowerPoint hvor vi stod og 
sagde akkurat det samme? Eller ved vi egentlig mere eller mindre at vi alle sammen ligesom trækker på der 
samme garnnøgle havde jeg nær sagt, når vi går ud og kommunikerer så er det inden for den samme. Altså 
vi kunne jo sidde og producere tonsvis af PowerPoints osv. og standard mig her og der ikke? Altså hvor det 
vi ligesom har sagt nu det er at det er hjemmesiden der ligesom er standard, det er der du går ind, og så 
formulerer du alt afhængigt af hvilken målgruppe du står overfor, om det er det er børn, om det er unge, 
om det er 40, om det er 50 plus altså. 
 
Louise: Lige præcis. 
 
Vibeke. Så man skal være sådan lidt… Man skal ikke være en kontrolfreak vil jeg sige. 
 
Louise: Nej okay. Men det kunne godt være I havde haft talt sammen om hvad din idé var med de ting de 
sådan skulle formidle ud eller et eller andet. 
 
Vibeke: Jamen det har vi jo også, og jeg vil sige… Eller også så har vi det via Nils og Maja. Altså man kan sige 
der er enormt mange mennesker, og det er klart vi har heller ikke sådan at tingene ikke kan gøres før du 
har talt med en leder. Altså Nils og Maja, som er vores frivilligkoordinatorer er jo super selvkørende, men 
jeg har helt styr på hvad de går og laver. Og det er også lidt i forhold til, nu har jo ligesom arbejdet sammen 
i et halvt år og det er også noget med at jo længere tid man arbejder sammen jo mere loose kan man tage 
tingene fordi jo bedre har man styr på hinanden. 
 
Louise: Ja selvfølgelig. Men er det så også på samme måde det fungerer når f.eks. de frivillige skal 
kommunikere ud hvis de har lavet en eller anden stor event som f.eks. de her reggaeton‐fester og sådan 
nogle ting, det er også igennem mellemledet? Det er ikke noget du sådan har sat nogle krav for eller noget 
altså?  
 



7 
 

Vibeke: Jo altså jeg vil sige den måde som vi har talt om det på det er jo at der skal være styring med det, 
altså der skal være en mekanisme der ligesom kan gå ind og sige stop hvis der er et eller andet der skulle gå 
helt galt, og at vi så også ligesom har det på et mere uofficielt MS site, så det ligesom er reflekteret at det 
her det er ikke et kongeligt autoriseret MS, det her er et mere frivilligt miljø der kommunikerer her. 
 
Louise: Så tænkte vi på i forhold til at når I kommunikerer ud og skal skabe mere kendskab til MS, har I så 
også i baghovedet at I har interesse i at få flere frivillige ind i MS?  
 
Vibeke: Ja for søren da. Det er jo også derfor vi investerer enormt meget, altså i forhold til andre 
organisationer investerer vi enormt meget i hele vores frivillige miljø. Nogle vil kunne sige ”helt ærligt, I har 
nogle kæmpe fundraisingudfordringer, det skulle I se at investere i 100 % ”, hvor vi siger det gør vi ikke, 
altså fordi igen så dør patienten selvom operationen måske er vellykket. Altså vi holder fast i det som vi tror 
på, og det er jo et stort og stærkt frivilligt miljø, fordi det er den måde vi tror vi kan skabe viden og på den 
måde vi tror vi kan skabe forandringer. Så det er et kæmpe, altså jeg vil sige fundraising som sådan det er et 
middel som ikke har den store bevågenhed i MS, hvor de frivillige og hele det der med at der skal være 
vækst og der skal være kvalitet det har en kæmpe bevågenhed. 
 
Louise: Og det har I investeret i ved at ansætte nogle som har, f.eks. Frederik Christiansen, 
frivilligkoordinatoren og sådan nogle ting, eller hvordan? 
 
Vibeke: Ved at vi har ansættelser, og ved at vi… Så den måde ved at prioriterer det på den måde ved at vi 
etablerer kampagner som vi håber de frivillige har lyst til at være med i, ved at vi etablerer et møde hvor vi 
håber at de frivillige vil føle sig velkomne til i høj grad selv at gå hen og tage teten. 
 
Louise: Okay. 
 
Vibeke: Det bedste der kan ske for os, det er at de frivillige kommer ind og sætter en dagsorden og får 
andre med uden at vi sådan nødvendigvis står og styrer det hele. 
 
Louise: Ja selvfølgelig. Okay det er egentlig meget rart at høre for havde egentlig ikke sådan… Vi var 
egentlig lidt i tvivl om hvor stor en prioritet de frivillige egentlig havde i forhold til at det ikke sådan er 
hovedessensen af MS at der også er de frivillige kræfter i forhold til måske andre frivilligorganisationer. 
Fordi I også har hele rejseprogrammet og alt det sådan, og at det er ulandsbistand I har ydet i så mange år 
og sådan nogle ting som jo er hovedkærnen, eller hvad kan man sige i MS’ arbejde. 
 
Vibeke: Helt klart det er jo arbejdet i Syd hvor vi ligger de fleste af vores penge og det er det der er hele 
vores hovedfokusområde ikke? Hvor vi siger at et middel til at blive ved med at fastholde det, altså 
solidaritetsarbejdet med de fattige, men det er jo at vi stadigvæk hele tiden bliver ved med at få andre 
med. 
 
Louise: Ja selvfølgelig. 
 
Vibeke: Men kom gerne med bud på hvordan vi kan gøre det klarere. Når I har fået lavet specialet er I 
meget velkomne til at komme med en lille præstation med hvordan, nu ved I hvad det er vi gerne vil, og 
hvordan det så overhovedet ikke fremgår klart nok nogle som helst steder. 
 
Louise: Ja men det skal vi ikke udelukke at vi kan hive op af hatten en dag når vi… 
 
Vibeke: Det vil vi gerne have. 
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Louise: Ja det vil vi prøve på. Det er jo også det vi håber på lidt at kunne få ud af det her, hvordan gør man 
det bedst muligt når man arbejder med frivillige. Har du noget Katrine? 
 
Katrine: Nej. 
 
Louise: For så er vi faktisk igennem det vi havde forberedt Vibeke. 
 
Vibeke: Ja. Hvornår afleverer I specialet? 
 
Louise: Det bliver nok engang i oktober som det ser ud lige nu. 
 
Vibeke: Jeg vil rigtig gerne have en kopi og som sagt rigtig gerne have en præsentation og nogle bank. 
 
Louise: Ja men ja I skal helt sikkert få vores forslag når vi engang har fået dem udtænkt. Men nu har vi fået 
færdiggjort alle vores interviews nu her og så tager vi lige 14 dage på Roskilde og kobler af, og så skal den 
have gas efter det. 
 
Vibeke: Ja så må I lige tjekke om der er nogle MS frivillige derude der giver den gas. 
 
Louise: Vi skal nok holde dem i ørene derude. Okay men tusind tak for din tid i hvert fald. 
 
Vibeke: Det er bare i orden, held og lykke med det. 
 
Louise: Tak skal du have. 
 
Vibeke: Det er i orden, hej.  
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Bilag G 
 
Transskribering af interview med Liv, onsdag den 24. juni 
 
Louise: Hvis du vil starte med at præsentere dig selv sådan lige med navn og alder og uddannelse og sådan så vi 
har en profil på dig? 
 
Liv: Jeg hedder Liv og jeg er 21 år og jeg blev student for to år siden, så det er lidt sjovt at se alle dem med de 
røde hatte igen. Man bliver sådan helt ahh. Mindes tilbage. Jeg bor inde på Nørrebro. 
 
Louise: Men du har så, ja du har så gået på gymnasiet? 
 
Liv: Ja. 
 
Louise: Hvor stammer dit kendskab til URK så fra? 
 
Liv: Ja, Røde Kors det er jo, det har man jo altid hørt om ikke, så Ungdommens Røde Kors, det må nok have 
været i gymnasiet. Men jeg tror allerede i 1.g, men så var jeg meget aktiv i Operations Dagsværk, så det var 
ikke så meget tid til det. Så i 2.g der skiftede jeg gymnasium, så var der mange på det sted der var sådan aktive i 
URK og i lektiecaféen og asylcenteret, og så tror jeg at det var der, at jeg sådan selv begyndte at engagere mig 
meget. 
 
Louise: Okay, så det smittede lidt af? 
 
Liv: Ja, eller også så tror jeg bare, at der var en meget meget større OD gruppe på det gymnasium jeg flyttede 
på, så man stod ikke sådan, altså, det andet var, der var man tre mennesker eller sådan noget ikke, så lige 
pludselig var man en masse, der kunne dele OD og så var der tid til URK også. Så... 
 
Louise: Hvordan kan det så være, ja det siger du selvfølgelig lidt at det var fordi de andre var, men hvorfor det 
lige var URK du så valgte at blive frivillig i? 
 
Liv: Fordi det mindede meget om Operations Dagsværk, og jeg kan godt lide, at det er en ungdomsafdeling. 
Altså at det er unge der er med til at tage nogle beslutninger og valg, altså ikke for, altså, det er jo fint nok at 
voksne eller ældre også, men jeg synes at det er fedt, det der med at det er unge der styrer det og det er 
sådan, man føler det man faktisk gør er afgørende eller sådan, de beslutninger man tager, de siger noget og 
betyder noget for andre eller sådan, at det, at man ikke bare sådan, nu skal I gøre sådan her, og så går du på 
gaden og demonstrerer i to timer og så tager du hjem. Du er faktisk med til at lave demonstrationen der tager 
de to timer og finde ud af, hvordan fungerer en demo egentlig. Der er jo lige pludselig en masse ting med politi 
og... Altså som et eksempel. Man skal, man er selv med til det, og det tror jeg, det kunne jeg godt lide ved URK 
også, at ... 
 
Louise: Men hvad laver du så, altså af frivilligt arbejde i URK? 
 
Liv: Jeg er med i lektiecaféen, nu skulle jeg have været på lektiecaféen i dag, men den blev så lukket. Men ellers 
er jeg i lektiecaféen og med asyl. Primært asyl. Sådan hvor vi laver integrationsprojekter.  
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Louise: Havde du overvejet andre steder end URK da du sådan, havde du sådan undersøgt markedet for hvad 
man kunne engagere sig i eller hvordan? 
 
Liv: Ja, Dansk Flygtningehjælp havde jeg, og Red Barnet, for Red Barnet arbejder også ude på forskellige, du ved 
sådan noget, centre. Så dem havde jeg, men jeg ved ikke, jeg tror bare URK var meget sådan, de lå i Roskilde, 
de lå tæt på alt, ja, og så kendte man jo nogen der så var der, så det var måske det der lige gjorde, at det var 
det man valgte, ikke. Så man ikke behøvede at tage til København, mange af sådan nogle er i København ikke, 
der var stablet noget på benene i Roskilde, så det var meget oplagt. 
 
Louise: Ja. Hvordan opfatter du så URK i forhold til sådan strukturen derinde, er det nemt at komme igennem 
hvis man har en ny idé eller er det sådan meget hierarki eller hvordan? 
 
Liv: Overhovedet ikke. Altså faktisk. Vi havde, vi kom på sådan en idé med danseprojekt, hvor at vi tænkte, 
okay, hvordan skal vi få børn fra asylcenteret til at snakke med unge, altså, på deres egen alder, der bor i 
Roskilde, sådan så de ikke bare kun er isoleret og kun er i den verden og de kommer ind og snakker med andre 
unge, og de unge der hører om flygtninge og indvandrere, at de måske ser, at de har faktisk rigtig mange ting til 
fælles. Og så ville vi lave et danseprojekt, og altså, hvis du har et projekt og du har energi til det, og, så er det 
intet problem, så kan du få det igennem. Selvfølgelig er der nogle regler, altså nogle forbehold man må tage, 
fordi det er jo alle grupper man har med at gøre, så man skal sådan lige, der var en for eksempel der snakkede 
om at han gerne ville lave sådan noget med tegninger og sådan noget og sådan lidt, en slags psykologhjælp, 
men gennem tegning. Og det må man så ikke, der skal man virkelig passe på, for det er jo ikke vores felt at 
træde i det. Så altså, hvis du har en idé, så er man åben for den, men man skal kigge, man skal altså virkelig 
være sådan forsigtig, okay hvad har vi gang i, for man skal ikke til at begynde at lege, nu skal du komme med 
alle dine oplevelser, fordi det kan vi jo slet ikke rumme og læse sådan en tegning, så altså, selvom det var en 
rigtig god idé det han sagde, så var det måske ikke lige vores felt. Men man åbnede op for den, og vi 
diskuterede det og snakkede om det, og så kommer man måske frem til enighed, at ahh. Men dansen var 
måske fin nok, fordi der, der var det noget alle kunne være med til. 
 
Louise: Hvordan er din sådan tilfredshed med at være frivillig i URK, er der sådan, er der mange aktiviteter for 
jer som frivillige, som, sådan, altså får I lavet noget socialt eller sådan noget? 
 
Liv: Der er det vi selv skaber, altså, for eksempel, nu har der været mange der har været ude at rejse inklusiv 
mig selv, så der har det måske været lidt sådan låg på ikke altså, men nu er vi kommet tilbage igen og alle er 
bare sådan, ej nu skal det bare, nu skal det i gang igen. Så det er meget sådan hvad vi selv har lyst til og så, vi 
prøver både at lave rigtig mange aktiviteter med dem fra asylcenteret, men også med os selv, altså vi skal for 
eksempel have sådan en weekend, har vi snakket om, hvor vi tager i sommerhus alle os frivillige og så snakker 
om, hvordan er vores pædagogik eller politik over for dem, for det er vigtigt at vi kommer med de samme 
sådan måder at snakke til børnene på eller de samme sådan regler eller hvad man skal sige, retningslinier når 
man er på tur. Så vi prøver, altså vi skal huske, det er meget vigtigt at man er enig om det og bakker hinanden 
op, og så kommer der også en del der skal snakke om konfliktmægling og en der snakker om altså bare 
flygtningebørn i det hele taget, så man har større forståelse for, hvad er det for en fortid de kommer fra. Så vi 
laver både sådan nogle for os frivillige til ligesom at kunne forbedre os til at lave forskellige ting sammen med 
dem. Før i tiden, inden jeg tog ud at rejse, der lavede vi noget faktisk hver søndag, eller i hvert fald hver anden 
søndag med dem, og der var rigtig meget at tage fat i.  
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Louise: Men er der sådan, ellers sådan aktiviteter kun for jer frivillige, altså som ikke har noget med 
asylcenteret at gøre? 
 
Liv: Ja, vi, faktisk den 7. juli, der skal vi i Roskilde der er sådan en park, Byparken, og grille og høre musik og så 
har vi lavet sådan, at vi må prøve at undgå at snakke, der skal det bare handle om at ryste os sammen og lære 
hinanden at kende, og børnene kan jo også mærke, at hvis man er ude og nu, hvor vi kender hinanden altså 
flere også rigtig godt, men de kan vel også godt mærke en eller anden god kemi hvis man kan joke med 
hinanden og hvad har du lavet i weekenden, altså, hvis man kommer sådan og goddag og præsenterer sig 
første gang også, også første gang for børnene og den anden frivillige, den holder heller ikke helt vel. Så det er 
vigtigt faktisk, altså at lave noget, så man lærer hinanden at kende. Også så man ved, okay hun er meget sådan, 
sådan her og sådan her og sådan her, og hvordan anden er meget mere sådan... Altså så man ligesom, og det er 
jo rigtig fedt, at man er forskellige, men man skal også bare kende hinanden, okay, vi ved godt at hun elsker at 
planlægge, fint nok, og vi ved at hun er måske meget sådan stresset, det er fint, altså så alle har sine sider ikke? 
 
Katrine: Ja, men det er vel også vigtigt at I har det godt sammen i forhold til at man har lyst til at være der og 
være frivillig der? 
 
Liv: Helt sikkert, det tror jeg også er noget som, så folk har lyst til at komme ikke altså, at man også får... Fordi 
alle, det er jo rigtig dejligt med frivilligt arbejde, men på en eller anden måde, så vil man også gerne have noget 
igen. Så, det er jo, uden at være sådan, men det vil man jo godt, og det sociale i det er jo det man får igen, og 
det er jo super hyggeligt, man får rigtig gode venskaber og har nogle gode oplevelser og sådan noget, så du har 
ret. For at få flere frivillige skal vi også fortælle at det er ikke kun lige at tage ud der, det er altså også nogle 
rigtig gode venskaber man får. 
 
Louise: Kan du så sige noget om sådan, nu sagde du at før du var ude at rejse, så var det sådan hver søndag I 
lavede noget. Altså hvad er dit tidsforbrug så nu i forhold til det frivillige arbejde? 
 
Liv: Nu har det været ret meget. Nu har jeg været der mandag og onsdag, men det er fordi der er mange der, vi 
har også gymnasieelever ikke, og der er mange der lige nu er til eksamen, så nu har, og vi har en lektiecafé to 
gange om ugen, og normalt så er jeg der ikke så ofte, for jeg er mere på asyl, men nu har jeg været der, for de 
har været til eksamen, så nu har jeg faktisk været der de sidste tre uger to gange om ugen, plus at vi så også 
har haft nogle møder og så har vi, som jeg skrev til dig, så var vi også ude i søndags ikke. Men det er også, det 
gode ved det er meget, at selvfølgelig kan jeg ikke bare bakke helt ud, men det er også meget tid man har, så 
inden da havde jeg lige haft et matematikkursus, hvor jeg var i skole 40 timer om ugen og skulle til eksamen 
efter en måned, og så hele den måned, så sagde jeg okay, jeg, bare jeg melder det ud og siger jeg kan godt 
komme en søndag, men jeg kan ikke være med til at planlægge noget. Så hvis I bare siger kom klokken 12 og er 
hjemme klokken seks, så kan jeg jo godt ikke. Men der er ikke mulighed for at ringe og planlægge hele turen vi 
skulle på, så der var en måned hvor jeg var, hvor jeg ikke altså lavede noget, men så nu er jeg kommet tilbage 
igen, og så er det nogle andre, der så skal sige okay, nu skal vi lave noget, og så giver jeg den lidt ekstra eller 
sådan. 
 
Louise: Så det er sådan rimelig fleksibelt i forhold til hvis man bare melder ud at man ikke? 
 
Liv: Ja, præcis. 
 
Louise: Så hænger man ikke bare på, at nu skal du lave den her... Nu har du den her vagt, som du skal... 
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Liv: Nej nej. Men selvfølgelig, man er jo nødt til at sige det, så de ved de kan regne med en, okay kan vi bruge 
dig eller ej ikke. Nej nej, det er ikke sådan... 
 
Louise: Hvad har sådan været din motivation for at lave frivilligt arbejde? 
 
Liv: Jeg tror, det er, måske at jeg selv har boet et sted ikke, hvor der er mange tosprogede eller sådan, så man 
ligesom har mulighed for at se det er ikke bare at komme til et nyt land, man har måske, jeg har haft en stor 
forståelse på grund af at have boet sammen med mange, om hvordan det egentlig er at vokse op i et andet 
land, ikke. Og at alle ikke har de samme muligheder eller sådan, altså det der med at nogle for eksempel siger, 
ej men der er ikke nogle børn der går sultne i seng i Danmark, altså, det passer ikke. Også selvom du er dansker 
eller om du kommer ude fra. Der er børn der har det rigtig svært. Og det er sådan nogle der har været for 
eksempel mine naboer, så jeg tror måske det er der jeg har set, okay, og jeg har selv, min, vores egen familie 
har været, har været rigtig, haft overskud ikke, både ressourcemæssigt men også altså sådan omsorg, og så tror 
jeg bare at så er, altså hvis man har overskuddet til det, man skal jo egentlig bare være heldig, vi har 
muligheden og vi har overskuddet og ressourcerne til at gøre noget for andre, der desværre er kommet i en 
uheldig situation, eller født ind i en uheldig situation, så vi må jo bare bruge os selv til ligesom at hjælpe dem. 
Næstekærlighed. 
 
Katrine: Så det er det der med at gøre en god sag, at man hjælper andre, der er det vigtigste for dig i forhold til 
det. 
 
Liv: Ja, ja det synes jeg. 
 
Louise: Hvad med sådan noget som altså de ting du sådan har lært af at være frivillig, altså de kompetencer du 
så har erfaret dig, er det noget der også sådan har trukket til at du har fortsat som frivillig? 
 
Liv: Faktisk, det var først her i 3.g da jeg gik ud af gymnasiet og skulle lave mit første sådan cv, at der var nogle 
der sagde sådan, men det er jo, hvorfor skriver du ikke bare på at du er med i altså bestyrelse og sådan, det er 
jo et plus. Jeg har aldrig tænkt på det sådan der, men det er jo faktisk noget der lokker, at, når vi har lavet 
noget, vi har et udvalg, der laver sådan noget for at få frivillige til, de har skrevet, at det er godt at få på dit cv 
og alt det der, et eller andet ikke? Men det har aldrig rigtig været det, der ligesom har fået mig til, men det har 
jo altid været det jeg gerne vil arbejde med når jeg, altså når jeg bliver færdiguddannet. Så er det den her 
gruppe, så jo, helt klart, det har givet mig en masse sådan, jeg har lært en masse og fundet ud af, okay hvilke 
aldersgruppe skal det være. De helt små eller midten eller skal det være teenagere eller sådan, hvilken 
aldersgruppe, så har jeg prøvet forskellige for ligesom at finde ud af, hvad synes jeg selv, at jeg er bedst til eller 
sådan. Men det har ikke sådan været på den måde, at det har... Men helt klart, men det er jo. Man får en stor 
forståelse, man lærer jo noget hver gang. 
 
Louise: Hvad vil du lave, altså hvad skal du læse videre med her? 
 
Liv: Efter sommerferien starter jeg på RUC, og det bliver nok international udvikling og pædagogik om fem år er 
jeg færdig.  
 
Louise: Så er det ikke helt ligegyldigt det du laver i URK må man sige.  
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Liv: Nej, det har meget med det at gøre, det har meget med det at gøre. Det er, det er også det jeg gerne vil 
lave, altså og så måske lidt mere professionelt på et tidspunkt, at man kan blive bedre til, eller ændrer noget 
mere. 
 
Louise: Ja, så man har lidt mere at skulle have sagt eller hvad? 
 
Liv: Ja, at kunne gøre en større forskel, altså, lave noget lobbyarbejde eller et eller andet. Jeg vil gerne til 
udlandet, ud at rejse til Sydamerika og lave noget dér med de fattige. Og på den måde kunne lægge noget 
mere sådan politisk pres og ikke kun, eller kun, det er jo også dejligt arbejde, men at kunne prøve at se, om 
man kunne ændre noget mere, eller sådan gøre en større forskel. 
 
Louise: Har du selv været med til at skaffe nye frivillige til URK? 
 
Liv: Ja, fra, altså, min klasse i gymnasiet, der var der mange, eller ikke mange, men vi blev et par piger, der 
synes det var hyggeligt dér. Og igen, hvis man gør det til noget socialt, så vil, altså, så kan man, så når vi har 
møder spiser man mad sammen, og så snakker man ikke om det, før efter man har spist, og så bagefter holder 
man mødet. Så det er jo smadder hyggeligt, så når man, efter man har fri, så går man ud og køber ind og laver 
aftensmad sammen og spiser mad, og så bagefter snakker man. Og så, så er det jo, så kan man godt få nogle 
med på det og sige, skal du ikke lige med ned og have noget mad. 
 
Louise: Føler du så, at du sådan i URK sådan bliver værdsat for det du laver, altså får I ros for jeres sådan 
frivillige indsats? Altså, når man har lavet, altså, er der nogle der siger, det er sgu godt arbejde, det du laver, 
det, uden dig havde det aldrig været, havde det ikke været lige så godt, lige så god en søndag for børnene på 
asylcenteret eller... 
 
Liv: Jo, asylcenteret, eller dem der er derude, de kan godt finde på at sige, ej hvor er det dejligt, I kommer, når 
man kommer om søndagen, børnene har virkelig brug for at komme ud eller... 
 
Louise: Hvad med sådan fra sådan de ansatte i URK? Er der noget? 
 
Katrine: Eller de ansvarlige for aktiviteten eller? 
 
Liv: Jo altså, vi siger det jo til hinanden, det her, det var en rigtig god dag og sådan noget, men vi er jo alle 
sammen samme alder og der er ikke sådan, der er jo ikke en eller anden, der er faktisk ikke, på den måde 
ansatte, der kan sådan sige det. Jo, måske dem der sidder inde i København, hovedkvarteret, de kan jo godt 
sige til os... Nu har vi for eksempel et overskud på rigtig mange tusind, fordi vi har været med til alle mulige ting 
og sådan, har prøvet at lave sådan et modeshow, altså tjente penge og sådan noget, så man kunne lave ting til 
de her, og der har de jo skrevet, ”ej hvor er det super fedt at I er så engagerede i det” og sådan noget. Så... 
 
Louise: Så der får I sådan et skulderklap engang i mellem alligevel? 
 
Liv: Ja ja, jo jo. 
 
Louise: Okay. Hvordan fungerer kommunikationen så, sådan i URK når der sådan skal, er det, når der skal, ja 
deles informationer? Er det gennem e‐mail eller hvordan fungerer det? 
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Liv: Ja. Igennem e‐mails, men jeg tror vi prøver at få lavet sådan en Facebookgruppe, det er ret moderne og 
smart ikke. Men lige nu er det i hvert fald gennem e‐mails. Og sms‐beskeder, men primært e‐mails. 
 
Louise: Synes du at det fungerer? Eller er der for meget eller for lidt eller? 
 
Liv: Næ, jeg synes egentlig det har fungeret ind til videre. 
 
Louise: Okay, det er ikke sådan, at du føler dig spammet af ting der ikke er interesse for dig? 
 
Liv: Nej, det synes jeg ikke. 
 
Katrine: Hvad med, I har et intranet, bruger I det overhovedet eller... 
 
Liv: Ja, altså hele URK? 
 
Katrine: Ja, har de ikke, har I ikke et intranet i hele URK? 
 
Liv: Jo. 
 
Katrine: Føler du det bliver brugt, bruger du det selv eller? 
 
Liv: Jeg bruger det primært om aktiviteter for Roskilde. Vi har jo også et om, altså et landsdækkende, også for 
København og sådan noget. Det begynder vi at skulle bruge meget nu, for vi har virkelig fundet ud af, at hvis 
man laver nogle ture, som vi gjorde i søndags, det var så vellykket, at man laver det for forskellige asylcentre, 
hvor man mødes. Det var så... For mange har jo gået, altså boet på fem forskellige centre, så de kender jo børn 
derfra, og når de så mødes, så er det jo virkelig en glæde. Så nu tror jeg, at jeg vil bruge det noget mere end jeg 
har gjort, fordi... 
 
Katrine: Så I sådan kan følge med i hinandens aktiviteter? 
 
Liv: Ja, og også, selvfølgelig, man kan jo også lære af hinanden, og hvor har I været henne og var det en god 
oplevelse og hvis det var, så skal vi måske tage vores børn med derhen også. Og vi kan mødes, eller et eller 
andet.  
 
Louise: Så mere til vidensdeling? 
 
Liv: Ja, bare udveksling og... 
 
Katrine: Det har der måske ikke været, altså, det har måske været sådan lidt? 
 
Liv: Jeg tror det har, der har været, men det har været svært altid at finde frivillige til det, fordi, når man skal 
helt til København med mange børn, altså for eksempel vi var, hvor mange var vi, syv børn eller sådan noget og 
fire voksne, fordi du skal med en lang tur. Det kommer også an på hvilken aldersgruppe, hvis det er sådan 
nogle, hvis det er teenagere, så skal man helst være rimelig mange frivillige ikke, for de har jo også deres 
mening. Men hvis det bare er sådan nogle unge og primært piger, så har de, altså, så er de, så synes de bare 
det er smadder hyggeligt, og de protesterer egentlig ikke, vel. Så, det er nok det, der har hindret lidt, altså, hvor 
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mange vi er til at kunne tage af sted. For, der er jo heller ikke nogen af os, der er uddannet og sådan noget, så 
man er jo nødt til lige som at være lidt ekstra, hvis der skulle ske et eller andet, altså, det er meget sjældent der 
gør det, men det er godt at være forberedte alligevel. 
 
Louise: Hvordan udvælger I så hvem der skal på hvilke ture? 
 
Liv: Bare dem faktisk der kan, der har mulighed for det, og så, hvis vi skal køre, så er det selvfølgelig hvor vi 
prøver at få nogle med kørekort og der har førstehjælp ikke.  
 
Louise: Men hvad med, også i forhold til børnene? 
 
Liv: Nå, men det melder de sig selv på. Vi hænger bare, vi siger det til dem nu, vi har en kontaktansvarlig 
derovre, der på asylcenteret, og så hænger vi det bare op næste søndag skal vi ud at køre go‐cart, hvem har 
lyst, og så kan de skrive deres navn på listen. 
 
Louise: Så det er ikke sådan, siger I så hvor mange der må være med på aktiviteten eller? 
 
Liv: Ja, nogle gange sætter vi et maksimum og så er det bare først til mølle. Eller også hvis de føler, at der er 
nogle der har mere brug for det, så spørger de måske lige først og så... Og så bagefter hænger de den op. 
 
Louise: Hvis der så, altså laver, nu siger du, at I skal mødes her den 7. juli og hygge og sådan noget, hvordan, 
altså, hvis der er sådan nogle tilbud, hvordan bliver de sådan spredt ud? Er det også bare via en e‐mail eller 
bliver der sendt nogle nyhedsbreve ud eller hvordan fungerer det? 
 
Liv: Altså der kommer et nyhedsbrev, men det her, det var bare, vi holdt et møde og så blev vi enige om alle 
sammen der var til mødet om en dato og et tidspunkt, og så sender vi en mail ud til de andre, der ikke har 
været der med referat og så hvornår næste møde er og det er så den 7. juli. Så, og så siger man det jo også 
bare når man mødes, ”hey husk det lige”, eller hvis man bare kender hinanden, så kan man skrive en sms, men 
det er primært den måde. Men vi prøver Facebook, men lige nu, så... 
 
Katrine: Men altså, så en Facebookgruppe for lokalgruppen i Roskilde? 
 
Liv: Ja. 
 
Katrine: Men den nyhedsmail der kommer, er det så den for hele URK? 
 
Liv: Ja, primært er det. Nyhedsmailen det er bare, hvad der egentlig sker sådan helt overordnet. 
 
Katrine: Ja, den læser du? 
 
Liv: ...Ja, altså, jeg prøver. 
 
Katrine: Eller skimmer? 
 
Liv: Ja, altså, der er jo mange forskellige artikler ikke, så jeg skimmer den lige og ser okay, hvad for en synes jeg 
måske er spændende eller relevant eller ... Altså, jeg må indrømme, jeg læser ikke hver artikel og hver gang, 
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det gør jeg ikke, men jeg prøver hvis der er noget jeg synes, okay det her, det lyder spændende eller sådan 
noget. 
 
Katrine: Men savner du mere sådan information om hvad de laver andre steder i URK, eller er du, koncentrerer 
dig mest om Roskilde selvfølgelig... 
 
Liv: Nej, fordi jeg tror bare, at det handler, eller det er mig selv, jeg kunne jo sagtens opsøge det, vi har jo deres 
hjemmeside og jeg får også, jeg har meldt mig på nyhedsbrevet fra dem også, så det er jo bare, at jeg lige ser 
på det... 
 
Katrine: Så du ved hvor du skal finde informationerne? 
 
Liv: Ja, jeg synes kommunikationen er meget god på grund af, at vi har, altså vi har nogle der er ansvarlige, 
tovholdere eller hvad man skal kalde det, og det er så dem, der skal altså sørge for, at der er den der 
kommunikation mellem alle, og det er en god måde at gøre det på. Vi har to fra asylaktiviteterne, og det er 
godt, for hvis der er en, så kan det måske blive alt for meget, der er ret meget at holde styr på. Så vi er to, og 
det tror jeg er en meget god idé at sætte nogle ansvarlige for det, for eller kan det godt hurtigt blive sådan lidt 
flydende. Ikke at de bestemmer alt, men bare at de står for, at der er den der kommunikation.  
 
Katrine: Ja, men det er så generelt for hele URK, at der ansvarlige i de forskellige grupper eller lokalgrupper og 
aktiviteter? 
 
Liv: Ja. 
 
Katrine: Og det synes du fungerer? 
 
Liv: Ja, det fungerer, men selvfølgelig, der er jo altid måske nogle, som har, så kommer de til at sige ja, og så har 
de måske for travlt eller sådan. Det har man jo prøvet før ikke. Men ellers, så synes jeg det fungerer. 
 
Louise: Men du er så også, du er også frivillig i MS eller hvordan? 
 
Liv: Mellemfolkeligt Samvirke, ja. 
 
Louise: Og hvad laver du så der? 
 
Liv: Uh, jeg har jo næsten boet derude her på det sidste. Jamen de, MS laver rigtig mange også enormt fede 
ting, og det fede er bare, at de er to veje væk ikke. Hvor altså URK, det er alligevel tre kvarter eller sådan noget, 
en times transport ikke. Så der skal man meget mere planlægge. Her der kan de bare lige skrive en sms, ”Liv vi 
har lige brug for frivillige, kan du lige komme over?” – og så kommer man over og sådan. Men det som vi har 
lavet blandt andet, det er en reggaeton‐fest, hvor vi har holdt sådan en kæmpe fest for, jeg tror der kom 200‐
250 unge mennesker sidste gang, hvor vi holdt det på MS’ lokaler, og hvor alle pengene, overskuddet, så bare, 
jeg tror vi tjente 24.000 på det og jeg tror, 17.000 gik så til unge i El Salvador, så de kunne komme på 
universitetet. Og det var, gennem MS har vi været ude at rejse i El Salvador og så snakkede vi med en 
organisation om at samarbejde med de unge og så fandt vi ud af, at det lød jo super fedt den måde den 
organisation arbejdede på, og vi ville gerne støtte det, så pengene går ligesom til dem, men så uddelegerer de 
så legater til unge. Så, og så har jeg været ambassadør i den landsindsamling der lige har været den 3. maj med 
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”Giv jord til mor”, hvor vi var ude at besøge forskellige gymnasier og få dem til at komme ud og samle ind, og så 
arrangerede vi en fest for dem der havde samlet flest ind. 
 
Louise: Nå ja, det så vi godt at de reklamerede for. 
 
Liv: Ja okay. Så har jeg lavet lidt mit eget projekt, eller sådan, men det er også gennem MS. Da jeg var ude at 
rejse med dem i Paraguay, der lavede vi sådan et t‐shirt projekt med nogle unge, hvor de tegnede og havde 
lavet sådan en masse kreative ting og vi lavede det på nogle t‐shirts, og så sælger jeg dem så i Danmark, og 
pengene går så til dem. Så... Og det søgte jeg så støtte for hos MS til at lave det her projekt, og det fik jeg så. Så 
sælger jeg dem til mange af MS’ sådan, nu har de Fair Fælled for eksempel og skal have en bod på festivalen, og 
sådan nogle ting der ikke. 
 
Louise: Er det noget du også sælger via deres webshop eller hvad? 
 
Liv: Nej, men det kunne jeg godt tænke mig, at det kom på, men det... 
 
Louise: Er det bare dig, eller har du har du så fået, er det sammen med nogle andre eller? 
 
Liv: Det er, min søster Vår, hun er også med på den. Og så er der, men der er to der bor i Jylland, de laver det så 
lidt der. Prøver at få det op at stå der. Så... 
 
Louise: Det lyder da meget sejt synes jeg. 
 
