Metodestudie
Goddag handlefællesskaber – beretningen om, hvordan SIND
Ungdom lykkedes med at forme stærkere fællesskaber for
dem, der savner dem mest
Af Rune Baastrup, direktør i DeltagerDanmark

Seks trin
Leder du efter inspiration til at få flere med i din forenings arbejde, engagere dine medlemmer
dybere, øge kontinuitet og fastholdelse eller realisere større mål med jeres arbejde? Måske kan SIND
Ungdoms erfaringer med at udvikle organisationen til et handlefællesskab med metoder fra
community organising være brugbar.
Resultater og opsummering af arbejdet er beskrevet i en særskilt afrapportering som findes på
DeltagerDanmarks hjemmeside.
Sat på formel kan man uddrage følgende seks trin fra deres arbejde. Først opsummeres pointerne i
korte sætninger, så følger et kapitel for hvert trin, som folder erfaringerne og indsigterne mere ud.
Nysgerrig på mere? Rune Baastrup kan fanges på rb@deltagerdanmark.dk eller telefon 41 77 45 75.

1.
Start med hvorfor, & motivér gennem
fortællinger

Gennem brug af historiefortælling kan man
invitere de frivillige til at forbinde deres egen
historie og valget om at være frivillig i
foreningen med foreningens formål og en
fælles ”historie om os”.

S

2.
Lyt og byg relationer

Sæt relationerne øverst i jeres arbejde med de
frivillige, og giv dem værktøjer til at arbejde
systematisk med relationsopbygning internt,
med jeres centrale målgrupper og andre
aktører.

Hvordan?
Hvordan?
● Indarbejd tilgangen gennem workshops
● Træn 1:1-møder og lyttemøder, der
i Offentlige fortællinger (se værktøj),
hjælper til at afdække værdier,
der mixer ”Historien om mig”,
interesser og ressourcer, og brug de nye
”Historien om os” og ”Historien om nu”.
relationer og indsigter til at basere jeres
● Udvikl en stærk ”Historie om os” som
arbejde med at forme fællesskaber på.
en unik ressource i foreningens arbejde
● Gå systematisk efter at skabe gensidigt
med at motivere, skabe samhørighed
forpligtende relationer.
og give retning.
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●

Bliv ved med at minde jer selv og
hinanden om, at det ikke handler om jer
som organisation, men om de
mennesker I ønsker at bygge på og
inddrage – deres historier, værdier og
interesser.

3.

4.

Organiser frivillige i teams, og fremelsk
fælles ansvar

Skab en træningsorganisation, og uddan
lederskabstrænere

Indarbejd udviklingen af teams som et
strukturerende princip for organisationens
arbejde med frivillige. Gentænk roller, og
eksperimentér med at overlade stadig større
ansvar til teamet – måske også for ting, I plejer
at lade ansatte gøre for dem?
Hvordan?
● Lav lokale workshops i teamdannelse.
● Afdæk, hvad folk er interesserede i at
lære, og hvad de er gode til.
● Hjælp deltagerne til at definere et
engagerende formål for deres team, og
afklare roller.
● Definer klare fælles normer baseret på
teamets formål og værdier, og lav
aftaler om, hvordan teamet vil holde
hinanden op på beslutninger.
● Jo klarere struktureret, desto lettere for
teamet at indarbejde øvelserne i
dagligdagen. Det vil hjælpe de frivillige
til at tage ansvar for at forstå deres
egen rolle og ressourcer og igangsætte
arbejdet med at nå fælles resultater.
● Fælles normer er desuden en vigtig
ressource i samarbejdet og
håndteringen af konflikter, når de
uvægerligt opstår undervejs.
● Understøt teamet med coaching.

Gør op med kursuskataloger og byg kapacitet
gennem træning af trænere. Overvej at gøre
flere af jeres ansatte til organisatorer eller
trænere.. Et netværk af frivillige trænere er en
unik ressource til at øge læring og udvikling.
Hvis I systematisk udbygger og udvikler
kapacitet til at træne lokale teams og dermed
langt mere direkte bygge kapacitet og lederskab
i lokale teams, kan det øge effekten af jeres
arbejde.
Hvordan?
● Uddan et hold af lederskabstrænere,
som kan bygge jeres kapacitet til at
understøtte de lokale teams1
● Fokuser på at træne hele teams frem
for enkeltindivider, hvor det er muligt.
● Tænk jeres besøg i de lokale foreninger
og klubber som aktionslæring; hvor
læring, planlægning og handling smelter
sammen.
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5.

6.

Engager folk i handlinger, ikke kun i møder

Identificer, rekruttér og træn ledere

Handling er organisationers ilt lyder en vigtig
læresætning i community organising. Sørg for at
skabe en kultur med kort vej fra tanke til
handling, og væn folk til også at deltage i
aktiviteter og ikke først og fremmest møder.
Sørg for at sætte klare mål, og skab aktiviteter
og foretag handlinger, der er målbare – dvs., at
det er entydigt, om I lykkes og kommer tættere
på jeres mål eller ej. Det er en afgørende kilde
til læring og justering at kunne måle, om I gør
fremskridt.

Det vigtigste råstof i enhver foreninger er de
mennesker, der er aktive i den. Alle frivillige,
ansatte, medlemmer eller støtter kan inviteres
til at tage lederskab – uanset rolle. Systematisk
at identificere, rekruttere og udvikle lederskab
på alle niveauer i organisationen er en
nøglebeskæftigelse for alle med ansvar og skal
helst foregå konstant.

Hvordan?
● Evaluer alle aktiviteter: gav aktiviteten
plads til lederskab blandt deltagerne?
Hvem trådte frem og tog ansvar?
Hvordan kan vi hjælpe dem frem mod
Hvordan?
næste skridt?
● Selv små handlinger er vigtige til at
● Afslut møder med: Hvem skal følges op
opbygge handlefællesskaber. Hjælp folk
på, og hvem har gejst for at lære mere?
til at tage de første skridt, og opøv at
● Arbejd indgående med coaching, og
gøre handling til en fælles vane.
træn jeres nøglefrivillige og
● Prøv at forstyrre de kedeligste af jeres
frivilligledere til at coache hinanden
faste møder med nye greb på jeres
gennem hjerne-hjerte-hånddagsorden, og tving jer selv til at finde
lederskabsudvikling og vejledning (læs
ting, I kan handle på med det samme.
mere i selve casen).
● Annuller årshjulet for en periode og
● Byg lederskabsrige organisationer med
tænk tid som en pil frem for en cirkel:
mange muligheder for at tage mere
Sæt jer et ambitiøst mål, som I er
ansvar for at realisere større resultater
afhængig af andre for at realisere,
sammen med andre.
kortlæg mennesker og ressourcer I har
● Arbejd med lederskabsudvikling
brug for at mobilisere, og ræk ud, lyt og
gennem coaching for at hjælpe den
mobiliser dem for at nå jeres mål.
enkelte til at overkomme udfordringer
● Hold offentlige møder formet som
via egne og teamets ressourcer (tænk i
handlinger, hvor folk deler historier og
hoved, hjerte og hånd).
forpligter sig til at handle på det
bagefter sammen med jer.
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Metodestudie
Goddag handlefællesskaber
– seks trin til mere deltagerdrevne foreninger baseret på Sind
Ungdoms gode erfaringer og resultater.
Hvis vi analyserer Sind Ungdom som case har især følgende seks trin været afgørende i udviklingen
af en mere deltagerdrevet og frivilligbåret forening.

1.

2.

3.

Start med hvorfor & motivér
gennem fortællinger

Lyt og byg relationer

Organiser frivillige i teams, og
fremelsk fælles ansvar

4.

5.

6.

