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Om undersøgelsen og 
interviewpersonerne

I foråret 2022 har SIND Ungdoms sek-
retariat udført en kvalitativ interview-
undersøgelse blandt psykisk sårbare 
unge, som over en længere periode har 
deltaget i SIND Ungdoms klubfælles-
skaber. Formålet har været at undersøge 
de unges perspektiver på, hvordan vi 
kan blive bedre til at modtage og fast-
holde nye unge i klubfællesskaberne. 

Vi har lavet dybdegående interviews á 
1,5 times varighed med 6 unge. Vi har 
spurgt ind til de unges oplevelser med 
at blive en del af deres lokale klubfæl-
lesskab, samt deres idéer til hvordan 
SIND Ungdom kan blive bedre til at 
kommunikere med, modtage, inkludere 
og inddrage unge, som oplever psykisk 
sårbarhed i vores fællesskaber og akti-
viteter.

Om interviewundersøgelsen

Interviewpersonerne er blevet udvalgt af sekretariatet ud fra følgende kriterier:

Geografisk spredning: Alle unge er fra forskellige klubber i landet.

Varighed af deltagelsen i SIND Ungdom: Alle unge har været med i over 2 år – dvs. 
vi har talt med unge, som er blevet fastholdt i fællesskaberne i en længere periode.

Engagement i SIND Ungdom: Alle unge har deltaget fast i deres lokale klubfælles-
skab, og derudover er fire engageret som lokale bestyrelsesmedlemmer i SIND 
Ungdom. Dvs. vi har talt med unge, som udviser et stort engagement i foreningen.

Spredning i køn og alder: Vi har interviewet 4 mænd og 2 kvinder 28-35 år. Da vi 
har fokuseret på unge, som er blevet fastholdt i klubfællesskaberne i flere år, er 
aldersspektret højt.

Lyst og mod på at deltage: Vi har kontaktet forskellige unge og udvalgt dem, som 
havde mod på at dele deres historier. 

Om interviewpersonerne
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De unges idéer til 
fastholdelse

Guide til frivillige
At lave en guide til frivillige om den gode modtagelse af nye unge med 
instruktion og og klare rammer om, hvad der forventes.

Krav til længerevarende engagement
De unge ønsker, at der stilles krav til, at de frivillige skal kunne engagere 
sig i længere tid, når de introduceres til rollen som frivillige. 

Aktivt bidrag
De unge ønsker ikke at serviceres som passive modtagere, men engag-
eres i klubaftenen: I indkøb, madlavning, oprydning og idéer til aktiviteter.

Tydelige muligheder for udvikling 
De unge ønsker sig, at der er forskellige roller og ansvarsposter, de kan 
påtage sig i klubben, når de er klar til det: At de kan blive frivillige i et 
eller andet omfang - og se det som en motivation at nå derhen. 

Ungeambassadører / ungerepræsentanter
En idé til en en rolle, hvor unge i klubben kan være med til sprede bud-
skabet til andre psykisk sårbare unge – fx der hvor de kommer til daglig 
eller bor. Ambassadøren kunne også have en særlig rolle, når der kom-
mer nye unge og være med til at byde velkommen og fortælle, hvad 
klubben har betydet for dem. Derudover kunne rollen også indebære, 
at man har et særligt ansvar for at bringe de unges perspektiver i spil i 
udviklingen af klubben. 

Flere klubber
De unge ønsker, at der kommer flere SIND Ungdom klubber i forskellige 
områder af Danmark, så man har mulighed for at engagere sig, hvis man 
flytter. 
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Det første skridt...

Alle unge nævner, at det er et stort skridt at komme i klubben for første gang, og 
at de er nervøse, spændte eller oplever social angst.

Overvejelserne inden første gang i klubben handler meget om uvidenhed 
omkring tilbuddet – de unge mangler konkrete billeder på:

• Hvem de frivillige og andre unge er – hvordan ser de fysisk ud? 

• Hvordan de vil blive mødt, når de går ind ad døren  

• Hvordan lokalet ser ud 

• Hvordan programmet på aftenen kommer til at forløbe 

• Hvad det vil kræve af dem – de overvejer, om de kan ”være i det” eller bliver 
nødt til at gå.  

”Hvem vil jeg møde? Hvad vil de tænke om mig? Det med small talk, 
det er bare ikke mig. Jeg vidste, at det ville 

provokere min sociale angst.”

4/6 hører om SIND Ungdom gennem 
fagprofessionelle eller andre unge i fx 
kommunale væresteder.

