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Vote for Education

Indledende kommentar

Jeg blev projektansat som studentermedhjælper for Danske Studerendes Fællesråd i 

forbindelse med EP-valget og DSF’s EP-kampagne Vote for Education. Det blev mit ansvar at 

udforme og koordinere en landsdækkende kampagne fra d. 8. april til d. 26. maj i samarbejde 

med sekretariatet, International Gruppe og Forretningsudvalget. Derudover var det mit ansvar 

at afrapportere, hvordan erfaringer fra kampagnen kunne bidrage til DSF’s fremtidige 

kampagnearbejde. 

Min forhåndsforståelse og tilgang til arbejdet har båret præg af, at jeg i min relation som 

studerende blot har haft et ydre blik på organisationen. Det vil sige, at jeg ikke i forvejen havde 

kendskab til DSF’s erfaringsgrundlag i forbindelse med kampagner. Det mener jeg, der både har

været fordele og ulemper ved. Min tilgang til opgaven har været at skabe en kampagne, som så 

mange som muligt blev opmærksom på i løbet af valgkampen. Endvidere at det arbejde 

kampagnen har repræsenteret, også efter valget, er relevant og bliver fulgt op på. En klar 

ulempe mener jeg har været, at jeg ikke har været mere opmærksom på forholdet mellem DSF 

og dets medlemsorganisationer. Jeg havde en umiddelbar forventning om, at der i mellem DSF 

og studenterrådene på universiteterne var en mere automatisk og ligefrem tilgang til 

kampagnearbejde, end hvad det viste sig i forbindelse med Vote for Education. Jeg håber, at 

nogle af de erfaringer, vi har gjort os i forbindelse med kampagnen, kan bruges i det videre 

samarbejde. 

Evalueringen af kampagnearbejdet tager derfor udgangspunkt i de arbejdsgange, jeg har 

observeret eller været med til at koordinere. Derudover, med inputs fra ledelse og sekretariat, 

hvilke erfaringer det er relevant, at DSF tager med i sit videre arbejde.

Anne-Sofie Tosti, 28. juni 2014
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1. Beretning
Danske Studerendes Fællesråd lavede i forbindelse med Europaparlamentsvalget en kampagne,

der involverede de studerende og uddannelsespolitik i EU. Kampagnen var et forsøg på at gøre 

EU mere hverdagsnært for studerende ved at sætte uddannelse på dagsordenen og derved få de

studerende til at forholde sig til det og bruge deres stemme.

Vote For Education var en målrettet kampagne, der ville finde sted på et tidspunkt, hvor en stor 

del af dens målgruppe, de studerende på en videregående uddannelse, var midt i en 

eksamensperiode. Derudover var forberedelserne og den praktiske facilitering af kampagnen 

presset på tid, da kampagnen tidligst kunne planlægges fra d. 1. april - lidt under to måneder før

den praktiske del af kampagnen ville afslutte Jf. bevilling fra DUF. Det betød, at vi skulle 

planlægge en kampagne, der ville nå de studerende, hvis opmærksomhed var fokuseret 

andetsteds. Samtidig var samfundsdebatten op til valget allerede domineret af andre 

velfærdstemaer, end hvad der stod på vores dagsorden. Alt i alt skulle vi tænke alternativt, 

hvilket ledte til et fokus på arrangementer og sociale aktiviteter samt ideen om en viral 

kampagne.

Vi ville som udgangspunktet sætte fokus på EU’s betydning for uddannelsespolitikken og de 

danske studerende. Noget der viste sig ikke at være helt lige til…

I en undersøgelse i ugebrevet A4 viste det sig nemlig, at uddannelsespolitik var det område ud 

af ti, som danskerne gik mindst op i til valget. 

Det kan blandt andet hænge sammen med, at hvis man ønsker at diskutere uddannelsespolitik i

EU, bliver det hurtigt en teknisk og institutionel sag, hvorfor flere simpelthen bare lader være.

Det viste sig i relation dertil også, at DSF stod ret alene med ønsket om at sætte uddannelse på 

dagsordenen, hvilket selvfølgelig var en udfordring. 

Umiddelbart mente vi, at en løsning derpå kunne være, at linke vores agenda til allerede store 

emner i valgkampen. For eksempel i sammenhæng med den fri bevægelighed i EU. Et andet 

emne, der har været meget på dagsordenen, er den massive arbejdsløshed i Europa, som især 

rammer de unge, hvorfor man bl.a. har lavet en (diskutabel) ungegaranti. Det var en politisk og 

praktisk udfordring, at vi umiddelbart stod alene med ønsket om at fremme 

uddannelsesdebatten under valgkampen. Dog gav det os mulighed for at sætte uddannelse på 
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den politiske dagsorden, hvor vi kom omkring, hvilket gjorde os til den primære spiller på 

europæisk uddannelsespolitik, og det, forventer vi, vil blive en gevinst på sigt. 

Dette betød for det første, at man skulle tage højde for, at vores målgruppe på nogle 

uddannelsesinstitutioner med stor sandsynlighed ikke ville være fysisk tilstede. For det andet, 

at kampagnen havde en forholdsvis kort tidshorisont. For det tredje, at kampagnens politiske 

budskab var nedprioriteret på den politiske dagsorden i valgkampen. 

Det blev derfor en prioritet at lave arrangementer, som kunne tiltrække folk. Vi valgte i flere 

tilfælde at lave mere løse arrangementer, for at folk kunne komme og gå, som de ville. På den 

måde forventede vi, at få flere til at deltage på trods af, at de var pressede med deres eksamener.

Derudover lagde vi engagement i at arrangerer debatter, der handlede om uddannelse ude på 

universiteterne, for at få kandidaterne i tale med de studerende om netop uddannelse. 

Derudover bragte vores samarbejde med medlemsorganisationerne os også til alternative 

arrangementer, hvor Vote for Education fik lov at være til stede.

Vores arrangementer endte således med at varierer en del fra universitet til universitet. Vi 

havde alt fra traditionelle paneldebatter til fredags- og torsdagsbar-rundture og Tip-13-quiz’s 

med kaffe, til besøg ved større sociale begivenheder på universiteterne som Kø-fest og 

Smedjefest.

Ved den virale del af kampagne var hjemmesiden omdrejningspunktet, hvor forskellige 

indspark, fra både studerende og kandidater fra alle partierne, var med til at fylde siden ud. 