Identificer, rekrutter og træn
ledere

Engager folk i handlinger, ikke
kun i møder

Lav træningsforløb, og uddan
lederskabstrænere

1. Start med hvorfor – ikke hvad
“Alle ægte fællesskaber starter, når folk finder noget, der har hjerte og betydning for dem, og de
begynder at sige: Hvad kan vi gøre.” Peter Senge
Det slog mig i begyndelsen af vores samarbejde med Sind Ungdom, i hvor høj grad de ansatte og
valgte i organisationen forventede, at den primære motivation for mange af de frivillige var et
spørgsmål om at “få noget på CV’et”. Man havde en oplevelse af, at det var afgørende, at man kun
gav de frivillige bestemte, afgrænsede opgaver og overlod resten til den lønnede lokale koordinator.
De ansatte i organisationen skulle tage sig af at servicere de frivillige, så de forblev glade og fastholdt
længst muligt i aktiviteterne.
Man beder med andre ord de frivillige om at løse afgrænsede opgaver, som sekretariatets ansatte på
forhånd har defineret. Når opgaven er løst, siger man varmt tak og håber, at opgavens karakter,
stemningen mellem de frivillige og den ros, man fik givet de frivillige for at dukke op, er nok til, at de
vælger at komme igen.
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Man starter så at sige med “hvad”: hvad kan man sætte de frivillige til, og hvad har de brug for til
gengæld? Relationen mellem de frivillige og foreningen (foreningens ansatte) bygger dermed på en
transaktion: jeg giver som frivillig noget af min tid og får til gengæld noget på mit CV og
anerkendelse for min indsats.
Den tilgang viste sig at have nogle utilsigtede konsekvenser for Sind Ungdom:
●
●

●

Først og fremmest viste det sig, at SIND Ungdom havde et alt for snævert billede af, hvorfor
de frivillige ville arbejde for foreningens sag.
For det andet skabte det en uhensigtsmæssig rolle for de frivillige; en rolle, som var langt
mere afgrænset, end det folk var klar til at tage på sig. Dermed blev de frivilliges ressourcer
slet ikke udnyttet fuldt ud, og man måtte bruge de knappe lønkroner på at varetage lokale
administrative og servicerende opgaver i stedet for udvikling.
For det tredje skabte det et hierarki mellem de lokale frivillige og den lokale frivillige
koordinator. Det kan give en oplevelse af, at man som frivillig kommer for den
ansattes/koordinatorens skyld og ikke ud fra ens egen motivation – eksempelvis ens ønske
om at gøre noget for andre.

Som Mette Vestergaard, daglig leder i SIND Ungdom, udtrykte det ved vores et af vores første
møder, så har “vi pakket de frivillige ind i vat og taget ansvaret fra dem med den måde, vi har
indrettet os på. Og det vil vi gerne væk fra!”
Men hvordan lykkes man bedst med det?

Den personlige historie er nøglen
Den måske vigtigste hemmelighed bag SIND Ungdoms positive udvikling som en forening drevet af
handlefællesskaber handler om at åbne op for og forstå de frivilliges engagement ved at starte med
hvorfor i stedet for hvad. Det gør man ved at bede folk fortælle deres egen personlige historie om,
hvorfor det er vigtigt for dem at arbejde med psykisk sårbarhed.
Allerede til den første workshop for den lokale klub i København skete der en lille forvandling. Vi
lagde ud med noget i princippet så banalt som at spørge alle, hvorfor de havde valgt at være med i
SIND Ungdom og bruge en lørdag i fællesskab med os andre? De historier, folk fortalte, var lidt af en
øjenåbner – både for den enkelte og for Mette Vestergaard og andre garvede i organisationen.
“Når vi spørger til de frivilliges egne historier, hjælper det os til at se, hvad folk kommer med: At folk
er her, fordi det er dybt meningsfuldt på et personligt plan, og ikke fordi de vil have noget på CV’et,”
fortæller Mette Vestergaard og fortsætter: “Det viser sig jo, at alle, jeg mener ALLE, har en historie,
som knytter sig til psykisk sårbarhed. Nogen personligt, andre i nære familierelationer. Og det har
givet os oplevelsen af, at vi må stå sammen, og at vi sgu må gøre noget ved det sammen!”
Denne erkendelse har været kilden til et fundamentalt skifte i synet på de frivillige og til erkendelsen
af, hvor vigtigt og dybt personligt og vedkommende SIND Ungdoms formål er for dem allesammen.
Kristina Møller Mortensen-Christensen udtrykker det krystalklart:
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”Jeg har været frivillig i tre et halvt år, men der skete noget, da jeg sagde ja til et forløb i København.
Det var et tilbud arrangeret af DeltagerDanmark, og vi var tre af sted her fra Viborg. Vi blev bedt om
at fortælle vores egen historie. For igennem den at blive klogere på, hvorfor vi egentlig havde valgt at
bruge en del af vores sparsomme fritid på frivilligt arbejde. Det var virkelig en øjenåbner for mig.”
Som frivillig havde Kristina været så fokuseret på at lytte til de unge, at hun slet ikke bragte sig selv
og sin egen fortid i spil. Hun lå, helt uden at vide det, inde med en kolossal mængde livserfaring, som
hun til alles fordel kunne søsætte. Ikke bare i det daglige i SIND Ungdom i Viborg, men også som
talerør for hele den landsdækkende organisation. Således stod hun pludselig på en scene ved
Kommunernes Landsforenings Sundhedskonference i Kolding i 2016. Med 1000 spændte
publikummer i salen, herunder fagfolk fra psykiatrien, politikere og borgmestre. Men også Kristinas
mor og mand. Til at holde nerverne nede og bakke op.
”Det var så vildt. I salen var der jo også mange unge sårbare og deres pårørende. Bagefter stillede de
spørgsmål. Og fordi jeg på godt og ondt har oplevet så meget, kunne jeg måske give dem svar på
noget, de ikke kunne finde andre steder. Det følte jeg i hvert fald, jeg kunne, og det er enormt dejligt
at kunne bruge sin egen negative historie og fortid til noget positivt.”
Da jeg mødte Kristina en kold februardag til workshop under lysstofrør i et kursuslokale på Nørrebro
i København nogle måneder før hendes oplæg i KL, tror jeg ikke, hun i sin vildeste fantasi havde
forestillet sig at skulle tale foran 1000 mennesker. Og da slet ikke dele oplevelser, som hun i høj
grad forbandt med noget negativt og svært. Og havde SIND Ungdom spurgt hende inden
workshoppen, så var hun nok blevet ganske utryg ved, hvad de ellers kunne finde på at bede hende
om.
Når vi deler historier om, hvorfor vi vil være med, sker noget helt andet, end hvis vi spørger, hvad vi
har lyst til at gøre. Vi giver lidt af os selv, og det åbner et rum for nysgerrighed, hvilket er med til at
skabe tillid og samhørighed, og hjælper den enkelte til at forstå egen motivation bedre. Og det
hjælper til at fremelske motivationen i andre, fordi den slags smitter. Når vi begynder at spørge ind
til hvorfor, hjælper det til at forankre foreningens arbejde i den enkelte og i et fællesskab. Det gør
det klart, at vi ikke deltager for andres skyld alene, men i lige så høj grad for os selv. Måske fordi vi
søger at forstå vores egen historie bedre? Måske fordi det, som Kristina giver udtryk for, kan hjælpe
til at finde ens egen superkræfter (i fagtermer ville man måske kalde dem for de myndiggørende
ressourcer) gennem de svære erfaringer og valg, vi har truffet? Måske fordi de hjælper os til at
mærke med vores indre, at der er noget vi vil i verden og med hinanden.1
1

Litteraturen omkring motivation af mennesker, uanset om de er frivillige, græsrodsaktivister eller
medarbejdere, bugner med eksempler på betydningen af at aktivere via folks dybe motivation og
den mening og de værdier, der har formet dem og deres valg, og hjælpe til at forbinde denne
motivation med sagen eller arbejdet. I den amerikanske hær træner man systematisk soldater i at
spørge hinanden, hvorfor de har valgt at tjene deres land, når de står foran store udfordringer, fordi
forskningen tydeligt viser, at det er den sikreste vej til at mobilisere de indre ressourcer, der skal til
for at overkomme livet i et fangehul i en fjern ørken, for nu at gå til ekstremerne. Her er det ikke
ønsket om at stige i graderne (den ydre motivation), man overlever på, men tanken om familien
derhjemme og måske drømmen om at kunne give sine børn en bedre opvækst end den, man selv fik.
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Det er kraftfuldt stof, man bygger bevægelser på.
Den særlige metode til at fremelske denne form for motivation er udviklet af Marshall Ganz. Han har
en årelang erfaring som organisator og fagforeningsmand bag sig, fra han droppede ud af Harvard i
1963 for at gå med i Mississippi Summer Project som græsrod i borgerrettighedsbevægelsen. 30 år
senere fik han dispensation til at genoptage sine studier på Harvard University og har som forsker og
praktiker siden arbejdet med sociale bevægelser og foreninger, der i varierende grad drives af
medlemmernes ressourcer som handlefællesskaber.
Ifølge Ganz er netop historiefortælling måske det vigtigste aspekt ved bevægelser, fordi de hjælper
os til at forbinde os med en dybere mening: de handler ikke kun om at omfordele goder, men også
om at finde ud af, hvad der overhovedet er godt. At finde ind til vores moralske kilder og mærke,
hvad der giver mening for os, og hvad vi tillægger betydning i vores liv i en grad, så vi er rede til at
investere os selv i det.
Foreninger der formår at forankre deres formål i de dybe lag af folks værdiunivers, der hvor der er
vigtige ting på spil for os, kan få adgang til helt andre og mere rige ressourcer i os – og meget mere
af vores tid og energi.