Liv: Ja, men det er også rigtig fedt, det var meget vellykket heldigvis kan man sige. Det kunne jo godt have gået 
den anden vej. Det blev, det var tæt på også, for det er jo unge mennesker som har det rigtig svært ikke, og vi 
arbejdede ude i slummen og vi havde jo købt 100 t‐shirts eller sådan noget, og så en eller anden dag, så er alle 
de der t‐shirts bare væk. Og jeg havde bare tænkt, jeg havde ikke lyst til at mistro nogle, så jeg, der var mange 
der sagde, ”ej Liv, du husker at låse alt ind hver gang!”, og jeg var sådan, det skal jeg nok, men det skulle heller 
ikke være på sådan en måde, at man altid gik og tænkte, ”du stjæler, du stjæler”. Og så var de lige pludselig 
bare væk. Men så fandt vi dem, og så holdt vi, samlede alle og sagde, at men altså, hvis de er væk, så kan vi jo 
ikke lave det her mere, og det var sådan et sted hvor de kunne komme tre gange om ugen, sådan en klub hvor 
der var musik, og de kunne bare sidde og tegne og bare egentlig snakke. Det var ikke så meget det med at 
tegne, det kom bagefter, men det var egentlig bare at have et sted, hvor de kunne komme væk fra vold og 
alkohol og hvad der ellers var. Og så gik der lige en halv time, så dukkede den så op, så det var fint nok. Men 
det kunne jo sagtens være faldet i vasken ikke altså, så det var heldigt at alt gik godt. Altså. De ville jo også 
gerne. Jeg tror bare, at de skulle lige se om, hvis vi købte flere, så havde det gået jo.  
 
Louise: Ja ja, så havde de lige haft en dejlig masse t‐shirts.  
 
Liv: Ja ja, det er jo det, som de kunne sælge sikkert for gode priser også. Men det var også det, det var jo en 
anden gruppe man arbejder med, så det er jo ikke, altså, der er jo bare nogle ting, som er, som hører med eller 
sådan. 
 
Louise: Men hvad er dit indtryk af, sådan den store forskel på, nu har du været frivillig både i MS og i URK, 
sådan hvad forskellen er? 
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Liv: Jamen det er jo det der med, at der ikke er et ungdoms‐MS. Altså, det er uddannede, og det er også, det er 
jo fint, men det er uddannede primært, der styrer det. Så det er sådan, altså ældre, meget ældre end en selv 
ikke. Det vil sige, der er jo ikke det der, på den måde det hyggelige unge i det. Og meget er sådan ovenfra og 
ned ikke, ja, som du siger, måske lidt hierarki. Men altså, på en god måde, eller sådan, det er jo ikke... Men man 
føler ikke på samme måde, at man har den samme medbestemmelse. Men vi har snakket om nogle af os, 
måske at prøve at lave eller opstarte sådan en ungdoms, et ungdoms Mellemfolkeligt Samvirke. Det kunne 
være meget sjovt. 
 
Katrine: Men, nu siger du det her med, at du lavede det her t‐shirt projekt og sådan noget. Det fik du så lov til 
at lave. Men synes du, er det lige så let, på samme måde, det er det så ikke i MS og gå ind og? 
 
Liv: Jo, for det var faktisk, altså det var i Paraguay jeg lavede det, så det var ikke i Danmark. Jeg skrev bare en 
ansøgning, det er ligesom, alle kunne gøre det faktisk, så på den måde var det ikke gennem MS, eller sådan, jeg 
søgte bare pengene fra MS, og så lavede jeg det dernede sammen med to veninder der bor i Paraguay. Så det 
var på den måde. De donerede bare, hvor jeg så skulle komme tilbage og så skulle jeg så, ja for eksempel holde 
et oplæg eller sådan om MS sådan til gengæld.  
 
Louise: Men var du i Paraguay med MS eller hvad? 
 
Liv: Ja. 
 
Louise: Så er det ligesom dem der også har lavet den der reggaeton‐fest, at de får nogle idéer derude, og så 
nogle af dem bliver gjort til virkelighed og mange af dem bliver bare kun idéer, eller hvad? 
 
Liv: Altså MS prøver rigtig meget at lave sådan et ungdomsudvalg, de vil rigtig gerne have det, fordi når man 
kommer med nogle idéer, så er de også rigtig åbne for det, og der er to der er sat faktisk bare på frivillige eller 
sådan, så, lige så snart der kommer en idé, så skriver de til dig og de gør faktisk rigtig meget for at hjælpe dig 
med at få den igennem, ikke. Det dér med reggaeton‐festen, altså, vi fik rigtig meget hjælp derfra, fordi de 
hjalp os med at trykke alt gratis og sådan, og designede plakaten sammen med os. De var virkelig hjælpsomme. 
Så hvis man kan noget, så kan man også få det igennem på den måde. Men man, jeg tror at forskellen ligger 
også, som jeg savner lidt, det er, at man har ikke den samme kontakt med mennesker. Altså det er meget 
sådan indefra man laver meget arbejde, og det er også rigtig godt, det der politiske jeg snakkede om, det får 
man meget i MS, man laver demonstration, man laver indsamling og man prøver at lave sådan nogle 
happenings for at markere et eller andet med, for eksempel en EU ko får mere end en afrikaner. Eller, altså 
man laver sådan en helt masse ting, og det er også super fedt, men man er ikke sådan ude, ligesom man er, 
man er ikke ude på et asylcenter eller man er ikke ude på et kvindehjem og lave ting med børnene, der bliver 
slået, så det er sådan, der er stor forskel. Så jeg tror også det er derfor jeg er på begge dele, for jeg kan godt 
lide lidt begge dele, altså, man føler man rykker lidt politisk, men også at man egentlig ser, hvad er det for 
nogle mennesker jeg kæmper for, eller sådan. Så er det også bare dejligt at være sammen med dem, altså i 
stedet for at sidde foran en computer hele tiden, så skal du lave noget praktisk arbejde. 
 
Louise: Så du kan sådan se effekten af det du laver sådan mere med det samme i URK end du kan i MS? Altså, 
så tager du på asylcenteret og så har de haft en god søndag. 
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Liv: Ja, ja det kan man godt sige. Det er, hvor man så bagefter snakker om, ej nu er jeg så også med i Brorson 
kirken, det er jo også, hvor vi så bagefter egentlig laver noget politisk for at få dem til at have flere gode dage i 
Danmark. Så man prøver at lave sådan en blanding af begge dele. 
 
Katrine: Men altså i URK, der snakkede Vår om, at hun måske synes at det er lettere at få lov til at lave nogle 
projekter eller at man måske selv styrer det mere? 
 
Liv: Ja, man styrer det mere, det er måske, ja også fordi... Det er rigtig nok, det er lettere i URK ikke, altså også 
fordi, måske, det skal ikke igennem så meget papir, altså der er meget bureaukrati og det skal igennem den ene 
eller den anden og så skal man snakke med den person og man skal ringe til hende og så går der et stykke tid 
før de svarer. Det er sådan en laaaang proces ikke. Hvor det andet det er, at du er bare et par unge mennesker, 
som man indkalder til et møde og måske en snak med ungdomsbestyrelsen som er der, snakker om det og 
bliver enige om det, og igen, at man selv ordner alt, altså jeg kan virkelig godt lide det med, at du føler, okay 
hvis jeg ikke er der, jamen så sker det ikke. Eller sådan, du er nødt til at gøre noget i, du er nødt til at handle, du 
kan ikke bare sådan halvt være... Det der med at man bare, det er jo fint nok, men man kommer til det uden 
egentlig at vide, hvad er det, hvorfor står jeg egentlig her og råber. Man er der faktisk fordi du ved alt, og du 
står 100 % inde for, hvorfor du er der. Og det synes jeg er fedt, at man, altså, så går du ikke bare hjem ligesom 
og siger, nå så vender man tilbage igen... Du skal evaluere, og snakke om, hvad gør vi bedre til næste gang, du 
er der 100 % i hele processen. Men til gengæld så har MS altså også rigtig mange gode sådan hver mandag tror 
jeg nok, deromkring, måske hver anden mandag, der har de sådan noget hvor man kan komme og så har de 
oplæg om for eksempel Israel‐Palæstina og så har de haft om det der er sket i Pakistan og alle sådan nogle ting, 
så man på den måde også udvikler sin viden. Eller sådan, i forhold til hvad der sker rundt omkring, hvorfor er 
det egentlig der kommer flygtninge, og hvor kommer de fra. Så hører man historien om, vi har jo mange 
palæstinensere eller folk fra Syrien, deromkring ikke, så i MS hører man en hel masse om situationen der, men 
det er jo vigtigt, når man så skal arbejde med børnene, for de er jo meget stolte af deres nationalitet ikke, og så 
kan man faktisk snakke med dem om det, du kender præsidentens navn, du kender hovedstaden, bare det tror 
jeg, er virkelig vigtigt for dem ikke, at man... ”Ej ved du hvad han hedder?”,” ja”. 
 
Louise: Så du kan, det supplerer faktisk hinanden rigtig godt, at du sådan er begge steder? 
 
Liv: Ja. Men jo, det er rigtig nok, det er svært at få noget igennem i MS, også, de er jo ude, altså, de er jo også 
for at hjælpe men man føler bare ikke på samme måde, at man har så meget at sige eller sådan. 
 
Katrine: Men det hænger vel også sammen med, at MS er så meget større og måske ikke så baseret på det 
frivillige arbejde som URK? 
 
Liv: Ja, men det tror jeg. I MS, altså, der er mange ansatte, som har været uddannet i lang tid, og alt det her... 
Og det er jo også fint, for så lærer man også lidt, eller, altså så kan man jo, for eksempel hvis vi skal lave en eller 
anden fællesmail, og så sender jeg den lige først til ham og spørger, tror du det her, kan jeg hverve nogle med 
det her. Og så kan han jo gå ind og sige, altså du skal måske skrive det sådan og sådan, og så må vi jo snakke 
om, og så synes jeg lidt det mister det jeg egentlig, altså, så lærer man jo også noget af det ikke på en eller 
anden måde, men det er meget federe at man bare... Men jeg tror også at forskellen er også, som vi snakkede 
om lige før, at i Røde Kors, der får du, der ser du det bare at det sker, men der, der er det jo en meget længere 
proces ikke. Altså, jeg kan, det er jo, jeg kan godt sige, at vi vil gerne have en demonstration, men det kan 
faktisk godt blive en rigtig lang proces i MS, det kan det ikke helt i URK, for vi er ikke så mange, det skal 
igennem. Og vi siger bare, vil du så sørge for at ringe til politiet, sørger du for det og sørger du for det og okay, 
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så bliver det bare ordnet. Der skal du ringe til deres, de har en eller anden der står for, okay, hvad må MS sige 
ud og så før, så skal du ligesom sende den artikel som du har skrevet, også bare for at han skal sige, okay det 
her kan vi alle sammen stå inde for. Det er jo også fair nok. Og så, hvor vi bare egentlig vedtager, hvad står URK 
egentlig for. Det er os der bestemmer det ikke. Så skal vi sige... 
 
Louise: Fordi I er URK et eller andet sted ikke? 
 
Liv: Det er det. Så skal vi sige, skal vi gøre det for URK, altså for de flygtninge der er i Brorsonkirken, eller bliver 
det så pludselig politisk, for det skal det heller ikke, vi må ikke være farvede eller noget vel. Så er man faktisk 
med i den debat, om hvad vil vi stå for i stedet for at nogle bare siger, det skal du slet ikke blande dig i. Nå okay, 
men du har ikke fået lov til egentlig at diskutere det, eller forstå hvorfor. Så på den måde er der stor forskel. 
 
Katrine: Jamen er vi så ikke ved at være igennem? 
 
Louise: Jo, det er gået ret hurtigt. Jeg sad lige og tænkte på noget, jo det er bare sådan helt praktisk, nu, vi har 
været inde i URK her på Frederiksberg og hilst på og set sekretariatet her. Og vi kunne fornemme der var, i 
hvert fald nogle der var ansat her, den i Roskilde, er det kun frivillige eller er der også nogle ansatte derude? 
 
Liv: Ikke i vores gruppe i Roskilde nej. Men vi kan, vi bruger jo altså sekretariatet herinde. 
 
Katrine: Der er vel kun det ene sekretariat, der er vel kun de otte for alle lokalgrupper i hele landet så? 
 
Liv: Ja, så er det dem man spørger om, okay for eksempel med første hjælp ikke, det er jo vigtigt at vi har 
førstehjælp for at vi kan, må køre dem. Så er det dem der siger, okay vi kan skaffe en til at holde et oplæg eller 
sådan til at lære jer det for billige penge, eller gratis, det kommer an på ikke... Så man bruger meget dem, men 
de kan ikke, de kan ikke sige så meget ud til os, fordi, det er igen med ressourcer, og de ved ikke helt hvad vi 
har mulighed for eller sådan ikke. 
 
Louise: Men I har sådan fysiske, I har sådan et kontor i Roskilde som I hører til hos? 
 
Liv: Ja, vi har et lokale, et rigtig flot lokale faktisk, sådan med køkken og toilet og kontorrum og mødelokale og 
ja, vi har et rigtig godt lokale. 
 
Louise: Men der er ikke nogle der sidder derinde, som er der sådan fast, fuldtid? 
 
Liv: Nej. 
 
Louise: Okay, det havde jeg bare bildt mig selv ind, ja okay. 
 
Liv: Altså ikke i vores gruppe, det kan godt være der kommer nogle, men så er de ikke med sådan på den måde 
i Ungdommens Røde Kors, som vi er. 
 
Katrine: Deler I det med Røde Kors så i Roskilde? 
 
Liv: Det kan være de bruger det samme, ja de bruger nok de samme lokaler, eller vi bruger deres lokaler. 
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Katrine: Okay. 
 
Liv: Ja, det må vi gøre, ja det gør vi. 
 
Louise: Ja, det var egentlig lidt det tror jeg. 
 
Katrine: Ja, vi har været gennem det hele synes jeg. 
 
Louise: Men tak i hvert fald. 
   
Liv: I MS der har vi også et vildt godt initiativ, der er de lige kommet med noget, igen for at lave noget socialt 
med de frivillige, sådan et fodboldhold, når jeg lige kom til at tænke på det. Der spiller vi sådan en 
firmandsturnering, der har vi spillet mod SAS og fængselsbetjente og så skal vi, de har også spillet mod SF, der 
var jeg ikke med, men sådan, det er jo vildt fedt altså initiativ, det tror jeg også sådan for at hverve flere 
frivillige, så altså man skal være frivillig i MS for at kunne komme med. Og det er jo vildt sjovt, så træner man 
sådan en gang om ugen og så tager ud og spiller kamp og så... 
 
Louise: Så I får lavet noget socialt, som overhovedet ikke har noget med noget politik eller noget at gøre? 
 
Liv: Intet at gøre nej, slet ikke. 
 
Katrine: For at styrke jeres sådan fællesskabet eller bare at? 
 
Liv: Ja, også det, for så har man lyst til at være der, og det bliver hyggeligere og man kender hinanden og så 
mødte man lige, og så i går så mødte jeg lige til Sankt Hans, så mødte jeg nogle af dem, og det er vildt hyggeligt 
at man sådan kan tage op at snakke, ej tak for kampen, at hver gang man møder hinanden, så skal det ikke kun 
lige dreje sig om. Altså, man kan ligesom snakke om nogle andre oplevelser man har haft ikke. Det prøver, MS 
prøver rigtig meget nu og lave det til unge, og det er jo klart altså, de har jo... 
 
Katrine: Så du synes der sker nogle forandringer derinde? 
 
Liv: Ja, det gør der helt klart. Det synes jeg. 
 
Louise: Det er måske også fordi de har indset, at det rent faktisk er vigtigt, at de har den ... Jeg er jo også nødt 
til at please dem på en eller anden måde. 
 
Liv: Jo jo, de prøver også at arrangere sådan nogle fester når der sker noget, så går de ud sådan, hvornår var 
det, fastelavn tror jeg, der havde de sådan en karnevalsfest, så når der sker noget, så bruger de også deres 
lokaler til sådan et socialt sted og ikke kun politik og arbejdssted ikke.  
 
Katrine: Ja, så det har også helt klart gjort en forskel at de har fået de store nye lokaler? 
 
Liv: Ja, det har det. Ej men det har det. Der er rigtig mange ting, der har ændret sig efter at de har fået de 
lokaler. 
 
Louise: Okay, fordi de fysisk har mere plads til at gøre det? 
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Liv: Ja ja, og til at få alt ud som de sikkert har snakket om i mange år ikke, nu har de selv plads til at kunne, 
ligesom ledertræningsseminaret og... Det var jeg også med på, det var jo helt fantastisk. Det gjorde de godt. 
 
Katrine: Ja, der er bare nogle andre rammer for det nu, som gør det muligt? 
 
Liv: Ja. Måske er det også først nu, at man begynder at snakke om at lave noget ungdoms‐noget fordi der, 
måske fordi det først er nu, at der er mulighed for det ikke, og at rammerne er der til det, og man kan måske få 
sit eget lokale og sådan nogle ting ikke. 
 
Katrine: Men det er noget at MS også bakker op omkring, at der bliver skabt? 
 
Liv: Ja, det er noget de snakker om i hvert fald, altså jeg ved ikke helt hvor, om det... 
 
Katrine: Hvor opstod idéen? Var det iblandt jer eller? 
 
Liv: Det var, ja det var det. Faktisk den dér gruppe som vi i, dengang der var ”Giv jord til mor”, der var vi sådan, 
”årh nu er det snart færdigt, hvad skal vi så?”, og så snakkede vi om, vi havde faktisk en hel masse idéer, som vi 
rigtig gerne ville snakke om. Sådan noget forskellighed i Danmark, altså sådan, hvad er en dansker eller sådan 
ikke også. Og hvad kan andre egentlig bidrage med til Danmark, i stedet for kun at tænke, at de ødelægger 
vores kultur, og så tænke hvad gavner de egentlig med? Eller sådan. Lave et eller andet kampagne mod det, 
altså sådan. Så, også kunne man jo, så kunne det være fedt, hvis man lige kunne have sit eget udvalg eller 
sådan, altså sin egen Ungdommens Røde Kors, hvis man kunne få ført det igennem, lave et eller andet på 
Rådhuspladsen med en masse sådan boder fra alle mulige lande med mad og dans og musik og... Og så sådan 
lave sådan noget, jeg er en dansker og så står der en muslim og en fra Afrika og en, altså alle mulige farver og 
sådan. Jeg er dansker og jeg er født i Danmark. Sådan så man ikke bare forbinder hver gang man hører ordet 
dansk med noget der sådan, altså fordi, selvom man er født i Danmark og har en anden farve, så bliver du 
stadig kaldt indvandrer eller sådan. Især nogle i hvert fald. Altså, det gør man jo lidt selv, nå hvor kommer du 
fra, jamen jeg er fra Danmark Så hvis man spørger, hvor kommer dine forældre fra eller sådan ikke. Så lave et 
eller andet sådan en diskussion eller debat om det, det kunne jo være for fedt at føre igennem. Det har vi 
snakket om. Men nu er det jo sommerferie, og så kommer det, så skal alle starte på uddannelse. Det bliver 
måske først til jul ikke, eller sådan. De dér kolde måneder, at det begynder... 
 
Katrine: Men idéen er der. 
 
Liv: Ja ja, og jeg tror også kræfterne er der på et tidspunkt. 
 
Louise: Kan det så bruges til at der måske, at der kommer den café dernede som måske også kunne danne 
noget grundlag for at så havde man måske også et sted hvor man kunne komme, altså? 
 
Liv: Nåh, den café MS har? 
 
Louise: Ja... 
 
Liv: Jo, helt klart. Så kunne man også holde sine møder der, eller bruge det ja. 
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Louise: Der kommer vel også, det er vel også unge frivillige, som kører den ikke? 
 
Liv: Jo. Det er det nemlig. 
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Bilag H 
 
Transskribering af interview med Vår, onsdag den 24. juni 2009 
 
Louise: Det er mig der snakker og Katrine der kommenterer, sådan har vi gjort det hver gang. Du må gerne lige 
præsentere dig selv, sådan at vi har en profil på dig med sådan navn og alder og uddannelse og hvad du laver 
nu og sådan noget. 
 
Vår: Okay, jeg hedder Vår I Dali, jeg er født på Færøerne og min familie bor faktisk det meste af det stadig på 
Færøerne. Jeg er 21 år og blev student i 2007. Og skal jeg lige fortælle hvad jeg har lavet efter eller bare sådan? 
 
Louise: Det må du gerne. 
 
Vår: Jamen, der arbejdede jeg et halvt år, og så har jeg været i Guatemala, det var så med Mellemfolkeligt 
Samvirke bagefter. Og i næsten et halvt år og lave projekter dernede på en højskole i El Salvador, og så har jeg 
arbejdet lidt igen og så har jeg været i Zimbabwe og Sydafrika og så er jeg lige kommet hjem for halvanden 
måned siden. Og nu er jeg vikar i en institution og så er jeg med i sådan et vikarbureau, et tjenervikarbureau, så 
jeg serverer sådan om aftenerne nogle gange og forskellige steder. Jeg bor på Nørrebro faktisk, sammen med 
tre veninder, eller min søster og så to andre, Amila for eksempel. 
 
Louise: Ja. 
 
Vår: Ja. Yes. 
 
Louise: Har du så planer om at skulle i gang med at læse videre eller? 
 
Vår: Ja, hvad hedder det, jeg skal tage matematik som suppleringskursus her fra juli til august, så ja, min 
sommerferie bliver lidt ligesom jeres måske. Og så skal jeg læse samfundsvidenskab. Men det kræver bare, at 
man har det på B. Men det fik jeg ikke, jeg var på den gamle ordning nemlig.  
 
Louise: Okay. 
 
Vår: Så, så skal jeg læse samfundsvidenskab. 
 
Katrine: Men det starter du på til september så eller? 
 
Vår: Ja, altså faktisk allerede den 24. august tror jeg. Så det er lige når jeg er færdig, så ... 
 
Louise: Det er fordi der ligger intro‐uge der, ikke? 
 
Vår: Ja, jeg tror det er sådan, ja. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Så har jeg har to sabbatår. 
 
Louise: Det har du også udnyttet rimelig godt synes jeg. 
 
Vår: Ja... 
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Katrine: Ja, du har været vidt omkring. 
 
Vår: Ja, det har været rigtig dejligt. Det har passer perfekt, så er man klar. 
 
Louise: Fantastisk. Men hvor stammer dit kendskab til URK så fra? 
 
Vår: Det var, hvad hedder det, altså, URK, det er så Ungdommens Røde Kors, Røde Kors har jeg samlet ind for 
siden jeg var 11 eller et eller andet, lige fra man kunne sådan forstå det ikke. Mig og min søster, vi har altid 
meldt os til og så har vi altid sagt sådan, mor vi skal samle ind og så er vi gået ned at samle ind og så har hun 
bare sådan tænkt okay, og så været med endnu engang og andre gange har hun så ikke kunnet eller sådan 
noget. Men så Ungdommens Røde Kors, det var da jeg begyndte i 2.g. Lige da jeg begyndte, så var jeg frivillig i 
en lektiecafé. I 1. g var jeg nemlig frivillig på et plejehjem, Bernadottegården, besøgsven, og så ville jeg gerne 
prøve noget med sådan, altså, lidt mere spræl i, ikke. Og så, så var jeg så med i lektiecafé og så på Avnsstrup 
Asylcenter. Og det var så to gange om ugen, men jeg var en gang om ugen det ene sted og sådan hver 14. dag. 
Altså, det blev lidt meget, så hver 2. søndag med Avnsstrup. Og det har jeg så faktisk været hele vejen i 
gymnasiet og så da jeg blev færdig, så stoppede jeg så i lektiecaféen, men så er jeg stadig med Avnsstrup. Og 
jeg var kasserer en overgang også for Ungdommens Røde Kors, så... 
 
Louise: Hvordan kan det så være, at det lige præcis var Ungdommens Røde Kors du endte med?  
 
Vår: Det var faktisk fordi de kom ud på gymnasiet og fortalte sådan til morgensamling omkring hvad de lavede 
og så meldte jeg mig, så gik jeg op og altså skrev, man kunne skrive sin mail og sit telefonnummer og sagde, at 
jeg ville gerne komme til et møde. Og så kom jeg til et møde, og så synes jeg det var rigtig fedt, fordi det var 
meget sådan op til dig selv, hvor meget du kunne, hvor mange timer, og du, de havde, der var mange 
forskellige ting kørende, så du kunne sådan selv bestemme. Og så var det i Hedebroparken sådan lige ved siden 
af. Og så tænkte jeg, så var det jo meget nemt og så gå over og bare lige bruge sådan to timer på at hjælpe 
nogle med nogle lektier og bare sådan hygge lidt. Så det var... 
 
Louise: Så du havde ikke, altså nu ved du, ja du var på det dér plejehjem også, men havde du overvejet andet 
ellers, eller var det bare fordi de lige kom forbi? 
 
Vår: Nej altså, så er det fordi det er Røde Kors, og det tror jeg, man kender jo dem ikke, og så kan jeg godt lide 
at arbejde med tosprogede og flygtninge og jeg synes det er rigtig interessant i forvejen. Jeg ved Red Barnet har 
også en masse projekter i Roskilde, Red Barnets Ungdom, og så er der også, dem kan jeg ikke huske, de har 
også sådan nogle idrætsprojekter, hvor de tager ud med også tosprogede børn, jeg kan ikke huske hvad den 
organisation hedder. Og det synes jeg også det var ret spændende, men på grund af, at jeg fik en knæskade, så 
kunne jeg ikke. Jeg tror også, at det havde været ret sjovt. Så er det bare med en gruppe ud hver torsdag, der 
spiller, altså til deres træning er med dem bare ikke. Og træner med dem og... Det er sgu også sjovt.  
 
Louise: Så det er også, altså, så det er sådan børnene, du synes er sjovt at gøre noget for? 
 
Vår: Ja, men det er det helt klart. Det var også hyggeligt på plejehjemmet, men jeg har bare fundet ud af, at det 
slet ikke, altså, jeg kan rigtig godt lide børn og at arbejde med dem. Og unge. 
 
Louise: Hvordan opfatter du så strukturen i URK? Er der langt til toppen, eller har man noget at skulle have sagt 
som frivillig også, eller hvordan? 
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Vår: Altså, det synes jeg helt bestemt man har. Nu sad jeg så selv i bestyrelsen fordi jeg var kasserer og blev så 
repræsentant med en anden i altså Røde Kors bestyrelsen i Roskilde. Og der er, de var rigtig, der er stadig rigtig, 
jeg har været med nogle gange, selvom jeg ikke er ikke, de er rigtig søde og man får aftensmad, man kommer 
og spiser aftensmad først inden man holder mødet og så snakker man bare, og så er de altid, stiller altid 
spørgsmål og hvordan går det med det og det og er meget venlige til at give penge altså sådan donere hedder 
det så, ikke, hvis vi har, eller mangler nogle penge, eller har en rigtig fed idé, så er de rigtig gode til at støtte 
det. Og jeg synes der er rigtig god forbindelse der. Det, også kulturen i selve Ungdommens Røde Kors synes jeg 
også er rigtig god at arbejde med... 
 
Katrine: Men det andet du snakkede om, var det Røde Kors så? 
 
Vår: Ja, i Roskilde bare. 
 
Katrine: Okay. 
 
Vår: Deres bestyrelse også. De laver noget på, for eksempel, der var jeg med som vikar også i 2. og 3.g for 
voldsramte kvinder, så hver onsdag så laver de mad kvinderne, eller de voksne i Røde Kors og så os unge, vi 
tager os så af børnene, altså tager dem ind ved siden af. Eller enten ud hvis det er godt vejr eller hvis det er 
dårligt vejr ind ved siden af og lave nogle lege eller se en film eller sådan et eller andet ikke. Og så kan deres 
forældre få lov at hygge sig. Så vi laver sådan noget samarbejds‐ også altså med, eller det er det eneste 
samarbejde vi har faktisk med dem på den måde ikke, med et projekt.  
 
Louise: Men det har så også været Ungdommens Røde Kors som Roskilde afdeling du så har været i? 
 
Vår: Ja, det har kun været, ikke i København. 
 
Louise: Nej okay. 
 
Vår: Det har kun været i Roskilde. Fordi jeg gik på gymnasiet der, og så har vi det godt socialt, så jeg er ikke 
flyttet endnu. Selvom jeg overvejer det, fordi nogle gange er det lidt en lang tur, ikke at tage den. 
 
Louise: Så du, altså, så du har også været sådan meget med også med det sociale og deltaget når der sådan har 
været noget der eller hvad? 
 
Vår: Ja, det tror jeg helt klart er rigtig vigtigt faktisk, hvis man skal, for også både fordi, altså nu var jeg kasserer, 
så vi diskuterede meget hvor mange penge vi skulle bruge på altså frivillige og hvor mange penge, altså sådan 
skal bruges på børnene eller sådan, hvordan vi skulle dele det op, og der prioriterede vi klart, at man, altså vi 
går ikke ud og køber sådan aftensmad for sådan, men vi køber måske spaghetti og kødsovs eller lasagne eller et 
eller andet nemt også. Og så laver vi det sammen og spiser inden mødet og siger vi, at vi har måske en time til 
det, og så starter vi mødet, uanset, altså så må man bare, det skal være. Men så har vi bare en time til at 
snakke af, og det tror jeg er rigtig godt, især med piger og sådan. Så sidder vi bare og snakker om alt muligt. 
Ikke noget om det rigtigt vel, fordi bare hvad man går og laver og sådan noget, og så bagefter, så tager vi så det 
alvorlige. Og det synes jeg fungerer rigtig godt. Og det synes jeg er rigtig vigtigt, at man... Så er vi i sommerhus 
en gang om året, i et sommerhus. Vi har været i Lalandia engang, det ved jeg ikke lige hvorfor vi valgte det, 
men det var ikke mig der arrangerede det, men så har vi. Man kan jo ikke rigtig nå at bade, der kommer alle 
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mulige foredrag og alt muligt ud og det diskuterer vi rigtig meget. Og det er rigtig, det koster jo også lidt, fordi 
der betaler man 100 kr. hver, og det er bare sådan lidt symbolsk og så er det fra, som regel fra fredag til 
søndag. Men man kan godt komme lørdag til søndag, hvis man ikke kan hele weekenden. Og det har vi også 
valgt at gøre, for om aftenen, så hygger vi os bare sammen og sådan hele dagen så er der sådan et program og 
så ... Det er også for at alle lærer hinanden at kende og sådan. 
 
Louise: Er der sådan generelt god opbakning omkring sådan nogle? Altså, er I mange af sted eller er det sådan 
den samme klike? 
 
Vår: Ja, det har været, faktisk har der været rigtig mange af sted indtil i år, men det tror jeg er fordi mange af 
dem der har været meget med, de har været ude at rejse, fordi de lige er blevet færdige, ligesom jeg også var 
ude at rejse jo. Og ellers har de været til eksamener nu og sådan. Der har været rigtig meget eksamener, så det 
lå et lidt dumt, altså, måske også en dum weekend, lige ved eksamenstiden og... Før var der ikke så mange, så 
jeg tror det er derfor. Ellers generelt synes jeg der er rigtig god opbakning. Vi skal for eksempel mødes tirsdag 
efter festivalen, og der tror jeg, at der indtil videre er ni eller sådan noget, der har sagt, at de kan komme. Og 
det er jo meget godt. Især når det er lige efter festivalen og i sommerferien. Så... 
 
Louise: Men hvor mange er I, har du en idé om hvor mange, altså, der er at tage af i Roskilde afdelingen, hvor 
mange er I derude? 
 
Vår: Vi har været rigtig mange, men der, lige nu er vi faktisk få tilbage i, som er sådan. Vi er mange som er med, 
men dem der sådan kommer og engagerer sig, der er ikke så mange tilbage. Men jeg tror de kommer nu, altså 
igen sådan. De har bare været af sted med eksamener og ude at rejse og sådan noget, så det har været lidt 
svært og sådan... Men jeg tror de kommer, eller det gør de, de har sagt, at de kommer tilbage. De skal bare 
have overstået. Så jeg tror efter sommerferien, så er vi tilbage igen, som det plejer. 
 
Louise: Okay. Kan du sige sådan nogenlunde tidsforbrug på hvor meget du sådan bruger på det? 
 
Vår: Nu er jeg jo faktisk kun i Avnsstrup, og der er for eksempel i søndags, tog vi derud og der tog vi af sted og 
så hjemmefra halv ni og var først hjemme kl. fem. Fordi jeg skulle ud på Avnsstrup og hente dem, vi tog i 
Valbyparken til en naturlegeplads. Og en anden gang, der tog vi også samtidig af sted, for der ar vi på sådan 
noget Gimle et eller andet, der var sådan et arrangement for dem der. Så det er kun de der søndage, hvor jeg 
så bruger fra om morgenen og så til om aftenen. Og så er der nogle møder engang i mellem. Det er ikke sådan 
helt vildt mange timer jeg bruger på det synes jeg. 
 
Louise: Hvad har din motivation egentlig været for at melde dig som frivillig? 
 
Vår: Hvad hedder det, jeg har, det har vi faktisk lige snakket om også, hvorfor man er frivillig og sådan noget. 
Det er lidt svært synes jeg, fordi det kommer til at lyde så, eller sådan, så waha, men det er fordi, at jeg tænker 
bare at jeg kan rigtig godt lide at hjælpe og jeg synes især, at den gruppe vi henvender os til har enormt brug 
for... Især Avnsstrup børnene, men også bare tosprogede børn generelt har rigtig meget brug for at komme ud 
og mikse sig. Vi har lavet integrationsprojekter med andre skoler i Roskilde, og så inddrager man børnene eller 
hvad man skal sige, og prøver at lave sådan nogle dansesange, hvor de laver en serie sammen, for at skabe 
sådan en, jeg ved ikke, et venskab, et bånd mellem dem ikke. Fordi, som jeg ser det, så synes jeg ikke, at 
Danmark generelt. Vi bliver bare mere og mere splittet eller isoleret i grupper og sådan noget og har ikke så 
meget forståelse for hinanden og det synes jeg, at Røde Kors er rigtig god til at prøve at få igennem, de 
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projekter vi laver. Altså med Avnsstrup i søndags, der var vi også ude med Kongelunden og Gribskov og de 
andre sådan centre, og så mødtes vi bare alle sammen der. Også bare folk de kan se sådan, møde deres andre 
venner, for de er jo flyttet flere gange rundt. Og så også bare for at skabe sådan et netværk og vide, at der er 
andre i deres situation. Men vi har også snakket om at tage at gøre det, og så kontakte sådan skoler og spørge 
om de har lyst til, at vi skal lave noget sammen. Jeg tror at det er det min motivation er, at det bare er rigtig 
dejligt at hjælpe og så... Det vil jeg gerne gøre. 
 
Louise: Ja. Hvad med i forhold til sådan noget, få noget erfaring eller nogle kompetencer, som du sådan kan 
bruge fremover. Er det noget du har tænkt over? 
 
Vår: Altså, man lærer helt sikkert rigtig meget. Jeg tænkte ikke så meget da jeg startede, over sådan min 
fremtid. Jeg vidste, at det var det jeg ville arbejde med, og så tænkte jeg bare, så er det rigtig fedt at komme i 
gang og så lærer man en masse, ikke? Og så har jeg, altså det har man selvfølgelig gjort, fordi vi har været til. Vi 
har også været til supervision og sådan noget, og havde bare en masse kurser omkring hvordan man snakker 
til, hvordan man skal tale til de her børn, fordi de har oplevet nogle forskellige ting, og hvordan man skal 
imødekomme dem og sådan noget. Og det lærer man jo helt sikkert rigtig meget af. Og det, altså der er det 
givende, rigtig givende og lærerigt. Så jeg tror helt klart, at man kan bruge det fremover sådan. 
 
Katrine: Så du synes, altså URK tilbyder mange kurser og så videre? 
 
Vår: Det kan vi gøre. Det handler bare om, at hvis vi siger, at vi vil rigtig gerne have en, der skal ud at fortælle 
om det her, så skal vi bare finde den person. Vi skal selv gøre det. Vi har budget til det, og vi kan også få, altså 
sådan søge om det. Man kan sagtens, altså hvis man har, hvis man vil have nogle til at komme ud. 
 
Katrine: Okay. 
 
Louise: Har du så selv været med til at skaffe andre frivillige til URK efter du selv er blevet frivillig? 
 
Vår: Ja. Det har jeg. Bare sådan venner og sådan noget. Også, men altså også at stå ude på gaden, på Roskilde 
gågade. 
 
Louise: I har været ude at hverve direkte? 
 
Vår: Ja, det har vi. Jeg har ikke været på gymnasier faktisk, det er der nogle der har. Men der har jeg ikke været. 
Vi har selv arbejdet al den tid jeg gik på gymnasiet, så skal det være hvis man er studerende. Så er det meget 
smart tænker jeg, så har man jo ikke altid sådan forelæsninger og sådan. Så var det dem der gjorde det, dem 
der kunne. 
 