Hjemmeside skulle danne rammen omkring aktiviteterne på de sociale medier – her galt 

Twitter, Instagram og Facebook. På Facebook kørte kampagnen på både DSF’s officielle side og 

en underside deraf. Den virale kampagne skulle ikke bare nå ud til folk, men skulle få folk til at 

tale og tænke over uddannelsespolitik i EU. Målet var således en dialog på de sociale medier og

at nå ud til både interessenter og flere studerende, end DSF tidligere har formået på de sociale 

medier.

Kort opsummeret kan man sige, at Vote for Education har støttet sig på fire ben:

- Det ene har båret den virale del af kampagnen - de sociale medier og hjemmesiden. 

- Et andet er blevet støttet gennem dialogen og kontakten til studenterrådene. 

- Det tredje har været at skabe en dialog med EP-kandidaterne.
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- Fjerde ben har omfavnet det internationale perspektiv - bl.a. forbindelsen til European 

Students’ Union (ESU). 

De har alle i nogen eller højere grad støttet hinanden og fundamentet for kampagnen. I 

følgende evaluering vil I finde, hvad vores forventninger og målsætninger har været for hver 

enkelt. Endvidere vores strategi for faciliteringen og til sidst vores konklusioner og 

anbefalinger til videre arbejde med hvert af ovenstående beskrevne områder.

2. Økonomisk beretning 
Det blev tidligt en målsætning for Vote For Education, at kampagnen skulle nå ud til de 

studerende på nye måder, end hvad DSF tidligere har erfaringer med. Dette kom også til syne i 

budgettet, for når man lægger budget for en kampagne, skal det ske efter kampagnens format. 

Derfor prioriterede vi forskellige kampagneelementer økonomisk. Det vil blandt andet sige, at 

der blev nedsat budget til at komme ud på universiteterne. Som et nyt kampagneværktøj blev 

annoncer på sociale medier og en ny hjemmeside især prioriteret. Planlægning og 

strukturering af kampagnen blev ligeledes prioriteret blandt andet ved at ansætte en 

studentermedhjælper til kampagnen. Derved fik de aktive kræfter i DSF mulighed for at 

komme ud på uddannelsesinstitutionerne og gå i dialog med de studerende. Det blev også en 

økonomisk prioritering, at der var økonomisk råderum for at komme landet rundt til aktiviteter, 

og derved sikre at Vote for Education gennem DSF’s Internationale Gruppe eller 

Forretningsudvalget kunne være repræsenteret ved alle universiteter i løbet af kampagnen. Det 

gav os mulighed for at holde møder ansigt til ansigt med de mange aktive studerende, der til 

daglig udgør og påvirker landets studenterråd og DSF’s medlemsorganisationer. Alternativt at 

de fik mulighed for at komme til København. Derudover prioriterede vi at gøre det nemt at 

komme i kontakt med studerende gennem merchandise, som fx. at dele kaffe ud og for at kunne

komme hurtigt rundt i Københavnsområdet, hvor mange af vores medlemsorganisationer 

ligger, lejede vi en ladcykel. 

DSF har ikke tidligere arbejdet systematisk med at målrette annoncer og booste opslag på de 

sociale medier. Det er som studenterorganisation blevet svære at slå igennem på eksempelvis 

Facebook uden et økonomisk grundlag, der giver mulighed for at nå ud til den brede 

studentermasse. Ved et politisk emne, der har vist sig at være så underbelyst som 
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uddannelsespolitik i EU, vurderede vi, at Europaparlamentsvalget var en oplagt mulighed at 

drage erfaringer fra. 

Afsættelsen af økonomiske midler til kampagnen på Facebook har vist specielt to ting: 

- Annoncering på sociale medier er måske det mest effektive middel til at målrette 
annoncer efter din målgruppe. Du kan målrette annoncer efter folk, der går på bestemte 
uddannelsesinstitutioner, aldersspænd og hvilke interesser de har. Det gør, at du rammer 
din målgruppe bredere, end du ville kunne gøre uden at booste opslagene. Heldigvis viser 
vores erfaring os også, at du kommer meget langt for penge med annoncering på sociale 
medier.

-  Du kan hurtigt ramme 5-6 gange flere mennesker med bare 100 kr. Det ville man aldrig 
kunne nå så målrettet i almindelige annoncer. Annoncerne og boost på de sociale medier 
er som et vigtigt redskab også mere dialogskabende, da det kan få flere i tale, og give flere
et indblik i, hvad DSF laver, bl.a. ved at like vores facebookside. 

Det er en god ide at prioritere koordinering af kampagner i kampagnebudgetter økonomisk, da 

det bliver en investering i struktur og kampagnen i sig selv. Det at holde møder med aktive 

ansigt til ansigt kan også betale sig relativt til de arbejdstimer, der bliver lagt, og hvor meget 

koordinering kampagner senere har brug for. Det giver en god forventningsafstemning, og 

målretter kampagnen og de centrale kræfter mere i stedet for at skyde med spredehagl ift. 

frivilligindsats. Det var prioriteret i Vote For Education, men vi burde have prioriteret det mere 

og holdt flere af møderne ude på universiteterne i stedet for at holde koordineringsmøder inde 

på vores egne lokaler. Havde der været bedre koordinering med studenterrådene, kunne det 

have betydet, at flere frivillige ville føle sig mere forpligtet over for kampagnen og have mere 

ejerskab over den. Det kunne have skabt mere aktivitet og mere lokal forankring.

Generelt gav prioriteterne i kampagnen også udtryk i prioriteterne i kampagnebudgettet. Dog 

lærte vi, at man skulle have boostet og annonceret før og mere på de sociale medier, hvor man 

kommer meget langt for få penge.
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3. Sociale medier og hjemmeside
3. x Evaluering

De sociale medier blev en bærende platform for facilitering af de(n) virale aktiviteter og 

spredning af kampagnens budskaber. Her er tale om medier som Facebook, Twitter og 

Instagram. Endvidere skulle de sociale medier bidrage til den igangværende debat om EP-

valget og i den forbindelse sætte uddannelse på dagsordenen. Denne del af kampagnen skulle 

endvidere bidrage til at styrke DSF’s position på og erfaringer med de sociale medier.    

Derudover investerede vi i forbindelse med kampagnen i domænenavnet 

http://www.voteforeducation.dk/, hvor kampagnen også fik lov at udfolde sig. Det var ikke 

hensigten, at også hjemmesiden skulle fungere som et socialt medie. Nærmere som en faktuel 

og informativ platform, hvor interesserede, primært de studerende, kunne indhente information

om kampagnen og om politikernes holdning til uddannelsespolitik i EU. Derudover bestod 

hjemmesiden af en blog med indlæg fra studerende og DSF-aktive om uddannelsespolitik i EU, 

og om de aktiviteter der fandt sted i forbindelse med kampagnen.

