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Side 3

Denne håndbog er til dig, som gerne vil være med til at få flere 
med i vores fællesskab. Vi har brug for flere hænder, hjerner og 
hjerter, hvis vi skal blive et stærkere fællesskab. Enhedslisten skal 
ikke kun være for dem, som ligner os selv. Diversitet er en styr-
ke! Hvis vi vil have flere med, kræver det forskellige indsatser for 
forskellige mennesker. 

Denne håndbog i at få flere med giver inputs og indsigt i forskel-
lige ting, som er relevante, når vi arbejder kontinuerligt med at få 
flere med i vores fællesskab. Håndbogen ikke kun om, hvordan vi 
får flere med i Enhedslisten. Den handler også om at få folk mere 
med. Det er nemlig mindst lige så vigtigt at sikre, at nye bliver 
taget godt imod og inddraget på de niveauer, som passer ind i 
deres livssituation.

Vi håber, at du bliver inspireret til at arbejde med at få flere med! 
Undervejs er der små reflektioner, som kan hjælpe dig og din af-
deling til at blive endnu skarpere på at få flere med.

Hvis du får blod på tanden og har lyst til at dykke mere ned i 
organiseringsteori, finder du henvisninger til mere læsestof i slut-
ningen af denne håndbog.

Hvis du har input, konstruktiv kritik eller opdager en fejl, så vil vi 
meget gerne høre fra dig! Skriv til landskontor@enhedslisten.dk.

Mange hilsner fra Landskontoret

Senest revideret i juni 2021.
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ORGANISERING 
FOR BEGYNDERE
Det er ikke noget nyt at organisere mennesker i kampen for et 
bedre samfund. Det har vi altid gjort på venstrefløjen, og det er 
et af de vigtigste elementer i at forandre verden - hvis ikke det 
vigtigste. Men selvom organisering som begreb har været en del 
af vores kamp længe, så er det vigtigt, at vi udvikler måden, vi 
organiserer på. Det skal vi, fordi verden forandrer sig, og fordi vi 
som samfund og mennesker også forandrer os. Det, som virkede 
for 20 år siden, er måske ikke det samme, som virker i dag.

Organisering er også en faglighed. Derfor er der viden og inputs 
at hente rundt omkring fra. I denne håndbog introducerer vi 
nogle få begreber og modeller, som kan hjælpe med at styrke 
forståelsen for organisering.

I organiseringsteori findes der forskellige modeller og begreber, 
som man kan bruge til at få en grundlæggende forståelse for, 
hvad der er på spil i aktivisme og frivillighed. I Enhedslisten 
bruger vi ”aktivister”, som begreb for dem, der ligger en aktiv 
indsats i partiet. Man kan diskutere, hvad der ligger i at være 
aktivist. Hvor meget tid skal man lægge i partiet for at være 
aktivist? For at komme nærmere omkring, hvordan vi arbejder 
med organisering, er det en fordel at dele gruppen af aktive lidt 
mere op. På næste side kan du læse om den måske mest kendte 
model indenfor organiseringsteori: Engagementstrappen, som 
giver et bud på en sådan opdeling.
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ENGAGEMENTSTRAPPEN
Engagementstrappen giver et billede af de forskellige niveauer, 
som man kan være aktiv på.
Alle trin er vigtige i en organisation - modellen skal altså 
ikke forstås som, at dem på højeste trin er ”bedre” end dem 
på det laveste trin. Trappen indikerer, hvordan man typisk, 
omend ikke altid, bevæger sig ind i en organisation, og giver 
et indblik i, hvordan man kan tænke organisering, så der er 
deltagelsesmuligheder for alle - uanset hvilket trin, man befinder 
sig på.

Initiativtagere er de aktive, som tager initiativ til aktiviteter, 
diskussioner, møder og lignende. Det er de personer, som ofte 
påtager sig mange opgaver og tager initiativ til kampagner, 



arrangementer m.m. De har oftest været med i en længere 
periode. De er meget pligtvillige. Det vil sige, at de gerne påtager 
sig opgaver, som kræver en stor indsats, og hvor de forpligter sig 
til at levere i forskellig grad, og at det ikke nødvendigvis er, fordi 
opgaven har særlig interesse for dem, men fordi det er 
nødvendigt, at opgaven bliver løst. Det er f.eks. kontaktpersoner 
og bestyrelsesmedlemmer, som ved at påtage sig hvervet, også 
påtager sig de forskellige pligter, som hører med. Formentlig er  
også du, som læser af denne bog, i denne gruppe af aktive.