Fra den personlige historie til ”en historie om os”
Når vi fortæller vores egen historie, kommunikerer vi gennem vores fortælling nogle underliggende
værdier. Ved at bede alle forsamlede i et rum fortælle deres historie til hinanden og efterfølgende
noteree de værdier der lå gemt i hinandens historier, kan
man hjælpe deltagerne til at få øje på et værdifællesskab;
det, der binder os sammen. Det er kimen til et stærkere vi.
Allerede fra første workshop i et kælderlokale ved Kongens
Have i København kom dette meget tydeligt frem.
Værdierne i de 15 forskellige personlige fortællinger om,
hvorfor folk havde valgt at være frivillige i Sind Ungdom
dækkede i den fælles kortlægning over: Ligeværd uanset
diagnose; fællesskab; plads til alle; omsorg; solidaritet;
respekt; tolerance; ansvar; mod; medbestemmelse; glæde
& lethed; at det er ok at trække sig lidt.
De personlige historier er fundamentet i fortællingen om
fællesskabet, fordi historierne viser alt det, vi er sammen
om i foreningen. Ved at bygge videre på disse værdier og
historier kan vi tage næste skridt i retning af at forme ”en
historie om os”, som giver liv og form til fællesskabets
identitet, værdier og formål. I stedet for en distanceret “oppefra og ned”- konstruktion vokser
fortællingen organisk frem som en kollektiv konstruktionsproces, som den enkelte føler et tæt
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ejerskab over og kan bære og genfortælle ved at udbygge sin egen personlige fortælling til en
”historie om os”.
En udfoldet historie om os trækker på de kollektive erfaringer, begivenheder og handlinger,
fællesskabet eller nøglepersoner fra fællesskabet har foretaget og oplevet, og som udgør en fælles
ramme. Den er en unik ressource til at give retning og motivere alle i foreningen.
I værktøjsafsnittet kan du læse mere om selve metoden.

2. Lyt og byg relationer
“Life is meeting, not meetings” Michael Gecan, amerikans community organiser.
Historiefortælling er imidlertid kun begyndelsen. Mindst lige så vigtigt er det at investere systematisk
i relationsopbygning og udvikling af meningsfulde strukturer og roller. I den oprindelige driftsmodel
fik de frivillige, som det fremgår, en relativt afgrænset rolle, og det lå i kulturen, at man som frivillig
(og ansat) forventede, at koordinatoren havde ansvaret for helheden og driften.
Hvis man lytter til de frivillige og ansatte i SIND Ungdom nu er der sket et radikalt skifte. Der var
faktisk relativt mange konflikter og slidte relationer mellem de engagerede ildsjæle i den oprindelige
model. Jeg fornemmede allerede ved første besøg i en Sind Ungdom-klub, hvordan modsætningen
mellem de ansatte koordinatorer og frivillige lå som mere eller mindre latente konflikter lige under
overfladen. “Sæt din kaffekop i opvaskemaskinen, din mor er her ikke” stod der på en lap papir i det
lille kælderkøkken og udtrykte de spændinger, der kunne mærkes i samtalerne. Flere af de lønnede
koordinatorer havde følt sig så alene med ansvaret og overbebyrdet af opgaverne, at de havde
trukket stikket, fordi de oplevede, at de frivillige ikke tog nok fra.
Når Mette Vestergaard beskriver forvandlingen, de har haft held med at skabe, er det svært ikke at
blive lidt forundret. Hun opsummerer forandringen sådan:
“For det første så tager det mere tid at sætte ting i gang, og man skal investere mere menneskeligt
og mere i det relationelle i starten, men når man så har gjort det, så er det, som om det frivillige
engagement blomstrer af sig selv. Vi har haft nogle koordinatorer, der har brugt så meget tid på at
servicere de frivillige, at de frivillige vænner sig til, at andre ordner tingene for dem. Men i de klubber
hvor vi er startet forfra og har brugt tid på det relationelle, der bruger jeg slet ikke tid på at servicere
grupperne længere. Nu kører det bare, og det er fra et udgangspunkt hvor vi havde koordinatorer,
der var ved at gå ned med stress!”
Processen har gjort, at de frivillige bærer mere af arbejdet selv, fordi de oplever, at de gør det for
hinanden og for sig selv – og ikke fordi en koordinator siger, at de skal. Og det er i øvrigt langt mere
simpelt. I samarbejdet med sekretariatskoordinator Mette Vestergaard kan man nu fra tid til anden
høre hende undre sig over, hvor alt det arbejde er blevet af, som de lønnede lokale koordinatorer
før tog sig af. “Det er, som om det helt er forsvundet”, Fortæller Mette Vestergaard , “det føles sgu
mærkeligt, at alt det, der fyldte så meget før, nu bare kører.”
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Bertel Haarder har beskrevet det særegne ved arbejde som sådan, at det har det med at formere sig.
Ansætter vi administrative og koordinerende medarbejdere, finder de også administrative og
koordinerende opgaver at varetage. Måske er vi endt med at gøre vores drift og administration
større, end den egentlig behøver at være?
Der er ingen tvivl om at det koordinerende og administrative arbejde på nationalt plan fortsat er
betydeligt for sekretariatet, men for klubberne lokalt har man tilsyneladende lykkedes med at finde
en model, der passer langt bedre til arbejdet med at udvikle og drive klubber og fællesskaber for og
med psykisk sårbare unge.
For hvis et team af frivillige udmærket godt ved “at mor ikke er her,” bliver de praktiske opgaver en
fælles forpligtigelse, der skal til for at realisere det dybere formål om at tage vare på de sårbare
iblandt os.
“Vi skal stadig ansætte folk, men vi skal ansætte nogle andre typer,” konstaterer Mette Vestergaard
og uddyber om den bagvedliggende rolleforskydning: “Vi skal i højere grad ansætte community
organisere, der har de rette menneskelige ressourcer og kompetencer. Vi bruger vores tid anderledes
– væk fra driften og ud at være til stede. I stedet for at ansætte administratorer så ansætter vi nogle,
der kan lære den type lederskab, der former fællesskaber. De skal netop ikke ud og starte en klub;
nej, de skal ud og få andre til at starte klubben!”
Det systematiske og metodiske arbejde med at forme relationer og bygge teams bliver dermed det
vigtigste arbejde, de ansatte i Sind Ungdom gør. Michael Gecan, en mangeårig amerikansk
community organiser, betegner det som et spørgsmål om at indarbejde “the habbit of relating”,
simpelthen træne ”relationsvanen” som en muskel, der gør foreningen i stand til at udvikle en rig
relationskultur som modsætning til eksempelvis en traditionel driftskultur.
Forskere minder os om, at både tynde og tykke relationer er afgørende for organisationer. Tykke
relationer – de stærke bånd – baner vej for tillid, motivation og engagement. Men lige så vigtige er
de tynde relationer – svage bånd – der udvider adgangen til vigtig information, evner og læring.
Succesfulde organisationer, kampagner og bevægelser lærer at kombinere begge.
En tynd relation kunne for eksempel være til en ny frivillig, som gerne vil bidrage til din kampagne –
eller i første omgang en kollega eller et medlem, som har værdifuld viden. Lærer du den frivilliges
motivation at kende, kan du finde ud af, hvor der er overlap mellem jeres interesser. Hvis
vedkommende også kan bibringe ressourcer som vil være nyttige i det øvrige arbejde, er vejen banet
for et meningsfuldt engagement i arbejdet.
En tyk relation er en relation, der er båret af en stærkere forståelse for hinandens motivation og
historie. Følelsen af et fælles formål vil medføre et stærkere tillidsbånd, der gør det muligt at lære
sammen – det er afgørende, hvis begge jeres engagementer er nødvendige for succes.
Så hvordan skaber man systematisk og målrettet stærke relationer i sit arbejde?
Især to gennemgående aktiviteter har været afgørende i Sind Ungdoms forvandling:
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●
●

1:1-mødet, hvor man mødes på tomandshånd og investerer i den personlige relation for
blandt andet at afdække interesser, værdier og ressourcer.
Stormødet eller lyttemødet, hvor man inviterer interesserede borgere og eventuelle
nøglepersoner i lokalsamfundet til et møde, der fører til dannelsen af lokale klubber.

