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Opsamling på kandidatforløb for HB-kandidater 

Formål 
Hovedbestyrelsen har op til LM20 igangsat et nyt forløb for HB-kandidater med det formål 
at skabe mere lige vilkår for deltagelse.  
Kandidatforløbet er tilrettelagt med et fokus på at ramme den rette balance mellem 
kandidaternes ressourceforbrug og dialog med landsforbundets kredse. 
 
Følgende indsatser er gennemført ud fra flere debatter i hovedbestyrelsen:  
 
Landsforbundet tilbyder alle kandidater lige muligheder for at få viden om forløbet i form 
af infomails og sparring med et nuværende HB-medlem. Landsforbundet tilbyder kredsene 
løbende viden om, hvor mange kandidater der har meldt sig. Dermed har landsforbundet 
været transparente i sin viden, så kredsene kan nå at reagere, inden tidsfristen for 
kandidater overskrides.   
 
Landsforbundet tilbyder lige muligheder for at få produceret en præsentationsvideo, hvor vi 
står for produktionen og med tre overordnede spørgsmål. Landsforbundet tilbyder, at 
kandidaterne mødes inden LM, da det giver værdi at have mødt de andre før selve 
weekenden for valget.  
 
Landsforbundet tilbyder synlighed af kandidaterne på LM med badge, fremvisning af 
videoerne samt kandidatpræsentation. Landsforbundet tilbyder, at kandidaterne kan 
præsentere nogle af deres synspunkter i debatlegen. 
 

Metode 
Opsamlingen er lavet på baggrund af følgende materiale: 

• Interviews med alle kandidater 
• Interviews med 5 tilfældigt udvalgte kredsledere, der alle har deltaget mindst 3 

gange på landsmøde 
• Spørgsmål i spørgeskema til alle deltagere på landsmøde 
• Opfølgende samtaler med involverede ansatte og frivillige 

 

Handlinger 
 
Handling Resultat 
Mail til kandidater Blev sendt ud umiddelbart efter kandidaterne meldte sig. 

Indeholdt informationer om præsentation på fdf.dk, 
kandidatfilm, deltagelse på formøder samt deltagelse på 
landsmødet. 

Løbende 
offentliggørelse af 
kandidater  
 

Kandidatprofiler er lagt på fdf.dk inden for få dage af meldt 
kandidatur. 
Kandidaterne er indmeldt i perioden 24.8.-23.9. Fristen var 
25.9. 
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Tekster på fdf.dk 

 
Skabelon er sendt til alle kandidater, så der opstod 
ensartethed på fdf.dk. 

Videodag  
 
 
 
Videoer 
 

På optagelses-dagen deltog 8 ud af 9 kandidater. Det havde 
stor betydning for dem at kunne tale med hinanden og at 
kunne stille praktiske spørgsmål. 
 
Hver video er set i gennemsnit 123 gange, svingende fra 85 til 
142. 

Kaffesamtaler 3 samtaler med frivillige værter. 25-30 deltagere per gang, en 
del gengangere. 

Paneldebat 150 seere i live-visningen. 
Sidenhen er debatten eksponeret for (men ikke nødvendigvis 
set af) 10.659 og aktivt afspillet af 960 på facebook og 66 på 
youtube. Debatten er delt 8 gange. 

Ingen deltagelse på 
formøder 

Flere kandidater deltog på deres lokale formøder, men 
derudover var der ikke deltagelse på formøder. 

Kandidater på Nyborg Alle deltog.  
 
Følgende tiltag var forberedt til det fysiske landsmøde, men blev ikke afholdt:  
 

- Paneldebat på scenen fredag 
- Tydelig markering af kandidater med badge 
- Ingen rundtur fredag aften 
- En stand i udstillingsområdet til kandidaterne 

 
Disse ideer kan der arbejdes videre med til landsmødet 2022. 