Medudviklere er de aktive, som bakker op om og tager aktiv 
del i udarbejdelsen af initiativtagernes projekter. Det kan være 
dem, der bager kage, booker en oplægsholder, maler et banner 
og lignende. Medudvikleren påtager sig gerne pligter, men i 
mindre omfang. Deres pligtvillighed er ikke helt så stærk som 
initiativtagernes. De er mere tilbøjelige til at påtage sig opgaver 
end tillidsposter, og de melder sig til ting, der er nemt for dem, 
eller hvor de selv frivilligt bestemmer, hvordan opgaven løses.

Deltagere er de medlemmer og interesserede, som kommer til 
jeres arrangementer og som aktivt deltager i jeres fællesskab. 
Det er også i en vis udstrækning de medlemmer, som ikke 
er aktive endnu. De har allerede taget skridtet fra at stå 
helt uden for organisationen som tilskuere til at melde sig 
ind i Enhedslisten. Det er også de mennesker, som støtter os 
økonomisk uden at være medlemmer.

Tilskuere er interesserede, som endnu ikke er en del af 
organisationen. Det er dem, som stopper op ved boden på torvet 
og stiller spørgsmål og tager imod flyeren. Det er også dem, som 
liker jeres facebookopslag eller læser jeres læserbreve, stemmer 
på Ø og nikker anerkende hjemme i stuen, når vores politikere er 
i Deadline. Tilskueren er nysgerrig og vil gerne høre mere.

Modellen er selvfølgelig noget generaliserende, som modeller ofte 
er, og I vil helt sikkert kunne finde eksempler, som ikke passer ind. 
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Ikke desto mindre, vil de fleste kunne genkende en eller anden form 
for trappe i deres engagement og aktivistiske liv.

Tænk over, hvordan du selv blev aktiv i Enhedslisten. Hvor 
begyndte det? Var det noget kulturelt, et menneske eller 
noget helt tredje, som gjorde dig nysgerrig og gjorde, at 
du gik op ad trappen?

OP OG NED AD TRAPPEN
Når man arbejder med organisering, kan man med fordel tænke 
over, om man har aktiviteter, der giver rum for mennesker, der 
er på alle trin. Vi har ofte en tendens til at glemme de trin, vi har 
været på, og derfor også de aktiviteter, som giver mulighed for at 
komme længere op ad trappen. Når vi er på de to øverste trin, er 
det altså vigtigt, at vi husker at give plads til dem, der er på de 
nederste trin. I det strategiske arbejde med organisering kan man 
forsøge at identificere dem, som er på vej til det næste trin og 
tage dem i hånden og hjælpe dem videre. Dog er det også vigtigt 
at give dem, som ikke er klar til at påtage sig en mere aktiv rolle i 
organisationen, plads til at blive, hvor de er. Hvis man forsøger at 
presse folk ind i roller, som de endnu ikke er parate til, er der risiko 
for, at de forsvinder fra organisationen igen, og så skal man starte 
helt forfra med at få dem ind i organisationen.

Der kan være mange årsager til, at man ikke bevæger sig op ad 
trappen. Livssituationer er ofte en årsag til, at det kan være svært 
at påtage sig en mere aktiv rolle i organisationen.
Derfor er det vigtigt, at vi arbejder udviklende med måden, 
vi driver vores organisation på, så vi kan gøre det så let som 
muligt at være aktiv uanset livssituation. Det drejer sig f.eks. om 
tilgængelighed, mulighed for at deltage digitalt, børnepasning 
m.v. Når livssituationen umuliggør det at være meget aktiv i 
organisationen, bør man respektere det og anerkende, at der også 
er vigtigt og godt, at der er folk på de lavere trin af trappen. Det 
at de overhovedet er på trappen er vigtigt, for det betyder, at de 
måske kommer, hvis deres livssituation på et tidspunkt ændrer sig.