Se også køreplanen for de sociale medier og hjemmeside. 

3. x.i Forventninger

Vi forventede, at den virale kampagnen ville have en akkumulerende effekt på spredningen af 

kampagnens budskaber, endvidere skabe debat blandt studerende, sætte uddannelse på 

dagsordenen i valgkampen og ikke mindst forpligte kandidaterne til at forholde sig til og 

arbejde for de danske (og andre europæiske) studerendes interesser i Europa.

Vi forventede, at de sociale medier ville blive de primære debatskabende platforme, hvor 

hjemmesiden i stedet skulle fungere som en informativ platform.

Vi forventede derudover, at man fra den virale kampagne kunne indhente nogle erfaringer, man

i fremtidige kampagneforløb kan drage nytte af og endvidere styrke DSF’s egen virale profil. 

3. x.i.i Målsætninger 

På baggrund af vores forventninger til kampagnen nedskrev vi tre målsætninger for den virale 

kampagne:

1)  at opnå en viral radius på minimum 7000 facebook-aktive i kampagnens aktive tid.
2)  at sikre en inddragelse og aktivering af de brede studentermasse. 
3)  at styrke og professionalisere DSF’s politiske indsats på de sociale medier.
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3. x.i.i.i Kampagnens planlægning

I forbindelse med planlægning af kampagnen, blev der udarbejdet en køreplan for de sociale 

medier. Denne indeholder målsætninger, strategi for facilitering af både de sociale medier og 

hjemmeside og arbejdsplaner med aktiviteter, kontaktpersoner og deadlines mm. For det 

enkelte sociale medie blev der også udarbejdet en selvstændig dog mindre arbejdsplan, en 

strategi og et overblik over indholdet. 

Afhængigt af hvor langt henne i valgkampen vi befandt os, var der enten ugentlig eller daglig 

evaluering på arbejdsplanen. 

3. x.i.i.i.i Strategi og facilitering 

Strategien for de sociale medier var blandt andet, at disse skulle fungere som en 

tovejskommunikationsform, hvor kampagnen ville stimulere de studerendes bidrag til 

debatten, og hvor kandidater fik mulighed for at ytre deres mening.

De forskellige platforme skulle fungere overlappende og i sammenhæng med hinanden - dvs. at

de forskellige medier som udgangspunkt skulle støtte hinanden med nyheder, holdninger og 

information, der vakte de studerendes interesse og på denne måde igangsætte en debat. 

Umiddelbart skulle hjemmesiden fungere som den bærende platform, hvor alle informationer 

blev samlet og delt fra. Til gengæld måtte opslagene ikke indeholde præcis den samme tekst, 

det samme budskab skulle derfor omformuleres for hvert medie.

Vi forventede, at kampagnen på de sociale medier ville være afhængig af, at man lagde en 

massiv indsats i opløbet for at få så mange følgere (tilhængere og likes) som muligt. Det skulle 

imødekommes ved at få så mange som muligt til at like og dele opslagene så meget som 

muligt.

Aktiviteter på de sociale medier og på hjemmesiden:

- korte film med interviews om at stemme til EP valget og uddannelsespolitik i EU med 
DSF, European Students’ Union, studerende, studenterorganisationer, EP-kandidater.

- stemningsbilleder fra aktiviteter og arrangementer.
 

- skriftlige udtalelser og statements om holdninger til uddannelsespolitik i EU.
 

- længere blogindlæg om at være studerende i Danmark, om EU mm.
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- information om aktiviteter - reklamere for universiteternes, vores egne, og andre 
relevante events.

Endvidere kørte vi efter et skema, hvor vi fokuserede på at lave opslag i hverdagene og 

derudover i bestemte tidsrum:  

- ‘på vej til arbejde/studie’: ca. kl. 7-9 eller, 

- ‘på vej hjem fra arbejde/studie’: ca. kl. 16-17 eller, 

- ‘når børnene er lagt i seng/efter middag’: ca. kl. 21-22

#Hashtag

Hashtags er blevet en vigtig funktion på de sociale medier. Udnyttes det korrekt, kan det være 

en fordel for organisationer og fremtidige kampagner, da hashtagget fungerer som en genvej til

lignende opslag og informationer. I forbindelse med Vote for Education gik vores overvejelser 

på, hvilke hashtags vi skulle benytte os af. I forlængelse deraf hvilke der allerede var etablerede 

og aktive i forbindelse med EP-valget. Til at starte med brugte vi en håndfuld hashtags men 

desto mere intensiv kampagnen blev, desto færre hashtags inddrog vi. Til gengæld lod vi 

hashtags'ene gå igen på de forskellige platforme, da vi forventede, at det ville skabe en 

genkendelighed på de sociale medier. Blandt andet brugte vi kampagnens slogan som hashtag: 

#voteforeducation.

Strategi og facilitering af kampagnen på Facebook
Da DSF i samme periode, som EP-valgkampen fandt sted, kørte en anden national kampagne 

på egen facebook-side, besluttede vi, at lave en selvstændig side for Vote for Education: vote for 
education dk. Det betød endvidere, at vi skulle opbygge et nyt netværk - et nyt publikum. 

Vi forventede, at kampagnens udfoldelse på Facebook skulle kunne køre uafhængigt af 

hjemmesiden, da facebook-siden sandsynligvis ville være færdig tidligere. Endvidere vurderede

vi, at vores erfaringer med Facebook ville gøre faciliteringen nemmere og hurtigere, hvilket gav

mulighed for at give facebook-siden mere indhold relativt ofte, hvis den var afhængig af 

hjemmesiden.

For at sidens opslag opnåede en så stor radius som overhovedet muligt, ønskede vi et endnu 

tættere samarbejde med studenterrådene på de sociale medier, da de kunne agere som en 

genvej til de studerende. Det ville fungere sådan, at studenterrådene på deres egen side eller 
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profil delte kampagnens opslag, statusser og aktiviteter. I relation til dette var vi afklarede med, 

at det skulle være en gensidig gestus, så begge partere fik noget ud af det. Derudover ønskede 

vi internt i DSF at sprede en stemning for, at man delte kampagnens opslag mv..