Erfaringsindsamling 

Deltagere 
I det spørgeskema, der blev sendt ud til deltagerne umiddelbart efter landsmødet, blev der 
stillet 3 spørgsmål omkring kandidaterne.  
 
Langt de fleste deltagere har forholdt sig til kandidaterne og deres mærkesager. Mindre 
end 10 % har ikke fået kendskab eller har ikke forholdt sig til kandidaterne. Den primære 
kilde til kendskabet har været præsentationer på fdf.dk, dernæst kandidatvideoer og 
paneldebatten.  
 
Knap halvdelen (45 %) oplever i nogen, høj eller meget høj grad at have bedre kendskab til 
kandidaterne i år end tidligere. 
27 % angiver, at de slet ikke har bedre kendskab til kandidaterne, mens 17 % ikke har 
forholdt sig til kandidater før og 9 % svarer ”ved ikke”. 
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Kredsledere 
Der er interviewet 5 kredsledere telefonisk som opfølgning på spørgeskemaet. Disse 
fortæller, at valget er meget vigtigt for dem. Når de træffer beslutning om, hvem de skal 
stemme på, er det oftest efter dialog med kredsens ledere.  
Afgørende for beslutningen er især geografi. For nogle er det vigtigt at blive repræsenteret 
af en lokal, mens det for andre er vigtigt, at der er nogen i HB, der kender til at være 
samme type kreds som dem selv. Derudover er man interesseret i arbejdslivet. Der er 
større uenighed om, om FDF-CV’et er relevant.  
Man vil gerne vide, om kandidaten vil gøre noget godt for ens egen kreds og om man har 
holdninger, der stemmer overens, men der bliver også sigtet efter at få en så divers 
hovedbestyrelse som muligt. 
Man foretrækker at stemme på kandidater, man har en fornemmelse af som mennesker. 
Nogle oplever i år at have langt bedre overblik end tidligere, mens andre synes at 
grundlaget man har truffet sin beslutning på var meget tyndt. 
 

Kandidater 
Alle 9 kandidater er interviewet til opsamlingen. Generelt har kandidaterne, under de 
særlige omstændigheder, haft en god oplevelse af at være kandidater. De har savnet at 
tale direkte med FDFere til formøder eller på landsmødet. Dialogen giver dem mulighed for 
at præsentere deres mærkesager og finde ud af hvad andre mener om dem, for at blive 
klogere på hvordan FDF-landet fungerer, så de er bedre rustede til at træffe gode 
beslutninger i HB, og så giver det dem en fornemmelse af, hvordan de ligger i 
kandidatfeltet - et element der for flere af dem er essentielt for at de føler sig trygge ved 
at være kandidater. 
 

Involverede frivillige 
Der har i forbindelse med mange initiativer været frivillige tilknyttet i udfoldelsen af 
initiativerne. I alt har der været 6 frivillige tilknyttet. Videoerne er filmet og redigeret af en 
frivillig, kaffesamtalerne havde frivillige værter, og paneldebatten havde en frivillig 
moderator. Ansatte har stået for koordineringen af alle tiltagene.  
Mange af de involverede frivillige siger, at de gerne vil være med i lignende tiltag en anden 
gang. 
Formaterne kan hver især tilpasses til at blive endnu bedre, men fungerer i sin grundform. 
 

Evaluering af de enkelte tiltag 
 

Skriftlig kommunikation om og med kandidater 
Tekster på fdf.dk, mail til kandidaterne efter meddelelse af kandidaturs samt løbende 
offentliggørelse har alle været værdifulde tiltag. 
 
Trygt med løbende præsentation af kandidaterne, så var der ikke hemmelighedskræmmeri. 
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Det er vigtigt at sætte klare rammer for det indsendte skriftlige materiale fra kandidaterne 
- for både deres og ansattes skyld - ensartethed er optimalt.  

Videodag 
Kandidatvideoerne blev modtaget positivt og opfattet som værdifulde af 
landsmødedeltagerne i forhold til at få et indtryk af kandidaterne. 
 