Side 8

På samme måde kan livssituationer også ændre sig, så det 
bliver svært at være initiativtager.  Også her er det vigtigt at 
respektere, at der kan være behov for at trække sig i en periode. 
Støt hinanden og giv plads til, at man kan trække sig i perioder 
uden at få dårlig samvittighed. Det giver et rart aktivistmiljø og 
gør, at også andre har lyst til at være med.

Når man er klar til at tage et skridt op ad trappen, betyder det 
meget, at der er nogen til at give én en hånd. Det er meget vigtigt 
for, at det bliver en god oplevelse, at man har nogen at sparre 
med. På samme måde er det også vigtigt, at der er forskellige 
opgaver, som er egnede til, at man kan gå stille frem. Det kan 
være en fordel at dele større projekter op i mindre opgaver, så 
man kan hjælpes ad, og så man kan prøve af, hvordan det er at 
påtage sig mere ansvar.
Derfor er det også nødvendigt, at man kan give plads til nye - og 
nye måder at gøre tingene på, selvom man selv er på det øverste 
trin i modellen.

Overvej om jeres kultur giver plads til at andre kan 
påtage sig opgaver i mindre og større omfang. Er det 
altid de samme aktive, som sætter dagsordenen og 
bestemmer, hvordan jeres aktiviteter skal være? Bliver 
nye, som giver udtryk for en idé eller et initiativ, mødt 
af ”Det har vi prøvet”?

Modellen giver et godt indblik i, at alle trin er vigtige for at få 
en velfungerende afdeling. Det er de færreste, som træder 
ind i en organisation på det øverste trin, omend det sker. I 
stedet for at vente på, at de enkelte initiativtagere finder vej 
til organisationen, kan man altså arbejde mere strategisk og 
langsigtet med organisering ved at tænke aktiviteter ind på de 
forskellige trin og derfra arbejde med at støtte folk i at komme 
længere op ad trappen.
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HVORFOR ER VI MED?  LIDT OM MOTIVATION
Hvis I gerne vil give nye medlemmer en god oplevelse er det 
vigtigt, at I giver dem mulighed for at engagere sig på deres 
præmisser, så de føler sig velkomne og inddragede i jeres 
afdelingsfællesskab. Det er forskelligt, hvad der motiverer os, når 
vi er aktive. Nogle bliver motiveret af at få politisk indflydelse, 
nogle bliver motiveret af det sociale fællesskab, mens andre igen 
bliver motiveret af at lære nye ting eller gøre en forskel. 

Vi har altså forskellige personlige årsager til at være med. I 
organiseringsteori taler man om begrebet ’alternativ valuta’. 
Det betyder kort sagt bare, at det ikke er løn eller penge, som 
motiverer os for at være med, men derimod andre former for 
‘løn’. Denne alternative valuta er forskellige fra person til person, 
og består typisk af flere forskellige ting. Eksempler på alternativ 
valuta er: politisk indflydelse, følelsen af at være en del af et 
fællesskab, læring, merchandise, sjove oplevelser, at gøre en 
forskel, identitetsmarkør m.v.

Den ‘alternative valuta’ er altså dét, der motiverer os. Fælles for 
de fleste venstreorienterede mennesker, som er aktive i politik, 
står ‘en bedre verden’ ofte højest på motivationslisten. Derfor 
er det spadestikket dybere, som kan give os særlig indsigt i, 
hvad det er, der skal til for, at vi vælger at være med i lige netop 
Enhedslisten frem for andre organisationer.
Denne viden kan I bruge til at engagere andre og sørge for at 
det bliver meningsfuldt for nye at være med. I kan også bruge 
det mere offensivt ved at overveje, hvad man kan få ved at være 
med i jeres fællesskab. Derfor er det vigtigt, at man som gruppe 
sørger for at gøre mange forskellige ting, som kan motivere 
forskellige mennesker - og ikke mindst giver plads til, at det er 
okay at blive motiveret af forskellige ting.