Vi forventede endvidere, at kampagnen på Facebook ville generere en debat i takt med, at der 

var flere, der likede siden. For at ‘kickstarte’ debatten formulerede vi vores opslag, så de lagde 

op til, at de studerende skulle tage stilling til noget, der berørte dem. Nedenstående er et 

eksempel herpå: 

  

Der var derudover afsat en større del af budgettet til at booste opslagene på siden og sørge for, 

at kampagnen derved opnåede så stor en radius som muligt.

Hyppigheden af opslag på facebook-siden ville intensivere op til valgdagen. 

Strategi og facilitering af kampagnen på Twitter

DSF var allerede i besiddelse af en twitter-konto, da kampagnen startede, så vi besluttede, 

kampagnen skulle køre gennem samme profil. 

Vi fandt, at Twitter var en naturlig platform at involvere sig på grundet dens dynamik og 

intensitet. Derudover favner twitter bredt, og mange relevante aktører er til stede. I Danmark er 

der dog stadig en tendens til, at ”twitter-folket” i nogen eller højere grad udgøres af den 

akademiske eller politiske elite, endvidere er Twitter stadig ikke en integreret del af de 

studerendes hverdag i samme grad som eksempelvis Facebook. Alligevel fandt vi det relevant 

at bruge Twitter som en debatskabende platform og til at gå i dialog med politikerne. Endvidere

at sprede budskabet på ægte twitter-manér. Det indebar tweets, der omhandlede “tænk 

uddannelse i din stemme”-statements; live-tweets fra kampagnens aktiviteter og en countdown-

kampagne. 
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Vi besluttede os videre for nogle generelle retningslinjer for, hvordan vi skulle agere på Twitter. 
Det handlede blandt andet om hvornår og hvad, der skulle deles, og hvordan man skulle forhold
sig til debatten på Twitter. En anden vigtig faktor var, at formulere korte men skarpe og 
fængende tweets. Det imødekom vi ved at formulere en håndfuld standard-tweets, der altid 
kunne postes. Følgende tweets er et udpluk heraf: 

1.  @xxxxx Hvordan vil du arbejde for at mindske ungdomsarbejdsløshed fra EP? 
#Voteforeducation #ep14dk #uddpol @Stud.Faellesraad.

2. #epdk14 Bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, mulighed for udveksling og 
uddannelse på dagsordenen i EP? Skriv under #voteforeducation.

3. X dage til EP-valg. Vidste du at der er 5½ mio. unge arbejdsløse i Europa Hvordan løser 
man ungekrisen? #voteforeducation #ep14dk #uddpol.

4. Opråb kandidater #ep14dk! Hvad mener i om uddannelse i EP? 
#voteforeducation#uddpol

Strategi og facilitering af kampagnen på Instagram

Instagram er en visuel platform, der giver brugerne mulighed for at dele redigerede billeder og 

korte film fra deres hverdag eller interesser. Ved at knytte hashtags til sine opslag, kan man 

finde opslag, der ligner eller handler om det, hashtagget indikerer. Det mente vi kunne blive et 

positivt aspekt af kampagnen, da det ville skabe dynamik blandt al teksten.

Før Vote for Education havde DSF ikke erfaringer med Instagram, det var derfor først i 

forbindelse med lanceringen af kampagnen, at der blev lavet en profil for organisationen. Vi 

ønskede, at den skulle have et genkendeligt navn, hvilket endte med DKstudfaellesraad. 
Derudover overvejede vi, hvorvidt det ville være en fordel at koordinere profilen med 

studenterrådene, så de fik adgang i forbindelse med kampagnen og derigennem involvere de 

studerende på en alternativ måde.

I forhold til kampagnen ønskede vi indhold, der først og fremmest rapporterede fra de 

aktiviteter kampagnen var involveret i. Til selve aktiviteterne - en paneldebat for eksempel - 
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ville det da være oplagt at lave korte interviews med kandidaterne og de studerende om deres 

holdninger til EU, til uddannelsespolitik og til at stemme til valget.

Strategi og facilitering af kampagnen på Hjemmesiden

Vi besluttede at lave en selvstændig hjemmeside til kampagnen med eget domænenavn: 

www.voteforeducation.dk. Først og fremmest ønskede vi at sikre domænenavnet til fremtidig 

brug i forbindelse med andre valgkampagner. Det forventer vi vil bidrage til en yderligere 

synlighed og genkendelighed.

Det var oprindeligt meningen, at hjemmesiden skulle fungere som bærende platform, hvorfra 

de andre medier kunne indhente og bidrage til indhold. Dog fandt vi hurtigt ud af, at deling 

mellem medierne var mindst lige så effektivt. Da vi ikke forventede, at der skulle ske en 

egentlig interaktion mellem de besøgende på hjemmesiden, ønskede vi, at hjemmesiden 

primært skulle være informativ omkring kampagnen. For stadig at gøre hjemmesiden 

indbydende, ønskede vi et dynamisk og visuelt layout, der samtidigt var tro mod layoutet på 

DSF’s egen hjemmeside. 

Hjemmesiden indeholder en beskrivelse af kampagnen og dens relevans, ESU’s manifest på 

både dansk og engelsk, aktivitetskalender og kontaktoplysninger. Der er oprettet en blog, hvori 

der er indlæg fra studerende og aktive fra DSF’s ledelse. Derudover findes der en oversigt med 

de kandidater, der havde taget stilling til kampagnen og dens budskaber. For at få 

kandidaternes respons på kampagnen, sendte vi en mail ud til alle de danske kandidater, hvori 

kampagnen og manifestet blev præsenteret. Derudover var der et link til en automatisk mail, 

hvor kandidaterne kunne give deres uddannelsespolitiske holdning til kende, og endvidere om 

de støttede manifestet, var forbeholdne eller uenige med det. Mailen blev fulgt op med et 

opkald, der som oftest resulterede i, at mailen blev gensendt. Svarede kandidaten på mailen, 

blev det til et opslag på hjemmesiden med billede, statement og kontaktoplysninger. Derudover

knyttede vi genveje til kandidaternes opslag, så man kunne sortere efter parti og holdning til 

manifestet. Dette skulle skabe en overskuelig sammenligning for de studerende, der søgte at 

blive klogere på deres kandidater. 

Det var forventet, at man, hver gang der var et nyt indlæg på hjemmesiden, delte det på de 

andre medier, og i det omfang det var muligt, at det blev delt blandt DSF’s netværk - både 

internt men også blandt studenterrådene. 
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Hjemmesiden er opbygget i wordpress, hvilket gør den meget gennemskuelig at arbejde med, 

og hjemmesiden er derfor også oplagt at bruge i fremtidige sammenhænge. 