Louise: Føler du så at URK værdsætter det du gør, altså er de gode til at rose jer for jeres gode indsats eller 
hvordan? 
 
Vår: Altså det er de i bestyrelsen, hvis du er til mødet. Men jeg synes ikke man får nogen, sådan, dem der ikke 
er til mødet, de får så ikke noget. Så er det vores opgave at sige sådan, ”prøv at høre, I blev rost”. Eller sige det 
sådan. Det synes jeg også, sådan, det er rigtig vigtigt. Altså, få det fortalt videre. Men vi har sådan haft og har 
stadig sådan en lidt flad struktur. Det er fordi vi lige har fået ny formand, og så er det meget på lige fod. Altså 
alt sammen er meget sådan, hun er, alle ved jo godt, at det er hende der er sådan lidt over dem, men det er 
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ikke fordi, man mærker det ikke, man snakker med hende som om hun er, der er ikke noget sådan hierarki eller 
noget. Det synes jeg slet ikke. Hun er rigtig. Hende den gamle, jeg kender ikke hende den nye så godt, hun er 
helt ny. Men jeg kunne rigtig godt lide hende den anden. Og der er man bare, det er sådan et venskabsforhold. 
Altså. Så man, men derfor så har vi haft de supervisionstimer, hvor rosen kommer. Og det har været rigtig godt 
for os at have dem, fordi, der kom mange ting ud, som åbenbart, man har haft noget inden i sig selv, man 
måske ikke har været klar over eller nogen måske bare ikke lige har fået sagt og sådan noget. Så har man haft 
det, og så er man ligesom... 
 
Katrine: Hvad er supervision helt konkret? 
 
Vår: Det er, at der kommer en person ned og så skal man, der er forskellige måder at gøre det på, men så skal 
man, som vi har gjort det, så kommer jeg for eksempel ud til jer hvis I har problemer med jeres gruppearbejde 
eller bare gerne vil forbedre det. Der behøver ikke at være noget sådan konflikt. Og så snakker vi om en 
episode du har haft eller noget der går dig på, for eksempel hvis der er en der altid kommer 10 minutter for 
sent eller, det kan være sådan en rigtig bagatel eller et eller andet, og så ser du kun mig og du må ikke sige 
noget og du må heller ikke kigge på hende, hvordan du har det med det ikke, og så bagefter, så skal du så, 
ligesom alle også, og så skal vi så fortælle. Vi må ikke sige, ”ej det synes jeg ikke”, det må vi aldrig, det skal vi 
aldrig sige, men vi må bare sige hvordan man selv opfatter det og så stiller hun nogle spørgsmål, sådan, nå men 
kan I forstå eller at hun reagerede sådan og hvorfor og hvad kunne man have gjort anderledes her. For det er jo 
ikke noget der er forkert ved det hun har sagt. Så det er sådan meget, lidt det der girafsprog og sådan. Men det 
er rigtig, jeg synes det er rigtig, i starten så sad man sådan lidt, ”nå okay, det kan vi godt prøve”, men så har det 
faktisk været rigtig givende. 
 
Louise: Så det er bare sådan lidt, ja, det bliver sådan lidt mellemmand i noget konflikthåndtering eller hvad? 
 
Vår: Ja, lige præcis. Og fordi det er svært især fordi vi har, der kan være nogle voldsomme episoder med 
børnene. Altså de kan virkelig være, ja, strenge eller sådan, ikke? Og man kan have en ubehagelig oplevelse, og 
især med de ældre drenge, fordi, der er, de har jo ikke respekt på samme måde for piger. Så du kan nærmest 
bare stå sådan rigtig magtesløs og bare ikke ane hvad du skal gøre. Og så er det rigtig vigtigt, at vi bakker 
hinanden op. Og hvordan gør vi så det? Og så, det er, og så snakker man om sådan nogle episoder, hvor man 
har haft en ubehagelig oplevelse eller hvor man føler at nogen ikke har bakket ordentligt op, eller har måske 
gået hen og sagt, du skal lade være med at sige sådan. Og det må man aldrig gøre foran den person. Vi 
snakkede om sådan hvordan skal vi reagere og sådan retningslinjer konkret, hvordan gør vi i sådan nogle 
situationer. Det synes jeg har været rigtig godt. Altså så ved man sådan. Bagefter kan man sige, det var sgu ikke 
lige godt gjort det der, men ikke foran personerne, altså det er så vigtigt. 
 
Katrine: Så det giver jer nogle gode redskaber til de aktiviteter I...? 
 
Vår: Ja, lige præcis. Det giver os rigtig gode redskaber. 
 
Louise: Jeg kom lige til at tænke på. Er der så sådan noget, nu snakkede du om at du altid har været i Roskilde, 
så der er det bare sådan blevet ved. Men laver URK ellers noget hvor det sådan er på tværs af afdelingerne, 
eller har man bare kun kendskab til sin egen? 
 
Vår: Altså, vi har for eksempel været på rundtur, hvor vi har været rundt og set de forskellige centre. Det er de 
frivillige sammen, og så spist sammen. Og så havde vi så aktiviteten i søndags, hvor alle var samlet. Og vi vil 
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rigtig gerne. Der er et netværk hvor man, hvor der er en hver repræsentant for hver gruppe, som, jeg kan ikke 
huske hvad den gruppe hedder faktisk, om den bare hedder asylgruppen, men de mødes i hvert fald og snakker 
om og fortæller om hvordan det går de forskellige steder og aftaler sådan nye projekter, der skal gøres 
sammen og sådan noget. De blev også inviteret, vi havde engang inviteret dem til Gimle til et danseshow vi 
havde, hvor de kom ned og så, altså det var sådan breakdance og sådan noget sejt dans for drengene og 
pigerne og sådan noget, og så kom de alle sammen ned børnene. Så, men det er klart, Sandholm der har, altså 
de fleste børn og den største gruppe altså. 
 
Louise: Men er det så, har hver, altså, har Ungdommens Røde Kors i hovedstaden, har de så et asylcenter de 
tager sig af, og så har Roskilde et andet asylcenter eller, er det sådan det er delt op eller hvad? 
 
Vår: Ja, lige præcis ja. 
 
Louise: Okay. 
 
Vår: Så man... For Avnsstrup ligger tæt på Roskilde. Og så Gribskov ligger ved Hillerød tror jeg, derude ikke. Og 
så er der, der er en gruppe der, der er med dem. Så det er sådan... 
 
Katrine: Men så er det en ansvarlig, hvad hedder det, en leder af gruppen, som så har kontakt til de andre 
grupper, eller hvordan? 
 
Vår: Ja faktisk, den overordnede leder, hun er så leder for alle grupperne. Eller ikke leder, men sådan, hun 
prøver sådan at have styr på det hele, og så i hver gruppe er der så en tovholder, eller man kan kalde det en 
leder, i hver gruppe en asylansvarlig kalde vi det og lektiecaféanvarlig, og de skal så kommunikere med lederen. 
Og det er så dem der mødes når vi har bestyrelsesmøde, altså Ungdommens Røde Kors bestyrelsesmøde. Så 
det er alle de ansvarlige der mødes, og så er der en i asylgruppen, som, det behøver slet ikke at være den 
ansvarlige, som er med i en anden gruppe, og hos os er det ikke den asylansvarlige, det er en anden pige, der er 
med i den gruppe med de andre asylcentre.  
 
Louise: Okay. Så kunne vi godt tænke os at vide lidt om, hvordan sådan kommunikationen foregår i, altså i URK. 
Har I sådan nogle mailinglister eller har i noget intranetside eller hvordan fungerer det? 
 
Vår: Ja, vi har intranet, men der er, for eksempel mig, altså jeg ved ikke, jeg bruger det aldrig. Jeg synes det er, 
jeg ved det ikke. Det er det der med, så går man på mail, og der er så mange sider man skal ind på, og man skal 
også åbne den og tjekke ikke, og så får man det aldrig rigtig gjort. For hvornår gør man så det? Derfor, jeg 
bruger altid mail. Og det tror jeg vi, og jeg får alle deres meddelelser på min mail også, og det tror jeg faktisk de 
fleste gør, og så sender jeg til dig og så får de dem til deres mail. Men vi har sådan noget asylgruppe, så sender 
du en mail ud og så får alle i asylgruppen og lektiecafégruppe, så kommer alle, altså sådan. Og så har vi en til 
hele Roskildegruppen, hvis du skal sende til alle. Så det er sådan delt ind.  
 
Louise: Men det er ikke sådan at man bliver totalt spammet med ting der ikke er interessante for en selv? 
 
Vår: Nej, nej, hvad hedder det, det har du måske hørt fra MS? 
 
Louise: Nej, det, ja, det ved jeg ikke. Jeg tænkte bare sådan generelt med mail. Man får jo rigtig meget hver dag 
og det er altså ikke alt sammen der er lige aktuelt for en selv vel... 
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Vår: Interessant... Nej, det synes jeg slet ikke vi gør. Hvad hedder det, det er fordi jeg synes det er spændende 
måske, jeg, vi, jeg får også rigtig mange mails fra Mellemfolkeligt Samvirke, men jeg kan godt lide, altså, det er 
sådan pressemeddelelser og sådan noget ikke, og jeg kan rigtig godt lide at høre, hvad deres synsvinkel er på 
det, og læse om sådan, så får man forskellige synsvinkler på det. Men jeg har godt hørt, at der er nogle der har 
sagt, at det... Men så handler det bare om, at hver gang du får en mail, så står der ophæv abonnementet eller 
ophæv, et eller andet du kan trykke på, og så melder du dig ud. Altså, så det skal man bare gøre. Og så gør du 
det, og så kommer der en anden mail du skal bekræfte, og så er man ude. Så det er ikke så slemt, altså jeg 
synes ikke det er så slemt hvis man bare gør det. Så er man ude af det. 
 
 
Louise: Fungerer det med de her, om man, det er ikke sådan at man er indkaldt til et møde via en eller anden 
mailingliste, og så er det kun fire der har fået den, eller? 
 
Vår: Jo jo, sådan kan det også være nogle gange. Altså. Jeg synes, at det har det været, men jeg tror det er 
blevet bedre nu, altså min opfattelse er, at nu altså er det blevet bedre. Men tit, så har vi jo også, så snakker vi 
ud over det ikke. For eksempel har jeg lige, Tine har skrevet til mig, og så siger vi bare, ”nå men husk så ses vi 
der, eller husker du det”, eller et eller andet sådan… Så vi snakker lidt udenom også, og jeg tror på den måde, 
så går det sådan lidt rundt.  
 
Louise: Så du har også sådan private venner, som du har mødt gennem URK eller hvordan? 
 
Vår: Ja, som man er blevet. Jeg tror, så er man med til fødselsdage og sådan noget engang i mellem. Men vi er 
meget forskellige i vores gruppe. Altså, alle sammen er også, altså. Det er lidt et sjovt, det er det der gør det lidt 
sjovt. Vi er alle sammen meget forskellige typer. Og laver forskellige, altså studerer forskellige steder og, ja... 
 
Louise: Men er det generelt sådan rimelig blandet i URK? Hvem, altså, der er ikke sådan fast profil sådan? 
 
Vår: Ej ikke, jo altså, piger ikke? Piger og så gymnasiet. Det er, næsten alle har været på gymnasiet og jeg tror 
der er en HF’er, og så er, resten er så gymnasieelever, men så bagefter, så er det faktisk blandet, hvad man 
begynder at studere. Det er lidt sjovt synes jeg. Sådan. I MS, der er, der har de også lavet så mange 
undersøgelser, og der er det nærmest det samme, alle læser på RUC og samfundsvidenskab eller 
humanioralinjen eller sådan. Alt er det samme, der er ikke så mange der læser sådan noget medicin eller noget 
i den retning. 
 
Louise: Det er der mere i URK? 
 
Vår: I hvert fald i vores gruppe ja. 
 
Louise: Hvad var det du sad og snakkede om før? 
 
Katrine: Jeg tænker bare, om du så, altså, for eksempel så har URK også det her nyhedsbrev, er det noget du 
læser også og sådan følger med i hvad der sker, altså overordnet, men ikke bare i Roskilde? 
 
Vår: Nej, jeg læser også nyhedsbrevene. Altså jeg må indrømme, jeg kigger overskrifterne igennem og så læser 
jeg det, som jeg synes lyder interessant. Det gør jeg. Der sker jo også mange aktiviteter, så det er meget rart 
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sådan, så kan man tage med til nogle koncerter hvis de har et eller andet sådan, og der, jeg har været på den 
Zusammen café i her, der har jeg været et par gange, der har vi også mødtes nogle gange til nogle forskellige 
koncerter og støttehalløj og sådan noget. 
 
Louise: Så du interesserer dig for organisationen udover bare lige din asylgruppe? 
 
Vår: Ja, ja det gør jeg. Det har jeg først nu tænkt sådan, men det, jeg er meget interesseret, også for det 
internationale arbejde. Det, jeg var startet med at være med i en international gruppe for, jeg ved ikke om du 
har hørt om den lejr, der blev lavet i Danmark for folk under en Røde Kors lejr? Men der blev lavet en, og der 
startede jeg med at være med, men så rejste jeg jo så til Zimbabwe Sydafrika, så jeg var ikke med i slutningen, 
sådan faktisk fra midt og slut. Men ellers så startede jeg, for jeg kunne godt tænke mig at prøve at være med, 
men så fandt jeg lige ud af, at der var et godt tilbud. Men det kunne jeg sagtens finde på. De har også en 
gruppe om Zimbabwe, der kunne jeg godt finde på at gå ind. 
 
Katrine: Men det var ikke den vej du sådan kom ind i URK jo så? Men du har også altid haft interessen, også i og 
med at du er frivillig i MS? Det der med at rejse ud og få, til udviklingslande og... 
 
Vår: Ja, lige præcis. Jeg har også arbejdet for Amnesty, og der, jeg synes bare det er rigtig spændende det 
arbejde de laver. Det er jo meget forskelligt arbejde, de tre organisationer laver. Men jeg kan godt lide, 
Amnesty synes jeg også er rigtig spændende, især fordi det er med menneskerettigheder og du kommer til en 
masse foredrag hvor du hører om alt muligt politik og sådan noget, men jeg kan bedre lide at arbejde med folk 
nu, når man er her. Jeg tror, når jeg, altså når jeg kun er 21 eller sådan, så synes jeg, at når jeg bliver større, så 
tror jeg det er nemmere for mig at arbejde med sådan. Fordi nu kan jeg ikke rigtig rejse ud, altså, nu skal jeg til 
at studere, og så vil jeg hellere lave noget her med dem og så, dem der er her, og så samtidig så er jeg måske, 
jeg var facer, så skaffer man penge på den måde, eller et eller andet. Jeg vil gerne være med til at lave nogle 
støttefester og sådan noget, eller støttearrangementer, men det var rigtig spændende der, men jeg tror det er 
derfor, at jeg sådan forbliver i Røde Kors.  
 
Louise: Så du kan godt lide, at du kan se resultatet af det du gør med det samme? Altså du kan se, nu tager vi i 
Valbyparken med de her børn i dag, og så kan du se når I tager hjem, at de har haft en fantastisk dag. 
 
Vår: Ja, og gør en forskel for dem, for den gruppe. Men jeg kan også mærke, altså nu har jeg været med ude i 
Guatemala og arbejde og så her i Cape Town og i Zimbabwe, at jeg glæder mig til, at jeg får sådan uddannelsen 
med og sådan, så jeg kan gøre lidt mere, eller være sådan, have en lidt større rolle eller sådan kunne styre 
mere. Jeg kunne godt tænke mig sådan at være koordinator i et eller andet projekt og sådan være mere 
ansvarlig for nogle ting. Det har været rigtig rigtig spændende og helt, altså fedt at komme ud og så bare 
arbejde, men jeg kunne godt tænke mig sådan, at næste gang, så skal det sådan være lidt mere overordnet 
eller sådan lidt mere sådan... Det kunne være rigtig fedt. Men man starter jo altid sådan... 
 
Louise: Men har det været med MS, at du har været ude at rejse begge gange eller hvad? 
 
Vår: Anden gang var det lidt meningen, men så endte det med at jeg faktisk havde lyst til bare at tage ned selv 
og arbejde med en lokal organisation, som jeg havde kontakt med derned, både i Zimbabwe og i Capetown. Så, 
så skulle jeg have besøgt MS dernede i Zimbabwe, de har arbejdet med kvinder dernede, men på grund af, at 
situationen i Zimbabwe, det var ikke altid så nemt at komme rundt og sådan noget, og dankortautomaterne 
ikke virkede så man havde lige pludselig ikke nogen penge og... Ej, så kom jeg aldrig, jeg kunne ikke. Det var de 
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dage hvor jeg havde sat af, det var, så kom bussen ikke, og så var der ikke noget benzin og så stod man i kø i 
fire timer og så lukker kontoret og så må man tilbage igen. Og så prøve dagen efter, og så til sidst, sagde jeg ”ej 
okay”, det er, det synes jeg bare var for spild af tid.  
 
Louise: Så der havde du ligesom prøvet engang at du var ude at rejse med den der pakkeløsning, hvor det var 
sådan mere sikkert, og så havde du mere mod på at gøre det selv? 
 
Vår: Ja, jeg tror det havde jeg rigtig meget lyst til. Jeg er selv, men jeg tror det er det der med, at jeg gerne selv 
vil kunne styre det. Jeg ved godt det sådan lyder rigtig. Og det var helt vildt fedt at komme derned og være i 
Guatemala, jeg gjorde det lige præcis som du sagde med at det var sådan sikkerheden og så kommer du ud på 
den her skole. Vi blev så vist rundt og vi kunne vælge hvilken skole, men du var sådan fastsat her, og her boede 
du hos den familie, og der kom jeg ned og så kunne jeg sådan styre det selv, og det var så fedt i Cape Town. Jeg 
var med en organisation dernede men en lokal, arbejdede med dem mere sådan, tog rundt med dem og var 
meget mere sådan, det var rigtig fedt også at prøve begge ting. 
 
Louise: Hvor havde du den kontakt fra så? 
 
Vår: Operations Dagsværk, der var jeg med også i gymnasiet. Det var en organisation som vi har igennem vores 
projekt i Sydafrika. Så var jeg jo med til stormøderne og så snakkede jeg med en derfra, og så snakkede vi om, 
at jeg gerne ville til Cape Town og rigtig gerne ned at hjælpe til og støtte, og så sagde han bare, at det var ikke 
noget problem, og så fik jeg en af deres samarbejdspartneres mail, og så snakkede vi sammen. Så... 
 
Katrine: Okay. Men vil det sige, at du har været frivillig både i OD og Ungdommens Røde Kors og MS og 
Amnesty? 
 
Vår: Ja... 
 
Katrine: Er der flere? 
 
Vår: Nej, jeg tror det er det. Men det har været, OD er Operation Dagsværk og URK mener jeg, det har været 
gennem gymnasietiden og Amnesty var så, hvad hedder det, ej okay, det var faktisk så i 3.g og så arbejdede jeg 
i sommerferien for Amnesty og så blev jeg så også i 3. g for Amnesty. Men MS det var først efter da jeg var ude 
at rejse med dem, så det er noget nyt. 
 
Louise: Men hvad laver du så i MS nu? Der er du også frivillig stadig derinde? 
 
Vår: Ja, hvad hedder det, vi skal have hjemkomstweekend for dem der har været ude at rejse, og så er jeg med 
til, eller det skal jeg være med til at arrangere den og er så frivillig i weekenden, har, det var jeg også sidste 
gang, og det er bare, vi står bare for at lave program og sørge for at de bliver vist rundt. Jeg var med til at 
modtage dem, det er ikke så svært, så fortæller man, så spurgte de, min søster har lavet sådan et projekt i 
Paraguay, som jeg har været med til at hjælpe også, så fortalte vi bare om det, og om den dér, jeg ved ikke om 
Amila har fortalt om den der reggaeton‐fest? Der var jeg med i El Salvador, hvor de var sådan, planlagde det, 
hvor vi så hjalp til, og hvor vi kom her, så blev min søster nærmest endnu mere engageret i det, og så kom jeg, 
hjalp jeg også til der. Og så er det på den måde. Og så fortæller vi så om, hvad vi laver og sådan til dem der 
kommer hjem, hvad vi laver og hvad de kan være med til og... Og så har jeg været, ja, der er sådan mange ting, 
forskellige ting. Men MS, hvis jeg skulle fortælle hvilke forskelle, så synes jeg det er sværere, føler jeg det ikke, 
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at, på den måde, at jeg er med til mange af deres foredrag, de holder sådan næsten hver mandag noget nyt om 
nogle forskellige temaer... 
 
Katrine: Som vi også får mails om hele tiden... 
 
Vår: Får du også mails? Det er ret interessant synes jeg. Der er jeg med også. Der er jeg ikke med til at 
arrangere noget, jeg kommer bare, fordi jeg synes det er spændende. Men det jeg synes der er svært ved den 
gruppe, eller med MS, det er at det er sådan, de har fairtrade‐universiteter, og der synes jeg lidt, at når jeg, jeg 
har prøvet at være til et møde to gange for at se hvad det var, og der synes jeg, man skal måske gå på 
universitetet, eller det virker som om den gruppe var sådan meget, eller de grupper, der er en på RUC og så på 
KU, RUC er helt ny, og KU fungerer rigtig godt faktisk. Men der er det meget sådan, eller jeg ved ikke, måske 
man bare skal gå på universitetet, for der er sådan, eller det er dem som går på... Der er der lidt svært, fordi de 
snakker jo meget, og det er jo klart at, eller sådan, internt, og det gør man jo. Nå men så flere navne og alt 
muligt, man skal hele tiden spørge hvem er det og hvordan er det, og så tænkte jeg, det venter jeg med til jeg 
selv skal begynde. Og så har de klimadebat og det synes jeg også er rigtig interessant, men, jeg synes det er 
mere interessant, jeg ved ikke, ej det er også rigtig interessant med mennesker, jeg kan godt lide at arbejde 
med mennesker. Det går selvfølgelig ud over mennesker, men det er lidt noget andet. 
 
Louise: Det er lidt mindre håndgribeligt måske? 
 
Vår: Ja, det kan være det er det. Og så laver de nogle events og sådan noget for det. Men jeg kan godt lide 
sådan noget, hvor det er nogle gange, hvor man laver det sådan hver anden søndag og sådan noget. Men det 
er også mega fedt at arrangere ting. Altså vi arrangerede den der fest for dem i El Salvador, det synes jeg, det 
vil jeg gerne være med til. Så har de en café dernede, der er ved at starte op, og den har jeg tænkt mig helt 
sikkert at komme og hjælpe til i hvert fald. 
 
Louise: Ved du hvornår det bliver? 
 
Vår: Jamen de snakker om her ved sommer faktisk, at, nu ved jeg ikke om det bliver forsinket, det kunne man 
godt forestille sig, men der snakker de faktisk om, at det bliver... Og jeg skrev til dem og sagde, at så snart de 
får det stablet op, så er jeg frisk på at komme. 
 
Louise: Okay, super. 
 
Katrine: Men du synes der er nok informationer om det så, i forhold til hvilke tilbud der er til de frivillige og så 
videre? 
 
Vår: Nej, jamen det er også, det er i hvert fald ikke det samme som i Ungdommens Røde Kors. Jeg synes det er 
meget nemt der.  
 
Katrine: I Ungdommens Røde Kors er det nemt? 
 
Vår: Ja. Men det er nok også fordi, at de har de der hele, altså arbejder de forskellige, med de steder, så det er 
jo nemt. Dér kan det være nye ting, okay lige nu er det klima, lige nu laver vi det her. Så jeg tror det er derfor. 
Men jeg synes ikke på samme måde det er så overskueligt, altså det kan være det er derfor. Men vi har tænkt 
os, okay, det ved jeg ikke om Amila sagde også, men vi har snakket om, os der har været med i ”Giv jord til 
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mor”‐gruppen, den indsamlingsdag og sådan noget, at vi skal lave en ungdomsafdeling i Mellemfolkeligt 
Samvirke. Ligesom Ungdommens Røde Kors. Og dét kunne være genialt, og det har vi snakket om at skulle 
starte op, men det bliver først efter sommerferien, fordi, der er det der, alle er jo forskellige steder på ferie og 
alt muligt.  
 
Katrine: Har I snakket med nogle fra Mellemfolkeligt Samvirke, altså nogle... 
 
Vår: Frederik, jeg ved ikke om I kender Frederik? 
 
Katrine: Frederik, jo ham har vi også snakket med. 
 
Vår: Ja, har I det? Ej, han er rigtig, han er rigtig dejlig. Han er fantastisk faktisk. Han er god til at rose og han er 
virkelig dygtig. 
 
Louise: Han virkede også rigtig som en sød fyr, altså... 
 
Vår: Ja, ja men han skal have rigtig meget ros. Og det, der er det gode ved Mellemfolkeligt Samvirke, er i hvert 
fald ham og Nils og dem, de er rigtig gode, hvis du laver en ting og eller skriver et forlag til sådan her vil vi gerne 
have det skal stå, for eksempel hvis vi er ved at arrangere det her, for eksempel have vi et møde med det her 
”Giv jord til mor”, vi skulle få fat i en masse frivillige til at gå ud på gymnasier og fortælle om det, okay, så skrev 
vi et forslag, og så skriver de ikke tilbage sådan, det er dårligt, men de laver bare en ny, de er rigtig gode til 
sådan ikke at kritisere, selvom de måske laver det hele om. Men så gør de det på sådan en rigtig god måde. 
Eller jeg ved ikke, de er rigtig gode til at kommunikere på den måde og er meget sådan, det styrer I bare helt 
selv hvad I vil gøre, altså det er sådan, lægger rigtig meget ansvar ud, og det tror jeg er det vigtigste i de 
grupper. Og jeg tror, at det er derfor, at jeg synes, jeg tror det er derfor, det er faktisk derfor, at Røde Kors 
synes jeg, er så fedt, fordi, og Operations Dagsværk var rigtig fedt, fordi man har bare, man får rigtig meget 
ansvar, og du kan gøre rigtig meget, du har rigtig meget råderum, og det kan jeg godt lide. Du kan selv starte 
nogle ting op og bare gøre det, og det kan du, det synes jeg også at du kan med Frederik i Mellemfolkeligt 
Samvirke, han er så dygtig til at bare sige,” jamen det styrer I bare”. Og så er han god til at hjælpe, hvis man har 
brug for det.  
 
Katrine: Men hvis han ikke havde været der, så, altså det er ham, der ligesom? 
 
Vår: Hos os er det ham, jeg ved faktisk ikke hvorfor det er, måske det er fordi det er den position han har. Altså 
jeg er rigtig glad... 
 
Katrine: Han er jo frivilligkoordinator derinde ikke? 
 
Vår: Ja, det kan være at det er derfor. Fordi, jeg kontakter i hvert fald bare ham hver gang. Så ved jeg ikke om 
han sådan, ja, jeg synes han er genial. Og jeg kan også godt lide Anders, der også er derinde. Han er ellers også 
hvis I skulle bruge nogle, så er jeg sikker på, at han er rigtig god. 
 
Katrine: Okay. 
 
Vår: Han laver sådan noget, nu har han også arrangeret fodbold for dem, der er med frivilligt i Mellemfolkeligt 
Samvirke. Altså, som udover det. Og det er også sådan noget socialt, og det er også, min søster er med til det, 
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det er jeg også, men jeg har bare, mit knæ, så jeg er ikke sådan, jeg er med når jeg lige kan. Men jeg synes det 
er genialt, det er sjovt at lave. 
 
Katrine: Så der bliver arrangeret, altså, du synes det er godt, at der bliver arrangeret sådan nogle sociale 
aktiviteter, som ikke nødvendigvis er for de, altså for sagen, men bare for at skabe... 
 
Vår: Ja, ja det synes jeg er rigtig godt. Der var også Sankt Hans aften her i går, og der har også været 
fastelavnsfest og, ja, der er tit sådan nogle fester i MS synes jeg. 
 
Katrine: Men så for de frivillige eller? 
 
Vår: Ja. 
 
Katrine: Og hvad, er dit indtryk at folk støtter op om det og møder op og er med? 
 
Vår: Ja, mit indtryk er, at de har det rigtig godt socialt derinde på kontoret, og at de er rigtig gode til at, får dem 
der kommer hjem fra rejserne og også med sådan, ”kommer I ikke der?”, og Frederik han dukkede også op til 
en fest vi havde, så inviterede vi ham også sammen med nogle andre derfra. Og det var også meningen at han 
skulle have været med til en fødselsdag vi holdte, men så kunne han ikke. Men på den måde, så synes jeg at, 
han ringede også bare for at spørge hvordan det gik og sådan noget, og det var virkelig dejligt, altså sådan. Men 
det er ikke, det er ikke sådan, altså det er ikke sådan helt vildt venner på den måde, så man går på café 
sammen vel. Men alligevel så har man det sjovt at inviterer hinanden med til nogle ting. 
 
Louise: Man har stadig noget privat udover at det bare er? 
 
Vår: Ja. Det har man. 
 
Katrine: Men det betyder vel også noget i forhold til at man har lyst til at være der? 
 
Vår: Ja, det gør det. Især når det er frivilligt, altså så skal der være. Det er også det vi snakker om, at hvis man 
tager til et møde og du sidder måske tre timer, og der ikke er noget, så, der er mange der, især da jeg var 
kasserer, der sagde sådan, jamen hvorfor skal vi bruge penge og bla bla bla, så siger jeg, jamen altså det er 
vigtigt, fordi hvis man kommer og sidder tre timer sultne, i hvert fald jeg er, så kan jeg slet ikke fungere vel, og 
jeg synes det er hyggeligt, og jeg synes, at hvis vi holder et møde der varer mere end en time, så køber vi frugt, 
så er der frugt og sådan vand ligesom nu. Men det er bare fra vandhanen. Men det er for at der er noget man 
kan sidde og spise. Fordi, det skal også være hyggeligt, det skal ikke være sådan noget, at man sidder sådan og, 
jeg ved også at man kan ikke tillade sig at sige, hvis vi lægger en tyver hver gang, for det er ikke sikkert, at alle 
har råd til det og sådan. 
 
Louise: Men det er jo så også en investering i de frivillige, at de så synes at det er rart at komme ikke, og at det 
er hyggeligt. 
 
Vår: Ja ja, jeg har, altså, sådan er det jo med alt, også med arbejde, hvis man har det godt, sådan socialt 
sammen og kan fungere, så arbejder man bedre. Altså det er der ikke nogen tvivl om. 
 
Louise: Men kan du så sådan sige, hvad den største forskel er i dine øjne at være frivillig i URK og i MS? 
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Vår: Jeg tror det er fordi der er en ungdomsafdeling i URK, og det vil sige at du styrer det med dem på din alder, 
hvor i Mellemfolkeligt Samvirke, så er der nogle der er ansat, der nærmest står for det, og så er du med i deres 
gruppe agtigt. Og så føler man sig lidt mindre tror jeg. Jeg tror det er det, altså man har ikke sådan samme 
stemme, og det er jo klart. Eller det ved jeg ikke, det har man måske, men jeg, i Røde Kors der er det sådan, at 
formanden er jo, hun er jo så lidt ældre, eller 26 tror jeg det er ikke, men alligevel, så er det bare sådan, du 
kommer selv med, altså man føler, at man har meget mere medbestemmelse, og det gør man også i 
Operations Dagsværk eller sådan. Jeg tror MS, der er det meget hierarkisk, så man kan meget hurtigt komme til 
at føle, at man ikke har noget på den måde. Men derfor gik ”Jord til mor” rigtig godt, fordi der stod vi selv for 
det sammen med nogle andre unge. Så, og det var det samme med den fest der blev holdt, og det synes jeg er 
rigtig godt.  
 
Louise: Men kan man mærke at nu, altså Ungdommens Røde Kors er jo bygget på, at hvis ikke der var frivillige 
hænder, så var der ikke nogen Ungdommens Røde Kors. Altså det er jo jer der gør det arbejde der skal, og så i 
MS, den er, de er jo ikke afhængige af jer frivillige på helt samme måde i forhold til, altså de har jo Global 
Contact, der sender dem ud og tjener penge på det, altså, hvor det måske har, er mindre væsentligt i MS at 
have frivillige end det er i URK? 
 
Vår: Ja, ja helt, i URK er det kun frivillige, hvor det er rigtigt det du siger, i MS arbejdet kan også blive fuldført 
uden, men hvor der kan være mange flere projekter i gang med frivillige. Så det tror jeg du har ret i, at det er 
også en stor, altså har stor betydning, og så tror jeg også, at Mellemfolkeligt Samvirke her i København er bare 
meget større. Altså, hvad hedder det, du, jeg kender kun lige de der man kan tælle på måske to hænder ikke, 
og så gør det det bare lidt mere upersonligt tror jeg. Altså, hvor Røde Kors, der kender jeg alle sammen og det 
ved jeg ikke, jeg tror bare, at det, at det er det der sådan, og så har vi alle sammen samme alder sådan næsten, 
eller mellem 20 og 30. Eller 18 og 30 måske.  
 
Louise: Men føler du så større ansvar for det stykke arbejde du lægger i URK i forhold, fordi du har mere sådan 
kendskab til organisationen i forhold til MS? 
 
Vår: Altså, hvad hedder det, hvis jeg, for eksempel da, hvis jeg først, det er det der jeg, det er der jeg ved jeg 
skal passe på, for når jeg først laver noget ikke, så går jeg 100 % ind til det, og så skal det bare altså gå godt, 
eller hvis jeg starter et eller andet op, så er det der jeg er eller sådan ikke. Og jeg tror, at, det var, har jeg været, 
og så blev det færdigt og så vil jeg gerne finde på noget nyt ikke, og gå 100 % ind for det, så derfor melder jeg 
mig som regel til én ting. Nu er jeg kun på Avnsstrup, og så er det der jeg rigtig meget er og bruger meget tid 
ikke. Og så kunne jeg godt finde på at melde mig til noget nyt i MS, som for eksempel, det kunne være den dér 
café, men så er det, altså det kunne jeg godt finde på, men så er det der jeg er, og så føler jeg lige så meget 
ansvar for, at det skal gå godt, som for Røde Kors.  
 
Louise: Så når du er i gang, så er du bare engageret i det du så laver? 
 
Vår: Ja, men for eksempel har jeg dårligere, eller ikke sådan, jeg føler ikke at jeg bare kan melde mig ud af 
Ungdommens Røde Kors eller sådan der, det kan jeg godt for MS for eksempel. Så på den måde, så er der 
måske større... 
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Bilag I 
 
Transskribering af interview med Rachel og Nanna, fredag den 5. juni 2009  
 
Louise: Vi vil gerne starte med at I præsenterer jer selv, så vi har en profil på jer. Navn, alder og uddannelse, så 
vi lige ved, hvem I er. 
 
Rachel: Mit navn er Rachel Levin Rukow, jeg er 24 år gammel og bor på Nørrebro. Jeg har en HF og så har jeg 
lavet en masse andre ting og skal begynde enten på universitetet eller på DR her til sommer, efter sommer, det 
er sommer. Og ja, så har jeg været i URK i to år tror jeg og jeg har været i, jeg har været på Ensom Ung sammen 
med Nanna, hvor jeg så var frivilligkoordinator. Og så har jeg været på, så har jeg lavet Kulturnatten og været 
initiativtager til en demonstration her for nylig og er med sammen med Nanna til at starte butik på 
Frederiksberg, genbrugsbutik, og er næstformand i Frederiksberg lokalgruppe. Det er det, tror jeg – jeg tror 
ikke der er mere. 
 
Nanna: Jeg hedder Nanna, og jeg er 25 år. Jeg bor også på Nørrebro og har været i URK i fire‐fem år eller sådan 
noget. Der startede jeg en pigeklub, prøvede at starte en pigeklub på Blågårdsplads for de yngre piger, fordi der 
var i forvejen en for de ældre piger, og det var sådan vores indtryk, at jamen dem der var sådan, ja i 
virkeligheden fritidshjemalder, de var faktisk ikke på fritidshjem, så derfor kunne det være, at man kunne starte 
noget for dem. Så har jeg startet en drengeklub op på Blågårdsplads, fordi drengeklubben gik ned og så 
prøvede vi at finde ud af, hvordan kunne man lave den på en anden måde, sådan så de frivillige ikke blev kørt 
ned. Der var der nogle rigtig rigtig hårde unger, og hvis vi nu på en eller anden måde kunne sørge for at de 
frivillige kunne håndtere det. Og så sad jeg som aktivitetsleder på Ensom Ung, der er rådgivningschat for unge, 
som føler sig ensomme, og sidder som national formand, det er sådan et projekt vi har i, fem byer har vi det i. 
Og så er jeg formand for Frederiksberg lokalgruppe, og samtidig står jeg som næstformand for lokalgruppen i 
København, men vi har skilt hele København lokalgruppe ad til små grupper i stedet for, det gav mening. Så er 
jeg uddannet pædagog for et par år siden og arbejder i en fritidsklub med 600 børn som støttepædagog, og så 
er jeg på barselsorlov, lidt endnu. 
 