2/6 hører om SIND Ungdom gennem 
reklame: En avisartikel og en reklame 
i bussen. 

Det skaber tryghed at kende lokaler 
/ andre unge eller frivillige på 
forhånd!
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Der er forskellige informationer, som de unge lægger vægt på, at det er vigtigt at 
få at vide inden første gang, de kommer i klubben: 

• At det er unge mennesker, som kommer  

• At alle er der frivilligt (modsat fagprofessionelle i de kommunale væresteder) 
 

• At det er fleksibelt – du kan komme, når du har lyst og gå, når du har brug for 
det. Du kan være med i fælles aktiviteter eller trække dig og få luft 

• At der ikke er krav og forventninger til hvem du er – du kan gøre, hvad du har 
brug for og lyst til i klubben, og du kan være, som du er (uanset hvilken sårbar-
hed, du har med dig). 

”Beskrivelsen af klubben tiltrak mig, at det var frit for tabu. Kom som 
du er, ingen krav, deltag i det du vil.”

”Det var derfor vigtigt at få at vide, at det ikke er et kommunalt tilbud, 
ingen skjult agenda. SIND Ungdom gør tingene på deres egen måde, 

fordi de ikke er underlagt andre og skal leve op til krav. På af-
delinger (i kommunen/psykiatrien) skal du have en diagnose, der er 

journalføring, og det noteres hvis man dukker op.”



Den gode modtagelse

Alle de unge nævner, at modtagelsen i klubben den første gang er rigtig vigtig. De 
peger på, at det er væsentligt at komme igennem en introduktion til rammer, for-
ventninger og en rundvisning i lokalet, så man føler sig tryg.

”Det er fint, hvis du kan komme før, så du ikke dumper ind midt i al-
ting, fedt løbende at få at vide, at du kan gå ud og trække luft, du kan 
tage et glas og tage kaffe. Så du ikke starter med at blive stresset af 

alt for mange indtryk.”

Konkret virker det godt, når:

1. De unge mødes med en frivillig  
inden klubaften eller har mulighed 
for en telefonsamtale inden. 
”En frivillig eller en fra bestyrelsen kan 
mødes med de nye i nærheden. Hvis per-
sonen er ekstra usikker, mødes med en 
frivillig inden, sætte sig ned ”nu ved jeg da 
hvem du er”. Så der ikke sidder 10 nye som 
snakker godt sammen.”  

2. De frivillige byder velkommen, byder 
på kaffe/drikkevarer og tager initia-
tiv til samtale, når den unge kommer 
ind ad døren. 
”Følelsen af at blive modtaget med åbne 
arme er vigtigt – at blive budt pænt velkom-
men, få info om hvordan klubaftenen ser 
ud, hvordan ser lokalerne ud. At der bliver 
sagt, at der ikke er noget, som er forkert, vi 
imødegår dig.” 
 
 
 
 
 
 
 

3. Tydelighed om, hvem der er i rum-
met. 
”Det vil være godt, hvis de frivillige intro-
duceres til at sige hej og goddag. Toilettet 
er herude, her tager du et glas. Kører en 
navnerunde, jeg hedder og jeg er frivillig/
bruger. En af de frivillige der tager teten til, 
at det skal gøres på den måde. Når der kom-
mer en ny, er det svært, hvem der tager in-
itiativ. Det er nemmere at holde på brugere, 
hvis de bliver introduceret til alle sammen. 
Man kan glemme lidt at der er en ny.” 

4. De frivillige skaber en rolig stemning 
og viser, at der er plads til forskel-
lige behov. 
”Der var en ro. Når man har mange møder 
med sagsbehandlere, bliver man konstant på 
vagt, og der bliver skudt på en fra højre og 
venstre. I klubben var det i orden at ’trække 
roen’ og sige, det her har jeg brug for.” 

5. Aftenen afsluttes med ”tak for i dag” 
og ”vi håber, du kommer igen”. 
”Jeg fik at vide ’vi håber, du kommer igen’. 
Det er virkelig dejligt, når man normalt er 
mødt med ’du er ikke helt normal’”.
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Hvad virker godt på en 
klubaften?

Grin og latter
Stort set alle peger på, at det er effektfuldt at 
have det sjovt. Når livet kan opleves tungt til 
hverdag, er det en lettelse at grine og få et rum 
til bare at have det sjovt.

”Det jeg har allermest brug for er, at de andre 
er skideskøre og griner, og jeg kan bare sidde 
og være i det her.”