3. x.i.i.i.i.i Succes og fiasko 

Den virale kampagne var umiddelbart en succes. Den ramte vores målgruppe, de studerende, 

hvor majoriteten er meget aktive - på de sociale medier. Kampagnen var dynamisk, idet de 

forskellige platforme delte hinandens opslag, og man fandt derved både film, billeder, 

blogindlæg og event-opslag på både hjemmesiden og Facebook. I nogen grad blev der også 

delt billeder på Twitter.

Kampagnen formåede også at få EP-kandidaterne i tale, hvilket var en stor succes. Mange 

kandidater brugte kampagnens hashtag efterfølgende og benyttede især Twitter til at debattere 

om uddannelsespolitik på. 

Til gengæld var det et generelt problem, at kampagnen var i tidsnød, og det var derfor fælles 

for de forskellige platforme, at der manglede enten indhold eller publikum. På Facebook gjorde 

det sig gældende, at man kunne købe sig til et større publikum, men derudover var kampagnen 

afhængig af, at de forskellige platforme reklamerede for hinanden ved at dele hinandens opslag.

Succes og fiasko på Hjemmesiden

Hjemmesiden var i teorien en succes. Men på grund af et enorm tidspres, blev dens muligheder

ikke udnyttet til fulde. Den var en succes i den forstand, at den fik et flot og meget dynamisk 

layout i tråd med DSF’s egen hjemmeside og selve kampagnen. Den er endvidere overskuelig at

finde rundt i, og informationer er klare og tilgængelige. Den blev endvidere opbygget på 

rekordtid, hvilket vi var taknemmelige for. Som førnævnt er den opbygget i wordpress, hvilket 

gjorde det nemt for aktive i kampagnen at redigere og poste deri.

 

Desværre blev det hurtigt klart, at vi simpelthen var for sent ude i forhold til at udbygge et stort

nok indhold på hjemmesiden. Det tog for lang tid at indhente blogindslag, og især at få 

kandidaterne til at tilkendegive deres holdning til kampagnen og manifestet. Vi fandt derfor 

ikke at problemet var, hvordan vi rent praktisk agerede på hjemmesiden, i stedet handlede det 

om, at der ikke var tid nok, til at opbygge et indhold der skulle udgøre fundamentet for den 

intensitet og dynamik, som vi ønskede. 
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Succes og fiasko på Facebook

Kampagnens facebookside var ligeledes en relativ succes. Den blev offentliggjort d. 1. maj - 25 

dage før valgdagen og opnåede i løbet af kampagnen 364 likes. Ved det opslag, hvor der var det 

største engagement, talte interaktionen 1.100 personer, der klikkede på opslaget, 

kommenterede, delte eller likede det. Det opslag, der havde den største radius, nåede 29.700 

facebook-brugere. 

Det kom ud på at føre en kort men intensiv kampagne og endvidere hurtigt at skabe et mindre 

men loyalt netværk, der kunne genere et større netværk. Det var meningen, at bl.a. 

studenterrådene på universiteterne skulle udgøre dette mindre netværk. Dog har vi måtte 

erkende, at dialogen med studenterrådene hverken var målrettet eller fyldestgørende nok, og 

derfor var det først sent i kampagnen, at der blev delt et par af opslagene fra Vote for Education.

Dette, finder vi, har været en af flere faktorer der kunne have påvirket kampagnens radius. Til 

gengæld var det en umiddelbar fordel for kampagnen, når DSF’s hovedprofil like eller delte 

opslag fra kampagnens facebookside, da man på denne måde krydsede netværkene.  

Opslagene på siden intensiveredes, jo nærmere vi kom valgdagen. Facebook blev blandt andet 

en platform for at oplyse om aktiviteter ude på universiteterne. Endvidere at dele blogindlæg 

fra hjemmesiden og andre relevante artikler og nyheder. Opslagene handlede primært om at få 

de studerende til i det hele taget at stemme til EP-valget, men også at de skulle tænke 

uddannelse i deres stemme. Det var især små film-interviews med de studerende, der fik 

opmærksomhed fra de studerende, og generelt var det opslag der indeholdt enten film eller 

billeder, der fik den mest positive feedback i form af likes.

Der var afsat et større budget til at booste opslagene på Facebook, så kampagnen nåede ud til 

så stort et publikum som muligt. Der var ikke lavet en strategi for, hvilke opslag der skulle 

boostes eller hvor meget, og det skete derfor ikke systematisk. Vi har derfor efterfølgende 

erkendt, at vi ikke udnyttede denne funktion nok. Set i bakspejlet kunne det godt have været en 

politik, eller retningslinje, på Facebook, at alle opslag skulle boostes mest muligt (med øje for 

budgettet). At vi begrænsede kampagnen på denne måde kom sig nok af, at vi ikke havde 

større erfaring med at køre en kort og intensiv kampagne, og vi havde derfor ikke nogen 

forhåndsviden om, hvilken opmærksomhed denne funktion kunne generere inden for den 

økonomiske ramme. 
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Succes og fiasko på Twitter

På Twitter skulle profilen imødekomme både kvalitetsreformen (i hveŕt fald indtil midt maj) og 

EP-valget, men vi fandt ikke, at det nødvendigvis var en hindring kampagnen. Det omfavnede i 

stedet twitter-dynamikken, hvor der på grund af intensiteten netop er plads til at føre flere 

dagsordner på en gang. Derudover giver twitter mulighed for en live-interaktion blandt twitter-

folket, og i forbindelse med kampagnen udnyttede vi livetweet til at komme i kontakt med 

kandidaterne og vores målgruppe på en alternativ måde. Kampagnen på twitter gik derfor over 

al forventning og resulterede i, at DSF’ profil nu har 100 følgere mere, end den havde pr. 28. 

april. Den har endvidere  lagt grundstenen til en endnu bedre twitter-indsats. Vi har derfor også

forsøgt at give et mere udførligt indblik i, hvad vi fandt succesfuldt på Twitter:

I eksemplet nedenfor har vi forsøgt at stille et åbent spørgsmål for at komme i dialog om 

uddannelsespolitik i EU. Det har resulteret i, at fem har foretrukket vores opslag, og tre har 

retweetet det. Derudover er vi kommet i dialog med en ung vælger. Det afgørende er at 

facilitere en konstruktiv debat, og derfor bliver Silas Markers kommentar fulgt op med et 

uddybende spørgsmål.