Der er et stort ønske fra kandidaterne om, at filmene bliver ensartede i udtrykket og med 
klare på forhånd beskrevne rammer. Filmene skal godkendes inden offentliggørelse. 
 
Optagedagen skal være grundigt planlagt, og formen kommunikeret ud til deltagerne.  
I år var dagen deltagernes første mulighed for at møde hinanden, og det møde kan være 
værdifuldt, hvis setupet er godt, men dialogen kommer ikke af sig selv.  

Formøder 
Særligt for de kandidater, der har været opstillet før, har det haft stor betydning ikke at 
være ude på formøderne. En nyopstillet havde på forhånd besluttet ikke at ville deltage på 
alle formøderne, en var udtrykkeligt glad for, at beslutningen var truffet af HB på forhånd, 
og det var blandt andet afgørende for kandidaturet. 
Særligt en er meget uenig i HB-beslutningen om ikke at deltage på formøderne. Ser det 
som helt nødvendigt for at få lov til at præsentere sig. “Vil man vælges ind, må man også 
bruge tid på det”. Andre repræsenterer bløde afarter af dette - de vil gerne ud, men synes 
også dette er en fornuftig beslutning. 
 
Formøderne har tidligere givet en mulighed for direkte dialog og for at man kan 
“fornemme” hinanden, men dette er også muligt at opnå på andre måder.  
I år har kandidaterne haft meget taletid og mindre lyttetid.  
 

Kaffesamtaler 
Mange tiltag blev lavet for de få – særligt kaffesamtalerne. Men de få, der deltog, oplevede 
det som en rigtig god mulighed for samtale, og kaffesamtalerne fungerede som den 
platform for direkte dialog sat i søen af landsforbundet, der var mulig under de givne 
omstændigheder. 
 
Nogle ønsker at samtalerne var mere forberedte og mere strukturerede med stærke 
moderatorer, mens andre værdsætter muligheden for den spontane dialog der rakte langt 
ud over mærkesager. 
 
Citater fra frivillige om kaffesamtalerne: 
 
”Jeg synes jeg har lært kandidaterne godt at kende, og meget bedre end de andre år” 
”Jeg fik et indblik i kandidaternes tanker og værdier” 
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Paneldebat 
Paneldebatten har et fortsat potentiale, også i fysisk form. Bør modereres af en frivillig. 
I en fysisk form bør der tænkes over en højere grad af debat mellem kandidaterne, gerne 
med inddragelse af medlemmer, og gerne et lidt mere legende element - eksempelvis en 
skalaøvelse. 
I et onlineformat bør man huske en pause undervejs.  
Stor ros til afvikling af teknik.  
 

Opsummering + anbefalinger 
 
Overordnet er der, det digitale landsmøde taget i betragtning, tilfredshed med forløbet. Der 
er ingen tvivl om, at det fysiske møde er at foretrække og har været savnet op mod og 
under LM’20 af både kandidater og stemmeberettigede . Samtidig er der en bred enighed 
om, at mange tiltag godt kan tages med ind i ikke-pandemiramte landsmødeår. Her er det i 
særlig grad kaffesamtalerne der fremhæves, fordi de skabte en anderledes mulighed for 
dialog, end man tidligere har oplevet. 
 

Mulighed for dialog 
Da HB igangsatte initiativet omkring kandidatforløb, blev der lagt vægt på at der fortsat 
skulle sikres muligheder for dialog. I den forbindelse er der en væsentlig overvejelse, der 
går på, hvorfor vi laver kandidatforløb. Handler det om at skabe bedst muligt grundlag for 
at de stemmeberettigede kender kandidaterne godt, eller handler det om at servicere og 
yde sparring for kandidaterne? Altså hvem er målgruppen: landsforbundet eller 
kandidaterne. Dette har betydning for, hvem der skal have mulighed for dialogen: 
Kandidaterne i mellem, kredsene i mellem eller kandidat-kreds relationen? 
 