Tal om, hvad det er, der motiverer jer i det aktive 
arbejde. Har I de samme motivationer og er der forskel 
på, hvad der er vigtigst for jer?
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INVITER IND I FÆLLESSKABET

Tænk tilbage på dengang du selv blev medlem af 
Enhedslisten. Hvad var det, der gjorde at det lige var 
Enhedslisten, du meldte dig ind i? Hvad fik dig til at 
tage beslutningen om at melde dig ind?

For de flestes vedkommende handler det om en eller begge af to 
følgende ting:

• Der var en politisk/personlig sag, som engagerede og
bevidstgjorde dem.

• De blev opfordret til at være med af en, de havde en personlig
kontakt med.

Den personlige kontakt behøver ikke at være venskabelig. Det 
kan sagtens være en nyere kontakt eller en person, man lige har 
mødt. Det afgørende er, at man bliver opfordret til at være med, 
og at det bliver tydeligt, at der er brug for en. Det er, når man i 
den gode samtale på gaden om en lokal politisk sag, siger: 

“Du har virkelig mange gode indsigter i det her, og dine holdninger 
stemmer helt overens med dem, vi har i Enhedslisten. Det ville 
være virkelig fedt at have dig med på vores møder om det! Vi 
holder et her på torsdag. Har du lyst til at være med?” 

På den måde inviterer vi nye med ind i fællesskabet og viser dem, 
at vi har brug for dem. Senere kan man så opfordre dem til at 
melde sig ind. Det er rart at kunne være med på en lytter, inden 
man tager skridtet til at melde sig ind. Det skal der også være 
plads til. For mange føles det som et større skridt at melde sig 
ind, når de befinder sig i tilskuerrollen på engagementstrappen. 
Derfor kan det være godt at sørge for, at man kan tage et par 
små skridt ind i organisationen inden.

Den personlige kontakt kan også opstå på de sociale medier. 
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Der er god erfaring med at opfordre folk, som deltager i lokale 
debatter og giver udtryk for at have holdninger, der er i tråd med 
Enhedslistens - eller aktivt i debatten bakker op om Enhedslisten, 
til at melde sig ind. Det er vigtigt at være opmærksom på, 
hvordan man inviterer folk med ind - særligt på de sociale 
medier. Det er lettere at mærke en stemning, når man mødes 
fysisk end på facebook. Et eksempel på en besked kunne være:

“Hej xxx. Jeg kan se, at du har skrevet på vores facebookside, at du 
bakke op om vores sag om xxx. Hvis vi skal lykkes med det, har vi 
brug for at være så mange som muligt i vores lokalafdeling. Har 
du overvejet at melde dig ind?”

For nogle vil det være det sidste skub til at blive medlem.

ENGAGÉR - OGSÅ INDEN MEDLEMSKAB
Tænk over hvilke sager, der kan engagere folk lokalt. Er der en 
sag, som får de fleste af kommunens borgere op af stolen - noget 
som engagerer dem? Så invitér til åbne møder, happenings eller 
lignende. Tænk i hvad næste skridt er - har I en liste, man kan 
skrive sig på, hvis man gerne vil være med næste gang også? Har 
I næste skridt planlagt, så I kan invitere dem med der? Overvej, 
hvordan de mennesker, der dukker op til jeres arrangementer kan 
få mulighed for at være mere med.

Tit er det sådan, at folk vægrer sig lidt ved at melde sig ind af 
forskellige årsager - det kan være usikkerhed omkring hvad det 
betyder at være medlem af et parti eller det kan være angsten 
for, at man skal stå på mål for alt, hvad Enhedslisten mener. Når 
vi allerede er aktive medlemmer af partiet, kan vi derfor vise, at 
sådan er det ikke. Vi kan godt være uenige internt, uden at det 
bliver ubehageligt. Vi er overordnet enige om principprogrammet, 
men vi er også forskellige individer med plads til forskellige 
holdninger og aspekter.
Hvis der er en god og respektfuld omgangstone til møder eller 
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aktiviteter, er der langt større sandsynlighed for, at flere har lyst 
til at være med.