I stedet for at være et medie med en meget tydelig envejskommunikation, har vi skabt et rum 

for at debatten kan gå begge veje. Det betyder større inddragelse og en mere politiserende 

kampagne i sin helhed.
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Det var vores klare mål at komme i dialog med EP-kandidater under kampagnen. Erfaringer 

viste, at det mest effektive medie til at opnå det, var twitter. Nedenfor ses et eksempel på en 

dialog om uddannelse og EU. Vores svar i debatten er blevet retweetet af en anden EP-kandidat.

Det betyder, at vores dagsorden også er blevet en dagsorden for EP-kandidaterne.

Et af de ben, som kampagnen støttede på, var EP-kandidaternes velvilje til at skrive under på 

Vote for Education manifestet. Nedenfor ses et eksempel på, at kandidaterne har taget 

manifestet til sig, og bruger det aktivt i kampagnen. Det har været en stor styrke for 

kampagnen.
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Flere kandidater endte med at støtte op om Vote for Education og har aktivt brugt hashtagget 

#VoteForEducation i egne tweets. I eksemplet nedenfor takker vi nogle af kandidaterne for at 

have støtte kampagnen, og de kvittere med at retweete vores opslag, som også minder folk om 

at huske at stemme.

Succes og fiasko på Instagram

At inddrage Instagram som en visuel platform i kampagnen var bestemt en succes. Dog er det 

en snæver måde at sprede kampagnens budskab på, da Instagram ikke omfavner politiske 

budskaber i samme grad såsom Facebook og Twitter. Det kan derfor være aktuelt, at se 

Instagram som et værktøj til at skabe visuelle indblik i kampagnen, frem for en platform hvor 

man ønsker de studerendes opmærksomhed. I forbindelse med Vote for Education-kampagnen, 

blev det efterhånden tydeligt, at mange af de billeder og film der blev lagt på Instagram, blev 

taget med det henseende at de skulle kunne deles på de andre sociale medier. 

Hvis man fortsat vil bruge Instagram som en platform for kampagner, mener vi, det er vigtigt at

have in mente, at billeder og film alene skal kunne omfavne den enkelte kampagne, de skal 

være genkendelige og associerende. 

For DSF som studenterorganisation virker det til gengæld oplagt at lade Instagram blive en del 

af den daglige profil udadtil. Det var da også, hvad profilen blev brugt til, hvilket gav et indblik i

faciliteringen af kampagnen, hos de, der fulgte profilen.

3. xx.i Erfaringer fra Vote for Education til fremtidige kampagnemodeller

Det har været en af kampagnens afgørende momenter, at lære og benytte de erfaringer vi har 

fået til at forbedre organisationens sociale medie-strategi.
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Ved at lave en overskuelig men udførlig arbejdsplan eller køreplan, for de forskellige dele af

kampagnen, holder I jer selv oppe på, hvad i skal nå, hvor, hvorfor og hvordan. Endvidere bliver

det kun lettere at afrapportere og evaluere på jeres erfaringer efterfølgende.

Gennem kampagnen har vi gjort os nogle erfaringer om, hvordan det nemmest kan lade sig

gøre at få politikerne i tale.

 Det er vigtigt at timingen er i orden, hvis man sender et tweet ud kl. 23, er der mindre

sandsynlighed for at politikerne ser det, end hvis man sender det ud kl. 15 en hverdag.

Det samme gør sig gældende for middagstid og lørdage. Det samme gør sig i stor grad

også gældende for de studerende, men her bør man også tage til overvejelse, hvornår

andre medier typisk poster deres opslag. 

 Det kan være en god ide at ’tagge’ de politikere, som man gerne vil have i tale, så virker

det mere personligt. Men tag kun en af gangen, ellers kan det virke som spam.

 Man kan med fordel afslutte tweetet eller opslaget med et spørgsmål  - på den måde er

politikerne (næsten) nødt til at svare. Endvidere opfordrer det også de studerende eller

andre interessenter til at tage stilling til opslaget. 

 Brug få, men konkrete hashtags. Selvom EP-valget havde noget med dansk politik at

gøre, er det mere nøjagtigt at benytte hashtagget #ep14dk i stedet for #dkpol.

Nogle af de samme erfaringer går som nævnt igen, når det kommer til at få de 

studerende/unge/vælgere i tale. Her har det særligt været vigtigt

 at møde de studerende på de platforme de er aktive; Facebook og Instagram

 at bruge få, men konkrete hashtags. 

I det fremtidige arbejde, vil det være en fordel at indtænke brugen af en personlig twitterprofil i

samspil med organisationens egen profil. Twitter er et medie, der er bygget op omkring 

personer og deres særlige politiske profil, stilling og netværk. Det er med andre ord et medie, 

der er bygget op omkring enkeltpersoner, og derfor kan det være svært for en, i den 

sammenhæng, anonym organisation at agere meningsfuldt på Twitter. I fremtidige kampagner, 

kan man med fordel benytte sig af en personlig profil til at skabe debatter og kontakter til 

politikere, og så bruge organisationens/kampagnens profil til at retweete relevante tweets og 

foretrække kandidaters udsagn. Kampagnens profil kan således fungere som et spejl. Det vil 

gøre det nemmere at diskutere direkte med kandidater og holde dem op på 

uddannelsespolitiske spørgsmål, når de ‘kender’ ansigtet bag. 
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I fremtidige kampagner er det vores klare anbefaling, at man satser på, at kampagnen skal køre 

på organisationens primære facebookside. Er dette en mulighed kan man udnytte det netværk, 

profilen allerede har skabt sig. Derudover giver det mulighed for, at kampagnen kan generere et

publikum, der strækker sig ud over det, organisationen normalt henvender sig til. 

I forhold til at inddrage de sociale medier i budgettet, er det også vores klare anbefaling, at man

lægger et budget for den virale kampagne. På Facebook vil det være en fordel, ved en kort og 

intensiv kampagne, at booste alle opslag mest muligt fra dag et. Ved en længere kampagne er 

det muligvis en fordel at lægge en større strategi for først og fremmest at opbygge et solidt 

netværk – både ved socialt medie-samarbejde med lignende netværk, men også ved at booste 

hovedopslagene (de vigtigste opslag, der reklamere bedst for kampagnen). Hvis man arbejder 

med et mindre budget, anbefaler vi, at man fokuserer på at booste hovedopslagene i starten, og 

intensiverer jo tættere på peek-time man kommer. Er der frit slag til gengæld, så boost alle 

opslag mest muligt. Derudover er det en fordel at inddrage genkendelige ansigter i opslagene.  