Louise: Men vi kan jo starte med dig Rachel, hvor stammer dit kendskab til URK fra? 
 
Rachel: Det er fra Nanna. Nanna har arbejdet så meget på det og talt så meget om det, og jeg tænkte lidt at det 
var sådan noget hippie‐røvs‐noget et eller andet, men det lød meget spændende, men jeg forstod alligevel ikke 
helt hvorfor. Og så fik hun mig med i Ensom Ung på en eller anden måde, fordi jeg selv har chattet da jeg var 
yngre, da jeg var 13. Jeg var en del af netværket derinde, eller inde på internettet, ikke på Ensom Ung, men på 
internettet og så tænkte jeg fedt, det lyder da, jeg kan da sagtens gøre det her for ensomme unge, og så blev 
jeg hooked på det frivillige arbejde, og så har det ene taget det andet.  
 
Nanna: Jamen, jeg studerede på det tidspunkt og tænkte at jeg egentlig godt kunne bruge noget af min fritid til 
at lave et eller andet fornuftigt som kunne være bare en lille smule relevant i forhold til min uddannelse, og så 
fandt jeg ud af, at der var en pigeklub på Blågårdsplads da jeg googlede mig frem til det, og jeg boede lige lidt 
længere nede af gaden, så det var sådan oplagt at starte noget op der. Og da jeg jo sådan kendte området og 
kom derned og hørte, jamen de er altså fra 13‐15, så gik jeg sådan lidt og tænkte, at der måtte altså også kunne 
laves noget for dem der var yngre, det var simpelthen, der måtte være noget der, der bare... Og så startede vi 
det op for 7‐12 år, mig og en anden pige og kørte det faktisk i rigtig lang tid, bare os to… 
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Rachel: Det var også en af årsagerne til at jeg startede, Nanna havde jo ikke tid til alt muligt andet til sidst, og så 
blev man jo nødt til at gøre et eller andet for at få lov til at se sin veninde. Så måtte jeg komme med. 
 
Louise: Men havde I overvejet at være frivillig andre steder end i URK eller er det mere tilfældighedernes spil at 
I lige er endt der? 
 
Nanna: Altså for mig var det lidt en tilfældighed, men da jeg så gik ja oprindeligt sådan fandt rundt i det, og så 
gik jeg jo i gang med at undersøge. Jeg fandt ud af hvor meget frivillig… Interessant frivilligt arbejde var eller er. 
Det var sådan lidt, okay, jamen hvad står de forskellige organisationer for, og det jeg godt kunne lide ved 
Ungdommens Røde Kors, det var, at det er fuldstændig upolitisk. Det synes jeg på en eller anden måde giver 
rigtig rigtig god mening, fordi når man laver socialt arbejde, særligt for sårbare børn og unge, så synes jeg at det 
er rigtig vigtigt, at det ikke har noget med religion at gøre eller noget med politik at gøre eller at man ikke 
prøver, at få børnene i en bestemt retning, men at det bare er sådan helt, ja, mennesker møder menneske. 
 
Rachel: Ja, altså. Det var jo på grund af, ja, jeg kender ikke, eller jeg kendte ikke til andre steder end 
Ungdommens Røde Kors, netop på grund af at det var noget Nanna var en del af, og frivillig arbejde før for mig, 
har jo netop, altså, det har været noget som man har set, som de ældre har gjort. Dem dér der er gået på 
pension og ægtemanden er død eller et eller andet, og så har de lige et par timer til at stå i en... Og ellers så har 
jeg troet, at frivilligt arbejde var at tage til Afrika eller et eller andet, og det er jeg ikke interesseret i. Men så 
fandt jeg ud af, at der var en masse i Danmark også, og så har Ungdommens Røde Kors kunne fastholde mig 
ved at være en organisation, hvor, jamen hvis man har en idé, så bliver den taget op med det samme. Hvis der 
er kræfter nok til det. Men der er meget sådan, der er en meget flad struktur. 
 
Nanna: Ja, der er en meget flad struktur, og den flade struktur gør, at der er mange der bliver der, såvel som 
der er mange der går. Der er nogle der elsker det, og så er der nogle der hader det.  
 
Rachel: Hvis man har nogle idéer og hvis man har en gnist og hvis man har, altså jeg er sådan en person der 
vågner op kl. 3 om natten og tænker, ”ej det kunne være vildt sjovt det her”, og hvis man har sådan noget i sig, 
så er det fandeme fedt at have et sted, hvor man kan gå hen og de rykker på det. Og det var jo her, altså den 
der demonstration, ballondemonstrationen mod skyderierne, det var jo egentlig fordi jeg sad og talte med 
vores konsulent i forbindelse med butikken oppe på sekretariatet, og så sagde jeg, hvorfor går Ungdommens 
Røde Kors ikke ud, og laver en demonstration og talte for de sårbare børn og unges sag på Nørrebro, som er 
vidne til alle de her skyderier. Og så var det bare sådan noget, ”ved du hvad, jeg ringer til dig om 20 minutter”. 
Og så fik jeg et opkald 20 minuttet efter der siger ”vi kører det, det bliver på fredag”. Det sker sjældent. Så 
sejlede alle folk fuldstændig, alt gik galt, eller alting gik ikke galt, men det var sådan ”ahhrg” ikke, men man 
finder sgu sjældent steder her i livet generelt, hvor man kan få afløb for de her idéer man har, og tit så er det jo 
noget man sidder og taler om, ”ej kunne det ikke være sjovt”, og så dropper man det, ikke? Men her der kører 
det bare. 
 
Louise: Så der er ikke sådan noget, ”det plejer vi ikke”. 
 
Rachel: Nej nej. Altså da jeg lavede Kulturnatten, det var i samarbejde med Dansk Røde Kors, der fandt jeg ud 
af, ”ej men det må man ikke, ej sådan noget gør vi ikke her… Uuh, det kan godt være at I gør det hos jer, men 
det lyder lidt for friskt” og sådan noget. Og jeg blev så irriteret, og det var sådan hvad som helst, ”ej det tør vi 
ikke” og ja, og mange af tingene var også sådan noget, ”ej kan I ikke gøre det?”. De ville jo helt vildt gerne, men 
de turde ikke. ”Så kan I ikke gøre det?” Hvor Ungdommens Røde Kors’ brand er jo heldigvis så, altså, der er ikke 
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noget vi skal passe på, hvorimod Dansk Røde Kors skal hele tiden passe på et eller andet fordi de er et større, et 
kæmpe brand og ikke så meget andet i mine øjne. 
 
Louise: Hvad, altså nu kender vi ikke, jo vi ved, at Ungdommens Røde Kors er der, men så meget mere ved vi 
egentlig heller ikke om dem. Altså, er der mange sådan aktiviteter som I bliver inviteret med til og deltage i, 
eller hvordan foregår det? 
 
Nanna: Altså aktiviteter for de frivillige? 
 
Louise: Ja. 
 
Nanna: Vi afholder dem selv. Altså man kan sige... 
 
Louise: Støtter man så op om hinandens? 
 
Nanna: Ja, både og ikke. Vi har otte lønnede ansatte. Og så har vi nogle studentermedhjælpere og nogle 
praktikanter. Det er det vi har på landsplan. Der er ikke flere. Alt andet er frivillige kræfter. Og det betyder jo, 
at når der sker noget, så er det det de frivillige laver. Så derfor er det jo lokalgruppeformændene og de 
projektansvarlige, der sidder på de forskellige ting, der skal banke det op. Vi har ikke nogle, som sørger for 
pleje… Og vi har ikke særlig mange penge til frivilligpleje, men vi har jo vores årlige forårsmøde, som er et 
kursusmøde eller en kursusweekend og så har vi jo landsmødet, hvor vi bestemmer alting. Og der bliver holdt 
seriøst gode fester. Altså vi snakker årets fester. Det er så fantastisk. Fordi der er så mange gode folk. Og fordi 
man virkelig prioriterer, at så er det der det foregår. Derudover har vi et HR‐udvalg, som sørger for at vi kan 
komme på alle mulige mærkelige kurser og, jamen, så arrangerer vi frivilligtorsdag. Hver den 1. torsdag i 
måneden går vi ned på vores café på H.C. Ørstedsvej, Zusammen og drikker øl sammen og hygger os, men der 
er ikke speciel stor opbakning. Det er de samme der kommer og de synes det er skønt og hyggeligt og det er 
sådan dem, som sidder som formænd i tingene og er vant til at skulle køre et samarbejde, hvorimod at ham der 
lige er lektiehjælper på en lektiecafé ude i nordvest, han kommer ikke. Desværre.  
 
Rachel: Vi har også haft store problemer med, at mange af vores aktive, vi har jo rigtig mange lektiecaféer 
rundt omkring og det er det vi har mest af. Og vores store problem det er, at mange af dem, eller 
lektiehjælperen i nordvest, ved måske ikke engang at han er en del af Ungdommens Røde Kors. Og det er jo et 
kæmpe problem når man så holder frivilligtorsdag, fordi han ved ikke, at det er noget for ham det her. Så det er 
oftest den her kreds af mennesker, som netop bruger lidt for meget tid på Ungdommens Røde Kors og alting, 
og det er dem der alligevel kommer til de her ting. 
 
Nanna: Der er folk der kommer ind i organisationen, fordi det er Ungdommens Røde Kors og fordi de gerne vil 
lave noget organisatorisk. Og så er der dem, som kommer ind på en lektiecafé og så siden hen finder ud af, nå 
det her er faktisk en del af det her. Og selvfølgelig får de infomøder og får alt muligt krimskrams og flyers delt 
ud og samværspolitikker og hvad vi ellers har af ting som folk selvfølgelig skal have og aflevere børneattest og 
sådan noget ikke, men der er nogle som bare sidder og rigtig gerne vil lave lektiehjælp hver tirsdag. Og det er 
nok. For dem. Og det er fint, fordi dem .... Som en del af en lektiecafé. Hver enkelt aktivitet holder så nogle 
sociale ting engang i mellem og får penge til det, men altså. De fleste af vores penge er bundne midler, som 
vores aktiviteter. Vi har ikke ret mange penge til frivilligpleje. 
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Rachel: Det er heller ikke noget der er nemt at fundraise på, frivilligpleje. Altså hvis du fortæller nogen, har du 
ikke lyst til at give så og så mange penge til de her stakkels små børn på Blågårdsplads eller har du lyst til at give 
så og så mange penge til de her unge mennesker, som egentlig har tid nok til at lave frivilligt arbejde og som 
gerne vil drikke sig lidt fulde, ikke. Altså, det er besværligt. Men altså, samtidig så kan man ikke, altså, der er 
netop mange som ikke er en del af det her for at møde nye mennesker, fordi det er frivilligt arbejde og når de 
har fri fra frivilligt arbejde, så har de fri. Så har de ikke lyst til at gå ud og drikke sig fulde med de andre frivillige. 
Og så er der så nogle, som gør det her for at få nye venner og de kommer så til alle de der arrangementer og 
hiver og flår... 
 
Nanna: Ja, de synes det er fedt at være en del af et ungdomsfællesskab ikke. 
 
Rachel: Det er også en rigtig god mulighed for at møde mennesker som man normalt ikke ville møde, fordi det 
er på tværs af studier og på tværs af bydele og landsdele og det ene og det andet og alder. 
 
Louise: Men det er jo også, nu har vi jo talt med en del fra Mellemfolkeligt Samvirke, som alle sammen sådan er 
meget samme typer, hvis man skal sætte dem ind i en kasse. Er de frivillige i Ungdommens Røde Kors sådan 
mere en blandet masse, er det sådan jeres opfattelse af det eller? 
 
Rachel: Det er meget blandet. 
 
Nanna: Det er meget blandet ja. 
 
Rachel: Altså jeg var overrasket over hvor mange, der var tjekkede, hvis man kan sige det på den måde. Der er 
jo selvfølgelig dem der sidder der og synes man ikke skal barbere ben og at det ene og det andet og det tredje 
og det fjerde ikke, men altså, så er der samtidig også, netop også, folk som køber dyrt tøj og har nogle 
materialistiske værdier også, og synes at det er okay. Der er alle typer. 
 
Nanna: Folk er heller ikke, altså, vi har selvfølgelig mange humanister, men vi har også en masse fra CBS og vi 
har også en masse som er fra medicinstudiet og alt muligt mærkeligt. 
 
Rachel: Kreative uddannelsesretninger... 
 
Nanna: De fleste af vores lokalgrupper i Jylland består af gymnasieelever og er meget yngre. Altså København 
er den, København og Århus er de to steder hvor folk er lidt ældre, eller så har vi en gennemsnitsalder som er 
et par og tyve. 
 
Louise: Men det er jo også uddannelsesbyer. Der er jo flere i vores aldersgruppe end der måske er i de mindre 
byer? 
 
Nanna: Ja. Til julefrokosten for nogle år siden der lavede vi sådan en leg af en art, hvor at, så var det sådan 
noget rød eller blå, og så hvis man bedst kunne lide rød så skulle man gå til den ene side, og hvis man bedst 
kunne lide blå, så skulle man gå til den anden side. Så blev der sagt højre eller venstre, og der spredte folk sig 
faktisk sådan rimelig bredt. Og det var meget skægt, for det kunne jo have været oplagt at tænke politik ikke, 
og så kunne man tænke, nå ja, så hører de alle sammen til derovre. Men folk de gik sådan til hver sin side. Og 
selvfølgelig kunne man også have lagt i det, om man var højre eller venstrehåndet, eller hvad det nu var ikke, 
men den var sådan meget god. 
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Louise: Men det har vel så også noget at gøre med, at den ikke er, at den ikke har et politisk ståsted. 
 
Nanna: Den har ikke et politisk ståsted nej, og den, altså, jeg synes der er, det er meget blandet, og det er 
meget blandet hvad folk læser, og hvor de kommer fra og så videre. Selvfølgelig er det ressourcestærke unge 
ikke, og det er, mange af dem er også på videregående uddannelser. Vi har en del RUCere sjovt nok. 
 
Louise: Men kan I sige noget om hvor meget, hvor højt jeres tidsforbrug er i forhold til det frivillige arbejde? 
 
Rachel: Det varierer utrolig meget. Altså jeg har haft, der med Kulturnatten, der var det 25 timer om ugen, og 
så andre gange, så er det 10 timer om ugen, og så er det kun fem timer om ugen, men det kan, nogle gange har 
det været helt oppe på at være de der, nærmest fuldtid, og så, nærmest i en hel uge, hvor Nanna hun har for 
første gang i lang tid en hel uge, hvor der ikke er URK arbejde. Undtagen lige det her.  
 
Nanna: 10 timer ca. om ugen, hvis ikke mere. Hvis man sådan regner sine mailbesvarelser og sådan noget med. 
Der er selvfølgelig nogle projekter, når jeg har siddet på Ensom Ung, så har jeg to‐tre timers vagter om 
måneden. Det er klart, det trækker jo op ikke. Så har vi et brugerarrangement, hvor vi lige er ude med brugerne 
en hel aften, eller hvem det nu er ikke. Der er meget organisatorisk, og det er meget det organisatoriske der 
tager tid. Altså, vi har jo en utjekket organisation, så man kan godt blive spurgt om de samme ting fem gange, 
og det tager jo tid at svare på hver gang. 
 
Rachel: Og man skal forklare underlige rygter om underlige ting og sådan noget, fordi, ”ej jeg troede at tingene 
kørte sådan, nej, det gør det ikke. Jamen jeg har forestillet mig det her, nå men det er meget sjovt, men sådan 
er det ikke og sådan virkelig”, oh God. Nogle gange kunne man godt bruge sådan nogle helt rene retningslinjer 
og sådan regler om hvordan tingene er, og hvordan det ikke er. 
 
Nanna: Der er en guidebog på 400 sider. 
 
Rachel: Åhr, det har jeg ikke behov for at læse. 
 
Nanna: Vores struktur er ikke så gennemskuelig, så derfor er det nogle gange noget rod. 
 
Rachel: Men altså, tids, altså det varierer rigtig meget, hvor meget tid man bruger på det. Altså vi har haft det 
her med butikken, har vi haft, altså også bare fordi mig og Nanna vi ses så ofte udenfor, så lige pludselig, så har 
vi siddet og drukket kaffe, og så har hele den tid handlet om Ungdommens Røde Kors, og hvordan vi synes at 
tingene skal være i forbindelse med et eller andet.  
 
Nanna: Og så glemte vi bare at kalde det et møde. 
 
Rachel: Ja, vi glemte bare at kalde det et møde ikke. Der bliver brugt meget tid på det generelt. 
 
Nanna: Det er jo også fordi der er en stor del af det, der bliver socialt. Sådan er det jo også med alle andre som 
får nyt arbejde. Bliver det socialt, jamen så tager det meget tid, både på godt og ondt. Det er meget skægt når 
der engang i mellem kommer nogle som ikke synes det skal tage lang tid og synes, nu kører vi den dum dum 
dum og nu laver vi et professionelt møde og så videre. Det gider folk ikke. Der er meget få som gider det der 
med det professionelle, tror jeg, fordi hvis det er det, det har de rigeligt af på deres arbejde eller deres studie. 
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Det er egentlig ikke det de kommer for. De kommer for at hygge sig og hjælpe nogle svage mennesker. Vi 
havde, eller vi har et projekt med en leder, som var meget sådan dum dum dum og nu gør vi sådan og det skal 
gå hurtigt og så kan vi hygge os bagefter. Og der forsvandt halvdelen af de frivillige i løbet af to minutter. Det 
gad de ikke. Det var ikke deres formål. 
 
Rachel: Men nu er der så til gengæld kommen en masse andre frivillige som der synes det er fantastisk, den 
måde der ikke. 
 
Nanna: Jo, de har jo heller ikke prøvet andet. Men alle de gamle er smuttet. 
 
Louise: Men hvad er jeres motivation så for at lave det her frivillige arbejde? 
 
Rachel: Magt, ej (griner).  
 
Nanna: Det er da, at man hjælper nogle mennesker, som ikke ville få hjælpen ellers. Sådan er det med frivilligt 
arbejde, for det er jo tit nogle områder, som der ikke findes et alternativ på. Altså man kan sige, hvis man går 
ind og laver et projekt, som kommunen også laver, jamen så tror jeg ikke, at jeg ville få den gode oplevelse med 
det. Vi holdt op med at lave lektiehjælp på Frederiksberg, fordi alle skoler på hele Frederiksberg tilbyder 
lektiecafé. Så behøver vi ikke at gøre det. Så skal vi lave noget andet. Fordi, det er sådan, det er det unikke 
projekt, som er fantastisk. Ensom Ung er et fantastisk projekt, fordi der findes ikke andre projekter som det, og 
alt hvad der har med den branche at gøre, jamen de kender det projekt. Ligesom man kender Ventilen og 
andre som Ung På Linje og sådan noget. Det er eksempler på, at vi faktisk kommer med ting, som der ikke er 
andre der kommer med. Og det er da fantastisk at brugerne på Ensom Ung siger, ”ej hvor har det været 
hyggeligt og hvor er jeg glad for at vide, at tre mennesker, som ikke har noget socialt netværk de skal i 
sommerhus en weekend”. Det er da bare, eller nogle har fået kærester eller hvad pokker det er, det er da bare 
så fantastisk. 
 
Rachel: Man får ikke den følelse andre steder. Man kan få følelsen andre steder i forhold til at man har gjort et 
godt stykke arbejde eller når man har færdiggjort et eller andet, men følelsen af at hjælpe andre på den måde 
får man simpelthen ikke andre steder. Altså, man har jo prøvet det i det små, hvor der er nogle der bliver helt 
vildt glade for at man hjælper dem, hvis de har tabt et eller andet på vejen eller et eller andet, og siger ”ej 
tusind tak” og sådan noget. Men at få den, det er jo gange tusind den følelse når man har været ude at, netop 
på et arrangement, hvor man egentlig sidder der og frygter, at de alle sammen synes det er lidt nederen og 
sådan noget ikke. Men de har det skide godt og skide hyggeligt og føler virkelig, at de har lært noget. Altså det 
er... 
 
Nanna: Og jeg synes da også selv at pigeklub, det der med at give pigerne en oplevelse de aldrig havde fået 
ellers. Jeg havde nogle børn, som jeg tog med til stranden, fordi der kom de ikke med deres forældre. Og det 
var ikke fordi de ikke måtte, men det gjorde de bare ikke. De kom aldrig på stranden. Og det var bare så vigtigt 
det der med at kunne gå hen i skolen og sige jeg har også været på stranden i sommerferien, jeg ved godt hvad 
det er at være på stranden. Og samtlige gange vi har været i svømmehallen har der været børn, som ikke har 
prøvet at være i svømmehallen før. Vi havde en pige, som aldrig havde prøvet at køre i tog før. Og det er jo 
bare nogle børn hvis begrebsverden ikke er særlig stor, og hvis man kan udvide den og give dem noget mere i 
deres liv, jamen så er det da bare fantastisk. Og sørge for at de får nogle rigtig gode oplevelser. Man kan sige, 
når man sidder i det organisatoriske, så er det da helt sikkert det der med at få maskineriet til at dreje og vide, 
at når man gør det og er med til at starte en ferieaktivitet op, som skal køre i sommerferien og det er da helt 
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fantastisk, at når vi så kan se på et tidspunkt, at der er nogle som faktisk har fået glæde af det her, så har man 
sidder der og bakset og bikset og snakket med diverse mærkelige på kommunen og gjort... 
 
Rachel: Og der skal ikke så meget til. Nogle gange selvfølgelig, skal der en masse tilladelser og noget 
bureaukrati, som er vigtigt, men der skal så lidt til og man gør så utrolig meget. Altså virkelig, nogle gange så 
sidder man for eksempel på Ensom Ung og har haft en chat en hel aften og egentlig bare tænkt ”puha”, og så 
lige når man skal til at lukke chatten, så er der en der siger, ”ej ved du hvad, tak fordi du lige gav dig tid til at 
høre på mig”. Og man føler jo ikke at man har gjort en skid, man føler egentlig at man bare har siddet der lidt 
og været der, men de er bare sådan, det der, det var så fedt. Det var det der skulle til. Og det er jo så fedt, altså 
det får man ikke andre steder. 
 
Louise: Men nu nævnte du Nanna, at du også tænkte det her for at lave noget som var relevant i forhold til dit 
studie? 
 
Nanna: Det gør ikke noget, hvis det også hedder noget fint på cv’et. Det er den indstilling vi har i det hele taget. 
Vi havde for eksempel for nogle år siden i hele Københavns lokalgruppe hed vi aktivitetsansvarlige, men nu 
hedder det en aktivitetsleder, fordi ordet leder, det ser bedre ud på et cv. Og sådan laver vi om på vores navn 
og titler og vores ting og sager, fordi, når man bruger så mange timer og man knokler, så gør det ikke noget, at 
det også kan stå på cv’et og se pænt ud. Jeg tror, mit cv har, jamen det der fylder mest på mit cv, det er jeg helt 
sikker på, at det er Ungdommens Røde Kors og det jeg har lavet der. Og det er jo selvfølgelig også fordi, at når 
man får nogle kvalifikationer med alle tingene og man oparbejder nogle kompetencer inde for nogle områder 
man ellers ikke ville få mulighed for. Min leder ude på mit arbejde har spurgt om, når jeg kommer tilbage fra 
barsel, om jeg vil være afdelingsleder for fritidsklubdelen. Og det er jo fordi han ved, at jeg er vant til at sidde i 
Frederiksberg lokalgruppe men også på Ensom Ung og måske jeg faktisk har 40 frivillige, som jeg i princippet er 
leder for. Og han ved, at det har jeg noget erfaring med og det kan jeg altså bruge derfra. Og sådan er det, 
altså, det er der jo ikke nogen, der kan tage fra en. Og om det så er, man kan jo ikke sammenligne med det man 
møder på sit arbejdsliv fordi det er noget andet, men det er da noget man kan bruge og det skal man også 
kunne, og altså, vi havde en pige på et tidspunkt, som sagde, ej hun syntes det var så svært at skrive 
anbefalinger, og jeg var bare sådan, det skal man gøre. Jeg vil skrive den bedste anbefaling til hver en frivillig 
jeg har haft noget at gøre med, fordi, det er det mindste man skal have med, det er bare en god anbefaling. 
Sådan er det. Hvis man vel at mærke har været god selvfølgelig. Selvfølgelig skal man have det der med, for når 
man bruger så mange timer på at hjælpe andre mennesker, så gør det ikke noget, at det ser pænt ud. Og det 
ser pænt ud. 
 
Rachel: De jobsamtaler jeg har søgt arbejde ved og de jobsamtaler jeg har været til, de har alle sammen spurgt 
ind til det frivillige arbejde. Og det er bare sådan,” neej hvor er det spændende og uh og åh”.  
 
Nanna: Og det er jo også fordi man brænder for det. Man kan jo virkelig, ej jeg kan sidde i timevis og ditten og 
datten og dytten fordi det bare er meget meget sjovere end mit arbejde. 
 
Rachel: Også netop igen, fordi man får altså de her udvikling, eller udfordringer og kompetencer også, et sted, 
hvor vi, altså for fanden, en 25‐årig der bliver tilbudt noget ledende på arbejdsmarkedet, det sker fandeme ikke 
så tit. Jo så hører man om det nede i Netto ikke, og så tænker man tjulahop tjulahej ikke. Men altså, ellers så, 
jeg arbejder i noget der hedder Ledernes Hovedorganisation, hvor jeg sidder og melder folk der er ledere ind i 
organisationen, og det er jo folk på en alder af 35 der oplever noget, som vi får, fordi vi ligesom, og vi gør os 
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også fortjent til det, men det er jo ikke noget man kommer sovende til, som vi ikke kan få alle andre steder. 
Men vi kan ikke få det her andre steder. 
 
Louise: Men hvad med sådan noget som, har I tænkt, altså, får man opbygget et netværk, som man sådan kan 
bruge på sigt? Nu er det så mange forskellige mennesker som er i URK. Er det noget man tænker over, at ham 
der, han har også nogle gode kontakter til det og det og ham skal jeg lige bonde med. 
 
Nanna: Hvis jeg arbejdede med noget andet ville jeg tænke sådan. 
 
Rachel: Jeg kan ikke se, at de mennesker jeg har mødt, at de kan, om hvordan jeg kan bruge deres netværk, 
eller... 
 
Nanna: Men det er nok fordi vi laver det vi laver. 
 
Rachel: Jamen det er jo det ikke.    
 
Nanna: Ja, hvis vi var inde for noget helt andet, så kunne det da sagtens være. 
 
Rachel: Men samtidig, så gør man jo også brug af hinanden, i forbindelse med de her projekter, så gør vi jo også 
brug af hinandens netværk. Så tænker vi, okay, altså hver gang jeg hører et eller andet der sker i Ungdommens 
Røde Kors, så tænker jeg straks, okay, hvad kan jeg hjælpe til her, hvor kan jeg få en idé fra. Jamen de her, de 
har brug for noget makeup og for nogle makeup navne. Det første jeg så gør er at ringe til min veninde, som jeg 
ved er model og sådan noget, ikke. Man gør hele tiden brug af sit netværk, man tænker hele tiden over det. 
Men det er ikke fordi vi hele tiden sidder og tænker ja,” uh, ham der er god at være venner med. Ham skal vi 
fedte ekstra meget for og sådan noget”. Overhovedet ikke. Bestemt ikke. Men det kan jo godt være, hvis man 
en eller anden dag har behov for en læge... 
 
Nanna: At man ringer til... Eller hvad? Når han om 30 år er færdig med sin uddannelse. Når han er færdig med 
at lege URK. 
 
Rachel: Men det er også noget der er fantastisk ved Ungdommens Røde Kors, med de der mennesker, det er, at 
netop når man sidder og har en som... Som er aktivitetsansvarlig for PR og han sidder der, og når han sidder og 
forklarer hvem han er, så siger han at han laver det og det og det og det i Ungdommens Røde Kors og på siden, 
så læser han til læge. Det siger fandeme noget om mange af de mennesker der er der. Det må man altså give 
dem. 
 
Louise: Det er meget engagerede mennesker I omgås? 
 
Rachel: Ja, det må man sige. 
 
Nanna: Det er der. 
 
Rachel: Nogle gange får man helt dårlig samvittighed, hvis man føler, at man ikke har brugt nok timer i den uge, 
i forhold til hvad man hører de andre har lavet. 
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Louise: Men det er så også noget med at man så, ja kan man sige, at man så opmuntrer hinanden til at 
engagere sig i flere ting, eller hvordan? 
 
Rachel: Ja, helt klart. Helt klart. 
 
Nanna: Ja, både det, men måske også at det giver mening, altså, fordi man bliver så involveret i hinandens 
projekter, så bliver man bidt af det. Og så bliver man sådan, ”neej, og nu mangler de folk i CSR gruppen og jeg 
har måske en idé i forhold til CSR. Så måske skulle jeg melde mig ind i CSR”. Det er farligt. Det er rigtig farligt. 
 
Rachel: Lige pludselig sidder man der og har meldt sig ind i 40 ting og så kommer man i tanke om, at man skulle 
jo egentlig også lave det der uddannelsesnoget på siden, eller hvordan var det ikke. Altså lige pludselig, jeg 
sidder her, næsten hver gang jeg hører om noget nyt inden for Ungdommens Røde Kors, så sidder jeg og siger 
”nej, du må ikke”. Der er ikke tid til det og du ved, at på et eller andet tidspunkt, så vil du blive irriteret over, at 
du ikke har tid til de ting du gør. Men den er, det er fandeme svært. Specielt med CSR gruppen. Det vil jeg 
meget gerne. 
 
Louise: Og så, ja nu ved vi så, ja Nanna du har fået Rachel med ind i det, men har I ellers sådan selv fået andre 
frivillige med? 
 
Nanna: Altså, det skal jo gøres med omhu. Man skal jo virkelig vælge hvem man gider det med. Altså for nu at 
tage den som den er ikke. Jeg er også et menneske, som synes at det er rigtig rigtig rart, at jeg har forskellige 
arenaer med forskellige mennesker. Der var en pige som var med i pigeklubben, som jeg havde læst på 
seminariet med. Men det kommer også an på, hvad er det for et projekt, og om man synes, at det kunne være 
en god idé. Men til gengæld, så sørger vi altså for at hive de bedste med fra de projekter, som vi har været på 
og sørge for, at de kommer med videre til de næste projekter. Men jo, altså, vi hverver gerne, og vi sørger også 
for at alle dem vi kender bliver meldt ind. Det koster 100 kr. Om året, det er en opfordring. (hiver folder op af 
tasken) Det har vi sørget for, at selvfølgelig er hele vores omgangskreds medlemmer og gerne af Frederiksberg 
lokalgruppe. Men altså, selvfølgelig tænke over. Det er jo også fantastisk at have et netværk der, som ikke har 
noget med vores anden verden at gøre. Ligesom man har det med sit studie ikke. Jo, det er jo fedt at have 
nogle forskellige verdener. Så, men jo, jo flere der hjælper, des bedre. Selvfølgelig. Det er sådan en mærkelig 
blanding af at lave velgørende arbejde for andre mennesker og af selv at være en del af et fællesskab, som man 
nyder helt vildt. Og det tror jeg, at det er meget meget vigtigt, at det er sådan. Men det har sådan to sider. 
 
Louise: Det skal ikke føles som en sur tjans, så bliver man ikke hængende længe? 
 
Nanna: Nej, det gør man altså ikke. Og jeg vil sige, at ind i mellem når vores sekretariat siger, ”ah men Nanna, 
kan du ikke lige skrive det til på mandag?”, så går jeg fuldstændig modsat på den. Det gider jeg ikke. Det kan 
min arbejdsgiver sige, men det kan de ikke derinde, det gider jeg ikke. Jeg gider ikke at have at vide, at der er 
noget jeg skal.  
 
Rachel: Det er sådan noget af det, der kan være et stort problem. Netop med at, tit, når de finder ud af, så har 
de måske en gruppe på 10 frivillige, som virkelig er noget værd, jamen så bliver der sgu også kørt på dem. Altså, 
så er det virkelig dem man ringer til hver gang. 
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Nanna: Man ringer derhen hvor man ved det virker. Det gør vi jo også selv. Men så lige pludselig, så sidder man 
der, og så har man egentlig fået så mange af sådan nogle, ”hey kan du ikke lige?”. Og når man har fået 30 ”hey 
kan du ikke lige?”, så er det virkelig virkelig meget ikke. Det er tydeligvis et kæmpe stort problem. 
 
Louise: Så tænkte vi på, vi har også været lidt inde på det, men føler I at URK giver jer sådan, viser at de 
værdsætter det I gør, altså... Nu snakker vi om alle de her smileys i mailsne, men altså om man får ros for sit 
arbejde eller hvordan? 
 
Rachel: Det skifter rigtig meget. Altså jeg vil sige. Da jeg arbejdede med Kulturnatten og var til så mange møder 
og brugte så meget, altså jeg arbejdede som lærervikar på det tidspunkt, og hver gang der var et møde, så 
måtte jeg jo så sige til folk, at jeg ikke kunne komme på arbejde. Og det er altså, jeg brugte så meget tid og 
energi på det, og det var egentlig, altså, det var sgu Nanna der sagde, hold kæft hvor er det godt gået. Og der 
var ikke andre. Altså, det var sgu hårdt. Men så samtidig, det dér med demonstrationen, så blev jeg nødt til at 
bede folk om at holde deres kæft, fordi jeg kunne ikke håndtere, at de blev ved med at sige ”ej hvor er det 
godt, og ej hvor er du god”. Og jeg var nødt til at sige, ”nej jeg kan ikke styre det, please lad være, for det er jer 
der har, og jeg har det ikke alene” og sådan noget ikke. Men altså der er det problem, at jeg tror måske det er 
fordi vi har sagt, eller jeg har ikke, eller jeg har sagt ja lidt for mange gange, men på et tidspunkt, så når man 
punktet, hvor at de siger ja, og ej hvor er det godt og sådan noget ikke, men gør lige det her samtidig ikke, og 
det, så bliver det sgu... 
 
Nanna: Men det er jo også fordi, altså hvem er det der skal rose os? Det er jo, altså vi har otte ansatte og de 
uddelegerer ikke opgaver. Vi uddelegerer opgaver til dem. Altså de fungerer i sådan en funktion, at selvfølgelig 
har de noget overordnet ansvar, som vi ikke kan have frivillige på. Altså, de har den største bankkonto ikke, 
sjovt nok, og nogle af de der ting, som man ikke kan have frivillige mennesker på. Men det er da også fordi, vi 
sidder selv øverst i vores systemer, så det er jo også os, der skal rose nedad. Og sådan er det jo. Når man sidder 
højest oppe, så kan man få ros for sin indsats når man gør noget exceptionelt, men ellers så er det os der skal 
rose nedad. Og vores sekretariatsfolk får vi selvfølgelig ros fra, men de er otte mennesker og vi er 3000 
frivillige. Nu bor vi i København hvor de fleste af dem sidder, og vi kender dem udmærket, men det er, altså der 
er ikke nogen arbejdsgiver der kan give en ros. 
 
Rachel: Og samtidig så har de frivillige også forskellige indstillinger til det. Altså så er der nogle der siger, for 
eksempel, at du skal ikke belønnes for at, altså, alle frivillige er ens og du skal ikke belønnes for din særlige 
indsats. Og det var jo netop det der skete under Kulturnatten, der var Københavns lokalgruppe på daværende 
tidspunkt, eller formanden havde den indstilling, at det, at man belønner ikke noget særligt.  
 