Valget til hovedbestyrelsen bliver betragtet som en af landsmødets vigtigste beslutninger, 
og kredslederne mener, at det er meget vigtigt, at de sætter sig ind i, hvem kandidaterne 
er. Det vigtigste redskab er i denne sammenhæng tekster på hjemmesiden og sekundært 
videoer. Paneldebat og kaffesamtaler er brugt af væsentligt færre, men har til gengæld haft 
en oplevet større betydning for både deltagere og kandidater.  
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Det er meget vigtigt at der sikres gode muligheder for dialog i et kandidatforløb, men 
LM2020 har vist, at det er muligt at skabe dialog på andre måder end vi vanligt oplever det. 

Ansvarsfordeling 
Samtidig med at man som kredsleder har brug for at lære kandidaterne at kende og gerne 
vil indgå i dialog med dem, er det et tema for flere kredsledere, at ansvaret påhviler 
kandidaten selv, fordi det man gør når man præsenterer sig siger meget om hvordan man 
vil indgå i HB-arbejdet.  
For kandidaterne er det vigtigt, at landsforbundet giver en ensartet støtte til alle 
kandidater, så man har lige muligheder for at præsentere sig selv. Beslutningen om 
formøde-deltagelse ligestiller kandidater i forhold til økonomi og tid til rådighed lige op 
mod landsmødet, og ved i højere grad at lade ansvaret for kandidatforløb ligge ved 
kandidaterne, kan det blive en ny konkurrence på, hvem der har det bedste hjemmestudie 
eller kender en god tekstforfatter. En ting er at stille platforme til rådighed, noget andet er 
at opkvalificere kandidaterne til at føre kampagne. 
 
Kandidaterne har rigtigt mange overvejelser om hvad de bør og ikke bør gøre, og deres 
initiativer er i høj grad påvirket af hvad der kommer af tiltag fra forbundet. Det har den 
konsekvens, at des mere landsforbundet gør, des mindre gør kandidaterne selv. Det kan 
både være fordi man ikke havde tænkt over at man selv kunne lave tiltag, fordi man gerne 
vil tage hensyn til de andre kandidater, fordi man ikke vil fremstå respektløs over de tiltag 
der allerede er planlagt, eller fordi man ikke har tid til at lave flere tiltag. Det anses som 
naturligt, at der er en høj grad af metodefrihed og kreativitet forbundet med 
kandidatpræsentation, men de færreste har benyttet det i dette kandidatforløb. 
 
Analysen skaber derfor også anledning til at stille følgende relevante og udfordrende 
spørgsmål: 
 

• Kan landsforbundet gøre for meget? 
• Er det dårligt at give for lige muligheder til kandidaterne, således at de forskelle der 

er på kandidaterne bliver sværere at gennemskue for de stemmeberettigede? 
• Oplærer landsforbundet, med en høj grad af støtte i kandidatforløbet, kandidaterne 

til, at man ikke behøver at ”yde” for at sidde i HB? 
 
Landsforbundet skal, ifølge de adspurgte kredsledere, stille rammer til rådighed, som 
kandidaterne kan bevæge sig indenfor. Det kan eksempelvis være en skabelon til en 
tekstpræsentation eller mulighed for filmoptagelse. Generelt ønsker kandidaterne en 
højere grad af service og initiativ fra landsforbundet end kredsene mener at der er behov 
for. 
 
Kandidaternes egne initiativer i forløbet afhænger af hvor meget der sættes i gang af 
landsforbundet. Hovedbestyrelsen bør forholde sig til, i hvilken grad man ønsker konsistens 
og service af kandidaterne i forhold til initiativ og ressourceforbrug. 