4. Medlemsorganisationer (MO’er)
4. x Evaluering

Samarbejdet med medlemsorganisationerne, studenterrådene, i forbindelse med Vote for 
Education ønskede vi skulle fokusere på to ting. For det første skulle de være med til at 

arrangere, facilitere og skabe opbakning til aktiviteter ude på universiteterne. For det andet 

skulle de bidrage til at dele den virale del af kampagnen på de sociale medier.

Samarbejdet med medlemsorganisationerne på landets universiteter er rigt på potentiale. Der 

var en delvis forventning til Vote for Education, at kampagnen kunne etablere et bedre og mere 

gensidigt samarbejde mellem DSF og studenterrådene. 

Det viste sig desværre at være en større udfordring. Det viste sig nemlig, at dialogen i løbet af 

kampagnen har været tynget under tidspresset. Derudover at DSF har kørt en anden 

landsdækkende kampagne sideløbende. Til sidst at kampagnen har ligget i mange af de 

studerendes eksamensperiode. 

4. x.i Forventninger 

De overordnede forventninger til samarbejdet med studenterrådene var at sikre de bedste 

rammer for, at de studerende blev klædt på til at tænke uddannelse ved deres stemmeafgivning 

til Europaparlamentsvalget. Disse forventninger blev samlet i køreplanen: Tour de Universitet, 
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der kort sagt gik ud på at sikre Vote for Educations tilstedeværelse på universiteterne i løbet af 

valgkampen. Endvidere at gøre DSF til medkoordinator på universiteternes valgaktiviteter.  

Endvidere ønskede vi, at samarbejdet mellem studenterrådene og DSF skulle styrkes gennem 

positiv og konstruktiv dialog, hvilken begge partere ville kunne drage fordel af ved fremtidige 

samarbejder. 

4. x.i.i Målsætninger 

På baggrund af vores forventninger til samarbejdet nedskrev vi flere målsætninger og 

forventede outputs i køreplanen. På et lavere niveau handlede samarbejdet om den rent 

praktiske facilitering af kampagneaktiviteter ude på universiteterne. På et mere overordnet 

niveau at forme et egentlig kampagnesamarbejde mellem DSF centralt og studenterrådene, 

som begge parter kan drage fordel af i fremtiden. 

Vi forventede blandt andet, at Vote for Education ved kampagnens afslutning havde været 

repræsenteret ved minimum syv arrangementer på universiteterne i Danmark. Derudover var 

det en målsætning, at kampagnen fik en geografisk spredning, der strakte sig over hele landet. 

Det var også en målsætning at opbygge en sådan dialog, kontakt og samarbejde med 

studenterrådene i forbindelse med kampagnen, at det kunne medvirke til et mere konstruktivt 

og effektivt samarbejde i fremtiden. Det skulle ske igennem, men også bidrage til, at flere af 

studenterrådene fremover bidrager til virale kampagner.  

De to målsætninger var gensidigt afhængige i den forstand, at vi forventede, at et godt 

samarbejde ville resultere i en god facilitering af kampagnen. 

4. x.i.i.i Kampagnens planlægning 

Selve planlægningen af kampagnen blev struktureret gennem en arbejdsplan, hvor 

arbejdsopgaver og ansvarspersoner blev fordelt. Det indebar en oversigt over universiteterne, 

informationer på studenterrådets kontaktperson, status på aktiviteter på universiteterne og 

deres indsats på de sociale medier. Der blev i forbindelse med planlægningen lavet en 

aktivitetsplan, der samlede aktiviteterne for, eller på, alle universiteterne i en overskuelig 

oversigt.

På denne måde sikredes, at de aktive i kampagnen var opdateret på samarbejdet. Der blev 

løbende evalueret på aktivitetsplanerne. 
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4. x.i.i.i.i Strategi og facilitering 

De indledende skridt til samarbejdet gik ud på at kortlægge, hvilke(n) kontaktperson/-er i 

studenterrådene, vi kunne koordinere vores indsats med i forbindelse med kampagnen. 

Derefter ønskede vi at afdække gensidige forventninger til kampagneforløbet. Det kunne 

blandt andet handle om, om der i forvejen var sociale eller faglige arrangementer på 

tegnebrættet, som Vote for Education kunne deltage i, bidrage til eller facilitere. Derudover om 

der var alternative arrangementer, kampagnen-teamet kunne tage ansvar for at arrangere eller 

hjælpe til med. Til sidst ønskede vi en forventningsafstemning for det enkelte studenterråds 

eget engagement på de sociale medier, og hvorvidt de havde mulighed for at tage del i at 

hjælpe den virale kampagne på vej. 

Nedenstående viser et eksempel på, hvordan vi skabte overblik over disse informationer: 

Forventningsafstemningen blev faciliteret af aktive fra kampagneteamet, der i forvejen havde 

en god dialog med det enkelte studenterråd. I forlængelse heraf blev den aktive også 

ansvarsperson for at vedligeholde og følge op på dialogen med studenterrådet. 

Forventningsafstemningerne mm. blev rapporteret via logbøger, der opsummerede pointer og 

aftaler fra møder med kontaktpersoner fra studenterrådene. Et eksempel herpå kan være fra da 

Maria holdte et møde med sin kontaktperson fra RUC, om den paneldebat de var ved at 

arrangere: 
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Formålet med logbøgerne var et forsøg på at sikre, at de aktive i kampagnen løbende ville både 

afrapportere og holde sig opdateret med, hvad der skete rundt omkring. Senere har det også 

bidraget til evalueringen af samarbejdet.

Aktivitetsoversigter mm. blev typisk opdateret umiddelbart efter møderne, hvilket var med til at

skabe et overblik over, hvorvidt vi nåede vores målsætning med at dække universiteter i hele 

landet. Nedenstående skema viser for eksempel en oversigt over, hvilke aktiviteter Vote for 
Education var repræsenteret ved og hvornår: 

Ovenstående skema viser tydeligt, at de aktive kræfter blev lagt i sidste del af valgkampen. 

Kræfterne blev sådan fordelt, for at imødekomme en anden kampagne DSF kørte i en del af 

samme periode som Vote for Education. Derudover forventede vi, at det ville være lettest at 

skabe opmærksomhed om valget blandt de studerende i ugen umiddelbart op til valgdagen, 

hvor emnet er mest aktuelt og har fået mest plads i mediebilledet.
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Aktive fra DSF’s ledelse og Internationale Gruppe tog på Tour de Universitet og informerede de

studerende om EP-valget og de uddannelsespolitiske problemstillinger, der var relaterede 

dertil. Der blev i løbet af kampagnen arrangeret og afholdt flere forskellige typer af aktiviteter 

såsom enten større debatarrangementer, fredags- og torsdagscafeer og kaffeevents, som også 

tidligere er nævnt. 