Nanna: Fordi der er mange der laver noget særligt. Den kan man jo være enig eller uenig i. Personligt synes jeg, 
at vi skal sende blomster hver gang der er nogle der laver en særlig indsats eller noget andet, fordi altså jeg 
synes... Når man først er frivillig, så skal man også have det at vide, at det er fantastisk at man gør det. Lige 
såvel som noget på dit cv. 
 
Rachel: Det skal ikke være en selvfølgelighed, altså, det må det godt være, det skal bare ikke behandles som om 
det er en selvfølgelighed. Men for os så er det jo, på et tidspunkt føler man fandeme, at selvfølgelig... 
 
Nanna: Men vi ved jo også bare alle sammen at, bliver vi anerkendt for det arbejde vi laver, så yder vi mere. Og 
sådan er det bare. Hvis man ikke møder noget som helst på sin vej, så... Og hvorfor skal man så gøre det ekstra 
en anden gang. Det skal man gøre for sin egen skyld og for dem man hjælper. Men det er rart også at vide, at 
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der er nogle der sætter pris på det. Og det er ikke altid at børnene på lektiecaféen sige det, det kan også være 
at de sige, ” fuck dig, hvorfor lukker I klokken seks? Jeg gider ikke lave matematik!”. Ja ja, hm hm, hej hej. Og 
man kan sige, at når man arbejder med sårbare børn og unge, så er det jo også til... Der ikke giver noget igen. 
Det er jo også fint nok. Man kommer og man giver og så er det rart at få af vide af nogle andre, ”nej hvor er det 
godt du gør det”, kort sagt. 
 
Rachel: Og det er jo faktisk det dér, vi har snakket mange gange om det, ville det være sjovt at lave det her hvis 
vi fik penge for det? Nej. Det ville det ikke. Det er jo ikke det vi vil have. Vi vil jo ikke have noget. 
 
Nanna: Det er netop bare det dér med anerkendelse for det man laver. 
 
Rachel: Hvis jeg fik penge for det jeg lavede, så ville jeg bare føle, at det var en byrde og så ville det være 
irriterende og så ville der sikkert være en masse underlige krav som jeg skulle opfylde og sådan noget. No way. 
Det er frivilligt, og det er det der gør det sjovt altså. 
 
Louise: Så kunne vi egentlig godt tænke os at høre noget omkring hvordan kommunikationen foregår i URK? 
Om der overhovedet foregår noget? 
 
Nanna: Vi kan lægge ud med at fortælle at vi har seks Facebookgrupper og vi har et intranet der ikke virker og 
et intranet undervejs som ikke virker endnu. Så har vi 10‐15 hjemmesider og jeg ved ikke hvor mange 
groupcare grupper. Det betyder, at kommunikationen er kaotisk. Vi ved aldrig hvor det kommer fra og vi får 
den samme besked otte gange eller også så får vi den ikke. Sidste år havde vi et problem, for der var nogle, som 
ikke var blevet inviteret til vores landsmøde, hvilket i princippet gjorde at de ikke var gældende, hvilket jo er 
fuldstændig hul i hovedet. For hvis der er noget man skal, så er det da at blive inviteret til sin organisations 
landsmøde. Det skal man bare. Så på den måde, så er der rigtig meget der går fuldstændig håbløst i kludder. 
Det meste foregår på mail. Og det er jo ikke altid det bedste. 
 
Katrine: Men er det fordi der så er for mange af alle af de her virtuelle communities, eller brugerflader eller? 
 
Nanna: Ja, de virker ikke dem der er. De kan ikke bruges ordentligt og altså... Københavns lokalgruppe har haft 
en Facebookgruppe i lang tid, som ikke rigtig blev brugt og det var mig der var administrator på den og så blev 
jeg ringet op en eller anden dag, og jeg havde været sådan rimelig meget, ”ej vi skal ikke have en 
Facebookgruppe for København også, det er nok vi har en national og en PR og det er nok vi har en for alle 
formændene og det synes jeg ikke vi skal”. Men det fik vi så, og så blev jeg ringet op af en der sagde ”undskyld, 
må jeg ikke også være administrator på den gruppe. Jeg kunne godt tænke mig at bruge den”.” Ja, hvis du vil 
overtage den her gruppe, så gør du bare det”. Det var så en pige fra PR, der gerne ville bruge det til at lave 
noget socialt. Og jeg var bare sådan, ”endelig, du må få den i gave af mig den her Facebookgruppe, og er det 
okay hvis jeg melder mig ud?” Fordi det hele det bliver bare kaos og kaos. Og vi oplever også, at hver gang vi 
har et møde eller noget andet, som er sådan på et lidt højere plan, hvor der bare er mange folk fra forskellige 
steder i landet der skal deltage, så er der altid nogle der ikke har fået invitationen eller nogen der har fået den 
to gange og tre gange. Jeg har jo så siddet som formand for flere projekter, så det vil sige, at når der er kursus 
og sådan noget, jamen så jeg to invitationer, der er ikke nogen der har luret at jeg er den samme person. Så vi 
har helt sikkert en meget meget stor brist. Og det er også derfor, at der er så mange som er i tvivl om, hvordan 
gør man, ”hvad skal jeg gøre, hvis jeg skal starte en ny aktivitet? Hvad er proceduren for det? Eller hvis jeg nu 
gerne vil have hjælp til at hverve frivillige eller brugere til den her aktivitet, hvordan skal jeg så gøre, hvem skal 
jeg kontakte?”, og sådan nogle ting. Så, ja, den er ikke helt som den kunne have været. 



12 
 

 
Louise: Men kunne det løses ved at skære 90 % af det hele fra og sige, så har vi den her ene gruppe og den her 
ene mailliste og her intranet som kun er det ene der virker, altså er det fordi det drukner? 
 
Nanna: Altså det er min teori. Det tror jeg virkelig det er, men jeg ved det ikke. Det er jo bare mit bud. 
Mit bud er, at hvis du ikke ved hvor du skal putte det hen, jamen så ryger det sikkert forkert. Og hvis du putter 
det op seks forskellige steder, og folk får seks mails på den samme aktivitet, så melder folk sig fra eller også så 
læser de det ikke. Fordi, jeg får minimum 5‐10 mails om dagen, der er URK relaterede. Og jeg trykker delete 
hvis jeg er i tvivl, ”hov det vedrører vist ikke lige mig, eller hov den har jeg fået to gange”, eller hvad det nu er 
ikke. Og så får man det ikke læst, så bliver det ligegyldigt når man får så meget, som jo ikke er spam, men det 
bliver det til. Så sletter man det. Og pludselig når der er noget vigtigt, så har man ikke læst det. 
 
Rachel: Men det er også svært at skulle strukturere altså, det tror jeg generelt for kommunikationen, fordi, 
jamen igen, der er så stor forskel. Der er nogle der gerne vil være på den nyhedsmail, hvor de får alt at vide, og 
så er der sgu mange af dem, der også er pisse ligeglade. 
 
Nanna: Det er jo vel også noget med, at det er jo også at tøjle kreativitet når man gør det, fordi det er jo 
frivillige folk, der har mange forskellige input. 
 
Louise: Så tænkte jeg lidt på, altså nu, de tilbud som Ungdommens Røde Kors har, er det via hjemmesiden at de 
promoveres eller? 
 
Nanna: Kursus eller? 
 
Louise: Jamen både kursus, men også altså... 
 
Nanna: Til de frivillige eller brugerne? 
 
Louise: Begge dele egentlig, altså... 
 
Nanna: Altså vi har jo lektiecafeer.dk, som er en side som oprindelig var ment til, at den skulle være til brugere, 
som mystisk nok blev til frivillige og brugere. Og der er selvfølgelig noget, men ellers så har vi vores 
hovedhjemmeside og så har vi Københavns hjemmeside og så har vi Århus’ hjemmeside og så har vi bla bla bla 
bla bla. Og derfor er det svært at finde når det er der, men selvfølgelig kommer det op på de forskellige ting vi 
har, men måske ikke på dem alle sammen, eller måske kun på nogle af dem eller hvad pokker det nu er ikke. Og 
det har, altså vi har nogle maillister, som kører over groupcare og der kommer ud, når der er kurser og så 
videre. Jeg sidder som administrator på den, der har alle aktivitetsansvarlige på Sjælland, og den sender vi jo 
gerne ud. Men det kunne jo godt lige være Maria der var blevet aktivitetsleder i stedet for Kristina og det har vi 
ikke fået noget at vide om, og så fik den nye aktivitetsleder ikke lige at vide at hun skulle komme til kursus og 
lære hvordan man laver førstehjælp eller hvad det nu er. Men det er jo en del af den der frivilligdynamik. Når 
der ikke er flere lønnede end der er. Når det altid er frivillige der skal og trække i trådene og finde ud af hvor og 
hvem der er blevet leder på den der lektiecafe og hvad hedder alle de frivillige og har de fået børneattester og 
så videre, jamen så bliver de der ting, som er vigtige at prioritere. Så er det simpelthen at få børneattesterne 
ud, for dem skal vi simpelthen have. Men hvem var det det vat blevet aktivitetsleder? ”Var det Thomas? Det 
ved jeg faktisk ikke”. Om han er røget på mailinglisten med forkert mailadresse og bla bla bla. Altså... Jeg får, 
hver gang jeg sender en mail ud og jeg har 177 på min mailingliste, i hvert fald fem‐seks stykker som skriver, 
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undskyld jeg vil gerne slettes af denne her liste, jeg er ikke frivillig mere. Lige såvel som jeg altid får at vide, at 
der er en fem‐seks stykker, som ikke har fået mail, som skulle have haft den. Fordi de ikke er røget med på 
mailinglisten. Så ja, den fungerer ikke helt. 
 
Louise: Men bliver der brugt, altså nu har I alle de her gode tilbud, som de her pigeklubber og sådan nogle ting. 
Er det noget der bliver, bliver det promoveret andre steder end via hjemmesiden, altså? 
 
Nanna: Nej, kun når vi laver kampagner. Så laver vi en hvervekampagne til et eller andet. Så går vores PRhold 
amok. Laver plakater og sendere flyere ud. Sådan noget i den stil. 
 
Rachel: Men oftest, så finder, vi finder, de mennesker der har behov for det, de finder det selv. Så googler de 
lektiecafe eller et eller andet. 
 
Katrine: Så er der vel også mund til mund, at man ligesom bruger sit personlige netværk? 
 
Rachel: Jeg tror, oftest så kommer de ud sådan og ellers, jamen jeg tror bare, jeg tror også rigtig meget af det 
er baseret på ja mund til mund generelt. For de frivillige også rigtig ofte ikke. 
 
Nanna: Vi prøver også altid at få nogle kontaktpersoner, når vi starter en aktivitet op, som er noget. Vi har en 
lektiecafe hernede på den anden side af Blågårdsplads og så har vi kontakt til en som er FSB, som er 
boligbyggeriets, de har en boligmedarbejder og så kommer han engang i mellem og hjælper med at finde børn 
og frivillige og når de så sender nyhedsbrevet ud til alle dem i FSB bolig, så sender de nyheder om lektiecafe og 
pigeklub samtidig. Så vi får hjælp på den måde og finder nogle kontaktpersoner, også så vi, altså, hvis der er et 
barn der mistrives meget, jamen så kan vi kontakte de eller… Vi prøver at få kontaktpersoner og mange af de 
steder vi starter aktiviteter op, er fordi der er nogle der ringer til os og siger ”hej, vi vil helt vildt gerne have, at I 
kommer og åbner en lektiecafe hos os”. Og så kommer vi og åbner en lektiecafe hos jer. Eller en drengeklub 
eller en pigeklub eller hvad det nu kan være. Det er meget sjældent at vi går ud og finder et område og siger, 
hvad skal vi gøre her. Men det sker selvfølgelig. 
 
Louise: Men det er vel også fordi jeres tilbud fra organisationen er så velkendt som den er, at I har et brand, I 
har jo et brand, som folk har tillid til og ved hvad står for, og folk ved at der ikke er noget bag ved det? 
 
Nanna: Vi har et godt navn. Der er ikke noget religion i det, og det er det, der er det vigtigste for meget af det 
arbejde vi laver. Vi har for nylig fået en henvendelse fra en eller anden kristen forening, som har 30 frivillige de 
gerne vil tilbyde at lave arbejde for os. Men vi aner ikke, hvad vi skal gøre med dem. Ja, det må I godt. Men I 
skal komme som privatpersoner. Jeres religion, det er altså jeres egen sag. Jamen de vil gerne ud at lave noget 
med kristendom, jamen så er det ikke hos os. 
 
Katrine: Men det er et sted I vil fortsætte med at være så? 
 
Nanna: Ja, uden tvivl. Altså vi har en del samarbejde med Dansk Røde Kors i ny og næ med nogle forskellige 
ting. Dansk Røde Kors har jo en gennemsnits frivilligalder på 63 år og de prøver jo enormt meget at få nogle ind 
i mellem, men det er meget sådan typisk, at vores er fra 16 til 35 og så stopper folk med at være frivillige, og så 
kommer de igen. Men jeg vil sige at frivilligt arbejde, det håber jeg da, at jeg vil blive ved med at finde tid til og 
se hvad der sker. Når man er et menneske med personligt overskud. Jeg synes bare, at når man har et stort 
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personligt overskud, så skal man hjælpe andre, hvis man kan. Hvis det kan lade sig gøre på nogen som helst 
måde, så skal man det. For der er så mange, der har det svært. 
 
Rachel: Selvom der er overraskende mange der tror, der ikke forstår hvorfor man kan lave frivilligt arbejde i 
Danmark. Der er nogle der har det svært. Men det er sådan lidt, hvad snakker du om. 
 
Nanna: Og der er mange der er sådan, ”hvor dum er du, at du gider at arbejde uden at få penge for det?” Det 
synes jeg altså giver mening. 
 
Rachel: Og det er heller ikke mig, der arbejder i en eller anden lortetøjbutik, altså... 
 
Louise: Men det er vel også den der med, at tænke over, at det kan godt være at de ikke er hjemløse og ikke 
går i skole, men til gengæld kan man stadig gøre noget for nogle, så de kan få det bedre. 
 
Rachel: Præcis. 
 
Nanna: Og man kan sige, sådan noget som pigerne i pigeklubben. Jeg kan ikke ændre deres verden, men jeg 
kan sørge for at hver tirsdag eftermiddag er god. Og det er fint nok. Så er tirsdag eftermiddag god. Og sådan er 
det jo også med dem vi har på Ensom Ung, det kan godt være at de ikke alle sammen bliver nogle lykkelige 
mennesker, som får 30 venner, men det kan være de har haft nogle at snakke med torsdag aften. Og så er det 
sådan set en succes i sig selv. 
 
Rachel: Det er ikke fordi vi er ude på at redde hele verden, men det ville være meget rart hvis man kunne, men 
jeg tror ikke det står i vores magt. 
 
Louise: Men målet med det hele er ikke, at I ser en fremtid som ansat i URK eller inden for Røde Kors? 
 
Nanna: Nej, eller jo, det er jo altid skønt at få penge for det man brænder for, men... 
 
Rachel: Jo, det kunne da være meget fedt at være ansat som den, men så ville jeg ikke være ansat for at lave 
det arbejde jeg laver nu. Så ville jeg lave noget PR tamtam og være ansat på det. Men det er bare fordi, at det 
er noget jeg gerne vil arbejde med en dag. Altså, det er jo ikke fordi, altså, igen, jeg tror ikke, jeg tror, hvis jeg 
fik penge for det her, så ville det blive en byrde. Det ville det helt klart. 
 
Nanna: Det er også noget andet når man laver det frivilligt. Så kommer man på sine egne præmisser og sine 
egne tider og får det til at passe med sit eget liv. Man må heller ikke være frivillig hvis man arbejder i URK. 
 
Katrine: Men der er ikke andre organisationer I så kunne tænke jer at blive, være frivillige for? 
 
Nanna: Så tror jeg det skulle være Grevinde Danner eller sådan noget. Noget helt andet. Noget hvor man har 
med nogle andre at gøre, men også selvfølgelig finde noget, hvor man synes, at man kan stå inde for det 
organisationen laver. Og der er jo masser af fantastiske organisationer og jeg er sikker på at Red Barnet og 
Kræftens Bekæmpelse og UNICEF og CARE og hvad de ellers hedder laver noget fantastisk også. 
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Rachel: Jeg tror også, jeg frygter altså også bare ofte, at mange af de organisationer der er derude, mange af 
dem har rigtig mange fine forskellige ting, men jeg tror der er rigtig mange af stederne, hvor man så ville blive 
sat til at lave sådan noget phonerarbejde og sådan noget og frivilligt arbejde hvor man ikke så meget... 
 
Nanna: Vi er jo i en ungdomsorganisation, og selvfølgelig er der også Red Barnet Ungdom. 
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Bilag J 
 
Transskribering af interview med Hanna Line Jakobsen, tirsdag den 9. juni 2009  
 
Louise: Ja, vi har startet med alle, med at de sådan lige har præsenteret sig selv, også så vi har styr på 
lydklippene. 
 
Hanna Line: Men jeg hedder Hanna Line Jakobsen og er landsformand og det har jeg været i de sidste 3 ½ år og 
før det har jeg været på ferielejrområdet og været lejrleder i mange år. Så har jeg snart været i foreningen i 11 
år, og jeg ved ikke hvad jeg ellers skal sige. 
 
Louise: Hvad har du af uddannelsesbaggrund? 
 
Hanna Line: Jamen jeg er uddannet fra RUC på lang forvaltning og arbejder nu inde i DJØF, men har så barsel. 
 
Louise: Så det er bare frivilligt at du er med her? 
 
Hanna Line: Ja, det er helt frivilligt. Altså jeg får betalt min telefon når jeg er landsformand, men jeg vil sige, at 
jeg bruger den også rimelig meget, så det er mere sådan, at det ikke skal være en udgift. 
 
Louise: Men hvad har din sådan, hvordan er du endt i URK, hvad har din vej ind til URK været? 
 
Hanna Line: Jamen altså, jeg startede der som 16‐årig med at lave lejre, og syntes bare at det helt fantastisk det 
dér med at være af sted med ungerne og give dem gas en hel uge, og det gav meget mere mening end de 
lønnede arbejder jeg sådan før havde haft med børn og sådan noget, at, ja, at man var sammen med andre 
unge om at lave noget, der virkelig rykkede. Og så holdt jeg fast, og så tror jeg, at noget af det der har 
motiveret mig, hvis vi også snakker sådan lidt rekruttering og fastholdelse, det var nok det dér med, at der hele 
tiden var udviklingsmuligheder. Altså, at jeg blev anbefalet til at tage en lejrlederuddannelse og blive lejrleder 
og blev ved med at få kurser og ligesom se, at de kompetencer jeg blev ved med at opbygge og ting jeg kunne 
blive bedre til, kunne bruges i foreningen og man sådan kunne flytte rundt efter, hvor det sådan var 
nødvendigt. Så det har sådan været... 
 
Louise: Vejen ind? 
 
Hanna Line: Ja. 
 
Louise: Så du har simpelthen, du har hele tiden selv følt, at du har fået noget ud af det. Du har ikke bare stået i 
stampe i det samme? 
 
Hanna Line: Nej, altså ja, både at man selv får noget ud af det, men også det dér med, at når jeg bruger min tid, 
lige nu bruger jeg 20 timer om ugen samtidig med at jeg har børn og alle mulige ting, jamen, så bliver det også 
brugt til noget som virkelig rykker, eller sådan at man sådan kan fornemme, at ens kompetencer er der brug for 
og sådan noget. Jeg tror, at nogle gange, så er det også farligt, ikke at stille krav til de frivillige og ikke at vise 
hvad vi forventer af dem, fordi man gider ikke at komme i en lektiecafé og så er ens tid ikke rigtig nødvendig og 
der er nærmest flere børn end der er hjælpere eller sådan, nej flere frivillige end der er børn. Altså sådan at... 
Når man kommer og bruger sin frivilligt, så skal der også være behov for det man kan, og så skal man synes, at 
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det betyder noget, at man er der. Fordi ja, det er det der med, at man selv får noget ud af det, men det er ikke 
sådan, jeg vil ikke sige, at jeg på noget tidspunkt sådan har sat mig ned og kalkuleret. Så tror jeg nok, at jeg 
kunne have gjort andre ting, der havde, der også havde talt på cv’et og sådan noget. 
 
Louise: Jeg kunne egentlig godt tænke mig sådan at høre lidt omkring, hvordan strukturen er her i URK. Fordi, 
altså vi har set lidt på hjemmesiden og sådan noget, men hvordan det sådan fungerer i praksis?  
 
Hanna Line: Ja, altså vi er ved en større omstruktureringsproces, så det man kan se på hjemmesiden og sådan 
noget, det giver ikke et særlig retvisende billede. Men det er også svært, fordi vi netop er en dynamisk 
organisation, der består af unge mennesker, og der skal være plads til nye initiativer, sådan hele tiden at 
rumme det hele i et statisk organisationsdiagram. Men vi har jo landsmødet, som er den øverste besluttende 
organ, der mødes en gang om året, og de sætter så rammerne for nogle af de allervigtigste ting i vores 
forening, og det er også dem der skal beslutte en ny struktur og beslutte en ny strategi og sådan noget på 
næste landsmøde. Og så er der Landsstyrelsen, som jeg så er boss for, og det er 10 mennesker, som sidder der, 
som tager ledelsen mellem landsmøderne og prøver at udøve det, der sådan ligesom har været oppe der. Og så 
kan man forklare den sådan, at vi både har nogle udvalg og nogle aktivitetsudvalg, som går meget på at lave 
noget med børn og unge, og så har vi nogle støtteudvalg, som er vores HR‐udvalg og vores PR‐udvalg og sådan 
noget CSR og fundraising, at det er sådan nogle der skal støtte de andre funktioner. På udvalgssiden har vi store 
nationale aktiviteter med ferielejrene, som er rigtig store. Altså vi kører fra 1000 børn af sted hver sommer, og 
de er sådan meget selvkørende. Og vi har Ung På Linje, som har deres eget ligesom styringsorgan og udvalg og 
Ung På Flugt har deres eget. Og så er der også nogle af de aktiviteter, som vi har lokalt, som også begynder 
sådan ligesom at have nogle overordnede styregrupper, Sundhed og Idrætsgruppen ligger sådan midt i mellem 
lige nu. Altså skal de være sådan være nogle der laver lokale aktiviteter eller skal de være sådan en 
tænketanks‐funktion, der samler viden ind som sådan et overordnet støtteorgan, og så hjælpe lokalgrupperne 
når de er ved at opstarte nye aktiviteter, altså, sådan er der hele tiden nogle ting, der sådan ændrer sig. Vi har 
ikke længere et lokalgruppeudvalg, fordi det blev sådan lidt udvandet af, at vi i stedet for fik, altså HR‐udvalget 
begyndte at tage mange af funktionerne med, sådan at lave forslag til rekruttering og fastholdelse og arrangere 
kurser og sådan, noget som vi også ved, der motiverer de frivillige og sådan nogle ting. Så det blev ligesom 
udvandet, så lige nu er der ikke noget lokalgruppeudvalg, og måske bliver der det heller ikke igen med det nye. 
Men jeg ved ikke om jeg sådan skal tegne også, eller om det bare er sådan lige at få sådan mit syn på, hvordan 
det sådan er organiseret. 
 
(finder papir frem) 
 
Hanna Line: Jamen lige nu arbejder vi med en model, hvor det sådan bliver lidt mere Landsstyrelsen, der er i 
midten, og så er der nogle støtteudvalg og det der HR‐udvalg og det er PR og det er CSR. Og så er der dem, der 
ligesom forankrer aktiviteterne som så kunne være FLU (ferielejrudvalget) og UPL (Ung På Linje). Det kunne 
være det Internationale Udvalg (ITU), hvad nævnte jeg mere, UPF (Ung På Flugt) og så Landsmødet, der ligesom 
kan overrule det hele og lave nye ting. Men der vil også være ting, der ikke er rummet i det her, altså man kan 
sådan sige, jamen nedenunder det her, der kunne Zusammen så være, for det er også indtægtsgenererende 
virksomhed. Og nedenunder det internationale er der så forskellige grupper, dem der arbejder med Uganda og 
dem der arbejder med Jordan og under ferielejrene er der alle de 19 lejre, som ligesom går ud. Og så hidtil har 
der været det der lokalgruppeudvalg, som havde lokalgrupperne under sig, men det er jo så ved at blive sløjfet 
lige nu. Altså fordi et eller andet sted, man kan tænke mange ting, sådan, jeg har også taget et ledelseskursus 
og en diplom i ledelse og sådan noget og sidde og tænke, hvordan organiserer vi det helt perfekt og optimalt og 
sådan nogle ting. Det er bare ikke altid det virker i en frivillig forankret organisation, fordi at det er folks egen 
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motivation, der driver værket. Og hvis der, altså hvis der lige pludselig er mandfald i LPU, der er en der bliver 
syg, der er en der tager orlov for at skrive speciale, der er en der ditten og datten, så falder det sådan fra 
hinanden, og så er der ikke nogen gejst i udvalget og så lige meget hvor meget man sådan tænker af opgaver 
der skal ligge der, så sker der bare ingenting, fordi det er dødt, og der er ikke nogen til ligesom at fortælle 
historien om, hvad er det det her udvalg skal og ligesom berette det til de nye frivillige og sådan få dem 
engageret og sådan med på vognen og sådan noget. Vi ved det virker utrolig godt det dér med, at man får det 
fra mund til mund. Det er der også en frivilligundersøgelse, der viser, at det er en af de bedste metoder til at få 
folk ind i frivilligt arbejde. Men så løber det ligesom tør for energi og så flytter, hvis det er nogle vigtige 
opgaver, så prøver vi jo på Landsstyrelsen at flytte det andre steder hen, for eksempel kurser og forårsmødet 
og sådan noget, så bliver flyttet herover under HRU, fordi det var noget LGU tog sig af før og det er en super 
vigtig funktion, så for ikke at tabe det på gulvet, så sidder vi sådan lidt og rykker rundt og siger, jamen hvor kan 
det så, hvor kan der så befinde sig nogle fede frivillige, som kan tage det. Så bliver det os, der ligesom er 
organisatorer på, hvordan det sådan ligesom kan rykke videre. 
 
Louise: Men hvor, nu sidder jeg og tænker på, nu ved jeg, at I har de dér hvad, 8‐9 ansatte her. Hvor passer de 
så ind? Har de sådan et område hver, som de er ansvarlige for, eller hvordan? 
 
Hanna Line: Ja, men det begynder vi også at gå en lille smule væk fra. Det er så sekretariatet herovre, som 
ligesom yder support der, hvor det er mest nødvendigt. Og ja, de har nogle primære områder, hvor de er, men 
vores sekretariatsleder, som er forholdsvis nyansat, prøver også nu, at få dem til at være lidt mere flyvende, 
altså også for at det ikke for hårdt for den enkelte ansatte at være, altså kun at være den, der ved noget om 
ferielejrregiet, så hvis de tager en uges ferie eller et eller andet, så skal de også ringes op i ferien og komme ind 
på helligdage og alt muligt, fordi der er et eller andet, eller sådan, at de arbejder mere i klynger og finder nogle 
arbejdsfællesskaber og sådan noget, men det altså, det må han om, hvordan de organiserer sig bedst, det skal 
jeg passe på med ikke at bruge al min energi på. Men det er helt klart, at der er udvalg og aktiviteter, som har 
mere brug for sekretariatets bistand end andre. Altså ferielejrområdet det har eksisteret, i mere end 30 år har 
vi lavet lejre og de har fundet ud af selv at lave ledelseskurser, som der er frivillige, der underviser på, og som 
der slet ikke skal være noget support af, og de supplerer selv nye lejrledere ind, når der begynder at være nogle 
der går på pension og altså, de er utrolig selvkørende. De vil selvfølgelig gerne stadigvæk gerne have noget 
sekretariatsbistand til nogle af de tunge økonomiske, hvordan gør vi lige og med fonde og hvor får vi lige søgt 
og hvad gør vi lige og sådan noget, og også sådan noget brevudsendelse og sådan noget og indkaldelse til deres 
møder er der også. Så både i den tunge ende og i den lidt lette ende får de noget sekretariatsbistand. Men det 
er jo sådan, sådan tænker jeg det i hvert fald, at sekretariatet de skal gå ind, hvis der er noget de frivillige ikke 
kan, eller hvis der er noget man simpelthen ikke kan få de frivillige til. Ja, altså hvis der er noget de frivillige ikke 
kan, så er det selvfølgelig vigtigt, at sekretariatet går ind, og det kan måske være noget af det der mere 
økonomitunge, at det kan være svært at få frivillige, der lige har kompetencer. Eller når der skal opstartes nye 
ting. Vores sundheds og idræts initiativ, hvor man så siger, jamen vi har ikke nogle frivillige lige nu, der er totalt 
eksperter i, hvordan man laver aktiviteter inden for det område, jamen så er det meget godt at have nogle 
fagpersoner på sekretariatet, der sådan ligesom kan sparke det i gang og ja, hvor ligger der puljer til det og alle 
sådan nogle ting. Men omvendt også, hvis der er nogle frivillige, altså hvis der er noget man slet ikke kan få de 
frivillige til, altså lige nu har vi svært ved at få lokalgrupperne til at få afholdt deres årsmøder, altså fordi, der er 
mange små lokalgrupper, som kun fokuserer på den aktivitet de har, altså hvis de har, hvis de leger med 
børnene på kvindekrisecentre, så brænder de 100 % for det og så får de ikke tænkt de administrative 
procedurer med at man skal holde årsmøde inden udgangen af februar måned. Men det er ret vigtigt for os og 
egentlig også for dem selv rent økonomisk, for ellers så får man ikke tilskud via tipsmidlerne fra Dansk 
Ungdoms Fællesråd, så der er det jo, at sekretariatet nogle gange lige skal ringe og sige, hvad var det lige med 
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det årsmøde og sådan noget. Lige hjælpe dem lidt på vej og lige ja. Og det er måske ikke noget bevidst, at de 
frivillige ikke vil, men det bliver bare sådan, at det ikke rigtig bliver gjort. Så er det sekretariatet, der prøver 
sådan at samle lidt op på det. Så langt hen af vejen prøver vi, at det er de frivillige, der selv styrer det hele. 
 
Louise: Ja, det virker det til. 
 
Hanna Line: Ja. 
 
Louise: Det er jeg faktisk overrasket over, for jeg synes, jeg troede egentlig at der var sådan mere tov i det, 
fordi min fornemmelse er URK, at det kører rigtig godt. Altså der er meget, det er egentlig meget imponerende, 
at det kan køre så godt på frivillige hænder. 
 
Hanna Line: Ja, ja. Jo men, jeg, tak fordi du synes det er velfungerende. Det er man jo glad for, når man sidder 
hvor jeg sidder. Men jeg tror også at vi når så langt, fordi vi kan motivere frivillige til at gøre meget af det selv. 
Fordi vi har ikke ret mange midler i forhold til andre organisationer, så det er bare det der med, det når altså 
længere, når vi har frivillige hænder. Altså, det er jo helt vildt så meget det koster at have ansat, i forhold til 
hvad det koster at lave aktiviteter. Så, men så skal vi selvfølgelig også være opmærksomme på, at de gør det 
ordentligt de frivillige, som så sidder der, altså, at dem der sidder på ledelsesniveauerne, at de kan det, de 
laver, og vi har også prøvet at uddanne, altså, udvalgsformænd og aktivitetsansvarlige og sådan noget. Holde 
lederudviklingskurser, så, både for at erfaringsudveksle, altså sådan at få at vide, jamen du er ikke den eneste, 
der sidder og kan være lidt ensom i at skulle motivere de frivillige og skulle have dem ude af starthullerne i 
eksamensperioden og sådan noget, men også for at de får nogle, altså, konkrete ledelsesredskaber til hvordan 
de gør det, hvordan, lige fra effektive møder til netop sådan noget med etisk ansvar og hvordan gør man, når 
man har med sårbare børn og unge at gøre, og hvordan tager man det alvorligt, underretningspligt og vi har 
haft Københavns Kommune ude og fortælle og sådan nogle ting. Så ja, der er ikke, vi har ikke ret mange ansatte 
i forhold til hvor mange aktiviteter vi laver. 
 
Louise: Men hvor mange frivillige har I tilknyttet egentlig? 
 
Hanna Line: Jamen altså, der blev lavet sådan en nøjagtig undersøgelse for 3 år siden, hvor vi var 2000 frivillige. 
Og nu har vi sådan estimeret 2500, så vi er steget meget i aktiviteter og... 
 
Louise: Er det sådan. Det er fordelt over hele landet eller er det halvdelen i København og den anden halvdel... 
 
Hanna Line: En tredjedel i København. Så det er mange i København, og også forholdsvis mange i Århus. Og, 
altså det er jo så ikke nødvendigvis kun i København de laver aktiviteter, altså fordi, det er også for eksempel 
ferielejrhjælpere eller Ung På Linje, hvor man kan ringe ind fra hele landet. Så vi kan jo sagtens ligesom sige, at 
vi når bredere ud til børn og unge, men der er bare mange som bor her, som finder ressourcerne til det og ja... 
 
Louise: Kan du sætte sådan en profil på den frivillige i URK? 
 
Hanna Line: Ja. Jamen vi skal snart lave sådan en undersøgelse igen. Jeg ved ikke om I kan nå at få den med. 
Men, hvornår den sådan lige bliver sparket i gang. Men vi lavede en, også for de der tre år siden, hvor det 
sådan primært var studerende på lige omkring 25 år, og der var en stor overvægt af kvinder. Men det er også 
farligt sådan at sige, jamen det er primært eller sådan, fordi så er der måske også 40 procent der er noget helt 
helt andet. Og på ferielejrområdet har vi rigtig mange mænd, og altså, der er også aktiviteter som taler meget 
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til, at der også er mandlige frivillige. Mange af vores asylcenteraktiviteter, hvor de også godt kan se, jamen det 
er nødvendigt også at få nogle mænd ud at være rollemodeller og sådan noget. 
 
Louise: Ja. 
 
Hanna Line: Så. Ja. Jeg tror det er lidt mere blandet nu. Altså det er sådan min fornemmelse.  
 
Louise: Men det giver jo så også mening, at det så er i de store byer, hvor der er flere unge, altså som, i de dér 
uddannelsesbyer. At der så er flere at tage af der.  
 
Hanna Line: Ja, helt sikkert. Men det er også bare vigtigt, altså vi har også på et tidspunkt haft oplæg fra SFI om 
hvilke områder i Danmark og sådan. Det var så ud fra sådan nogle fattigdomstal og sådan noget, hvilke 
områder i Danmark. Og der har vi så prøvet at lægge nogle ferielejre i nærheden af. Jamen hvis man kan sige, 
på Lolland der bor der masser af forholdsvis, altså familier som måske godt kunne have noget behov for vores 
aktiviteter, men vi har ikke nogle aktiviteter dernede. Jamen så kan man lave en ferielejr i stedet for.  
 
Louise: Jamen det tænkte jeg nemlig godt på, hvordan de var spredt ud egentlig, de dér lejre. 
 
Hanna Line: Jamen de ligger helt spredt over hele landet. Og én i Sverige. Sådan en ungdomslejr i Sverige. Og vi 
har faktisk også lige fået en skilejr. 
 
Louise: Er det noget man så søger til, altså børnenes forældre søger? 
 
Hanna Line: Nej, altså det må nemlig ikke være forældrene, der sådan tænker, ej nu vil jeg sgu lige have en uge 
på druk eller sådan. Det er kommunen der udvælger hvilke børn der har behov for det. 
 
Katrine: Er I så i kontakt med kommunen? 
 
Hanna Line: Ja. Vi er meget i kontakt med kommunen. Men det er ikke så meget dem der betaler for det mere. 
Altså, vi siger det er. Vi skal i hvert fald have 2500 eller 2250 med hvert barn der skal på ferielejr, men det er 
primært Røde Kors’ lokalafdelinger via deres genbrugsbutikker og deres indtjening og sådan noget, der betaler 
for, at børnene kommer med. Men kommunerne udvælger det, og det er jo også ligesom sådan et stempel af, 
at det er de børn, der har mest behov og sådan. Og vi kan faktisk tage børn, der er ret dårlige. Altså som heller 
ikke rigtig, altså, som ikke kommer med på lejrskoler med skolen og som er ekskluderet fra mange andre ting, 
fordi vi er så mange hjælpere. Vi er cirka altså en hjælper til to børn. Så... Og det er jo døgnet rundt man tager 
sig af dem. Altså, hvis de tisser i bukserne om natten, så er man oppe og skifte dem. Og altså, man er der jo 
hele tiden. Så vi kan have børn med, der måske er lidt mere vanskelige, end de kan, når de tager af sted med 
skolen og sådan nogle ting.  
 