Vi har bedt Mette Vestergaard med egne ord at beskrive dette arbejde lidt nærmere for at
anskueliggøre med konkrete eksempler fra to nystartede klubber i Hvidovre og Guldborgssund,
hvordan man med de metodiske mix af historiefortælling, 1:1-møder og åbne møder kan finde frem
til de nøglefolk, der har den motivation, de personlige værdier, interesser og ressourcer, der skal til
for at etablere og drive klubber for psykisk sårbare unge.
Hvordan starter Sind Ungdom nye klubber med 1:1-møder og åbne møder?
Mette Vestergaard, daglig leder i Sind Ungdom, udlægger følgende eksempler:
I foråret 2017 fik vi i SIND Ungdom en henvendelse fra en ung mand fra Hvidovre – k Jesper.
Jesper har boet i plejefamilie i meget af sin barndom, har som barn følt sig meget alene, og da han
som 21-årig studerende mistede sin mor, røg han ud i en hård periode præget af depressive
tanker. Tanker, han skammede sig over og var meget alene med. Jesper er nu 25 år og havde hørt
om SIND Ungdoms klubber og aktiviteter, og tænkte: ”Sådan et slags tilbud kunne jeg godt have
brugt, da jeg mistede min mor” – men sådan et tilbud fandtes ikke i Hvidovre dengang. Derfor
ringede han til SIND Ungdom – for Jesper var nu kommet ”over på den anden side” og ville høre,
om det var muligt at opstarte SIND Ungdom i Hvidovre.
SIND Ungdom har et brændende ønske om at være til stede for alle psykisk sårbare unge i
Danmark. Vi er repræsenteret i 10 kommuner, og i foråret 2017 satte vi tegnestifter ind på et
Danmarkskort og opdagede, at der var én region vi manglede – Region Sjælland. Vi søgte derfor
kommunale midler fra Guldborgsund Kommune til at kunne opstarte aktiviteter dér. Da pengene
var hjemme, og vi fandt tid i vores kalender til at erobre Guldborgssund, faldt det så heldigt ud, at
der i Nykøbing F. blev afholdt ”foreningernes dag”. Her kunne etablerede og nytilkommende
organisationer fortælle om deres arbejde og sag. I silende regnvejr stod et at SIND Ungdoms
bestyrelsesmedlemmer og vores organiser og snakkede med så mange interessenter som muligt.
Det blev til to unge, der potentielt kunne være frivillige, og en mailingliste med 5 personer vi
kunne kontakte med henblik på et eventuelt samarbejde. Én af dem var en kandidat til det
kommende kommunalvalg. Han havde psykiatrien som mærkesag og inviterede derfor SIND
Ungdom med til hans partis lokale bestyrelsesmøde – for at diskutere lokale udfordringer og
løsninger i forhold til psykisk sårbarhed og psykiatri. Seks unge mennesker mødte op, og udfaldet
blev, at to meldte sig som frivillig – og en hel side med ideer til, hvem SIND Ungdom kunne
kontakte ift. samarbejde og ideer.
I Hvidovre igangsatte Jesper og SIND Ungdoms sekretariat 1:1-møder hvor vi mødtes med
interessenter fra, både face-to-face og telefonisk. Her spurgte vi helt åbent, hvilken form for tilbud
der kunne være brug for, og om de ligesom Jesper kunne se et behov for et SIND Ungdom i
Hvidovre. Ligeledes fik vi ideer til, hvor vi kunne finde unge, der kunne have lyst til at blive
frivillige.
Vi inviterede alle, vi havde snakket med, alle, vi havde fået mailadresser på, personer i det
politiske og psykiatriske system, bad socialfaglige medarbejdere om at invitere unge psykisk
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sårbare og potentielle frivillige til et stormøde, hvor psykisk sårbarhed blandt unge i Hvidovre blev
sat til debat.
Det blev en aften med ca. 25 fremmødte, og hvor Jesper selv lagde ud med at fortælle om den
dag, han, bosiddende i Hvidovre, måtte gå 157 trin fra sin lejlighed ned til sin læge, Jørgen. Fordi
Jesper ikke længere kunne klare sine problemer alene, men havde brug for professionel hjælp.
Således starter vi i SIND Ungdom altid vores stormøder – med en personlig historie, der fortæller
om en frivilligs motivation for at blive engageret i SIND Ungdom.
Ved at starte stormøder sådan skabes der et rum blandt de fremmødte, hvor det er OK at vise
sårbarhed. Dette gør vi ikke kun, fordi vi arbejder med psykisk sårbarhed – men fordi vi har
oplevet, at det skaber engagement og tilknytning til den sag, vi plæderer for. Ved stormødet
inviterer vi alle de fremmødte til kort at fortælle, hvorfor de har valgt at møde op. Det kan synes
overflødigt at give plads til 25 små motivationer i et forholdsvist kort program – men der sker
noget helt særligt, når en ung psykisk sårbar, en psykiater, en mor og en politiker alle fortæller,
hvorfor de kom netop denne onsdag aften. Et helt særligt rum opstår – et rum, der inviterer til
handling, og som oftest resulterer i, at der er folk i salen, der vælger at gå med i SIND Ungdom og
tager initiativ til at opstarte lokale aktiviteter.
Sådan var det også i både Hvidovre og Gulborgsund. I Hvidovre meldte to tidligere brugere af
psykiatrien sig. Malene og Helene. De kender hinanden fra Samleren – et socialt-psykiatrisk
værested. Jesper, Malene og Helene satte sig sammen og var nu den spæde start til oprettelsen af
SIND Ungdom Hvidovre. SIND Ungdoms sekretariat inviterede dem derfor ind til en workshop,
hvor vi skulle blive endnu klogere på hinandens motivation for engagement – og lægge en strategi
for, hvem de tre kunne holde engagerende 1:1-møder med, og en strategi for, hvordan de kunne
skabe den klub, som de allerhelst ville være frivillige i. Malene, der er tidligere misbruger og har
været indlagt i psykiatrien af flere omgange, var helt tydelig i sin motivation:
“Jeg har været helt dernede, hvor der ikke er noget lys tilbage, dernede, hvor man skraber bunden
– altså virkelig skraber den. Jeg havde fucking ingen – ingen, der havde lyst til at hjælpe mig. Jeg
var narkoman jo. Hvem gider hjælpe en narkoman – det var sgu min egen skyld. De glemte bare, at
inde bag de 6 diagnoser, jeg fik, og inde bag alle de baner, jeg proppede i min næse, der var der
også Malene.
Der er sgu ingen unge, der skal have det sådan – det vil jeg være med til at sikre, nu her hvor jeg er
blevet voksen og ligesom er kommet igennem alt det lort dér.”
Til stormødet i Guldborgsund rejste formanden for kommunens psykiatriudvalg sig op. Han var
dukket op til SIND Ungdoms arrangement, fordi det er en del af hans arbejde at orientere sig om,
hvad der foregår på området. Men han sagde: ”Jeg må indrømme, at når jeg står her og hører alle
jeres historier, så får jeg mere lyst til at fortælle, at jeg er her, fordi jeg faktisk har en datter, der
har det rigtig psykisk dårligt, og vi ved simpelthen ikke rigtig, hvad vi skal gøre. Måske er det
faktisk derfor, jeg sidder i psykiatriudvalget – jeg har aldrig rigtig tænkt over den kobling.”
Ved mødet i Guldborgsund, hvor der mødt omkring 30 mennesker frem, sprang otte nye SIND
Ungdom Guldborgssund frivillige ud.
Dem mødtes jeg med i går. Igen fortalte vi vores personlige historier og motivation for at være
med. Kristine på 24 er meget genert, stille og forsigtig. Hun vil gerne være frivillig, fordi hun har
det rigtig svært selv – og selv har været meget ensom i sin sårbarhed. Hun har et par diagnoser,
fortæller hun, men har rigtig meget lyst til bare at blive mødt som Kristine og være med til at
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skabe et rum, hvor dette møde er muligt – uden fokus på skyld, skam og diagnoser.
De otte frivillige lavede deres eget fælles formål med lokalafdelingen i Guldborgsund. SIND
Ungdom Guldborgssund ønsker at være fællesskabet, hvor unge mødes i øjenhøjde, er fri fra
hverdagen og føler sig set, hørt og respekteret.
SIND Ungdom Guldborgsund og SIND Ungdom Hvidovre kommer til at møde hinanden til SIND
Ungdoms nationale uddannelsesweekend i april 2018. Her vil de få en dybdegående træning i at
lave offentlige fortællinger. Malene og Kristine er tydeligvis meget forskellige – og man kunne tro,
at der måske kunne opstå konflikter. Men det gør der ikke, for Kristine og Malene får over for
hinanden sat ord på deres motivation, og de kan begge genkende følelsen af at føle sig alene, at
blive set som noget andet end de piger, de rent faktisk er, og de har begge en helt oprigtig lyst til
at skabe et fællesskab for unge, der er helt blottet for skam, skyld og tabuer.