Det må godt være sjovt og hyggeligt at lave politik. Hvis I kun 
holder møder i jeres afdeling, kan det være, at I skal overveje 
at holde andre typer af arrangementer. Der er forskellige behov 
for fleksibilitet ift partiaktiviteter, og hvis I kun holder en slags 
aktiviteter, kommer I til at udelukke mennesker med andre behov 
end jer selv. Det er et langt sejt træk, og I kan ikke forvente, at 
der kommer mange de første gange, I arrangerer en anderledes 
aktivitet, men det betaler sig i længden. Måske har I nogle 
medlemmer lokalt, som gerne vil være med, men som ikke har 
kunnet deltage under de nuværende former? I kan evt. snakke 
med jeres ikke-aktive medlemmer om hvilke aktiviteter eller 
emner, som kunne få dem til at være med. Måske er der noget 
helt konkret, som afholder dem fra at være med.

NÅR EN NY MELDER SIG IND
I Enhedslisten vil vi ikke bare have flere medlemmer - vi vil enga-
gere og aktivere folk i vores fællesskab. Derfor er det ikke nok at 
have fokus på at få flere til at melde sig ind. Det er også vigtigt, 
hvordan vi engagerer dem i afdelingen og organisationen.
Her er det helt essentielt, hvordan vi tager imod nye medlemmer 
og inviterer dem med ind i vores fællesskab.
Som afdelingen kan I gøre flere ting for at sikre jer, at jeres afde-
ling er et rart sted at være for nye medlemmer.

• Sørg for, at der altid er plads til en mødedeltager mere - er der
stole nok til at alle kan få en plads?

• Start med en navnerunde, hvis der er nye med på jeres møder.
Start ikke med den nye, men med dig selv. Prøv at gøre det
mindre formelt ved at sige noget, hvor alle har lige erfaring -
hvad er din livret, hvad hedder dit kæledyr. Det kan virke som
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noget, der ikke er relevant, men lige netop derfor kan det virke 
tryghedsskabende ift, at man som ny skal sidde og høre på al 
den politiske erfaring, de andre har, mens man ikke selv har 
nogen nævneværdig politisk erfaring i organisationen. 

• Prøv at undgå forkortelser som HB, FU, KL og andre, som kræ-
ver, at man har været aktiv i politik før, for at man forstår
hvad der bliver talt om. Det er ikke rart at føle sig dum og uvi-
dende - og det kan være grænseoverskridende at spørge hvad
forkortelserne betyder.

• Gør plads til spørgsmål og sørg for, at alle kan følge med.

• Tydelige rammer for mødet - en dagsorden, et tidsrum osv. Så
nye ved, hvad der skal ske.

Tænk over, hvordan I holder møder. Er møderne lan-
ge teoretiske diskussioner, hvor man skal være meget 
klog på marxistisk teori for at være med? Er møderne 
blevet til en kaffeklub, for dem, som allerede kender 
hinanden? Overskrider I altid den tid, som er sat af til 
mødet? Kan man være med selvom man sidder i kø-
restol? Kan man have sine børn med til jeres arrange-
menter?
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At du kan bruge din nye viden i dit arbejde med at få flere med 
til at ændre verden i en mere grøn og rød retning!

Hvis du har nogle spørgsmål eller har brug for sparring, er du vel-
kommen til at kontakte organisationsteamet på Landskontoret. 
Send en mail til landskontor@enhedslisten.dk. Så sender recepti-
onen din mail videre.

På vores.enhedslisten.dk kan du finde værktøjer, idéer til aktioner, 
en print-selv opskrivningsliste og meget mere.

På næste side finder ud forskellige bøger og hjemmesider, som 
kan hjælpe dig videre, hvis du gerne vil dykke mere ned i faglig-
heden omkring organisering.

VI HÅBER...
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MERE LÆSESTOF OM ORGANISERING

Værktøjskassen på vores.enhedslisten.dk

Fællesskab og forandring, Esben Noél Hjort

Deltagereffekten, Rune Baastrup og Bjørn Hansen

Ingerfairs fagunivers med masser af podcast, undersøgelser og 
artikler om frivilligmiljøer og organisering.  
www.ingerfair.dk under fanen ”Podcast og artikler”.

New Power, Jeremy Heimans og Henry Timms

Rules for Revolutionaries, Becky Bond og Zack Exley