Louise: Hvad er aldersgruppen? 
 
Hanna Line: 7‐13 på børnelejrene, og så 13‐18 på ungdomslejrene. Men vi har kun, ja 3, 2 ungdomslejre 
kommer der til at være i år. Så det er primært børnene vi har af sted. 
 
Louise: Er der her i URK sådan en strategi for hvordan I hverver nye frivillige? Eller hvordan gør I det? 
 



6 
 

Hanna Line: Nej, må jeg desværre sige. Ja, altså, fordi hvis det skal være en strategi, så skal det jo være, ja en 
række af forskellige planer, som skal føre frem mod et bestemt mål. Vi prøvede for, lige da jeg blev valgt som 
landsformand, var der en handlingsplan, der sagde, at vi skulle have 2500 frivillige, nej medlemmer. Fordi vi har 
færre medlemmer end vi har frivillige. Og det er jo vigtigt for os økonomisk og sådan noget. Og det stod sådan 
fuldstændig i stampe fordi det er så svært for os at fokusere på konkrete mål og få motiveret folk til at gå ind i 
det og sådan. Altså hvis jeg kom ud og siger til HR‐udvalget, nu skal I bare være medlemmer, og de skal bare 
betale, og de skal ud til uddannelsesstederne og sådan noget. Så kan de gå helt i baglås, hvor lige nu. Der er 
handlingsplanen ligesom slut. Vi har fået en ny handlingsplan, som er meget mere sådan, fokuserer meget 
mere på værdierne i vores arbejde, hvorfor det er vigtigt og hvorfor det er godt og vi gør det rigtige og sådan 
noget. Jamen der er medlemstallet blomstret, fordi folk selv har fundet initiativer. Selv har fundet ud af, at” jeg 
vil gerne gøre det på den her måde, og jeg vil gerne sådan, jeg vil gerne hverve mine venner til det her, for jeg 
synes fandeme at det er vigtigt at være medlem”. Og så tør man dele den der blanket ud, og sige det er fordi 
det er vigtigt. Hvor hvis det er fordi, altså at sige til sin fætter, ”gider du ikke blive medlem fordi, at vi skal have 
flere medlemmer”, eller sådan. Det er jo ikke motiverende eller, det er jo ikke, altså. Det er jo ikke noget, som 
vores frivillige tænder på, at gøre det på den måde. Så det er også det dér med sådan. Det frustrerende i at 
sidde som leder i en forening, hvor man ikke kan lave fuldstændig klare mål og så regne med at de bliver 
opfyldt med arbejdsplaner og sådan noget, men at man også er nødt til sådan at starte nedefra og sige, ”jeg 
synes det er vigtigt med medlemmer, fordi vi har en fed organisation, hvordan synes I vi kan gøre det?” Den 
dér meget coachende måde at finde frem til, hvordan vi så i fællesskab kan gøre noget ved det. Så nej, der 
ligger ikke nogen specifik strategi. Jeg, vores ansatte, faktisk arbejder lidt på at få sådan skrevet mange idéer 
sammen, og hvad der har virket og sådan noget. Og det er også sådan nogle ting, som man kan sige, ”jamen det 
er tit frivillige ikke får gjort de dér opsamlingsting og sådan, fordi man er videre til det næste og gøre noget”. Så 
det sidder de og arbejder lidt på til os i landsstyrelsen til at have op på et møde hos os, til at samle lidt sammen 
på det. 
 
Louise: Men er I ude? Altså nu nævnte du selv uddannelsesinstitutionerne. Er I ude at snakke med...? 
 
Hanna Line: Ja, frivillige hverver vi meget. Altså, så er det jo bare ikke altid, at de bliver medlemmer. Men det er 
meget sådan ud fra behov. Altså, så gør den enkelte aktivitet det. Og det er også meget fint, fordi man skal 
motivere på forskellige måder. Altså, det er ikke den samme, der bliver motiveret af at sidde stille på en 
telefonlinje og tage telefonen, og så være på ferielejr og bare give den gas og bare løbe rundt og lege med 
nogle unger og sådan noget. Så det er meget fint, at de laver hvert deres hvervemateriale og hver deres måde 
at gøre det på. Men vi kan mærke, at der hjælper det jo også at have lidt flere penge til det. Altså når vi har haft 
artikler i Ud & Se, det har ferielejrområdet haft, jamen så kommer der rigtig mange henvendelser. Fordi det 
sidder unge mennesker og læser, når de kører tog... Så der hjælper det selvfølgelig også, hvis man kan putte 
lidt penge i det, og det ikke kun skal være, sådan det frivillige initiativ og det er gratis og, ja... 
 
Louise: Så det er sådan meget op til den enkelte aktivitet? 
 
Hanna Line: Ja, at finde frivillige nok til sig selv. Så søger de nogle gange om hvervemidler og sådan noget. 
 
Louise: Hvad så, nu har du nævnt at I har de her kurser, som I tilbyder. Er det sådan, det er selvfølgelig en del 
for at holde fast i de frivillige. Men er der noget I sådan ellers gør, som sådan fastholdelse? Har I, gør I meget 
for at de har det godt sammen socialt eller? 
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Hanna Line: Altså igen har vi heller ikke nogen overordnet strategi, som vi sådan kan henvise til. Men der er da 
rigtig mange af projekterne, som laver rigtig meget socialt sammen. Altså Ung På Flugt er skide gode til det. 
Ensom Ung holder julefrokoster og altså, der er rigtig mange aktiviteter, som selv får… Og alle, hver enkelt 
ferielejr holder en evalueringsweekend bagefter, hvor der da også bliver drukket nogle øl og hygget og altså... 
Jeg tror der, altså der bliver gjort rigtig mange sociale ting. PR‐udvalget laver en god middag tit når de har holdt 
sådan et maratonmøde på fire‐fem timer. Altså at. Jeg tror der er mange steder, hvor de tænker rigtig meget i, 
at man også har noget socialt sammen. Og Zusammen gør det med at holde fester for deres frivillige og sådan 
noget. Men det er ikke sådan. Det er ikke sådan en strategi, vi har. Altså fordi det er også svært så at holde en 
fælles fest for hele foreningen, fordi at folk har meget deres tilhørsforhold ude i de enkelte udvalg, så hvis jeg 
sagde, at nu skal vi satme gøre noget for de frivillige. Vi holder en sommerfest eller vi giver pandekager en 
søndag morgen, eller hvad der nu kunne være hyggeligt. Så er det ikke sikkert, at folk kommer. Fordi de har 
ikke noget tilhørsforhold til mig. Altså det har de til deres aktivitet og til deres unger og til ja... Sådan bliver det i 
hvert fald tit. Og det er noget vi sådan, altså vi prøver at udbrede det gode budskab om URK. Og jeg tror også at 
folk de brænder for det, men samtidig så gør de det på hver deres måde. Altså, så er det det man har valgt at 
kaste sin energi ind i. 
 
Louise: Så det er tit sådan mere egentlig mere aktiviteten, end det er det, at man er med i URK, der gør at man 
er motiveret og fastholdt... 
 
Hanna Line: Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså jeg tror godt at det kunne tælle modsat, at hvis man havde et 
indtryk af, at URK ikke fungerede eller det ikke var effektivt eller at man ikke kunne stå inde for vores værdier, 
så tror jeg heller ikke, at man ville være her. For det svarer de frivillige også, at når man bliver medlem eller 
aktiv, så er det også fordi man kan stå inde for vores værdier. Så det er selvfølgelig, på den måde er det en del 
af det, men så, ligesom når man er herinde og har sagt ja til de værdier og den organisation kan jeg godt stå 
inde for, så er det nok mere den enkelte aktivitet og hvad man laver der og hvad der sådan, så glider det andet 
lidt mere i baghovedet, og så ligger det bare som sådan et grundlag så ja. 
 
Katrine: Men I opfatter det ikke som problematisk, at det er meget sådan spredt ud på de enkelte, at der ikke 
er et større sådan fælles‐sammenhold blandt de forskellige grupper? 
 
Hanna Line: Altså, joeh, jo, men. Altså så længe det fungerer, så er det jo ikke for ligesom at sige, at nu skal vi 
sørme fastholde dem her. Så er det mere, for eksempel sådan, jeg har noget med at det skal være 
kvalitetssikret, altså hvor jeg tænker, jamen de får jo gavn af at vidensudveksle med hinanden. At herovre 
fundraiser de på en fed måde eller her gør de festen på en fed måde, eller her laver de ledelsesuddannelse på 
en fed måde. Så der laver jeg, der sørger vi i landsstyrelsen for at lave de dér ledelseskurser og nogle, udvidede 
landsstyrelsesmøde, hvor vi inviterer alle lokalgruppeformænd og alle udvalgsformænd og sådan noget og 
laver oplæg om enten ledelse eller fattigdom eller et eller andet, hvor vi sådan håber, at de kan vidensudveksle 
og erfaringsudveksle og sådan noget. På den måde synes jeg da, at det er et problem, hvis vores aktiviteter 
kunne blive bedre af, at vi ligesom havde et større sammenhold og en større tilknytning og... Men der er mange 
ting, som kan sikres ved at vi har kontakt ud til de enkelte udvalg og sørger for, at derude der har de en rigtig 
god kvalitetssikring af deres aktiviteter og de har, altså de er velkørende og de sørger for, at der er nye frivillige 
til at tage over, hvis der er nogle der brænder ud, og... Så ja, igen det der med, at det er ikke alt, man sådan kan 
planlægge sig helt ud af med en frivilligforening, men jeg kan, jeg gad da godt, at de tog URK først, når de sagde 
hvorfor er jeg her. Det er fordi det er en kanon fed forening. Men jeg tror tit, at det er aktiviteten der kommer 
først.  
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Louise: Ja, og så det sociale man så har med de mennesker man laver det med ikke? Men har, nu sidder jeg 
bare og tænker, har de forskellige udvalg så deres gang herinde i sekretariatet eller har de bare deres egen 
base et sted eller hvordan? 
 
Hanna Line: Ja. De bruger sekretariatet rigtig meget. Og derfor er det også rigtig rart, at vi har fået et nyt sted. 
Så derfor, man møder dem jo også, og så ser dem og snakker med dem og lige hører hvordan det går og sådan. 
Den der uformelle ledelse af, hvordan det er, så man lige har hånd i hanke med, hvordan det går og sådan... 
 
Louise: Lige har en finger på pulsen... 
 
Hanna Line: Ja. Sådan lige. Det tror jeg, at det er rigtig godt, at de bruger de her lokaler meget... 
 
Katrine: Så der er plads herinde til at de kan... 
 
Hanna Line: Ja, de kommer og mødes her. Der er total meget aktivitet om aftenen. Altså det er virkelig tit, at 
der er fuldstændig booket med mødelokalerne og også i weekenden. Det er rigtig rart. Men til det der med 
motivation. Ja, det sociale nævner I mange gange. Men jeg tror altså også det der med, at man sådan... Jamen 
at der er mange af vores frivillige, som sådan har det sådan, jamen jeg har et fedt liv og jeg har totalt meget 
overskud og nu har jeg så bare lyst til at være et sted, hvor det ikke lige handler om min selvrealisering eller 
hvor jeg lige er på vej hen eller, der er meget sådan, ja, den der med, at man sådan hele tiden skal skabe sin 
egen fortælling og hvordan er det jeg er og sådan noget. Der er det også meget rart bare at komme et sted, 
hvor det ligesom, hvor det får et andet fokus, og hvor man indgår fordi det her det er fedt at lave. Fordi der er 
også mange af de udvalg, som eksisterer og som virkelig er velfungerende, hvor man kan sige, folk er utrolig 
forskellige. At man mødes med nogle, som, jamen, kommer et andet sted fra landet og læser noget helt andet 
og... Altså Zusammen er måske den mest blandede aktivitet vi har, og stadig er der et kæmpe sammenhold, 
fordi de føler, at det er fandeme vigtigt, at det her det kører, og nu er de fælles om at gøre det, og sådan noget. 
Altså det giver en helt speciel følelse. Det er også det jeg selv har fra da jeg var på ferielejr, at man bare rykker, 
fordi det her det er sgu vigtigt. Altså, at det bliver man totalt tændt af. Så man kan sige, det er selvfølgelig også 
noget der er godt for mig, at det er en fed fornemmelse eller et eller andet. Men det er bare ikke det, der 
sådan er indgangen til, at det bliver fedt at være med i. Det er, at man kan se, at det rykker noget og at man gør 
det i fællesskab.  
 
Katrine: Se at man gør en forskel? 
 
Hanna Line: Ja, at man er med til at gøre en forskel. 
 
Louise: Det var også det Nanna og Rachel snakkede meget om i fredags. At de kan gøre, det kan godt være de 
ikke kan gøre livet meget bedre for de her piger i den her pigeklub, men de kan gøre tirsdag eftermiddag til en 
god eftermiddag. 
 
Hanna Line: Ja, jamen lige præcis. 
 
Louise: Sådan, de føler at de kan gøre en forskel. 
 
Hanna Line: Ja, der er meget sådan med, at ja, vi kan ikke redde hele verden, men det betyder alligevel vildt 
meget for børn, at de har nogle voksne som de kan regne med og de har nogle steder hvor de bare kan komme 
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og hvor der bare ligesom er et rum, som er til for dem. Og det gælder for mange af vores aktiviteter, at det 
ligesom er det der. Et rum hvor man bare lige er barn, eller bare lige er ung, eller bare lige, at der er plads til en 
selv, lige som man er. Det vil vi gerne prøve at skabe rammerne for. 
 
Katrine: Men da du selv startede som frivillig, var det så på sådan en ferielejr eller hvordan? 
 
Hanna Line: Ja, det var på ferielejr. 
 
Katrine: Hvorfor valgte du så lige netop Ungdommens Røde Kors? 
 
Hanna Line: Ja, men det er ikke så godt et eksempel, for det var meget tilfældigt. Det var, jeg havde været på 
en skole, hvor der var nogle handicappede børn, og de skulle så af sted på en lejr med Ungdommens Røde Kors 
og så tænkte jeg, der hopper jeg med. Og så var jeg med der og så er der gået sådan, det var først senere, at jeg 
lærte foreningen at kende. 
 
Katrine: Så det var meget tilfældigt? 
 
Hanna Line: Ja, at det lige blev Ungdommens Røde Kors. Så for mig var det også aktiviteten måske. Langt hen 
ad vejen, som jeg synes var fed. Men det er da også sådan, at vi kan se, at, jamen altså nogle af de her unger vi 
har haft med på ferielejr. Altså, de kan huske det året efter de kommer tilbage kan de huske alt hvad vi har 
lavet, man bliver nærmest sådan helt forbløffet ikke, fordi man selv bare. Så har man lige alle mulige studieting 
og passer sit hverdagsliv i mellemtiden og man har glemt hvad der skete sidste sommer. Og så sidder de og kan 
fortælle, jamen den aften vi lavede snobrød og den aften vi ditten og så til sidst, så fik vi en gave fra LEGO og 
sådan. Jamen det er også rigtigt. De kan bare huske alt, hvad der er foregået. Så det har givet... 
 
Katrine: Så man kan mærke, at det virkelig betyder noget... 
 
Hanna Line: Ja. 
 
Louise: Jamen så vil vi til kommunikationen, der sådan er det sidste punkt. Hvordan kommunikationen sådan 
foregår internt imellem de forskellige grupper og ja, grupperne i mellem, inden for grupperne og mellem 
sekretariatet og dem. 
 
Hanna Line: Altså, vi har jo vores nyhedsmail, som vi udsender hver uge, og jeg har på fornemmelsen, at det 
sådan, at, ja, at der er mange, der bruger den. Af dem, der i hvert fald sådan sidder overordnet. Altså sådan 
nogle som har lederposter og sådan noget. Og der er landsstyrelsesreferater og der er om, hvilke aktiviteter vi 
har, og så giver den et rigtig godt indblik i, hvor meget gang der er i foreningen lige nu og her. Og så fungerer 
landsstyrelsen også som bindeled ud til det hele, altså vi har kontaktpersoner til alle de udvalg, der sidder. Altså 
også helt ned til undergrupper af asyl. Altså de har en erfaringsgruppe, jamen så har vi en kontaktperson til 
dem, så de hele tiden ved, hvor de skal henvende sig, hvis de har problemer, men så vi også kan kommunikere 
ud, hvis det er et eller andet der er relevant for dem, at, altså, der var den der demonstration Luk Lejren, hvor 
vi så snakkede med dem, skal vi lave noget modsvar og nogle ting og sager. Altså at man, så har vi hele tiden 
sådan, ja, relevant kommunikation ud til dem, og de har tilbage til os. Og det er noget, der er utrolig 
tidskrævende for os i landsstyrelsen at have den der kontaktpersonsrolle, men som også er rigtig rart, at man 
sådan har en kommunikation med alle udvalgene, og sådan prøver at mødes med dem personligt, så de ved 
hvem vi er og også har det godt med at komme til os. Også med mindre problemer, hvis der er noget de gerne 
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bare vil have sparring på, altså det kan være frivillige som de synes er svære at tackle og hvordan gør man lige 
det, for folk er her jo gratis. Kan man så godt sige, at de ikke må være med mere, hvis de ikke rigtig kommer til 
møderne og altså, sådan alle mulige spørgsmål, som de så kan komme til os med. Det vil jeg sige, at det er en 
vigtig del af vores kommunikation. Og imellem udvalgene, jamen der prøver vi så det der med at holde LSplus‐
møder, som er landsstyrelsesmøder, men hvor vi inviterer alle lokalgruppeformænd og alle udvalgsformænd og 
hvor der faktisk er et forholdsvis godt fremmøde. Men, jeg ved ikke om man kan sige, jamen det er jo 
kommunikation, der holder jeg en tale om hvordan det går i foreningen og ligesom, jeg prøver at lave den der 
URK ånd og de får måske nogle input, altså det der med SFI eller, altså hvad der nu har været af temaer oppe. 
Sidste gang havde vi sådan en kæmpe strategiworkshop om hvordan foreningen skulle sådan forme vores 
strategi og sådan nogle ting. Så det er også meget vigtigt, de der face‐to‐face møder, at vi sørger for, at der 
komme mange til vores forårsmøder og til vores landsmøder, hvor alle tingene i foreningen bliver besluttet 
altså, det er utroligt vigtigt... 
 
Louise: Hvor tit har I de der LSplus møder? 
 
Hanna Line: Det er to gange på et år. 
 
Louise: Okay. 
 
Hanna Line: Og forårsmøde og landsmøde er så en gang om året. Så der går en del weekender må man sige. 
Landsmøde, ledelsesweekend... Ja, så selvom de ikke sådan kan blive tegnet ind i et organisationsdiagram, så er 
de enormt vigtige for hvordan vores kommunikation fungerer, at man også sådan ser folk in real life. Så har vi 
nogle gange, hvis vi har syntes, at der var noget der er særligt vigtigt. Altså vi har udvidet lokalgruppeområdet, 
så har hele landsstyrelsen siddet og ringet ud til lokalgruppeformænd og snakket med dem om, hvordan det 
går og sådan, altså hvor man også sådan tager... Det kan man selvfølgelig sige, det er måske sådan lidt en 
lappeløsning for ikke at have regelmæssig kommunikation med dem, men samtidig så er det også bare noget 
der virker, at man sådan får fat i dem og siger, nu er det altså i gang med at udvikle på det her område og hvad 
er dine idéer og erfaringer og sådan noget. 
 
Louise: Men de der nyhedsbreve, som så kommer ud ugentligt er det også til alle de frivillige eller? 
 
Hanna Line: Ja. 
 
Louise: Er det noget I har fornemmelsen af, at der bliver læst? 
 
Hanna Line: Altså, ja. Jeg vil sige, at når jeg sådan refererer til det, så ved folk godt, at det... Ja, jeg ved jo ikke 
hvor mange sådan kliks der er og sådan noget. Sådan noget gør vi ikke op. Men jeg har en god fornemmelse af, 
at de sådan centrale personer i hvert fald læser det, og resten skimmer hvis det er noget, de sådan synes er 
relevant og... Jeg tror heller ikke, at man skal underkende værdien af, at nogle gange så er det jo også det dér 
med, at det er fedt for... Så har det været et event i Roskilde lokalgruppe med fashiontrash, hvor de sælger 
genbrugstøj, at så kommer de i nyhedsmailen og fortæller om det, og så ved vi, at jeg og alle de centrale 
ligesom læser om det. Eller sådan, yes vi er kommet i nyhedsmailen, og det fint og flot og sådan noget og så gør 
det jo ikke noget, at dem i Viborg ikke har læst det, eller sådan. Selvom jeg godt kunne ønske mig, at de så så 
erfaringer og sådan noget. Men det er jo også bare, det er jo også bare fedt ligesom at have et medie, hvor de 
synes, at nu får de omtaler og ros for det de har lavet og sådan noget. Så har vi et medlemsblad, som har været 
helt ude at sejle, men som er ved at komme lidt ind igen. Så det kan blive godt, hvis det bliver godt. 
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Katrine: Er det så en af grupperne, der står for det? 
 
Hanna Line: Ja, det er en af grupperne under PR, der laver medlemsblad. Så dem kunne I jo også evt. prøve at 
få fat i, hvis det går så meget på kommunikationen. 
 
Louise: Ja, altså vi har. Vi har sådan haft i hvert fald fornemmelsen af, at tit, hvis alting foregår per e‐mail, så er 
det sådan meget, kommunikationen drukner i sig selv, fordi man bare får, altså, så er man medlem af URK og så 
er man medlem af en sportsforening og så får man også de dér nyhedsbreve fra fitnesscenteret og så noget. Så 
til sidst ender man bare med at slette hele lortet, med mindre der lige er et eller andet, man synes lyder helt 
vildt spændende. Altså, det er ikke noget du har fornemmelsen af? 
 
Hanna Line: Nej, for på et tidspunkt, der kom de meget fragmenteret, ja sådan forskelligt, de kunne komme to 
gange på en uge og så gik der 14 dage og så var folk sådan, ej nu bliver vi bare spammet med ting, I lige synes 
er relevante, og det synes jeg måske ikke, eller sådan noget. Men nu ved man det kommer torsdag eftermiddag 
og der er faktisk mange der sådan siger, ”ej jeg glæder mig til at se hvad der kommer i morgen” og sådan 
noget. Også fordi der også kommer relevante ting, og vi prøver sådan at gøre det relevant. Men det er da rigtig 
nok, man kan ikke bare sige, nu har jeg kommunikeret fordi nu har jeg sendt det ud i æteren på en mail. Altså 
sådan fungerer det ikke. Det er også derfor jeg siger, at vi laver nogle gange de dér som jeg kalder 
lappeløsninger med at ringe rundt og sige, nu skal vi altså have fat i hele den her gruppe af frivillige. Vi har også 
sendt breve ud til hjemmeadressen, som jo er noget helt andet sådan at få det, nu ligger der et brev ude i 
postkassen. Det får man trods alt ikke så meget mere, så altså, ja, vi prøver... Så det er helt klart ikke noget vi 
sådan regner med, at alle ligesom læser. Hvis vi har noget vi gerne vil kommunikere, og vide at det er 
information og ikke eksformation, så prøver vi at... 
 
Louise: Men, hvis man har noget, nu for eksempel dem dér i Roskilde, der havde lavet det dér... Er det så noget 
de siger, kommer til. Er det landsstyrelsen der sidder og sender det her nyhedsbrev ud? 
 
Hanna Line: Nej, det er sekretariatet. 
 
Louise: Men, det er sådan, man har ikke mulighed for selv at sende noget ud til alle? Det er sådan at det skal 
igennem en bestemt? 
 
Hanna Line: Nej. Ja, det er en praktikant der sidder og sender det ud. 
 
Louise: Okay. 
 
Hanna Line: Det er meget dejligt vi har praktikanter. Det gør jo sekretariatet en del større. Vi har en hel del 
praktikanter. Men nej, det er rigtigt det kan de ikke. Men de kan for eksempel, altså, vi har mailinglister for alle 
ledere i foreningen og internt i det internationale område har de jo også maillister. Så på den måde kan man 
godt ligesom, og ferielejrregiet har ligesom også ud til alle og sådan noget, så der er jo grupper den godt kan 
sige, jeg vil gerne kommunikere til den her gruppe og så bare gøre det. Så på den måde kan man godt spamme 
lidt.  
 
Louise: Men man undgår at man sender irrelevant information ud til for mange af gangen? 
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Hanna Line: Ja, lige præcis. Det passer vi meget på. 
 
Katrine: Men hvad med sådan grupperne imellem? Hvordan deler de erfaringer og så videre? 
 
Hanna Line: Jamen jeg synes de gør det meget på de her møder, men der er også nogle af dem, hvor det 
ligesom, hvor det er os, landsstyrelsen, der formidler, hvis vi kan se, altså den dér kontaktpersonsrolle er faktisk 
ret vigtig. At man ligesom siger, jamen, nu arbejder I faktisk med det samme, altså der er jo nogle ting, der 
ligesom overlapper, og man kan sige, jamen så er man ligesom nødt til at få koordineret. Ja, nu ved jeg ikke, jeg 
kan ikke lige finde på et eksempel, men hvor man så siger, jamen det er både ferielejr og Ung På Linje er ved at 
søge den samme fond eller er ved at tænke de samme ting med et eller andet, ikke. Lave en ny hjemmeside 
eller et eller andet, hvor man så siger, ”jamen der må I hellere snakke sammen” eller, så kan de jo så nedsætte 
sig selv og sørge for at gøre noget ved det. 
 
Louise: Men du synes, at der sådan er generelt rimelig meget åbenhed omkring hvad der sådan sker i 
organisationen? 
 
Hanna Line: Ja. 
 
Louise: Det er ikke sådan, at selvom man faktisk kun, hvis man laver ferielejr, at det er det man interesserer sig 
for og det er det man går op i, at man ved stadig, at vi har et CSR udvalg og vi ved, at vi laver Zusammen caféen 
og sådan noget. At der sådan er, hvis, jo godt kunne blive et problem når det er sådan... 
 
Hanna Line: Ja, men jeg vil så sige, man ved det ikke nødvendigvis. Men man ved hvor man skal finde det, for 
man kender nyhedsmailen. Altså den bliver sådan meget spredt ud og snakket om og sådan noget, så man ved 
jo også, hvis man sidder her, og ej nu vil jeg godt noget andet, nu er det ved at være kedeligt. Så ved man jo 
godt, hvor man skal begynde at læse sig til informationer og til hjemmesiden og til nyhedsmailen og sådan 
noget. 
 
Louise: Det er jo også super fint. 
 
Hanna Line: Ja, for den går jo ud til 3000. Den går jo ud til rigtig mange mennesker. 
 
Louise: Men hvad så, sådan jeres tilbud sådan udadtil? Hvordan bliver de promoveret? 
 
Hanna Line: Jamen, det er kampagner meget sådan på universiteter. Det er også lige som om, at det godt kan 
gå lidt i ring... Hvis jeg er universitetsstuderende og er engageret, så er det der jeg hænger op og sådan noget, 
så der kan det godt gå lidt i ring, men ja, så det er meget, at man laver noget PR‐materiale til og måske får 
noget sparring her og noget sparring fra sekretariatet får det trykt og sådan få det sendt ud i de fora man nu 
sådan kender. Altså, der har vi heller ikke været så strategiske. Der kan man sige, det er de enkelte udvalg jo. 
Altså så Zusammen, jamen de kan bruge alle slags frivillige, så prøver de jo at opsøge alle skoler, der 
overhovedet er i hele Københavnsområdet. 
 
Katrine: Men det er vel også meget baseret på den enkelte frivillige, som trækker på sit eget netværk? 
 
Hanna Line: Ja ja, ja helt klart. Den dér mund til mund er utrolig vigtig. Har I fået den dér undersøgelse af vores 
frivillige? Den er jo godt nok lidt gammel, men jeg synes den er meget sjov, for der er det jo også, der er det 
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nærmest den der tæller højest med at man hører det fra andre. Eller også er det frivilligundersøgelsen. Det kan 
jeg lige prøve at få sendt til jer. 
 
Louise: Og så, ja så har I selvfølgelig også hjemmesiden, hvor, hvis man er helt udenforstående, at man så kan 
kontakte, altså se tilbuddene og så kontakte den enkelte, det enkelte tilbud, ikke? 
 
Hanna Line: Og så er der de der indirekte måder, altså når vi kommunikerer eksternt i pressen og sådan noget. 
Altså, det tror jeg også betyder noget. Det betyder både noget for fastholdelsen, at man sådan tænker ej hvor 
fedt altså. Vi lavede sådan en demonstration på Sankt Hans Torv, som var både i TV2Nyhederne og 
DRNyhederne, og det giver sådan et kæmpe internt boost, ”ej hvor er vi bare fede og sådan noget, fjernsynet 
gad at filme os, så må vi rigtig være noget, eller sådan”... Men, ja, og jeg ved ikke om det også kan få andre til 
at melde sig, hvis man sidder og ser det hjemme på fjernsynsskærmen. Det er jeg måske mere i tvivl om, men 
det giver i hvert fald også noget af det der med, når man kommunikerer nogle af vores holdninger eksternt i 
medierne, at man tænker sådan, ej okay, det er en rigtig god forening, og... 
 
Katrine: Så I tænker også over at være synlige i samfundet? 
 
Hanna Line: Ja, ja det er nu ikke så meget med rekrutteringsformålet, det er egentlig fordi vi mener, at når vi 
ser, at børn og unge har det svært, så bør vi også kommunikere det. Men altså, der er godt nok mange, der ikke 
ved en skid om, hvordan folk har det sådan rent, ja er mindre bemidlede end dem selv, eller sådan...  
 
Katrine: Mere for at nå ud til brugerne? 
 
Hanna Line: Ja, eller nå ud til beslutningstagerne og sådan, ja altså hvis, ja vi kan lave noget for asylsøgernes 
børn, men altså det hjælper jo ikke, altså, de sidder jo stadig i kæmpe lange ventetider, så hvis vi kan gøre 
noget for at ændre på det ved ligesom også at tale om det og skrive om det og sådan noget. Og sådan er det jo 
også med vores andre aktiviteter, altså hvis man kan, ja... 
 
Louise: Hvad med sådan noget som at brande hvad URK er – altså nu har I jo selvfølgelig en kæmpe fordel i, at 
det Røde Kors, det kender alle. Men, altså gør I noget for at vise, at ”vi er altså en ungdomsorganisation, og 
tingene vi gør, er altså anderledes end det Røde Kors gør”? 
 
Hanna Line: Vi har ikke været så frække. Altså vi kunne godt være sådan lidt mere sådan, ja på kant med noget 
af det, som Røde Kors... Altså fordi, jeg synes vi er, vi laver nogle helt andre aktiviteter, og vi laver noget, der er 
sådan meget mere nærværende i Danmark i hvert fald. Altså de laver jo rigtig fede internationale aktiviteter, 
men vi laver, vi rykker rigtig meget på børn og unge i Danmark. Og det, ja det ved jeg ikke, det bruger vi da, al 
vores kommunikation handler jo om det, så på en eller anden måde prøver vi jo at adskille os, men ja, det er 
ikke sådan bevidst for at være anderledes end dem eller sådan, fordi vi er stolte af at være en del af Røde Kors 
bevægelsen og kunne stå inde for de syv principper, som vi handler ud fra. Medmenneskeligheden, vi tager 
ikke parti for, hvem det er vi hjælper, eller hvad der lige er, hvis vi sådan skal kunne rumme ja, de fleste. 
 
Louise: Men det tænker jeg bare, fordi jeg har da altid, eller så længe jeg kan huske, har jeg da vidst, at der var 
noget der hed Ungdommens Røde Kors, og jeg har vidst, har lagt mærke til, at I er flyttet ind i de her bygninger 
og sådan noget. Men det er da faktisk først efter at vi sådan er begyndt at beskæftige os med jer, at det sådan 
er gået op for mig, at de ting I laver, at de egentlig... Altså jeg havde bare tænkt, at det var dér de unge var, og 



14 
 

så var de andre gamle i det andet. Men at de ting I laver også er for forskellige målgrupper, det har jeg egentlig 
ikke selv været opmærksom på før. 
 
Hanna Line: Nej, okay. Men det kan da sagtens være, at vi skal. Altså, vores fortalerrolle vil meget gerne styrke, 
når vi er ude at fortælle om, at der er børn og unge, selvom vi siger vi har en velfærdsstat og sådan noget, så er 
der børn og unge, der har det rigtig svært. Og når vi ligesom udbreder det, så brander vi jo også os selv. Altså... 
Og det vil vi gerne gøre meget mere af, og så prøve sådan, at ...Det kan bare være lidt svært, fordi at vi er så 
frivilligbaserede. Selv jeg, som har været i foreningen i 12 eller 11 år, synes nogle gange at det er svært, sådan 
lige at skulle kommunikere, altså fordi, det er tit sådan en ekspertrolle, man lidt bliver puttet i, sådan, og jeg er 
jo ikke socialrådgiver. Altså jeg ved da ikke præcis, hvor mange børn og unge der bliver skilt, eller børn der har 
forældre med alkoholproblemer, eller hvor mange fattige. Altså, jeg sidder jo ikke og har tal eller forsker i 
sådan nogle ting, altså. Så på den måde kan det nogle gange være lidt svært at have den der fortalerrolle, men 
jeg kan bare se, dem der lige nu er på min aktivitet, de har det ikke særlig fedt og de trænger meget til omsorg 
og de trænger meget til nærvær. Altså, de trænger til at blive set i skolen og derfor kommer de i vores 
lektiecaféer. Altså det er jo ikke kun for at lære noget, det er jo også for at have nogle relationer, som sådan er, 
med voksne, der bekymrer sig om dem og sådan noget. Altså, på den måde kan det godt være lidt svært det 
der med at få. Ja, hvordan jeg lige, hvordan man lige, bare tør sige det. Men det tror jeg bare man skal kaste sig 
ud i nogle gange.     
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I Zimbabwe kæmper den sammensatte regering 
med Mugabe og Tsvangarai for at bringe landet ud 
af krisen – og det er en meget vanskelig opgave. 
Vores ene samarbejdspartner, Zimbabwe Peace 
Project, måtte se sin forkvinde Jestina Mukoko 
bortført, fængslet, tortureret og sidenhen anklaget 
for terrorisme. Hun er nu løsladt, men stadig ankla-
get og risikerer dødsstraf. Hun står som symbol for 
dem, der sætter livet på spil for dialog, rettigheder 
og demokrati. MS’ engagement støttes i Danmark 
dels af ’Kvinder for Indflydelse’, som er et netværk af 
indflydelsesrige kvinder i Danmark, der samler ind til 
kvinders indflydelse i Zimbabwe, dels af Operation 
Dagsværk hvor gymnasiernes indsamling i år går til 
MS-projektet ”Breaking the Culture of Silence”.  
  
I Mellemøsten startede 2009 med endnu en kata-
strofe – nemlig den voldsomme israelske militære 
invasion i Gaza. Palæstinenserne i Gaza er blevet 
nægtet reel selvbestemmelse og frihed i over fire 
årtier. Mange danskere var rystede og frustrerede. 
Sammen med Dansk-Palæstinensisk Venskabs-
forening arrangerede MS en demonstration mod 
angrebene på civilbefolkningen og flere tusinder 
deltog i en stor og værdig manifestation i Køben-
havn, hvor bl.a. en række ledende politikere talte. 
Et forløb vi kan være stolte af.

Også andre steder på kloden oplevede vi tilbage-
slag. I juni blev der gennemført et statskup i Hon-
duras. Vores partnere dér måtte igennem en ulovlig 
tilbageholdelse i over et døgn.FN’s Menneskeret-
tighedsråd er blevet opfordret til at sætte fokus på 
menneske- og frihedsrettighedskrænkelserne i lan-
det.
 