3. Organiser frivillige i teams, og fremelsk fælles ansvar
I de foregående to afsnit har vi afdækket, hvordan det er lykkes Sind Ungdom at bruge
historiefortælling til at forbinde foreningens formål med de frivilliges personlige “hvorfor”. Det
identificerede et dybere sæt af fælles værdier og historier, som Sind Ungdoms ledere kunne bruge til
forme en stærk ”historie om os”. Med afsæt i disse værdier og historier kunne de nemmere opbygge
relationer til nye frivillige og bruge 1:1-samtaler og stormøder til at afdække de interesser, værdier
og ressourcer, der giver afgørende viden om de mennesker, de skal basere deres arbejde på, og få
dem til at sige: “JA! Gu’ vil jeg så være med.”
Med høj motivation og stærke relationer i bagagen, hvordan lykkes man så med at hjælpe folk til at
nå noget sammen? Og især i en situation, hvor man ikke gennem en lønnet lokal koordinator har
hånd i hanke med den lokale proces?
Det afgørende er her at skabe en struktur, der kan hjælpe de frivillige til at arbejde sammen uden at
have en lokale koordinator, der sætter rammer eller driver arbejdet. Frivilliges arbejde kører tit fast,
fordi man ikke formår at skabe pålidelige, vedholdende og kreative lokale ledere.
Den vigtigste øvelse har her været at eksperimentere med at forme lokale teams, hvor de frivillige
tager det fulde ansvar for at løfte opgaven i deres by. Strukturerede, lokale og frivillige
lederskabsteams kan understøtte stabilitet, motivation og ansvarlighed. De kan sikre, at de frivilliges
tid, evner og indsats bruges effektivt. Ideelt set er teams netop den struktur, der kan skabe en
ramme, hvori energiske frivillige kan udføre udfordrende arbejde.
Men ville unge københavnere, viborgensere eller frederikshavnere være klar til også at løfte alle de
kedelige opgaver, som man tidligere kunne betale en koordinator for at gøre?
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Spoler vi tiden tilbage var det et stort, ubesvaret spørgsmål, som var forbundet med en høj grad af
uvished på den første workshopdag, hvor vi skulle tage første skridt med klubben i København.
Spændingen nåede sit højeste i præcis det øjeblik, hvor de frivillige kiggede hinanden i øjnene og
skulle melde fra eller til på de opgaver, der stod på væggen. Ville de gribe ansvaret og faktisk
acceptere, at det var op til dem at få en klub til at fungere uden daglig eller ugentlig administrativ
eller servicerende support fra lønnede?
”Ja, vi er på,” meddelte en mindre kernegruppe, og udgjorde dermed rygraden i klubben fremefter.
For at et team skal fungere godt, skal en række forhold være på plads.
Teams stræber efter at opfylde disse tre kriterier for effektivt arbejde:
1. At leve op til fælles normer
2. At forsøge at øge effektiviteten af den tid, der bruges på møder (så de kan reduceres i
omfang)
3. At sikre, at hvert eneste individ lærer og vokser med opgaven.
Teamets medlemmer arbejder efter seks forhold, der giver en øget effektivitet:
●

Et reelt hold (afgrænset, stabilt og selvstændigt)

●

Engagerende og forpligtende ledelse (tydelig, konsekvent og udfordrende)

●

Muliggørende struktur (gensidig afhængighed i arbejdet)

●

Klar forventningsafstemning og aftale om, hvordan man arbejder

●

Et mangfoldigt team med de kompetencer og talenter, der er nødvendige for at løse
opgaven

●

At alle er trygge og føler sig tilpas i teamet, så de er fri til at sætte ord på deres overvejelser
og følelser og bidrage med deres indsigt og erfaring.

Når Sind Ungdom starter lokale teams og hjælper dem i gang med at drive lokale klubber,
gennemgår de først nogle af de centrale principper bag effektive teams. Det handler om at have
klare fælles normer og spilleregler for samarbejdet, herunder hvordan man træffer beslutninger
sammen. Det handler om at have klare og komplementerende roller og en gensidig afhængighed i
arbejdet. Det handler om at være klar på, hvem der er med, og hvem vi kan regne med. Det handler
om at opbygge sunde rutiner rundt om møder og opgaver og kunne tale åbent om, hvad vi er gode
til, og hvad vi godt kan blive bedre til. Det handler om at have et meningsfuldt og engagerende
formål, som er tilpas konkret til at give retning til arbejdet, og som alle kan se sig selv i.
De går skridt for skridt i gang med at facilitere, at teamet definerer deres normer, formål, roller og
øvrige aftaler. Hvert lokale team definerer deres eget formål og beslutter i processen, hvordan de vil
realisere det gennem afvikling af klubaftener for psykisk sårbare unge.
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I dag driver Sind Ungdom alle deres klubber via lokale teams, som er struktureret med klare roller og
ansvarsfordeling. Med undergrupper der tager sig af forskellige aktiviteter eller ansvarsområder. Det
virker tilsyneladende som en velegnet og effektfuld struktur.
Når man lytter til et par af de frivillige i Viborg, kommer flere interessante iagttagelser frem:
”I de workshops, der blev holdt i København, faldt lyset jo også på de problemer, vi har haft. Frivillige
og især de udnævnte aktivitetskoordinatorer er faldet fra i stor stil. Simpelthen fordi ansvarsbyrden
blev for tung. I stedet for at uddelegere opgaver sugede folk flere og flere til sig. I den bedste mening.
Erfaringerne fra København har gjort mig meget mere opmærksom på, hvordan vi bedst forvalter
vores opgave som frivillige. Johannes, Kristina og jeg skal sørge for rammerne, men det er de unge,
der skal fylde dem ud,” forklarer Rasmus og iler så ud i køkkenet, hvor skyer af mel rejser sig fra
skålene.
Kristina supplerer og fortæller, hvordan de frivillige i den nye måde at organisere sig på har fået
meget bedre plads til at vælge kærlighedsområder. Kristinas er for eksempel ud-af-husetarrangementer.
”Nu, da jeg ikke længere synes, jeg absolut skal blande mig i det hele, har jeg fået meget mere energi
til at intensivere de ting, jeg brænder mest for. Sidste gang, jeg fokuserede på en begivenhed,
startede vi med at spise sammen på Den Kinesiske Mur [restaurant i Viborg], og bagefter tog vi i
biografen og så Skønheden og Udyret. Sådan en tur elsker jeg.”
En anden frivillig, Rasmus, er helt enig: ”Mit fokusområde er fundraising. Første gang jeg prøvede at
skrive og sende en ansøgning, fik jeg hjælp fra de andre til grammatikken, men alle ordene var mine.
Jeg søgte Tuborgfondet om en skilling. Og vupti, en dag kom der en mail. Værsgo! stod der. Her er
20.000 kroner til jeres afdeling i Viborg. What?! Fedt! Det gav mod på mere, skal jeg lige hilse og
sige.”.
I en afsluttende samtale med Mette Vestergaard fra sekretariatet i København konstaterer hun
bekræftende:
“I Viborg er de helt vilde i dag. De står for alt selv, inklusive at afvikle deres egne
generalforsamlinger, fundraise og lave regnskab, uden vi hører fra dem.”
Det er imidlertid tilfældet mange steder, at klubberne tager et stort ansvar på sig og klarer meget
selv, også selvom de ikke altid er lige så mange og lige så garvede som i Viborg. Mette Vestergaard
fortæller om en nyere klub:
“I en kommune kom der 23 unge til et stormøde, men der var kun to frivillige klar til at forpligte sig til
at drive klubben. Det synes de frivillige sjovt nok ikke var et problem, fordi de tog vores slogan om
“sammen om fællesskabet” meget alvorligt, og fra start af blev det derfor helt naturligt, at de unge
selv fik og løftede et stort ansvar.”
Teamstruktur og klare roller, baseret på, hvad folk er gode til eller særligt motiverede for, giver
klarhed og målrettethed. Det gør, at d frivillige vokser med opgaverne, og etablerer positive

14

feedbackloops, hvor de frivillige kan stadig mere, netop fordi de arbejder i strukturer, der
understøtter læring og realisering af deres fælles mål.