Kandidat-relationer 
En sidste pointe, der bør belyses i denne opsamling, er relationen mellem kandidaterne 
samt mellem kandidaterne og den siddende hovedbestyrelse. 
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At være kandidat til hovedbestyrelsen er en stor ting. Beslutningen om at stille op til 
hovedbestyrelsen bliver truffet over lang tid og i samtale med nære FDF-relationer. Mange 
bryder sig ikke om det at stille op til et valg, men gør det alligevel fordi de ønsker at 
bidrage til og få indflydelse på hovedbestyrelsesarbejdet. 
Der er mange følelser på spil undervejs i et kandidatforløb; spænding, usikkerhed, 
frustration, utryghed, gejst, jubel og ærgrelse. 
 
Disse følelser kommer særligt til udtryk i relationen mellem kandidaterne. Når man er 
kandidater sammen, er man både med og mod hinanden. Dette spændingsfelt af 
konkurrence, samarbejde, hensyn, anerkendelse og venskab er et væsentligt parameter i 
tilrettelæggelse af fremtidige kandidatforløb. Har man en god oplevelse af at være 
kandidat, er det mere sandsynligt at man vil stille op igen, eller at man vil opfordre andre 
til at stille op. Det gode kandidatforløb er dermed en måde at sikre et levende demokrati. 
 
Når man er kandidat har man også en særlig relation til den siddende hovedbestyrelse. 
Mange var glade for at være inviteret med på Nyborg Strand i 2020, og satte pris på den 
anerkendelse det repræsenterede. Nogle, der tidligere har været kandidater, har oplevet at 
de tidligere ikke har fået den samme anerkendelse fra HB, som de i år har oplevet. Derfor 
kan man med fordel se ind i, hvordan kandidaterne kan blive budt velkommen som 
kandidater af hovedbestyrelsen. Det kunne eksempelvis være ved, at Hovedbestyrelsen 
inviterer kandidater til en godnatøl eller inviterer dem med på et hovedbestyrelsesmøde 
som gæster på et punkt. 
Anerkendelsen kommer i høj grad også til udtryk efter et landsmøde, hvor de kandidater 
der ikke modtager valg, har oplevet at få lovning på at blive kontaktet. Det er vigtigt, at 
hvis man giver den slags løfter, skal de også følges op med konkrete handlinger. 
 
Kandidaternes indbyrdes relation er afgørende for oplevelsen af at være kandidat, ligeledes 
er relationen til HB et centralt opmærksomhedspunkt. Hovedbestyrelsen bør forholde sig til 
hvordan man kan imødekomme dette i et kommende kandidatforløb. 

Anbefalinger 
Ud over disse to temaer, som hovedbestyrelsen bør forholde sig til, er der følgende 
konkrete opfordringer: 
 

- Man holder fast, i at kandidaterne ikke tager på turne til formøder, men at der er 
rigtigt gode muligheder for samtaler undervejs på landsmødet, samt at der er en 
nogenlunde ensartet præsentation af kandidaterne op til. Dette kunne med fordel 
være et format ala kaffesamtaler. 

 
- Desuden opfordres der til at lave en art paneldebat på et fysisk landsmøde, hvor 

kandidaterne bliver præsenteret så godt, at det er nemt at starte en samtale med 
dem i løbet af resten af landsmødet. Kandidaterne kan opfordres til selv at tænke i 
tiltag til at opsøge samtale, eller landsforbundet kan arrangere frokost-møder, et 
samtaleområde i et udstillingsområde eller lignende. 

 
- Kandidaterne bør igen præsenteres løbende, og det er godt at modtage en 

kandidatmail med informationer umiddelbart efter, at man har meldt sit 
kandidatur. 
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- Kandidaterne har et stort behov for at møde hinanden. Dette kan være i forbindelse 

med en video-dag, men kunne også tænkes ind i andre strukturer.  
 

- Tekster på fdf.dk bliver brugt af rigtigt mange, og bør derfor igen være en mulighed. 
Videoer er også et fint tiltag, men som dog kræver tilpasning for at fungere 
optimalt. 

 
 