AFRIKA-KOMMISSION uDEN 
FATTIGDOMSORIENTERING
På den indenrigspolitiske scene har MS været 
stærkt optaget af de politiske strømninger omkring 
daværende statsminister Anders Fogh Rasmussens 
”Afrika-kommission”, som han kaldte den ”største 
danske u-landspolitiske satsning”. MS’ fokus er at 
bekæmpe fattigdom og skabe bæredygtig udvik-
ling, men de anbefalinger, der er kommet fra Afrika-
kommissionen, har ikke de fattigste i fokus. Her er 
tale om en lancering med fokus på erhvervsliv og 
den private sektor.
 
Spørgsmålene presser sig på: hvordan kan økono-
misk vækst i middelklassen være et politisk, stra-
tegisk redskab til at opfylde 2015-målene om fat-
tigdomsreduktion? Regeringen forsøger at sælge 
sagen som en indsats mod ungdomsarbejdsløs-
hed. Men tilvejebringelse af risikovillig kapital til virk-

Der er brug for 
Mellemfolkeligt Samvirke
En af MS’ fornemste opgaver er at skabe indflydelse og forbedrede 
vilkår for mennesker, som lever i fattigdom. Men i flere af vores 
samarbejdslande har demokratiet været under voldsomt pres.

POLITISKBERETNING
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somheder i Afrika giver ikke nogen garanti for øget 
beskæftigelse eller udvikling for de fattige. Danmark 
er nødt til at holde fast i, at der skal være et politisk 
demokratisk system, der kan regulere og omfordele 
velstandsgevinster, så det bliver til reel velfærd for 
de mange.
 
MS mener, at der er brug for økonomisk vækst i 
udviklingslandene for at afskaffe fattigdom. Udvik-
lingsbistanden kan bruges til at skabe gode ram-
mebetingelser for vækst, men alle erfaringer peger 
på, at bistandsmidler ikke bør anvendes til direkte 
erhvervsstøtte.
 
MS GODT PÅ vEJ I ACTIONAID 
INTERNATIONAL
Sidste år besluttede MS’ generalforsamling at blive 
medlem af ActionAid International (AAI). Det går 
både stærkt og faktisk langt bedre, end vi egent-
lig turde håbe. I oktober underskrev MS en aftale 
om associering, som udstikker rammerne for den 
proces, der skal lede til affiliering – dvs. fuldt med-
lemskab – i juli 2010.

ActionAid Kenya og Uganda er blevet nu accep-
teret som fuldgyldig affilierede, og hér vil sammen-
lægningen mellem MS og AA være en realitet fra 

begyndelsen af 2010. I andre lande som Zambia, 
Tanzania, Mozambique, Zimbabwe, Nepal og Gua-
temala tager processen lidt længere tid. I Nicaragua 
(hvor AAI ikke tidligere har arbejdet) har man endnu 
ikke taget beslutning om fremtiden. Også i Sudan er 
det kun MS, der har programaktiviteter. Forudsæt-
ningen for dette program har været, at det kunne 
sikres betydelig ekstern finansiering fra andre do-
norer end Danida. På den front har der ikke været 
megen succes, og det er usikkert, om programak-
tiviteterne fortsættes. I Mellemøsten/Nordafrika har 
MS og AA Australien indgået et kontor-samarbejde 
i Jordan. Vi ønsker begge, at AAI skal satse mere 
på denne region.

Politisk fylder MS allerede en del i AAI. Vi har netop 
fået en aftale i hus om at være ledende på Gover-
nance-teamet i de næste to år; et helt klart signal 
om, at MS får ansvar og plads i det internationale 
set-up. Det samme gælder ActionAids globale ung-
domsnetværk Activista, som MS har påtaget sig at 
koordinere og udvikle – hvilket giver vores kampag-
nearbejde en flot international dimension og et fæl-
lesskab for aktivister kloden rundt.
 
Desuden er Steen Folke nu medlem af AAI’s ge-
neralforsamling og første-suppleant til bestyrelsen. 

POLITISKBERETNING
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Steen sidder også i det vigtige organisatoriske ud-
valg under bestyrelsen i AAI.
 
NyT FLEKSIBELT PERSONELPROGRAM
Bestyrelsen har vedtaget strategien ”People for 
Change”, som udfaser og reformerer den måde, 
vi hidtil har sendt folk ud som udviklingsarbejdere. 
People for Change er et fleksibelt personelprogram, 
der først og fremmest omfatter disse kategorier:
•  Globale volontører – som hidtil gennem Global  
 Contact
•  Internationale rådgivere med ekspertise inden  
 for MS’ fokustemaer 
•  Inspiratorer, der skaber praktisk erfaringsud  
 veksling på tværs af lande.
MS forventer, at strategien vil være fuldt implemen-
teret med udgangen af 2010.
 
NyE LOKALER – Ny ENERGI
Fra nytår flyttede MS til nye, store lokaler på Fæl-
ledvej. Nu kan vi selv kan huse alt det, vi gerne vil, 
og alt det, vi er. Vi giver rum til aktive unge, som 
har en global dagsorden, som tænker og vil handle 
globalt. Fælledvej er naturligt hjemsted for aktivister 
og frivillige og for intensive uddannelsesforløb.

MS.Traning for Change udgør et nyt team i MS, 
som samler og professionaliserer de uddannelses-
programmer, som MS står for. Global Platform Kø-
benhavn og oprettelse af Globale Platforme i Kenya, 
Indien og Mellemamerika har styrket indsatsen med 

at kvalificere folk, der ønsker at påvirke og forandre 
globale problemstillinger. 

Med TCDC som omdrejningspunkt arbejdes der 
også målrettet på – gennem kurser – at  bidrage 
til kapacitetsopbygning af civilsamfundet inden for 
vores demokratitemaer.

Fælledvej er et symbol på, hvordan vi vil finde vo-
res plads i det danske politiske liv, udover oplysning 
og politisk lobbyarbejde. Vi er i øjenhøjde med det 
aktive græsrodsarbejde – og demokratiarbejdet i 
Danmark.
 
MS vIL REJSE FLERE PRIvATE MIDLER
MS har en ambition om at afskaffe fattigdom og 
arbejde for global, social forandring. Den ambition 
afspejles dybt seriøst i alt, hvad organisationen laver 
– således også i vores fundraising.

Tidligere har MS haft en holdning om, at fundrai-
sing helst ikke måtte koste noget. Meget har væ-
ret prøvet, uden at der for alvor er blevet investeret 
økonomiske ressourcer. Resultaterne har efter om-
stændighederne været rimelige – bl.a. med lands-
indsamlinger på ca. to mio.kr., og alt i alt har vi lige 
akkurat været i stand til at rejse de otte mio. kr., der 
skal til for at leve op til egenfinansieringskravet.
 
Fremover er der brug for professionalisering af vores 
fundraising, fordi MS vil gøre sig mere økonomisk 

POLITISKBERETNING
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uafhængig, og det kræver betydelige investeringer. 
Vi har fået støtte fra AAI til denne professionalise-
ring. Vi vil opleve en mere pågående tele-marketing 
og flere annoncer og breve til potentielle bidrags-
ydere. Det er vigtigt, at fundraising bliver en naturlig 
og betydningsfuld del af både medlemmers og an-
sattes engagement i MS.     
 
MS SvEDER FOR KLIMAET
I begyndelsen af august var MS sammen med Dan-
foss Universe og Project Zero arrangører af den 
store succesrige klimacamp for unge, Bright Green 
Youth. Unge fra hele verden deltog i fem intense da-
ges klima-tænkning og kom med bud på bæredyg-
tige klimaløsninger. Og måske vigtigst af alt er disse 
unge nu ambassadører for ”global change” – at vi 
sammen kan vi skabe globale forandringer.
 
MS har ikke tidligere været voldsomt aktiv i klimade-
batten, men det er vi nu. Sammenfaldet af de kriser, 
som vi oplever i disse år – fødevarekrise, klimakrise, 
demokrati-krise og finanskrise – gør, at perspekti-
verne for især verdens fattige er dystre. MS har der-
for valgt at gå ind i debatten, fordi netop klimapro-
blemerne kan være dét, der åbner op for udvikling 
af en ny international finansieringspolitik og skabe 
fundamentet for nye internationale institutioner med 
større demokratisk legitimitet – vigtige dele af MS’ 
fokusområder.

MS har ved flere lejligheder påpeget, at Danmark 
skylder verdens fattigste seks mia. kr. – og regerin-
gen skal hoste op med klima-penge, uden at tage 
dem fra udviklingsbistanden.

Op til Europaparlaments-valget spurgte MS dan-
skerne om, hvor vigtigt u-landspolitik er for dem. 
Over halvdelen svarede, at u-landspolitik er vigtigt, 
når de afgiver deres stemme. Derfor skal MS fortsat 
fastholde et skarpt fokus på, hvad der sker med 
dansk og europæisk bistand. Det er nødvendigt, at 
vi insisterer på global ansvarlighed og global omfor-
deling af ressourcerne, så også fattige mennesker 
får mulighed for indflydelse på deres eget liv.
 
MS har påtaget sig store opgaver og er stadigvæk 
i gang med en omfattende forandringsproces. En 
stor og voksende gruppe aktivister og et stærkt og 
engageret sekretariat kæmper dagligt med at sikre 
at vi kan leve op til ambitionerne. Vi har grund til at 
være stolte af vores arbejde både i Syd og Nord. 
Der er en fantastisk energi omkring vores organi-
sation – den energi bliver omsat til konkret handling 
for en bedre verden. 

Journalistisk bearbejdning af bestyrelsens skriftlige 
og forkvindens mundtlige beretning til generalfor-
samlingen den 27. september 2009.

CITAT
”Vi er dér, hvor det er 
nødvendigt. Der er for 
mange, der tier. Men 
MS tør. Og holder ved.”
Trine Pertou Mach, 
forkvinde for MS
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Fattigdom:
- er tæt forbundet med magtes-
løshed og mangel på politisk 
indflydelse. Derfor bekæmper vi 
fattigdom ved politisk at støtte 
verdens fattigste til demokrati og 
indflydelse. Vi har udmøntet dette 
fokus i en række temaer. 

Det største er:
udvikling af det lokale 
demokrati. 

De mindre er:
•  kamp mod korruption,     
• håndtering af konflikter 
•  jordrettigheder 
•  retfærdig handel. 

I alle temaer er kvinder og unge 
særligt prioriterede målgrupper. 
MS har udviklet nye strategier 
i de lande, hvor vi arbejder, og 
justeret valget af partnerorgani-
sationer. Efter denne omlægning 
har 2008-09 været det første år 
med praktisk implementering af 
de nye fokustemaer.

udviklingsarbejdet: 
Implementering af de nye fokustemaer
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Halvdelen af vores ressourcer går til at udvikle 
det lokale demokrati, så fattige og marginalise-
rede får adgang til sundhed, skoler, vand, veje og 
energiforsyning. Det arbejder vi med i Kenya, Tan-
zania, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Mozambique, 
Sudan og Nepal samt i Nicaragua, Honduras og 
Guatemala – sammen med 131 partnerorganisa-
tioner.

Det er vigtigt, fordi mange udviklingslande har star-
tet en decentraliseringsproces, hvor ansvaret for 
service til borgerne flytter ud i kommunerne. De 
fattige rammes først, hvis systemet svigter, og er 
først til at få glæde af forbedringer. Derfor er det 
en udfordring for de fattige, som kræver, at de kan 
gennemskue spillereglerne, så de ikke bliver snydt.

Det er her, MS og vores partnere kommer ind i bil-
ledet. Vi uddanner de fattige, så de kan udfordre de 
lokale magthavere. Det er en politisk proces, som 
både kræver, at borgerne søger indflydelse, og at 
kommunerne er lydhøre. Derfor arbejder vi både for 
fattiges bevidstgørelse og organisering og for øget 
ansvarlighed og åbenhed hos de lokale myndighe-
der.
 
2008 var det første år, hvor alle MS’ programlande 
har arbejdet med lokaldemokrati. Det har givet en 
positiv synergi, hvor der er gjort meget for at udvikle 
vore partnerorganisationers kapacitet og bevidst-
gøre borgergrupper: Det har skabt øget bevidsthed 
om rettigheder, flere aktive og bedre borgerdelta-
gelse og indflydelse – og stærkere organisationer. 
De lokale myndigheders ansvarlighed over for fat-
tiges behov er også øget.

Programmet er stadig så nyt, at det er for tidligt at 
vurdere resultater i form af forbedret service for de 
fattige, men der er klare succeser – f.eks. i Uganda 
med uddannelse af frivillige ”budget-monitorer” og 
opstart af faste dialogmøder mellem borgere og lo-
kale myndigheder i Uganda. Se eksempler på de 
næste sider!

Erfaringerne viser, at det er vigtigt at alliere sig med 
andre aktører og forbinde det lokale arbejde med 
nationalt lobbyarbejde. At styrke organisationernes 

interne demokrati og dialogen mellem civilsamfund 
og myndigheder. Og at omsætte den øgede be-
vidsthed og deltagelse i konkrete resultater gennem 
kampagner med klare mål.

Efter MS’ medlemskab af ActionAid International 
vil vi fortsætte arbejdet med demokrati på lokalt ni-
veau, men udvide det med ”god regeringsførelse” i 
bredere forstand og støtte til sociale bevægelser.

Ligestilling mellem kønnene
I alt vores arbejde har MS særlig fokus på ligestilling 
og styrkelse af kvinders stilling. Vi bekæmper bar-
rierer for kvinders deltagelse og sætter ind, hvor der 
er brug for en særlig indsats.

I 2008 blev der afholdt mange kønsworkshop’er i 
Uganda. I Zimbabwe arbejder tre partnere specifikt 
med dette fokus sammen med initiativet ”Kvinder 
for Indflydelse”. Zambia har nået gode resultater 
med bondeorganisationer. I Mellemøsten har MS 
udviklet en kønsstrategi for ungdomsarbejdet. Og 
der er store forbedringer af kvinders deltagelse i 
Mellemamerika. Men erfaringerne viser også, at re-
præsentation og deltagelse ikke automatisk skaber 
konkrete resultater. Her må en direkte indsats til for 
at opstille mål og holde myndigheder ansvarlige.

For MS handler kønspolitik ikke kun om udviklings-
arbejdet i syd. Det omfatter også den organisa-      
tions- og arbejdskultur, vi selv praktiserer – både 
internt hos os selv og i vore partnerorganisationer.

Demokrati nedefra 
– udvikling af det lokale demokrati

CASE
Zimbabwe: Store resultater med opstilling af kvinder til byrådsvalg
MS’ partnerorganisation WIPSU tog initiativ til en ”50/50”-kampagne for øget 
kvinderepræsentation ved byrådsvalgene i Zimbabwe i 2008. Det medførte, at 
661 kvinder stillede op i kampen om 1958 pladser – og 50 pct. af dem blev 
valgt.

FOKuSTEMA
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Zambia: 

Kvinderne vinder i Luangwa
Selv om kvinder i Zambia arbejder hårdt, bestemmer de traditionelt ikke meget. 
Det begyndte bondeforeningen LDFA at ændre med støtte fra MS. På work-
shops ude i landsbyerne blev de gamle opfattelser udfordret, og som et af 
resultaterne er der nu fifty-fifty kvinder og mænd i LDFAs bestyrelse.

”Nu møder der flere kvinder end mænd op til møder og workshops for at give 
deres mening til kende – de er bedre til at informere hinanden”, fortæller Mun-
kombwe fra bondeforeningen.
Læs hele historien: www.ms.dk/sw139973.asp

Kenya: 

Organisationer går sammen 
for demokrati 
I distrikterne Isiolo og Siaya arbejder ”budgetmonitorer” og barfodsjurister sam-
men for bl.a. at kontrollere, om projekter finansieret af statslige udviklingsfonde 
dækker befolkningens ønsker. Begge steder har flere organisationer nu sluttet 
sig sammen for at blive bedre til at sikre befolkningens interesser.

”Alle monitorerne er lykkelige for at være del af en fælles indsats. Før duplike-
rede vi hinanden – nu er vi tre organisationer, der taler med én stemme”, siger 
Ibrahim Wako fra fællesorganisationen ISAG i Isiolo.
Læs hele historien: www.ms.dk/sw139992.asp

Sudan: 

Elever fik udemokratisk rektor afsat
Med støtte fra MS udskrev Yei Community Resource Centre en debatkonkur-
rence om unges rettigheder. Da elever på Skt. Josef Skole begyndte på opga-
ven, opdagede de, at den var helt gal hos dem selv. Efter klager og en fredelig 
demonstration til skoleforvaltningen fik de deres udemokratiske rektor fyret.

”Vi lærte, at demokratisk ledelse er det bedste for alle. Nu får vi bedre undervis-
ning og ved, at vi har ret at sige fra. Jeg er virkelig glad for, at jeg var med til de 
debatter”, siger Zacharia Taban Agustine fra skolen.
Læs hele historien: www.ms.dk/sw139314.asp

Demokrati nedefra – eksempler på udvikling 
af det lokale demokrati

uganda: 

Dialogmøder i Koboko skaber 
resultater
Med støtte fra MS har netværket KOCISONET skabt en metode, hvor frivilliges 
kontrol med offentlige budgetter kombineres med faste dialogmøder mellem 
borgere og myndigheder. Metoden har senest afsløret svindel for 46.000 kr. i et 
offentligt landbrugsprogram og sikret bedre skoler, sundhed og vand.

”I starten var politikere og embedsfolk skeptiske, men nu forstår de fleste, at vi 
bare ønsker, at vores skoler og hospitaler fungerer, som de skal”, siger Grace 
Akundru fra netværket.
Læs hele historien: www.ms.dk/sw139889.asp

FOKuSTEMA
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Tanzania:

Borgerne udfordrer 
distriktsmyndighederne
Landbrugsforeningen NADO i Njombe gik forrest for at få åbenhed om distrik-
tets budgetter. Efter modstand i starten startede det en lavine, hvor borgerne 
nu er blevet klar over deres ret til at få information om projekter, de selv har 
bidraget til – og stiller spørgsmål om, hvordan pengene bliver brugt.

”Vores ledelse er altid interesseret i at lære mere. Hvis der er noget, vi ikke ved, 
søger vi information i stedet for at lade som om vi ved det, og det har skabt et 
godt og åbent miljø”, siger Sara Mapile fra foreningen.
Læs hele historien: www.ms.dk/sw140024.asp

Mozambique: 

ung aktivist skaffer sin landsby vand
Med støtte fra MS holdt organisationen AMOPROC et kursus for aktivister om 
bl.a. lovgivning, præsentation og planlægning. Den 26-årige daglejer Osvaldo 
Buque deltog, og nu er det lykkedes ham at få distriktet i tale og skaffe lands-
byen både regnvandsbassiner og et nyt klassetrin i den lokale skole.

”Folk går rundt og håber på besøg fra distriktet, så de kan få løst deres proble-
mer. Men det nytter ikke at vente på myndighederne, det gælder om at handle 
selv”, siger Osvaldo Buque.
Læs hele historien: www.ms.dk/sw140079.asp

Nepal: 

Lokalradio i Palpa skaber mere lighed
I landsbyen Barangdi i Palpa-distriktet har en gruppe kvinder gjort oprør mod 
det traditionelle klasseopdelte samfund. Med inspiration fra en lokalradio har 
de organiseret en lyttergruppe og fået afskaffet den meget diskriminerende 
medgift for døtre og traditionen med at vise sin velstand gennem kvindernes 
smykker.

”Når nogle bærer smykker, føler dem der ikke har nogen sig dårligt til mode. 
Derfor har vi startet en tradition uden smykker til festerne. Nu morer alle sig og 
føler sig mere lige”, siger Tulsa Timelsena fra landsbyen.
Se videoklip: www.ms.dk/sw140103.asp

Nicaragua: 

Forældregruppe skaffede 
børnehave toilet
Isabel Benavídez var blevet trænet af MS’ partnerorganisation FUNDEMUNI i at 
kunne formulere ønsker til kommunen. Det fik hun brug for, da en gruppe foræl-
dre mødtes for at vurdere deres børnehave. Her gik det op for dem, at der mang-
lede et toilet. Det har de nu, og det næste ønske er et hegn om børnehaven.

”Jeg vil gerne gøre mere for landsbyen, men vi skal være flere, og derfor skal 
flere med på FUNDAMUNIs kurser, så vi ikke kun er nogle få, der har den nød-
vendige viden”,siger Isabel Benavídez.
Læs hele historien: www.ms.dk/sw140111.asp

FOKuSTEMA
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UGANDA, KENYA, MOZAMBIQUE

MS bekæmper korruption, fordi det underminerer 
demokratiet, skaber ulighed og udhuler den offentlige 
service. Det rammer de fattige hårdest, fordi de ikke 
har råd til bestikkelse og derfor kommer sidst i køen. 
Bekæmpelse af korruption er en stor udfordring i MS’ 
samarbejdslande, der er plaget af korruption på man-
ge niveauer. Især er det vigtigt at gøre op med den 
”lille” korruption, f.eks. ulovlig brugerbetaling for læge-
hjælp, og bekæmpe forestillingen om korruption som 
noget normalt, socialt accepteret og uundgåeligt. 

Derfor støtter MS oplysning og bevidstgørelse. Vi 
støtter mobilisering af borgergrupper og træning af 
vore partnere i at analysere regnskaber og budgetter. 
Vi arbejder for større åbenhed og ansvarlighed – og 
for lovgivning og etiske regler, der gør op med kor-
ruption. Vi har antikorruptionsprogrammer i Uganda, 
Kenya og Mozambique – i Uganda på syvende år, i 
Kenya og Mozambique for alvor startet i 2008.

I Uganda findes der nu antikorruptions-koalitioner i 
fem regioner. Lokalt uddannes frivillige ”monitorer”, 
som overvåger og rapporterer om svindel. På natio-
nalt plan arrangeres årlige lobby-kampagner, hvor 
især en kampagne mod svindel med gratis medicin 
var en stor succes, der førte til fyringer og fængs-
linger af sundhedspersonale, og til at gratis medicin 
nu mærkes. Der anmeldes flere og flere korrup-     
tionssager, og der afholdes dialogmøder mellem 
civilsamfund og myndigheder.

I Kenya arbejdes der med unge som målgruppe, 
fordi de er mere åbne for at bryde med vante fore-
stillinger om korruption som noget uundgåeligt. De 
trænes som ”change agents”, og som noget nyt 
bruges SMS til hurtig rapportering. Oplysningerne 
sendes til partneren Youth Agendas database. Her 
analyseres de, og kampagnebudskaber formuleres. 
Målet er nul-tolerance og bedre offentlig service.

I Mozambique  har partnerne undersøgt korruption. 
Især i skolerne er der problemer, og derfor forbindes 
antikorruptionsprogrammet med demokrati i sko-
lerne. MS’ partnere uddannes til at overvåge skole-
budgetter, og alle er aktive i en offentlig kampagne 
om skolebøger, der forsvinder, som lanceres januar 
2010. Partnerne har organiseret sig i en koalition, så 
de står stærkere og er mindre udsat for individuel 
chikane. De lokale myndigheder inddrages, da de 
har en oplagt interesse i at mindske svindel.

Erfaringerne viser, at det er vigtigt at forbinde do-
kumentation med nationale lobbykampagner – og 
at følge dem op og holde myndigheder ansvarlige. 
Kampen mod korruption gælder også MS selv og 
vore partnere. Derfor er der udarbejdet etiske reg-
ler og en whistleblower-mekanisme – dvs. regler 
for, hvad man skal gøre ved mistanke om korrup-
tion. Det har ført til, at to partnerskaber blev afslut-
tet.

Bekæmpelse af korruption

CASE
Kenya: unge bruger SMS i kampen mod korruption
Fremover kan kenyanere med en hurtig SMS rapportere, når en politibetjent, en 
sundhedsansat eller en politiker kræver bestikkelse. MS’ partner Youth Agenda 
har sat et system op, hvor oplysningerne sendes til en database for at kort-
lægge korruptionen og dermed bekæmpe den mere målrettet.

”Beskederne analyseres, og analyserne sendes tilbage til lokale organisationer 
og myndigheder. Med det nye SMS-værktøj bliver det nemmere at bekæmpe 
korruption,” vurderer Edward Aletsi fra MS-Kenya.
Læs hele historien: www.ms.dk/sw140183.asp

Edward Aletsi

Betty Akulu arbejder som 
frivillig ”budgetmonitor” i 
Apac i Uganda
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FOKuSTEMA: KONFLIKTLØSNING
ZIMBABWE, KENYA, NEPAL

Kamp mod fattigdom og for indflydelse til ver-
dens fattige rummer modsætninger, fordi det tager 
fat om de strukturelle årsager til fattigdom og ska-
ber social forandring. Som en integreret del af vores 
arbejde støtter vi derfor en konstruktiv håndtering af 
de konflikter, der følger med udvikling. Desuden har 
vi specifik fokus på konflikthåndtering i tre lande, 
der har oplevet direkte politisk vold – Kenya, Zim-
babwe og Nepal.

I Zimbabwe blussede den politiske vold igen op 
under valget i 2008, og den blev fulgt op med stren-
ge restriktioner for NGO’erne. Det kulminerede med 
fængslingen af menneskerettighedsforkæmperen 
Jestina Mukoko, der som leder af MS’ partneror-
ganisation Zimbabwe Peace Project var gået i spid-
sen for at dokumentere og rapportere om den po-
litiske vold. Det viser, hvor risikofyldt dette arbejde 
er, men også det vigtige i at skabe dokumentation 
og international opmærksomhed. Desuden har MS 
støttet uddannelse af valgobservatører, oprettelse 
af fredsklubber på skoler på landet og seancer med 
konflikthåndtering, hvor lokale grupper mødes og 
diskuterer politisk og familiær vold. En af MS’ part-
nere arbejder specifikt med vold mod kvinder.

I Kenya brød den politiske vold ud efter valget ved 
årsskiftet i 2008. Bl.a. blev unge brugt i det politi-

ske spil, men det var også unge, der gik forrest i 
forsoningsarbejdet. MS har engageret sig i konflikt-
håndtering mellem nogle pastoralist-samfund, men 
valgte efter voldsudbruddet at fokusere på unge i de 
hårdest ramte områder omkring Nairobi og Rift Val-
ley. Tilskyndet af bl.a. en MS-partner er der nedsat 
en sandhedskommission. Der blev også gennem-
ført en meget populær fredskaravane, hvor unge 
besøgte voldsramte områder med dialogteater og 
skabte rum for kontakt mellem konfliktgrupper.

I Nepal har arbejdet med konflikthåndtering bag-
grund i afslutningen af 10 års borgerkrig, hvor 
mange åbne sår står tilbage. Situationen har siden 
været mere stabil, men det politiske spilfægteri har 
også forsinket en planlagt opbygning af fredsko-
miteer på distriktsplan. MS støtter partnere i me-
toder til konflikthåndtering og arbejder for at styrke 
kvinders deltagelse i distriktskomiteerne og linke til 
det nationale lobbyarbejde, hvor MS bl.a. har været 
med til at arrangere en freds- og forsoningsfestival.

Fremover vil støtte til konflikthåndtering være en del 
af arbejdet med demokrati og regeringsførelse un-
der overskriften ”Konflikt i demokrati” – netop fordi 
støtte til fattige kan føre til vold. Det giver et ansvar 
for at forebygge vold og sikre konflikthåndtering, 
hvor den opstår.

Konflikthåndtering

Kenya blev ramt af omfat-
tende vold efter valget ved 
årsskiftet 2008

  AA status Fælles kontor Fælles strategier Fælles direktør Fælles stab Andet
Kenya Fuldt medlem sept. 09 april 10 oktober 09 april 10 april 10 
Mozambique Kandidat april 10 marts 10 januar 11 juli 10 juli 10 
Nepal Kandidat april 10 juli 10 juli 10 juli 10 juli 10
Sudan Ingen AA-organisation     Forts. pt. under MS
Tanzania Kandidat dec.10 juni 10 juni 10 juni 10 juni 10
Uganda Fuldt medlem april 09 januar 10 januar 10 januar 10 januar 10
Zambia Kandidat juni 10 sept 09 april 10 april 10 april 10 
Zimbabwe AAI-afdeling januar 10 oktober 09 april 10 januar 11 
Nicaragua Kandidat ultimo 10? ultimo 10   ultimo 2010 
Guatemala Kandidat april 09   august 10 Fuldt medl. juni 10
Mellemøsten Ingen AA-organisation sept 09 *)    *) med AA Australia

Landeprogrammernes integration med ActionAid International. MS besluttede i 2008 at tilslutte sig ActionAid International, 
som er ved at udvikle selvstændige nationale organisationer i syd. Siden har MS’ landeprogrammer fulgt op med planer for integration. 
I skemaet kan man under AA-status være 1) AAI-afdeling, 2) Kandidat (”Associeret”), 3) Fuldt medlem (”Affilieret”).
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s.14 FOKuSTEMA: JORDRETTIGHEDER
TANZANIA, ZAMBIA, NEPAL

Fattiges ret til jord er afgørende i kampen mod 
fattigdom. De fleste fattige bor på landet, og for 
dem er jord den vigtigste vej til en bedre tilværelse. 
Derfor støtter MS fattiges ret til jord, og vi arbejder 
med særlig fokus på dette tema i Tanzania, Nepal 
og Zambia, hvor den politiske kontekst er meget 
forskellig.

I Tanzania drejer det sig meget om at efterleve lo-
ven i praksis. MS støtter oplysning og bevidstgø-
relse og at lokalsamfund kan hævde retten til de-
res jord gennem opmåling og registrering og ved 
at skaffe individuelle eller kollektive skøder gennem 
juridisk bistand. Kvinder er blevet bevidstgjort om 
deres rettigheder, så flere har fået adgang til jord.

I Zambia har det givet resultater at holde jordad-
ministratorer ansvarlige for lige adgang til jord, og 
der er skabt et godt samarbejde med lokale myn-
digheder og høvdinge – og med barfodsjurister 
om rådgivning til borgere, der kommer i klemme. 
Et særligt problem er, at enker på landet ofte må 
starte helt forfra med deres liv, fordi de traditionelle 
regler betyder, at hun ikke kan arve jorden, som går 
til mandens familie. Derfor arbejder MS’ nationale 
partner ”Zambia Land Alliance” for at påvirke en ny 
forfatning og jordlove, så kvinder opnår lige rettig-
heder og kan arve og eje jord også i områder med 
traditionel lov. Flere kvinder søger nu høvdinge om 

papir på deres jord – og slæber dem om nødven-
digt i retten. Flere sager er vundet, så færre enker 
nu mister deres jord ved mandens død.

I Nepal støtter MS bl.a. tidligere kamaya-gældssla-
ver og ukhada-subsistensbønder i at få dokumen-
tation og skøder på jord. En særlig indsats for at 
bevidstgøre kvinder har ført til en 50 pct. stigning af 
kvinder, der søger bevis på jorden. På baggrund af 
de store uligheder i landet støtter MS civilsamfun-
dets kamp for en mere retfærdig fordeling af jorden 
gennem jordreformer. Det sker gennem lokale ko-
miteer og gennem den nationale paraplyorganisa-
tion og partner CSRC.

Som helhed har programmerne haft stor fokus på 
bevidstgørelse og styrkelse af organisationer. Der er 
brug for med dette som afsæt for at holde myndig-
heder ansvarlige og forbinde det med det meget 
vigtige arbejde på nationalt plan for at påvirke lov-
givningen, som det er på vej i Zambia og Nepal.

Jordrettigheder

CASE
Zambia: Kvindelige landmænd gør op med diskrimination
Med støtte fra en af MS’ partnerorganisationer har en lille landbrugsgruppe i 
Mansa-distriktet fordoblet de kvindelige landmænds udbytte med nye dyrk-
ningsmetoder og desuden sat et holdningsskred i gang, hvor der rokkes ved 
traditioner, som diskriminerer kvinder.

”Vi er ligestillede medlemmer af gruppen, og det har lært mændene at være 
mere retfærdige, så vi nu også får del i profitten. De har også forandret deres 
holdninger til os i hjemmet”, siger Matilda Nyanja.
Læs hele historien: www.ms.dk/sw140204.asp

I Zambia har det givet 
gode resultater at holde 
jordadministratorer ansvar-
lige for lige adgang til jord.
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FOKuSTEMA: HANDEL
MELLEMAMERIKA, ZIMBABWE, UGANDA

Millioner af fattige slides ned i et internationalt 
handelssystem, der bygger på billig arbejdskraft for 
enhver pris. De rige lande lægger pres på de fattige 
for at åbne markederne, men lukker selv af med im-
porttold og skjulte handelshindringer – og de subsi-
dierer fortsat egne landmænd med svimlende beløb 
og dumper deres overskudsproduktion til priser, der 
udkonkurrerer u-landene. Resultatet er, at verdens 
fattige betaler prisen for de uretfærdige regler og 
vores ønske om billige varer.

Derfor støtter MS retfærdig handel gennem politisk 
lobbyarbejde og støtte til fattige producenter. Vi ar-
bejder for at ændre den handelspolitik, som påvir-
ker fattige landes vilkår, og vi støtter civilsamfundets 
deltagelse i fortalervirksomhed. Vi støtter organise-
ring og uddannelse af fattige producenter og støtter 
produktudvikling og adgang til nye markeder.

MS arbejder med retfærdig handel i Zimbabwe, 
Uganda og Mellemamerika.

I Mellemamerika støttes især fattige kvindelige 
producenter i udvalgte lokalsamfund. De er organi-
seret i kooperativer og har fået øget viden og per-
sonlig og social status i lokalsamfundet og i hjem-
met. De arbejder for adgang til fair markeder og for 
politisk indflydelse på den nationale politik. Det er 
kvinder, der får størst gavn af programmet, men 

det sker på baggrund af meget dårlige vilkår, hvor 
enhver forbedring er tydelig. Som et nyt innovativt 
område arbejdes der med fair turisme, som spås at 
have et stort potentiale.

I Zimbabwe støttes fattige producenter i udvalgte 
områder både på landet og i byerne, ligeledes knyt-
tet til nationalt lobbyarbejde. Programmet er blevet 
forsinket pga. landets ustabile politiske situation.

I Uganda støttes fattige producenter i udvalgte di-
strikter til mere rentabel produktion, og politisk ar-
bejdes der for indflydelse på handelsaftaler til gavn 
for de fattige i Uganda og Østafrika.

Som helhed har programmet bevidstgjort produ-
centerne og forbedret deres levevilkår, men det har 
endnu ikke bragt dem ud af fattigdom. Kvindernes 
stilling er forbedret, men ligestilling halter stadig 
voldsomt bagud. 

De nationale partnerorganisationer er blevet styrket 
og deltager i netværk og internationale alliancer. 
Men på det internationale politiske plan – som er 
afgørende for større økonomiske forbedringer – er 
resultaterne stadig små, for handelsaftaler er som 
supertankere, der kræver stor tålmodighed at ven-
de. Den største sejr er faktisk, at EU’s nye aftaler 
med AVS-landene endnu ikke er skrevet under.

Retfærdig handel

CASE
Guatemala: Kartofler, kål og fair turisme
I landsbyen Santa Catarina Ixtahuacán er det med støtte fra MS’ partnerorga-
nisation ADAM lykkedes at forbedre familiers indtjening på kartofler og hvidkål, 
og i naturparken Chuiraxamolo ved Atitlán-søen tilbyder beboerne fair turisme 
i en kombination af natur, lokalkultur, traditioner og turisme.

”I dag ved vi, hvor vi skal sælge vores afgrøder til den bedste pris. Når vi arbej-
der sammen, kan vi deles om transporten og få større overskud ved at undgå 
mellemhandlere”, siger Dominga Francisca Tum Balux.
Læs hele historien: www.ms.dk/sw140208.asp

Som et nyt innovativt 
område arbejdes der i 
Mellemamerika med fair 
turisme, som spås et stort 
potentiale.

Udfasning betyder, at en 
række aktiviteter er blevet 
udfaset med valget af de 
nye fokustemaer.

Fordeling af 
ressourcer til 
fokustemaer 

  Lokaldemokrati:  66%

  Antikorruption:  5%

  Konflikthåndtering:  5%

  Jordrettigheder:  6%

  Retfærdig handel:  7%

  Innovation:  3%

  Udfasning:  8% 
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People for Change hedder den nye strategi, der 
erstatter MS’ hidtidige personelbistand og volontør-
program. Strategien er udviklet på baggrund af en 
større undersøgelse i 2008 og er nu i fuld gang med 
at blive implementeret. Strategien har stærk fokus 
på syd-syd udveksling og på større synergi mellem 
professionelle og frivillige. Desuden introduceres 
nye mekanismer for at sikre, at ressourcerne til per-
sonelbistand udnyttes endnu bedre, og at partner-
organisationerne definerer behovet for ansatte og 
frivillige udefra. 