4. Engager folk i handling, ikke i møder
Et vigtigt aspekt af Sind Ungdoms arbejde er, at det er så konkret. En enkel model, man arbejder
efter, som umiddelbart giver mening for folk og er nem at omsætte i handling. Har du selv oplevet at
være ensom? Har du selv haft psykisk sårbarhed inde på livet i dine nære relationer? Har du lyst til at
være noget for andre, der har det svært i en periode i deres liv? Kan du svare ja til disse spørgsmål,
så er der meget kort til handling.
Det er derfor ikke så kompliceret for Sind Ungdom at udvikle organisationen til et fællesskab af
teams og individer, der gør ting sammen – uge efter uge. Handling er vores ilt, lyder som nævnt en
vigtig læresætning i community organising. Det handler om at skabe en kultur med kort vej fra tanke
til handling og vænne folk til at deltage i aktiviteter, der gør en forskel for målgruppen, og dermed
bidrager til at skabe lille eller stor forandring i vores fælles verden.
At bygge arbejdet op om handling er også et spørgsmål om at have klare mål og lave handlinger, der
er målbare. Fra Frederikshavn til Guldborgsund ved Sind Ungdoms lokale klubber og frivillige altid,
om de lykkes eller ej, fordi de kan se, om de unge har lyst til at komme i klubben uge efter uge og
hvor mange der dukker op fra gang til gang. At organisere arbejdet rundt om aktiviteterne er en
afgørende kilde til læring, fordi vi efter hver aktivitet ved, om folk var med eller ikke, hvad der
virkede, og hvad der eventuelt bør justeres til næste gang. Det hjælper til at lære som organisation,
fordi man kan måle, om man gør fremskridt.
Ofte er ressourcebegrænsninger en vigtig barriere for, hvor meget man får gjort – hvor mange
aktiviteter og handlinger, der præger foreningens dagligdag. Imidlertid er det forkert alene at regne
aktiviteter som en omkostning. Handlinger og aktiviteter kan nemlig også være ressourceskabende.
For Sind Ungdom er eksemplerne fra stormøderne i Guldborgssund og Hvidovre rigtig gode beviser
herpå: Når de afholder et lyttemøde, der bygger relationer til et antal nye personer i et område, så
koster det rigtig nok noget forudgående arbejdstid fra Mette Vestergaard og Galina Nordberg (der er
Sind Ungdoms organisator gennem cirka halvandet år), men det mobiliserer også en unik mængde af
ressourcer til at realisere foreningens formål på selve mødet i form af de mange mennesker, der
siger klart JA! til at forpligte sig på at starte en klub i deres nabolag.
Når handling er organisationers ilt, så skyldes det ikke mindst dette: at det er gennem handlinger, at
vi kan få flere med, hvis ellers vi designer handlingerne rigtigt.
Gode aktiviteter gør tre ting:
- får flere med
- bringer os tættere på vores mål
- bygger lederskab hos vores folk
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Det er derfor også gode kriterier at evaluere aktiviteter efter.
Det kan måske synes banalt, at man skal organisere foreningens arbejde rundt om aktiviteter, men vi
kan se igen og igen, at det modsatte sker.
Organisationer og foreninger, der vokser og udvikler professionelle sekretariater og ansætter
koordinatorer til at varetage drift mv., slås ofte med en vigtig udfordring: antallet af møder stiger
hastigt for hver ny funktion eller rolle, der etableres. Den største fare er at gøre møderne til den
dominerende aktivitet. Nogle vil gå så langt som til at sige, at vores samfund og ikke mindst vores
foreningsliv er kendetegnet ved, at rigtig mange organisationer i højere grad ligner
mødefællesskaber end handlefællesskaber. Når vi mødes, gør vi det rundt om et mødebord og med
en formel dagsorden, referent og lange enetaler. Vi taler om ting, vi skal gøre, og vi bebrejder
hinanden, hvorfor vi ikke fik gjort det, vi aftalte på sidste møde. Det fineste møde af dem alle er her
Generalforsamlingen, som for ildsjæle og frivillige ofte kan være en tør og langstrakt sag, der
efterlader dem mindre motiverede og forpligtede, end de var, før de havde udsat dem selv for de
fem timers mødemaraton.
Organisationer hverver i deres eget billede, og organisationer, der især møder medlemmer og
frivillige med møder, har det med at blive til mødefællesskaber, hvor en uforholdsmæssigt stor del af
nøglepersonernes tid går med møder frem for aktiviteter med kernemålgruppen eller kerneopgaven.
Utallige er de foreninger, hvor bestyrelsen sidder tilbage som de eneste aktive i foreningen, fordi der
ikke længere er aktive i foreningen, ud over dem der vælges på generalforsamlingen. Jeg har selv
prøvet det, og det er altså ikke så sjovt, og det kan være svært at komme ud af. Ofte har vi som
bestyrelsesmedlemmer en oplevelse af, at det er umuligt at få engageret flere, fordi folk ikke dukker
op, når vi inviterer dem, og ikke viser engagement i foreningen, fordi de ikke har interesse for det,
der foregår på foreningens bestyrelsesmøder.
Det er der, hvor metaforen med ilt bliver tydelig: manglende handling fører til iltmangel, og vi
nærmer os åndenød og kan ikke finde en vej ud.
Så hvordan kan man ændre på det? Første skridt er at mærke grundigt efter og kigge indad: Kan det
tænkes, at det er aspekter ved jeres arbejde, som er årsag til, at folk ikke gider? Holder I for mange
møder og gør for lidt?
For Sind Ungdom er nøglen som beskrevet i de foregående kapitler at bygge på de frivillige og de
unges motivation og ressourcer, og strukturere arbejdet i klubberne rundt om dette. Det er en kunst
at balancere involveringen og arbejdet med de frivillige, så den øger deres forpligtelse og ansvar,
mens man støtter dem tilstrækkeligt.
Der er ikke en simpel opskrift, man bare kan følge. Det er derimod en tilbagevendende refleksion og
tilpasning af deres praksis og arbejde, og som varierer i sin karakter mellem klubberne.
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Ifølge Mette Vestergaard er det i høj grad også et spørgsmål om, hvordan man tænker og
tilrettelægger involveringen: Hvor styret eller åben er den?
“Jeg oplever, at der er en forskel på en aktiv og en passiv form for involvering af frivillige,” fortælller
Mette og uddyber: “I nogle klubber laver de en langt mere afgrænset og styret inddragelse, mens de
andre steder gør det anderledes åbent og ligeværdigt.”
“Et lille billede kan være forskellen på at give en kartoffelskræller til en ung og bede vedkommende
skrælle, eller at man lader det være op til de unge at tage ansvar for, om der skal skrælles kartofler
eller ej.”
At få denne dagligdags involvering til at fungere godt er en kunst, som nogle klubber synes at mestre
rigtig fint, mens andre endnu har et stykke vej at gå.
Offentlige handlinger
Sind Ungdom har arbejdet med en ambition om, at deres klubarbejde med sårbare unge også skal
have en politisk overbygning, hvor man er optaget af generelt at få sat øget politisk fokus på psykisk
sårbare unge og de stigende problemer, vi som samfund kan registrere.
Imidlertid synes det tydeligt i vores evaluerende samtaler med Sind Ungdom, at der er et stykke vej
fra det lokale klubarbejde til en national dagsordensættende indsats. Det har i høj grad været
bestyrelsens indsats, og i nogen grad afkoblet fra de unge og klubberne.
Et relevant næste skridt kunne derfor være at bruge metoderne til mere indgående at udvikle
handlinger og aktiviteter, der adresserer og bygger videre på ønsket om at sætte en stærkere
offentlig dagsorden rundt om foreningens arbejde.
Det ligger implicit i arbejdsmetoderne fra community organising, at de handler om at opbygge magt
til at opnå indflydelse ved at organisere og mobilisere ressourcerne fra et fællesskab. Ønsker man at
koble de politiske mål, som bestyrelsen har arbejdet efter, med at trække mere på de frivillige og de
unges ressourcer, kan man eksempelvis arbejde med at udvikle en kampagne. Her tegner man tiden
som en pil, der peger frem mod et mål: Sæt jer et ambitiøst mål, som I er afhængige af andre for at
realisere, og kortlæg mennesker og ressourcer I har brug for, og lyt til dem, byg jeres relationer til
dem og søg at mobilisere dem for at nå jeres mål (se afsnit 2 om relationer).
De handlinger – i organiseringssprog kalder man dem taktikker – man laver som grundlag er
afgørende for at få det til at lykkes. Her kan det være en god ide at holde et offentlige møde formet
som handlinger, præcis som Sind Ungdom gjorde med deres stormøder ovenfor, hvor folk deler
historier, og I beder folk forpligte sig til at handle på det bagefter sammen med jer.
Sådanne lyttemøder er et fremragende format til at vende foreningen på hovedet og gøre borgere,
medlemmer eller frivillige til omdrejningspunktet for jeres møder og arbejde, og bruge deres
historier til at sætte dagsordenen med.
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5. Identificer, rekrutter og træn ledere
Fællesskaber opstår ikke af sig selv. De udvikler sig der, hvor nogen vælger at gå først, og andre
følger efter. Fællesskaber er derfor tæt forbundne med lederskab. De fine danske værdier om lighed
og kort magtdistance bevirker, at vi herhjemme kan have et lidt ambivalent forhold til det at tale om
lederskab i civilsamfundet. Det er ikke desto mindre vigtigt.