Fællesspisningen – det fælles 
tredje 
Alle peger på fællesspisningen som hjertet i 
klubben. Her er alle samlet, og der snakkes 
om løst og fast. De nævner, at det ofte er, når 
man står over gryderne, at man får nogle gode 
snakke og grin.

”Fællesmåltid er det, jeg holder mest af. Det 
med at spise med andre, når man selv bor alene 
i samme lejlighed.”

At bidrage aktivt til klubben
Alle nævner, at det er vigtigt, at de unge får en 
aktiv rolle i klubaftenen, så de føler sig vigtige 
og som en del af fællesskabet. Særligt når man 
har kommet i klubben et stykke tid, er det vig-
tigt at føle sig som en del af fællesskabet ved at 
påtage sig opgaver og være med til fx mad-
lavning og oprydning.

”Man skal prøve at aktivere den nye person, så 
vedkommende bidrager, så de ikke får negative 
tanker omkring sig selv, at de ikke kan noget, 
og det hele ikke er svært. ”Der viste jeg fak-
tisk nogle af mine positive sider”. Det er vigtigt 
at inddrage i spil eller madlavning, så kommer 
folk igen, det er vigtigt, at man bliver en del af 
noget.” 06

At frivillige engagerer sig i læn-
gere tid og siger ordentligt farvel
Det er vigtigt for de unge, at de frivillige en-
gagerer i sig i længere tid, da det tager tid at 
opbygge en tryg og tillidsfuld relation. De unge 
knytter sig til de frivillige, og bliver derfor også 
kede af det, når de frivillige er hurtigt ude af 
døren eller ikke får sagt ordentlig farvel.

”SIND Ungdom skal pointere over for de frivillige, 
at det skal være et længere engagement. Og 
hvis jeg prøver at opbygge relation, men så er 
folk ude af døren. Det fungerer ikke i det miljø.”



At der er plads til psykisk sårbar-
hed 
De unge peger på, at det er vigtigt at vide, at 
alle er i samme båd – og alle har noget at kæm-
pe med. Det er ikke altid, at det bliver sagt højt, 
men når det gør, så er der plads til det. Mange 
nævner, at de frivillige har spillet en stor rolle 
for dem ift. at vise interesse, at kunne spejle sig 
og at vise, at det okay at have en dårlig dag / 
leve med psykisk sårbarhed.

”Det betyder meget for mig, at hvis jeg fortæller 
noget, at det er vildt, at andre har prøvet det 
samme, haft det tæt inde på livet, og fortæller 
at det nok skal gå. Så føler jeg mig ikke så 
alene. Andre steder kan man blive mødt med 
”nåhr okay!”
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At klubben holder fast åbent og 
er stabil
Det skaber stor usikkerhed for de unge, når 
klubberne har svingende åbningstider, eller de 
får besked i sidste øjeblik om, at klubben holder 
lukket. For mange er klubberne et fast socialt 
holdepunkt, og de har brug for klare udmelding-
er i god tid om åbningsdage og -tid.

”Det er svært med aflysninger. Stabilitet er 
vigtigt som sårbar ung. Klubaftner skal aflyses 
i god tid, der sidder nogle i den anden ende, 
som det betyder meget for. Mange sårbare har 
brug for stabilitet, mange sidder og er alene og 
ensomme. Og mange bruger klubaftenen til at 
komme ud af ensomheden. Bliver det nu aflyst 
igen? Som ung tænker man, så skal jeg blive 
væk. Ensomhed kan vokse ved aflysninger.”



Ønsket om ansvar og
inddragelse

Alle nævner, at der ikke er stor forskel på de frivillige og de unge i klubben. Det 
handler om, at alle bidrager til klubaftenen og er engageret i madlavning og opryd-
ning – og alle har ansvar for at skabe en god og inkluderende stemning. Det han-
dler også om, at de allerfleste, unge såvel som frivillige, har oplevet at være psykisk 
sårbare – og de deler derfor et erfaringsgrundlag og kan spejle sig i hinanden. 

Flere af de unge er blevet gode venner med de frivillige privat og lægger vægt på, 
at det føles godt, at skellet mellem frivillig og ung ikke opleves skarpt. 
De unge kan mærke forskellen på at være unge og frivillig, når der er uoverens-
stemmelser, eller hvis en ung har en rigtig dårlig dag – så er der ofte en frivillig, 
som tager ekstra ansvar. 