NyE KATEGORIER
Omlægningen betyder en gradvis udfasning og 
farvel til MS’ hidtidige udviklingsarbejdere. I stedet 
indføres som nye kategorier rådgivere, inspiratorer 
og unge professionelle – foruden Global Contacts 
volontører.

Rådgivere er erfarne, højtuddannede og speciali-
serede professionelle, der har praktisk og teoretisk 
erfaring inden for MS’ fokustemaer. Med undtagelse 
af kommunikationsrådgiverne, der skal kunne tale 

dansk, rekrutteres alle rådgivere nu internationalt. 
De første rådgivere er ansat og en større rekrutte-
ringsrunde planlagt i andet halvår af 2009.

Inspiratorer er folk fra udviklingslande med rele-
vant praktisk erfaring inden for MS’ fokustemaer. 
De rekrutteres til specifikke opgaver, som de al-
lerede har praktiske erfaringer med. Vidensdeling, 
kritisk refleksion og gensidig kompetenceudvikling 
er nøgleord. Placeringerne varer 3-9 måneder. En 
inspirator får ikke løn, men kompenseres for udgif-
ter i hjemlandet og får dækket udgifter under ophol-
det. De rekrutteres internationalt med størst vægt 
på lande i syd. Da det er en helt ny kategori, starter 
vi med et pilotprojekt i Uganda og Kenya med otte 
placeringer i hvert land. Erfaringerne herfra bruges i 
det videre arbejde.

Unge professionelle er primært en mulighed for, 
at danske unge kan få arbejdserfaring i syd som 
praktikanter eller nyuddannede kandidater. Katego-
rien er endnu ikke udviklet eller implementeret.

PeopleforChange 
– det nye program for direkte solidarisk kontakt

CASE
Sonam Wangchuk fra Ladakh bygger grønne skoler i Nepal
”Det giver mig en fordel i, at jeg bedre forstår kulturen og har muligheder for at finde lokale løsninger, men 
andre gange er der brug for den friskhed og de nye øjne på sagen, som en dansker kan bidrage med.” 
Læs hele historien: www.ms.dk/sw140327.asp 

Peder Thorning, rådgiver for et fredsnetværk i Zimbabwe
”Som rådgiver har min jobbeskrivelse meget mere sigte på resultatet end på processen – i modsætning til 
min oplevelse af rollen som udviklingsarbejder. Og det kan jeg godt lide.” 
Læs hele historien: www.ms.dk/sw140332.asp
 

udfasning af 
udviklingsarbejder-
programmet

De sidste udviklingsarbej-
der-kontrakter udløber i 
marts 2011.

Årstal Antal
2008 120
2009 97
2010 51
2011 6

Årlige udsendte i 
fremtidens People 
for Change

Kategori Antal
Rådgivere Ca. 30
Inspiratorer 100-150
Unge proff. 20-30
Volontører Ca.1000
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GLOBALCONTACT

Som del af People for Change programmet 
formidler Global Contact volontørophold i over 20 
lande i Afrika, Asien Latinamerika og Mellemøsten. 
Traditionen tro tiltrækker især Østafrika stadig flest, 
men Asien er kommet godt med, og programmet er 
nu blevet udvidet med ophold i Thailand, Cambodja 
og Bangladesh.

Fra september 2008 er alle Global Volontør ung op-
hold (18-25 år) udvidet med én måneds undervis-
ning i sprog, kultur og verdensborgerskab på vores 
Globale Platforme i Kenya, Indien og El Salvador, 
inden volontørerne rejser videre ud til deres værts-
familier og arbejdsplaceringer.
 
GLOBAL CONTACT I NORGE
I juni 2009 startede Global Contact et samarbejde 
med Kilroy Travels norske afdeling om formidling af 
volontørophold, og vi glæder os til at kunne sende de 
første norske volontører ud i november. I København 
er staben udvidet med en nordmand, der betjener 
de norske kunder og kommunikerer budskabet om 
Global Contact ud i de fjerneste kroge af Norge.

WORKCAMPS OvER HELE vERDEN
I sommeren 2009 har Global Contact atter formidlet 
workcamp ophold over hele verden – i år med over 
3000 valgmuligheder. Unge MS-frivillige har været 
med til at organisere seks workcamps i Danmark 
og to i Grønland – flere med fokus på miljø og klima, 
hvilket har været et tilløbsstykke.

NExT STOP MELLEMØSTEN
I år blev der afholdt tre Next Stop studieture til Is-
rael/Palæstina, Syrien/Jordan og Syrien/Libanon. 
49 danske unge har sammen med lokale unge fået 
sat fjernsynsnyheder og fordomme om i et helt nyt 
perspektiv.

GlobalContact 
– globale volontører, workcamps og studieture

Global Contact i tal 2008
Kategori  Antal
Volontør UNG  401
Volontør 26+  48
Kun Global Platform  49
Next Stop  67
Fairtrade studietur  15
Workcamp udlandet  157
Workcamp Danmark/Grønland 120
Brigaden  11
I alt  868

2009: Finanskrise 
i rejsebranchen

Tilmeldingerne til Global 
Contact rejser lå i første 
halvdel af 2009 20-30 pct. 
lavere end i 2008, svaren-
de til den nedgang andre 
dele af rejsebranchen har 
oplevet efter finanskrisen. 
Global Contact har svaret 
igen med at konsoli-
dere de mest efterspurgte 
ophold, sondere nye 
markeder og muligheder 
og ved at forbedre vores 
interne kommunikation og 
systemer.

CASE
Mette Marie Vad Karsten: Mit livs dannelsesrejse
”Når jeg ser tilbage, kan jeg ikke være andet end usigeligt taknemmelig for, at jeg tog af sted. Som Søren 
Kierkegaard engang sagde: At vove er at miste fodfæstet for en stund. Ikke at vove er at miste livet”. 
Læs hele historien: www.ms.dk/sw128434.asp Læs flere historier: www.ms.dk/sw128469.asp

Globale frivillige fortæller på video
Fire globale frivillige fortæller om deres arbejde i Tanzania og Uganda – og om en Next Stop tur
til Syrien og Libanon.
Se videoer: www.ms.dk/sw116936.asp
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I januar 2009 åbnede MS en ny uddannelses- og 
træningsenhed og sit femte træningscenter, denne 
gang i København. Hermed er scenen sat til en 
fremtidig satsning på træning og uddannelse af ud-
viklingsfolk og aktivister som en central del af MS’ 
virke og et af vore vigtigste aktiver i samarbejdet 
med ActionAid.

Vi tilbyder kurser og uddannelsesaktiviteter inden 
for en bred vifte af udviklingstemaer og kampag-
ne- og ledelsesredskaber – både til unge aktivister, 
globale volontører og professionelle NGO’er, fagfolk 
og udsendt personale fra hele verden. Fælles for 
alle vore kurser er, at vi tilbyder unikke rammer for 
at udvikle stærke handlekompetencer og globale 
perspektiver, så man kan udvikle sin forståelse af 
verden og sine evner til at handle i den – ved at få 
redskaber til at gøre en forskel og hjælpe fattige til 
at få indflydelse på eget liv.

Fattige menneskers deltagelse og indflydelse er 
afgørende i kampen mod fattigdom. Gennem ud-
dannelse ønsker vi at give borgere i både fattige og 
rige lande redskaber til at handle sammen og skabe 
social forandring.

I en globaliseret verden kræver det viden og kom-
petencer. MS har i 32 år drevet et stort kursuscen-
ter, TCDC, i Tanzania. På baggrund af erfaringer 
herfra opbygger vi i dag mindre højskoler – globale 
platforme – i Kenya, Indien, El Salvador og Køben-
havn, som til sammen udgør en ambitiøs satsning 
på uddannelse af frivillige og professionelle fra hele 
verden.

Vi kombinerer den nyeste og mest moderne pæda-
gogik med en insisteren på social og politisk praksis 
som hovedingredienserne i vores kursusvirksom-
hed. Høj intensitet, deltagelse, sjove læringsforløb 
tilsat fantasi, teater og energi udgør nogle af de 
pædagogiske virkemidler, når mennesker mødes 
og udvikler sociale og solidariske handlekompeten-
cer for at bekæmpe global ulighed. Vi tror på, at 
mennesker kan og skal spille en afgørende rolle i 
at opbygge en mere retfærdig verden og ønsker at 
klæde en global generation af nye aktivister på til 
morgendagens store udfordringer.

For at sikre den faglige og indholdsmæssige stan-
dard vil Training for Change hvert år uddanne sit 
eget hold af globale lærerkræfter til at undervise på 
de globale platforme.

TrainingforChange 
– uddannelse af globale aktivister

MS’ 
uddannelsestilbud

Kurser for Global Contact 
volontører

Global Change 
uddannelse som 
New Communicator 
eller New Organizer

Tools for Change 
redskabskurser

Efteruddannelse af 
gymnasielærere

En bred vifte af tilbud på 
MS-TCDC i Tanzania

CASE
Ungdomsledere til klimacampen Bright Green Youth
Op til klimacamp’en Bright Green Youth med 300 unge fra hele verden uddan-
nede MS de 40 ungdomsledere, der skulle lede deltagerne gennem camp’ens 
kæmpe fremtidsværksted. 

”Det er fedt og ufordrende at arbejde i en blandet gruppe, hvor vi har forskellige 
løsninger. Og man mærker hurtige fremskridt, når man lærer af hinanden,” Sille 
Lyster Larsen, ungdomsleder.
Læs hele historien: www.ms.dk/sw136904.asp
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ACTIvISTA

I april 2009 overtog MS ansvaret for at koordine-
re ActionAid’s globale ungdomsnetværk Activista, 
som MS hermed skal stå i spidsen for. Det er en 
spændende udfordring, som lægger nye globale di-
mensioner til MS’ erfaringer med at engagere unge 
i frivilligt arbejde og uddanne dem til at organisere 
fredelige og kreative kampagner, der skaber foran-
dring. Og det er en unik mulighed for, at ungdoms-
organisationer i de forskellige lande kan få kontakt 
med andre unge, der arbejder for samme sag.  

Activista har nu frivilliggrupper i 14 lande, bl.a. Ne-
pal, Kenya, Uganda, Brasilien, England og Græken-
land. Netværket har eksisteret siden 2007 og har 
de sidste to år været aktiv i mange kreative ung-
domsevents som led i ActionAid’s hungerFREE 
kampagne. Activista har afholdt musikfestivaler, 
samlet underskrifter på paptallerkener, kørt med 
karavaner igennem Afrikas landområder, bragt de 
sultnes stemmer til regeringers hovedkvarterer og 
arrangeret festlige optog og gadeevents.

MS’ opgave bliver især at integrere ungdomsgrup-
per fra vore samarbejdslande i Activista og at styrke 
netværket som helhed. Med opgaven følger en 
stærk prioritering af globalt ungdomsarbejde, træ-
ning og kapacitetsopbygning af unge og et større 
fokus på de nye medier og sociale netværk på net-
tet, som gør kontakt mulig mellem unge fra klodens 
forskellige hjørner. Allerede i 2010 afholder MS 10 
kurser for Activista – især på MS’ Global Platform 
i Kenya med deltagere fra Tanzania, Uganda og 
Kenya.

Midlerne til koordination og implementering af Acti-
vista’s kampagner kommer fra ActionAid Internatio-
nal, hvor MS bidrager med ressourcer til at dække 
træning og kapacitetsudvikling af Activista – især i 
vores samarbejdslande.

Allerede i juli var MS vært for et strategiseminar, 
hvor 30 unge Activista-frivillige kom til Danmark for 
at lægge strategier og udvikle idéer til kampagner i 
efteråret og 2010. Der blev brainstormet og tænkt, 
tegnet handlingsplaner, øvet lobbyisme og argu-
mentation og diskuteret fremtidsvisioner til den lyse 
morgen. 

Det særegne ved Activista er, at unge – ud over de-
res egne nationale kampagner – også går sammen 
på kryds og tværs om samme sag, nemlig kampen 
for en verden uden sult. I dag sulter én mia. men-
nesker – 1/6 af verdens befolkning. Mange er unge. 
Deres fremtid ødelægges af sult og manglende 
energi til at handle. Derfor samler Activista unge fra 
nord og syd, øst og vest, sultne og mætte for at 
sætte fokus på dette problem og få regeringerne til 
at tage det alvorligt.

Allerede i oktober kan man se Activista i aktion, når 
der bliver larmet for at befri den sultne milliard. I 
2010 planlægges en global karavane, hvor Activista 
rejser fra land til land for at afdække årsagerne til 
sult.

– MS koordinerer ActionAid’s ungdomsnetværk

CASE
”Unge er fremtidens 
ledere. Derfor er arbejdet 
med unge så vigtigt for at 
forandre verden og skabe 
mindre sult.”
Ebrima Ceesay, 
16 år og fra Gambia.
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MS’ frivillige aktiviteter har det forløbne 
år været præget af flytningen til de nye 
fysiske rammer på Fælledvej og af to 
store kampagner – dels den fortsatte 
fairtrade-kampagne, dels klimakampag-
nen aktualiseret af topmødet i december.

ACTIvISTA DANMARK  KAMPAGNER OG MEDLEMMERs.20
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Mellemfolkeligt Samvirke havde pr. 31/12 2008 
i alt 7869 betalende medlemmer. En aktiv med-
lemsskare er afgørende for foreningens folkelige 
troværdighed og evne til at samle ind og gennem-
føre kampagner. Vigtigheden af aktive medlemmer 
er blevet stadig mere tydelig de senere år, og derfor 
arbejder MS målrettet for at engagere vore med-
lemmer og opbygge kompetente og dynamiske 
netværk, som støtter foreningens arbejde på for-
skellige områder fra kampagner, over indsamlinger 
og til workcamps og faglige netværk. Gode eksem-
pler har været medlemmernes store opbakning bag 
landsindsamlingen og Fair Fælled igen i år.

Muligheden for at engagere medlemmer og frivil-
lige fik et markant løft, da MS den 1. januar 2009 
flyttede til nye og større lokaler på Fælledvej på 
Nørrebro med langt bedre rammer både for MS’ 
nye aktiviteter og for at mødes om frivilligt arbejde. 
Samtidig er stedet blevet en ramme om aktiviteter i 
organisationsmiljøet, der rækker langt ud over MS 
selv med mulighed for bredere gensidig inspiration.

Det har skabt stor vægt på aktiviteterne og facili-
teterne i København, men tanken er, at det skal 
blive et afsæt for at styrke arbejdet i hele landet. 
Århus har også været stærkt repræsenteret med 
aktiviteter fra latinamerikanske temafester, over en 
stor deltagelse i landsindsamlingen og til debatmø-
der og Sommerskole i Gellerup igen i år. I Aalborg 
har MS igen samarbejdet med i Aalborg Zoo og af-
holdt aktivitetsdage med fokus på jordrettigheder i 
Kenya. I Odense har det desværre været sværere 
at etablere sig.

MS har oprustet sin medlemskommunikation med 
systematisk brug af en række forskellige maillister 
og øget brug af de nye sociale medier. Mange har 
tilmeldt sig, og folk har taget godt imod de nye ini-
tiativer, men der er stadig store udfordringer i at en-
gagere medlemmerne – ikke mindst de mere erfar-
ne medlemmer og medlemmer i provinsen. Sidste 
efterår blev der afholdt et kampagneseminar med 
meget positiv feedback, og desuden er der afholdt 
forskellige kommunikationskurser – senest i regi af 
MS’ nye uddannelsesenhed. Som et særligt initiativ 
er der dannet en frivilliggruppe om nye sociale 
medier, som har kommunikeret en række af MS’ 
aktiviteter og kampagner via deres actionblog.dk

Igen i år arrangerede MS i København en stribe 
spændende og velbesøgte debatmøder, hvor bøl-
gerne til tider er gået højt. Det startede med en serie 
debatmøder om Gaza-konflikten efter den store og 
værdige manifestation mod krigen, som MS deltog 
i kort efter årsskiftet. Herefter fulgte debatter om 
demokrati og menneskerettigheder, demokrati og 
udvikling, global regeringsførelse, u-landene og fi-
nanskrisen, trafficking og korruption, EU’s globale 
rolle aktualiseret af EU-valget og flere andre.

Den 2. april åbnede Experimentariet ”En 
verden på spil” – en langtids-særud-
stilling om 2015-målene med MS 
og fire andre organisationer som 
samarbejdspartnere. Skoleklas-
ser kan booke sig ind og deltage 
i et 250 kvadratmeter megasize 
brætspil kombineret med u-
landsfortællinger.

ActivistaDanmark 
– kampagner og medlemmer

ACTIvISTADANMARK
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s.22 FAIRTRADE

Fairtrade-kampagnen 
og Fair Fælled 2009

Københavns Åbne Gym-
nasium blev landets første 
Fairtrade Gymnasium den 
21. april.

CASE
Lea Katrine Dam
26 år, studerende og frivillig Fair Fælled arrangør 
flere år i træk

”Folk i MS er nogle ildsjæle, som inderligt brænder 
for at gøre verden til et bedre sted at leve for dem, 
der ikke har så meget. Det er bemærkelsesværdigt 
og beundringsværdigt og derfor et godt sted at ar-
bejde.”

Fairtrade-kampagnen, som i bogstaveligste for-
stand blev sejlet i gang under banneret ”Gør din 
by til Fairtrade By”, fortsætter nu på tredje år i 
samarbejde med Fairtrade-Mærket. Efter succesen 
med København som Fairtrade By og et positivt til-
sagn i Århus har den bredt sig rundt om i landet, 
og bl.a. i Haderslev og Roskilde findes nu stærke 
borgergrupper, der arbejder for at indføre fairtrade 
i deres byer. I juli 2009 blev Bornholm udnævnt til 
Fairtrade Ø.

MS har i det forløbne år udviklet konceptet med to 
nye indsatsområder målrettet unge, nemlig en kam-
pagne for Fairtrade Universiteter og Fairtrade 
Gymnasier. Allerede i efteråret 2008 startede kam-
pagnen på Københavns Universitet, og den er i dag 
også repræsenteret på RUC og Århus Universitet. 

Sidst i januar besluttede Københavns Åbne Gymna-
sium at arbejde for at blive et Fairtrade Gymnasium, 
og allerede den 21. april kunne de fejre at blive ud-
nævnt som Danmarks første Fairtrade Gymnasium. 
Der er desuden aktive grupper på en række andre 
gymnasier, bl.a. i Haderslev og på Metropolitan 
skolen på Nørrebro. Kampagnen ruller videre med 
intensiveret styrke i efteråret 2009.

Årets største fairtrade-begivenhed var uden sam-
menligning, da festivalen Fair Fælled for tredje år i 
træk løb af stabelen den 22.-23. august. Festivalen, 
der allerede sidste år blev kåret som ”Byens Bed-
ste Samvittighed” i en aok.dk-afstemning, blev en 
overvældende succes med over 20.000 besøgen-
de, 5750 økologiske måltider med fairtrade-ingredi-
enser tilberedt af frivillige under ledelse af kokkene 
Kirk+Maarbjerg, 350 frivillige, 16 bands, 3 DJs og 8 
performere, der optrådte gratis, og i alt 75 partnere, 
der bidrog til at realisere festivalen.

MS’ profil blev på festivalen blev styrket, der blev 
gennemført flere store debatter, og samtidig gav 
festivalen et overskud på ca. 250.000 kr., der går 
til MS’ arbejde for at støtte småproducenter i u-lan-
dene. Fair Fælled har nu bidt sig fast som en tilba-
gevendende begivenhed og en vigtig faktor for at 
styrke den brede fairtrade- bevægelse i Danmark 
– og samtidig en platform for at vise MS’ arbejde.
 



s.2�

 | 2009

KLIMAKAMPAGNE

Klimaforandringerne er en stadig større trus-
sel for verdens fattige. MS arbejder for, at de rige 
lande skærer ned på deres forurening, og at ver-
dens fattige får støtte til at tilpasse sig klimaforan-
dringerne. Som del af ActionAid har vi engageret os 
i klimaarbejdet – både i de politiske forhandlinger og 
i de planlagte aktiviteter i civilsamfundet. MS delta-
ger i bestyrelsen for People’s Climate Action, som 
har sekretariat hos MS. Politisk fokuserer MS på, 
at de rige lande skal betale for konsekvenserne af 
klimaforandringerne, som rammer udviklingslande-
ne hårdest. Især fokuserer vi på at hjælpe verdens 
kvindelige småbønder.

Eu – se din klima-
gæld i øjnene!
Udviklingen af klima-
kampagnen sker i tæt 
samarbejde med Ac-
tionAid. Det har været 

spændende at opleve, at man har større slagkraft 
som del af en større familie. Samtidig har MS selv 
kunne sætte dagsordener. I marts tog vi forskud på 
klimakampagnen med en fælles happening for at 
demonstrere, at EU skulle se sin klimagæld i øjnene: 
Den lille Havfrue og andre statuer i København og 
Århus fik særlige EU-dykkerbriller på – og lignende 
events blev gennemført af ActionAid med statuer i 
bl.a. Stockholm, Athen og Bruxelles.

Klimacampen Bright Green youth
MS’ klimakampagne blev for alvor skudt i gang med 
klimacampen ”Bright Green Youth” med 500 unge 
fra hele verden, arrangeret af Danfoss Universe i 
sammen med MS. Vi sikrede deltagere fra lande i 
syd og uddannede ungdomsledere til at køre lejrens 
kæmpestore fremtidsværksted. På klimacampen ud-
viklede de unge konkrete ideer til løsning af klodens 
klimaproblemer, og de bedste skal senere overræk-
kes til verdens ledere op til topmødet i december.

Klimadetektiver på sporet af danskernes 
klimaansvar
Blandt deltagerne var 24 unge klimadetektiver fra 
14 udviklingslande. Efter lejren blaffede de Dan-
mark rundt på sporet af danskernes klimaansvar 
– som en fortsættelse af det ”På Sporet”-koncept, 
som MS har stået for tre gange før. I år besøgte 
klimadetektiverne alt fra kulkraftværker i Aalborg til 
klimaentusiaster på Ærø. Projektet var en kæmpe 
succes. Overalt hvor klimadetektiverne kom, førte 
det til spændende udveksling af ideer og viden om, 
hvordan vi som verdensborgere har et fælles ansvar 
for klodens fremtid. 

Klimadetektiverne præsenterede til sidst deres ind-
tryk på Fair Fælled. Klimakampagnen ruller videre i 
efteråret – bl.a. med klimaagenter, der forlanger, at 
vi betaler udviklingslandene, hvad vi skylder dem.

Fairtrade-kampagnen 
og Fair Fælled 2009

Klimakampagne 
– de rige lande skal betale deres klimagæld

CASE
”Mine otte blaffer-kolle-
gaer fra udviklingslande-
ne forurener tilsammen 
kun, hvad der svarer til 
én danskers udledning. 
Forhåbentlig vil denne 
viden føre til ændret ad-
færd hos danskerne.”
Nominator Nomina-
tor, Zimbabwe

24 unge klimadetektiver 
fra 14 udviklingslande 
blaffede rundt i Danmark 
på sporet af danskernes 
klimaansvar.
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FuNDRAISING s.25

MS har som mål at få indtægterne fra fundraising 
til at stige markant. Især for at få større økonomiske 
muskler til at gennemføre vores udviklingsprogram-
mer til støtte for verdens fattige, men også for at 
opfylde egenfinansieringskravet i forhold til vores 
tilskud fra Danida, når beregningsgrundlaget her-
for vokser de kommende år. Fra 2011 skal egenfi-
nansieringen på 10 pct. således beregnes ikke blot 
af midlerne til udviklingsprogrammerne i syd, men 
også af udgifterne til vores personelstøtte med råd-
givere og inspiratorer. MS arbejder med flere former 
for fundraising og økonomisk indsamling. Her gen-
nemgår vi de vigtigste.

Private bidragsydere
MS’ medlemmer og regelmæssige bidragsydere 
er helt centrale for MS’ legitimitet som en folkelig 
forankret demokratisk medlemsorganisation – po-
litisk, aktivitetsmæssigt og økonomisk. Derfor er 
der iværksat nye hvervningsaktiviteter for at øge 
medlemstallet og indtægterne fra vores folkelige 
bagland. Det er f.eks. sket i forbindelse med Dan-
marksindsamlingen, landindsamlingen, indstik i 
dagblade, Fair Fælled og støttefester.

Desuden arbejder vi målrettet på at reaktivere tidli-
gere medlemmer, ligesom vi opfordrer eksisterende 
medlemmer til at øge deres støtte. Dialogen med 
potentielle, eksisterende og tidligere medlemmer 
foregår ansigt til ansigt, gennem breve, e-mails og 
indstik – og i højere og højere grad over telefonen.

Landsindsamling 
den �. maj
MS gennemførte for 
fjerde gang en lands-
indsamling den 3. maj, 
denne gang under 
overskriften ”Giv jord til 

mor” med støtte til fattige kvinders ret til jord. Det er 
den tredje indsamling i maj, der hermed er etableret 
som den måned, hvor MS henvender sig til landets 

husstande og beder om støtte til sit udviklingsar-
bejde.

Flere end 2000 frivillige deltog i landsindsamlingen, 
der i år havde komikerparret Lærke Winther og 
Anna Neye fra Normalerweize som indsamlings-
ambassadører – et formidlingsmæssigt scoop. Det 
økonomiske resultat – knap 2 mio. – lå nogenlunde 
på niveau med forrige års landsindsamlinger. Nøg-
len til at forløse vækstpotentialet ligger formentlig i 
organiseringen af landsindsamlingen, som næste år 
løber af stablen 9. maj. Derfor arbejder MS hen mod 
en kommunebaseret struktur med indsamlingsko-
ordinatorer, der overtager flere af opgaverne i for-
bindelse med hvervning af indsamlere, koordinering 
af indsamlingssteder, ruteplanlægning, marketing 
og lokalt pressearbejde.

Danmarksindsamlingen 2009
MS deltog for anden gang i Danmarks Indsam-
ling på DR1 den 24. januar 2009. I et samarbejde 
mellem DR og de 12 største humanitære i Dan-
mark satte tv-showet fokus på afrikanske familier 
og deres ret til en fremtid. Danmarks Indsamling 
2009 slog tidligere rekorder med et forventet resul-
tat på 78 mio. kr., hvoraf MS modtager 2,3 mio. 
kr. – penge som går til at forbedre fattige familiers 
levevilkår gennem ret til jord i Tanzania.

Fundraising 
– landsindsamling, Danmarksindsamling og bidragsydere

CASE
Normalerweize i Tanzania og Jordblog
Normalerweize besøgte Tanzania op til landsindsamlingen og bloggede fra 
deres tur. 
Læs deres blog: http://ms-action.dk/blogs/normalerweize/

Op til landsindsamlingen bloggede vores informationsmedarbejdere i Zambia, 
Tanzania og Nepal med masser af konkrete historier om kvinder og jord.
Læs deres blog: http://ms-action.dk/blogs/landsindsamling/ 
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Forrige år skete et gennembrud med MS’ nye 
initiativ Kvinder for Indflydelse over for erhvervs-
livet, hvor en række indflydelsesrige danske er-
hvervskvinder bruger deres netværk og indflydelse 
til at samle ind til stærke kvinder i Zimbabwe. Orga-
nisationen bag initiativet er MS, og initiativtageren er 
tidligere administrerende direktør i SAS, Susanne 
Larsen. Pengene formidles via tre af MS’ partner-
organisationer i Zimbabwe, nemlig WIPSU (Women 
in Politics Support Unit), ZPP (Zimbabwe Peace 
Project) og Musasa Project, der hjælper voldsramte 
kvinder.

Kvinder for Indflydelse fra 2008 til 2009
Kvinder for Indflydelse bestod i 2008 af 15 hånd-
plukkede ambassadører. De sluttede i 2008 med 
et flot resultat på over én mio. kr. Desuden blev der 
oparbejdet et frivilligt netværk med 750 erhvervs-
kvinder. En del af ambassadørerne valgte at fort-
sætte et år mere i netværket, og flere nye kom til.

Kvinder for Indflydelse 2008
Filmproducer Vibeke Windeløv
Koncernchef Stinne Bosse, TrygVesta
Direktør Bolette Christensen, DI
Direktør Birgit Aagaard-Svendsen, J. Lauritzen
Bestyrelsesformand Annette Kristensen, C.S. Fond
Studievært Line Baun Danielsen, TV2
Journalist Susanne Hoeck, WOW-netværket
Vicedirektør Birgitte Bruun, Nykredit
Afd.chef Vibeke Abel, Ligestillingsministeriet
Direktør Annette Steen-Pedersen, ASP Consult
Adm. direktør Mai Buch, CompetenceHouse
Prof., bestyrelsesmedlem Annette Sadolin
Ejer Marianne Stagetorn Kolos, Conditori La Glace
Forkvinde Trine Pertou Mach, MS
Mål: 750.000 kr.
Resultat: 1.000.000 kr.

Fundraising 
– Kvinder for Indflydelse

CASE
”Jeg er sikker på, at det var presset udefra, der gjorde, at jeg slap ud”, Jestina 
Mukoko, direktør for Zimbabwe Peace Project. Hun blev fængslet og senere 
løsladt.
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Kvinder for Indflydelse 2009
Koncerndirektør Bente Overgaard, Nykredit
Formand Helle Thorning-Schmidt, Socialdemokratiet
Forskningschef Bente Danneskiold-Samsøe, 
Parker Inst.
Direktør Mette Laursen, LinKS
Bestyrelsesmedlem Merete Lyngs, MS
Koncerndirektør Lone Hass, COWI
Idémager, fantast Michelle Hviid, RunningDinner.dk
Udviklingsdirektør Janne Bech, FolkeFerie.dk
CEO Charlotte Sahl-Madsen, Danfoss Universe
Journalist og studievært Trine Panum Kjeldsen, TV2
Formand Karin Retvig, HK Privat
Ejer Marianne Stagetorn Kolos, Conditori La Glace
Filmproducer Vibeke Windeløv
Direktør Bolette Christensen, DI
Bestyrelsesformand Annette Kristensen, C.S. Fond
Direktør Line Baun Danielsen, LBD Kommunikation
Journalist Susanne Hoeck, WOW-netværket
Mål: 1.000.000 kr.

Turen til Zimbabwe
I maj tog et hold på ni ambassadører til Zimbabwe, 
hvor de fik lejlighed til at besøge partnerne og de 
stærke kvinder bag. MS Zimbabwe arrangerede en 
spændende og udfordrende workshop med over 
60 kvinder fra civilsamfundsorganisationer, den 
private sektor og det politiske liv. Det var en stærk 
oplevelse:

”38 årige Rosalinda tager imod os med entusiasme 
og slår med det samme fast, at de ikke er ”de sorte 
ofre” og vi ”de hvide frelsere”. Vi er ”sisters” – kvin-
der, der har styrke, selvstændighed og handlekraft 
til fælles på tværs af kontinenterne.”
Susanne Hoeck, netværket WOW

Indtægter
En væsentlig del af MS’ udviklings-
arbejde finansieres af rammeaftalen 
med Udenrigsministeriet, som i 2008 
beløb sig til i alt 160 mio. kr. Ramme-
bevillingens relative del af den sam-
lede finansiering faldt dog fra 71 pct. i 
2007 til 68 pct. i 2008. Faldet skyldes, 
at den samlede indtjening i 2008 steg 
til 234 mio. kr. mod 213 mio. i 2007.

Stigningen i de samlede indtægter 
skyldes bl.a. en forbedring af ind-
tjeningen på MS’ egne aktiviteter. 
Ungdomsrejser solgt gennem Global 
Contact havde en stigning på næsten 
23 pct. i forhold til året før, mens ind-
tjeningen på træningscenteret TCDC i 
Tanzania steg med over 13 pct. Også 
medlemmernes bidrag steg i 2008, 
mens det ikke lykkedes at nå det 
samme resultat på indsamlingssiden 
som i 2007. Her var resultatet i 2008 
1,8 mio. kr. mod 2,2 mio. i 2007.

Andre offentlige bevillinger udgør 14 
pct. af de samlede indtægter i 2008 
og omfatter Renovering- og forsen-
delsesbevillingen, Det Arabiske Initia-
tiv samt enkelte bevillinger, som MS 
har søgt for at støtte særlige tiltag i 
programlandene. Dette omfatter bl.a. 
Udenrigsministeriets særlige pulje til 
civilsamfundsaktiviteter i Zimbabwe 
og den særlige pulje til innovative 
NGO-indsatser mod hiv/aids. MS har 
i 2008 fortsat arbejdet på at opnå 
støtte fra EU’s puljer til udviklings-
bistand. Frugten af dette arbejde vil 
kunne registreres i 2009, hvor EU har 
godkendt flere ansøgninger fra MS.

udgifter
De samlede udgifter udgør i alt 233 
mio. kr. Det betyder, at foreningen 
kom ud af 2008 med et overskud på 
knap 1 mio. kr. Den samlede indsats 
til programarbejdet udgjorde i alt 71 
pct. af udgifterne. Heraf udgør perso-
nelbistanden 18 pct. Global Contact 
udgør 6 pct. og træningsaktiviteterne 
8 pct. Kampagne- og fundraisingar-
bejdet udgør 3 pct. Den samlede ad-
ministration inkl. ledelse og kommuni-
kation udgør tilsammen 12 pct. af de 
samlede udgifter i 2008.

Økonomi 
– forbedret indtjening på egne aktiviteter

Misbrug af midler i programlandene
I Mozambique har partnerorganisationen FECIV svindlet med midler for 25.244 kr. 
Partnerskabet er nu afbrudt. Der er håb om at få pengene tilbage.
I Mozambique har partnerorganisationen FONGA forfalsket bilag for 6.409 kr. De er 
senere tilbagebetalt, men resultatet bliver formentlig afbrydelse af partnerskabet.
I Uganda/Sudan har partnerorganisationen SHRA svindlet med 25.000 kr. 
MS-Uganda planlægger sin reaktion sammen med en advokat.
I Uganda er den nye MS-partner ACTADE taget i svindel over for OXFAM. Der er 
ikke afsløret svindel over for MS, men partnerskabet bliver formentlig afbrudt.
En tidligere ansat ved et af MS’ landekontorer har i en periode uretmæssigt modta-
get et løntillæg på 128.000. Det er ikke lykkedes at indgå aftale om tilbagebetaling, 
hvorfor sagen er anmeldt til politiet.

Finansieringskilder i 2008

  UM rammebevilling  68%

  Andre off. bevillinger 14%

  Global Contact  7% 

  TCDC  6%

  Øvrige indtægter  3%

  Indsamlinger  1%

  Medlemmer  1%

Det gik pengene til i 2008

  Programarbejde  53%

  Personel bistand  18%

  Administration  9%

  Træning  8% 

  Global Contact  6%

  Kampagner/fundraising  3%

  Kommunikation  2%

  Ledelse/bestyrelse  1%



Har du fem 
venner, som 

gerne vil 
afskaffe 

fattigdom? 
Så vil MS gerne i kontakt med dem. 

Hvis du skaffer os 
fem navne får du en 
lækker MS T-shirt.

Mellemfolkeligt Samvirkes medlemmer og støtter er helt grundlæggende 
for vores arbejde for at bekæmpe fattigdom.

Du kan indtaste navne og telefonnumre 
på www.ms.dk/highfive

Du kan også sende en eller flere sms’er 
med navn og telefonnummer på venner 
og familie, som måske vil være interesseret 
i at støtte Mellemfolkeligt Samvirkes 
arbejde for verdens fattige. 

Sms til 1919 - skriv MS - tryk mellemrum 
- skriv navn og telefonnummer på dine 
kontakter (alm. takst) 
- fx MS Beate Juhl 22223333. 

Vi ringer efterfølgende op for at spørge, 
om de vil støtte MS’ arbejde med at 
afskaffe fattigdom. 

Du kan også fortælle dine venner at alle, der støtter MS får actionmagazine fire gange årligt.

P.S. Skaffer du fem navne eller flere,
så ring til os på 77 31 00 34 og få tilsendt en MS T-shirt.
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