Det er imidlertid afgørende at være meget klar på, hvilken form for lederskab der her er tale om. I
Sind Ungdoms forandringsproces har ét omdrejningspunkt været en forståelse af lederskab, som
noget man kan tage på sig, uanset hvor i organisationen man er, noget, man kan udfolde sammen
med andre. Man bevægede sig netop væk fra en model, hvor ansvar og opgaver endte hos
koordinatoren og over til en model med fordelt lederskab.
Den oprindelige model kan illustreres som en oplevelse af
at være personen i midten, som alle retter sig mod for
service, retning og ansvar. Som beskrevet var denne
model for SIND Ungdom forbundet med overbebyrdelse
af koordinatoren, der førte til stress og udbrændthed for
vedkommende. Samtidig var modellen også ude af stand
til at mobilisere de omfattende ressourcer fra de frivillige,
som det siden viste sig, at de rummede, fordi folk endte
med at kigge mod koordinatoren i stedet for selv at have
ansvar og udvikle deres lederskab.
Marshall Ganz’ definerer lederskab således:
“Lederskab er at acceptere ansvaret for at hjælpe andre til at opnå fælles mål under uvisse
betingelser.”
Lederskab er dermed noget andet end at bestemme over andre. Lederskab er ikke en position, men
en praksis; det er en rolle man kan tage på sig, også selvom man ikke er udvalgt til det. Lederskab
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handler om at hjælpe andre. Lederskab er dermed en ingrediens i udviklingen af fællesskaber, når
lederskab systematisk søger at skabe de betingelser, der gør fællesskaber i stand til at nå fælles mål.
Marshall Ganz foreslår, at man ser udviklingen af lederskab som et snefnug. I denne optik bliver dit
virke som leder især kendetegnet ved at være med til at skabe nye ledere, som så igen skaber nye
ledere. Og sådan fortsætter det hele vejen gennem
snefnugget. Selvom du måske er prikken i midten af
snefnugget, bliver hele dit projekts succes bundet op på
udviklingen af nye folk, der tager lederskab over en del af
projektet. Dette kalder vi fordelt lederskab.
Organisationer kan være lederskabsrige. Det er, når de giver
plads til at mange tager lederskab, at en stor andel af
medlemmerne påtager sig lederskabsroller. Man kan her tale
om en forening eller en organisations lederskabskvotient: af
det samlede antal medlemmer, hvor mange tager da
lederskab?
Det er ikke en ny udfordring for menneskelige fællesskaber at organisere sig med fordelt ansvar. Det
gamle testamente rummer en samtale mellem Jethro, en af verdenshistoriens tidligste
ledelseskonsulenter, og Moses, der overbebyrdet og udmattet spørger om råd og får det råd, at han
for hver 10 i sit følge skal gøre én til leder. Så med et par tusindårs erfaring med det vanskelige
arbejde at få fællesskaber af mennesker med fælles mål til at lykkes, kan vi udlede 1:10-princippet
som en grov tommelfingerregel. Det giver også en simpel adgang til at analysere jeres egen forening:
hvor mange af jeres medlemmer har egentlig lederroller eller muligheder for at udfolde lederskab?
Vi lavede engang en sådan analyse for fem af de store LO-Fagforbund, der viste, at der blandt de
godt 100.000 medlemmer under 30 var under 1% aktive. Det tæller som en af de laveste
lederskabskvotienter, vi er stødt på, og er måske en meget god indikation på, hvorfor
fagforeningerne har så svært ved at få godt fat om ungdommen.
I den oprindelige model havde Sind Ungdom en sekretariatsleder og en bestyrelse, og ansatte så
lønnede lokale ledere – men var dermed alt andet end lederskabsrig. Den var tværtimod fattig på
lederskab, fordi relativt få i foreningen tog ansvar for at opbygge kapacitet til at realisere fælles mål.
Den indsigt kan man også illustrere sådan her:
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Løftet i horisonten: Snefnugbaserede handlefællesskaber kan skalere uafhængigt af ekstra
lønkroner
I dag er Sind Ungdom lederskabsrig. Hver lokal klub har mange muligheder for at tage lederskab på
sig, og de frivillige hjælper hinanden med at finde de roller, der passer godt til dem. Det udvider i
den grad foreningens kapacitet til at nå deres mål. Den gradvise indarbejdelse af snefnugsmodellen
og ideen, der ligger bag den, om fordelt lederskab gør i princippet SIND Ungdom i stand til at afkoble
vækst i antal klubber og frivillige fra vækst i lønbudgettet. Ikke i sit nuværende set up og med det
nuværende ressourceniveau, men sandsynligvis efter næste fase.
Der er endnu et stykke vej til, at modellen er tilstrækkeligt konsolideret i organisationen, men det er
ikke desto mindre her, at det unikke potentiale i denne særlige lederskabsmodel ligger.
Næste skridt for en organisation som SIND Ungdom kunne derfor oplagt være at investere i at bygge
trænings- og lederudviklingskapacitet for at sikre flere ressourcer, ud over de to fuldtidsansatte, til
at understøtte lederskabsudvikling og bygge kapacitet i de lokale teams. Mere herom i afsnit 6.
Organisering af fællesskaber kræver lederskab. Det er et håndværk, der trækker på både hovedet,
hjertet og hånden.
Det kan lykkes, fordi de mennesker i fællesskabet eller foreningen der har mulighed for at bruge
allermest tid på arbejdet, også inkarnerer denne ide om lederskab, nemlig at hjælpe andre til at nå
fælles mål frem for at ville gøre alting selv. Det gælder ikke mindst de to fuldtidsansatte
medarbejdere, Mette Vestergaard og Galina Nordby, der med smittende indlevelse, stærke
relationelle kompetencer og en lyst til at lære har indoptaget metoder og skabt rutiner, der har
været en helt afgørende rygrad i Sind Ungdoms udvikling af handlefællesskaber.
Foreninger kan altså fra centralt hold især skabe flere handlefællesskaber ved at identificere,
rekruttere og udvikle ledere blandt deres frivillige eller medlemmer, og så bygge fællesskab op om
dem.
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Mange foreninger er i virkeligheden allerede struktureret efter dette. To eksempler:
● På arbejdsmarkedet er fagforeninger i høj grad struktureret sådan: medlemmer på en
arbejdsplads vælger en tillidsrepræsentant, som modtager uddannelse i rollen fra sin
fagforening, og han eller hun danner eller viderefører en lokal klub, der udgør et lokalt
fællesskab af kolleger, og som handler ud fra deres fælles mål. Mange steder findes der dog
ikke længere klubber, og det er kun i de senere år, at fagforeningerne for alvor er begyndt at
have fokus på tillidsrepræsentantens lederskab og rolle med at bygge relationer og forme
fællesskaber.
● I en helt anden boldgade har gymnasielevernes egen ulandsorganisation Operation
Dagsværk med meget få ansatte formået gennem mere end 30 år at samle millioner af
kroner ind og træne tusindvis af aktivister i at tage ansvar for at organisere og mobilisere
deres kammerater til en årlig målbar handling. Hele modellen hviler på samme princip: på
hver skole er første opgave at identificere og rekruttere en kontaktperson, klæde denne på
med vejledninger og aktivitetsweekender og bistå vedkommende i at forme en Dagsværkgruppe, som får hele skolen i sving.
En strukturering af foreningen, der tillader folk at påtage sig lederskabsroller, er med andre ord
afgørende. At der er en grundlæggende delegering af organisationens ansvar, opgaver og roller, som
tillader folk at være med og tage ansvar på sig. Men én ting er teori, noget andet er praksis.
Hvis man ønsker at udvikle og styrke lokale fællesskaber, er strukturen i sig selv kun det ene ben.
Strukturen er nemlig helt afhængig af, at de personer, der er kontaktpersoner eller
tillidsrepræsentanter eller lokalformænd, eller hvad man nu kalder det lokalt, også både accepterer
ansvaret for at bygge relationer og fællesskab og har kompetencerne og understøttes i det fra
foreningen overordnet.
Lederskabsudvikling handler derfor om at hjælpe de folk, I har engageret i jeres forening, med at
acceptere ansvaret for at hjælpe andre – frem for at være dem der gør tingene selv, præcis som
Rasmus fra Viborg sagde det i indledningen til denne artikel.
Hjælp folk med at overkomme deres udfordringer gennem coaching
I den oprindelige model for SIND Ungdom var ledelse i høj grad et spørgsmål om at have
eneansvaret og forsøge at give enkeltopgaver til de frivillige, og i en eller anden form fortælle folk,
hvad de skulle gøre, fra de kom ombord som frivillige, og til de mere erfarne kunne indgå i arbejdet i
klubben.
Vil man udvikle kapacitet i organisationen, skal der imidlertid noget andet til. Her handler det i
højere grad om at hjælpe andre til at nå deres mål gennem coaching og vejledning. At hjælpe dem til
at finde deres egne og teamets ressourcer til at overkomme fælles udfordringer.
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God coaching forudsætter, at man lærer at identificere en person eller gruppes styrker og svagheder for at kunne
hjælpe dem til at bruge deres styrker til at overkomme deres svagheder. Ofte ved man godt, hvad man ”burde
gøre”, men et sæt friske øjne på sagen kan tit hjælpe med identificere de
præcise udfordringer, man står over for, og sætte gang i genereringen af
ideer til, hvordan man kan manøvrere sig gennem udfordringerne.
Der findes tre grundlæggende former for coaching:
●