”Det er så ligeværdigt, som det kan være. Jeg har aldrig følt en bar-
riere – og vi er blevet venner. De frivillige tager altid en god tjans, 

men det er der også mange af de unge, der gør.”

”Der er selvfølgelig en eller anden forskel, fordi de frivillige kommu-
nikerer med de frivillige omkring de unge i klubben. I klubben oplever 
man ikke forskellen – der er det meget ligeligt. Nogle gange kan de 
frivillige have brug for at sætte en ramme. Man mærker det mest, når 

der er uoverensstemmelser. ”
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Mange af de unge nævner, at de synes, 
det er ærgerligt, at det ikke er muligt 
at blive frivillig, når man først har været 
ung i en klub. De oplever ikke, at det 
bliver anerkendt, at man som ung kan 
udvikle sig og få overskuddet til at blive 
frivillig. 

Samtidig har samtlige af de unge et 
stort ønske om ’at give tilbage’ til klub-
ben, fordi den har betydet meget i 
deres liv. Når der er frivilligmangel i 
klubben, kan det særligt føles demoti-
verende for de unge, at de ikke kan få 
lov at blive frivillige. 

Ønsket om at blive frivillig

”Jeg er skuffet og ked af man ikke både kan være 
frivillig eller bruger. Fordi der er mange brugere, 

der bliver gode og stabile og kan bidrage med rig-
tig meget. Man er låst, hvis man er kommet i flere 
klubber. Træls, når der bliver sagt, vi søger og vi 
mangler frivillige, og der sidder folk klar, som kan 

og vil.”

”Den regel om at man ikke må gå fra ung til frivil-
lig er super ærgerlig. Den tager ikke højde for ud-
vikling, at man kan opgradere til frivillig. Mega ær-
gerligt at hvis jeg først bliver ung, så har jeg ikke 
muligheden for at blive frivillig senere. Særligt ved 
frivilligmangel. Det er meget gammeldags og kon-

servativt. Hvorfor? Man kan være et helt andet sted 
om et par år.”
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Bestyrelsesarbejdet

”Jeg vil gerne føle, at jeg hjælper, at jeg gør noget, 
at jeg ikke bare kommer og tager imod, jeg har no-
gle ressourcer, jeg kan byde ind med. Jeg ville ikke 
kunne være rigtig frivillig, men jeg kan godt påtage 

mig en rolle og give mit bidrag på den måde.”

”Det er svært at være i bestyrelsen med tre frivillige. De 
havde deres egen chat. Nogle af bestyrelsestingene blev 

taget i frivillig-regi. Ungeaftner blev aftalt i frivilligre-
gi. Svært fordi de havde stået med bestyrelsesarbejdet 
længe. Når de frivillige udtrykker, at de har for meget, 

får jeg følelsen af ”så giv mig den”.”

For de unge er bestyrelsesarbejdet en 
vigtig mulighed til at give noget tilbage 
til SIND Ungdom og få indflydelse. 

Alle oplever, at det vigtigt at have 
muligheden for at udvikle sig indenfor 
rammen af SIND Ungdom, og at de unge 
kan få indflydelse og påtage sig ekstra 
opgaver.

For nogen bliver bestyrelsesarbejdet en 
”erstatning” for at være frivillig. 

Andre ser bestyrelsesarbejdet som en 
mere fleksibel rolle med ansvar, hvor 
man ikke skal være lige så stabil og kan 
tage opgaver i gode perioder. Altså en 
rolle som passer godt med psykisk sår-
barhed. 



Alle interviewpersoner lægger vægt på den store betydning, SIND Ungdoms fæl-
lesskaber har haft for dem ift. deres personlige udvikling, oplevelse af at være en 
del af et fællesskab og at føle sig forstået som menneske, der oplever psykiske 
udfordringer. 

”Jeg er blevet meget mere åben, og jeg har lettere ved at udtrykke 
min mening. Jeg har lært dejlige nye mennesker at kende og fået nye 

venskaber. Jeg føler mig ikke mærkelig mere, som jeg har gjort i en del 
år. Jeg har lettere ved at snakke med nye mennesker.”

Undersøgelsens indsigter og resultater bliver brugt til at udvikle nye metoder til at 
modtage, fastholde og inddrage psykisk sårbare unge i SIND Ungdoms lokale klub-
fællesskaber. Undersøgelsen er lavet med støtte fra Socialstyrelsen. 

Læs mere om SIND Ungdom her: www.sindungdom.dk eller følg os på facebook og 
instagram.

Afrunding
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