Motivationscoaching (hjerte) er rettet mod at øge folks indsats.

●

Strategisk coaching (hjerne) er rettet mod at hjælpe et individ
eller en gruppe med at planlægge, evaluere eller tænke over
deres strategiske eller overordnede tilgang til arbejdet.

●

Værktøjsorienteret coaching (hænder) er rettet mod at hjælpe
et individ eller en gruppe til at udføre deres arbejde med
dygtighed (og at lære af selve udførelsen).

Den internationale erfaring viser, at lederskabsrige organisationer baseret på snefnugsmodellen især
bliver i stand til at springe rammerne, løfte deres potentiale og skalere deres arbejde dér, hvor
lederskabsudvikling gennem coaching er en indgående praksis og norm på tværs af organisationen.

6. Skab en træningsorganisation og uddan lederskabstrænere
I Sind Ungdom har de gjort deres sekretariatskoordinator til en slags lederskabstræner og ansat en
organisator, der træner de lokale teams i ovennævnte værktøjer og bygger kapacitet hos dem til at
klare tingene selv. Næste skridt i Sind Ungdoms organisatoriske udvikling kunne passende være at
udbygge organisationens rygrad eller infrastruktur og skabe en træningsorganisation, der
systematisk investerer i at træne medlemmer og frivillige i færdigheder og samarbejdsprocesser som
et integreret aspekt af alle aktiviteter – frem for at skille det ud til afsondrede kurser.
Mange organisationer slæber rundt på en traditionel og centralt planlagt kursuskalender og
frivilligweekender. Udfordringen med centrale kurser hvor lokale klubber eller afdelinger sender
deres frivillige hen enkeltvis, er, at den model har svært ved at bygge kapacitet i den lokale klub,
fordi program og undervisning er generelt og ikke specifikt møntet på den enkelte klub – og at folk
ikke er samlet. Der opstår et tilbagevendende problem med transfer eller overførsel af de
færdigheder, man som frivillig lærer på et kursus, til ens lokale klub, fordi de andre ikke har været
afsted.
Sind Ungdom har kun disse to fuldtidsmedarbejdere. Og de agerer altså begge også som trænere,
der konstant understøtter udvikling i lokalafdelingernes kapacitet. Det bør man søge at udvikle
yderligere for at gøre det mere bæredygtigt og for at kunne udvide yderligere ud over den grænse,
der ligger i begrænsningen i de to fuldtidsmedarbejderes kalender og kapacitet.
Forandringerne i Sind Ungdom er ikke uden udfordringer. De ansattes kalender er til tider tæt pakket
med ture rundt i landet, og arbejdet med at understøtte klubbernes udvikling giver af og til indtryk af
at have ramt en kapacitetsgrænse nu.
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Skal man sikre bæredygtighed og opstart af yderligere klubber til at hjælpe de tusindvis af ensomme
eller psykisk sårbare unge, som savner et sted at høre til, så er der brug for yderligere at udvikle og
udbygge Sind Ungdom som træningsorganisation. Det kunne man gøre ved at rekruttere og uddanne
interne lederskabstrænere fra klubberne, som kan agere rejsehold, der hjælperklubberne på tværs.
Det vil både kunne afhjælpe det pres på kalender og rejse- og coachingtid, som
sekretariatskoordinatoren og den ansatte organiser synes ramt af i perioder – og det vil kunne være
en spændende vej til yderligere læring og mestring for de frivillige, der er klar til at tage den rolle på
sig.
Sind Ungdom har forsøgt sig med at forpligte flere frivillige til at smage på en rolle som bordvært
eller medfacilitator på deres uddannelsesweekend uden øjeblikkelig succes. Man vil derfor
formentlig skulle tænke nøje over, hvordan dette kan opleves som relevant og givende for de
frivillige, oven i de timer, de i forvejen lægger. En overvejelse kunne her være om dele af en sådan
lederskabsuddannelse kunne gennemføres online, så det kræver færre rejsedage, samt om det kan
være interessant for de frivillige, hvis man kan opnå et egentligdiplom eller en form for formel
anerkendelse for gennemført uddannelse. Med andre ord: at gøre mere ud af selve uddannelses- og
kompetenceudviklingsdelen, så det bliver tydeligt, at man personligt også kan høste store gevinster
ved øget investering af tid i læring og videreformidling.
En anden nødvendig komponent er en stærkere infrastruktur eller platform for gensidig læring
(peer-to-peer-læring, som man kalder det på nydansk), så frivillige og unge i højere grad kan finde
hinanden og spare med hinanden om udfordringer og ideer. Det er oplagt her at tænke i digitale
læringsmiljøer og værktøjer, samt indarbejde digitale platforme til udveksling af erfaringer på tværs
af klubberne.
Dette vil formentlig ikke alene øge læring og skalerbarhed af organisationens arbejde og dermed
aflaste sekretariatet, men kan også forventes at bidrage til en stærkere overlappende identitet og
samhørighed på tværs af klubberne landet over.
I sin yderste konsekvens kan det se ud som en langt mere udfoldet implementering af en model for
distribueret lederskab.
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