Derudover sørgede de aktive i løbet af Tour de Universitet for, at der blev hængt plakater op på 

uddannelsesinstitutionerne, og at der blev delt flyers og merchandise ud til de studerende. For 

at have et ekstra trækplaster lejede vi i forbindelse med kampagnen en ladcykel, fra hvilken vi 

uddelte kaffe, men som også fungerede som transportabel reklamesøjle og i samme anledning 

gjorde reklame for paneldebatterne.

4. x.i.i.i.i.i Succes og fiasko 

Der har fundet en dialog sted med alle medlemsorganisationerne i løbet af kampagnen. Som 

det giver udtryk for i ovennævnt aktivitetsplan, kom Vote for Education rundt alle de store 

uddannelsesinstitutioner - på flere af dem adskillige gange til forskellige arrangementer. Det 

viste sig, at de fleste ønskede at tage del i Vote for Education, et enkelt universitet undtaget, 

men at de aktive i studenterrådene følte sig begrænset af enten eksamener eller var udmattede 

efter det engagement, de havde lagt i den sideløbende nationale kampagne, der blandt andet 

også involverede faciliteringen af en demonstration. 

Dog finder vi, at idet Vote for Education i løbet af kampagnen har fået mulighed for at være 

repræsenteret på så mange uddannelsesinstitutioner og har været i kontakt med så mange 

studerende, som ovennævnte aktivitetsoversigt giver udtryk for, da har samarbejdet med 

medlemsorganisationerne bestemt været en succes. Til gengæld må vi dog indrømme, at 

aktiviteterne primært er blevet faciliteret af de aktive kræfter fra DSF. Undtagelser har været 

ved større arrangementer, som det lokale studenterråd har været primus motor for, og hvor DSF

er kommet ind som en hjælpende hånd, og hvor vi har kunne bidrage med relevante og 

informative flyers og merchandise. Det har selvfølgelig været begrænsende for kampagnens 

radius og engagement, men det har ikke været afgørende. Det har i stedet velviljen fra DSFs 

side til at facilitere kampagnen og repræsentere den på landsplan. Sat en smule på spidsen kan 

det “manglende” samarbejde med MO’erne have øget engagementet hos kampagneteamet, da 

succeskriteriet i højere grad afhang af, at DSF var repræsenteret på uddannelsesinstitutionerne.

Til gengæld er vores fornemmelse, at det har givet MO’erne positive associationer med DSF, at 

det er en organisation, der ønsker at hjælpe sine medlemsorganisationer og kan bidrage i 
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samarbejder om for eksempel større kampagner som Vote for Education. Fremadrettet bør der 

tænkes i at have mere af denne slags samarbejde - eksempelvis i forbindelse med 

universitetsvalgene.

Samarbejdet med MO’erne var også en del af strategien for de sociale medier. Herunder galt det

om at få dem til at involvere sig i den virale kampagne. Det kunne ske i højere eller mindre grad

men handlede primært om, at få studenterrådene til at dele og like kampagnens opslag og 

budskaber. Endvidere opfordrede vi til, at MO’erne brugte kampagnens layout på deres profiler 

og til deres aktivitetsinvitationer og opslag. Det har været vores fornemmelse, at de sociale 

medier er en svær platform fra den ene dag til den anden at skabe et samarbejde på. Efter vi 

havde været i dialog med de fleste MO’er i hvert fald en gang, blev en modificeret køreplan for 

de sociale medier sendt ud, så de kendte til vores strategi og fik en fornemmelse af, hvad vi 

ønskede at samarbejde om. Der var ingen respons på køreplanen, og der blev i forlængelse 

deraf ikke taget kontakt til MO’erne, der direkte omhandlede køreplanen eller engagementet på

de sociale medier. I stedet gjorde de kampagneaktive opmærksom på de sociale medier, når de 

besøgte studenterrådene på universiteterne. 

Det er ikke umiddelbart muligt at pege på, hvad der har været afgørende for MO’ernes 

samarbejde, eller manglende samarbejde, på de sociale medier. Men i et kritisk perspektiv på 

vores egen tilgang til MO’erne, burde kampagnen først og fremmest have fulgt op på den mail, 

der blev sendt ud, og endnu bedre havde det været, hvis der var blevet afsat tid til at møde 

MO’erne på universiteterne for sammen at blive enige om en strategi, der fungerede til begges 

fordel. At dette ikke skete har meget simpelt været på grund af mangel på tid.  

I sammenhæng med dette er det internt i kampagneteamet blevet diskuteret, hvorvidt det har 

haft en indflydelse på samarbejdet, at DSF ikke tidligere har været en tung 

kampagneorganisation, og at det derfor i højere grad handler om, at MO’erne skal vende sig til 

den nye organisationsstruktur, endvidere at forholdet mellem DSF og MO’erne skal omfavnes 

på en ny måde, hvor organisationerne ser hinanden som en samlet helhed. På sin vis var det 

også det, vi ønskede, ved at inddrage MO’erne i faciliteringen af Vote for Education på 

uddannelsesinstitutionerne – ligeledes på de sociale medier – at man kunne afsøge fælles 

interesseområder, og afstemme hvilke styrker, svagheder og forventninger MO’erne havde i 

deres studenterråd relativt til, hvad DSF kan tilbyde dem og tillade sig at forvente af dem. 
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På baggrund af samarbejdet mellem Vote for Education og medlemsorganisationerne, er det 

vores klare anbefaling, at man i fremtiden fra DSF's side lægger et engagement i at involvere 

MO’erne i de kampagner, man ønsker de skal være en del af. Først og fremmest ved en 

forventningsafstemning, hvor man får kortlagt landet over, hvad det enkelte studenterråd bærer

på af kræfter og engagement – kan DSF være med til at styrke et svagt studenterråd? Endvidere

involvere dem i kampagnen fra starten, eller så tidligt som muligt, så de er med til at idéudvikle

og beslutte hvordan kampagnen skal faciliteres. Der er massere af good will at indhente, ved 

også at hjælpe MO’erne ude på universiteterne med i praksis at facilitere eller udarbejde de 

kampagner og missioner, de selv sætter sig for. Ligeledes vil det være en fordel for både DSF og

dets medlemsorganisationer at udarbejde en fælles strategi for, hvordan man ønsker at hjælpe 

hinanden på de sociale medier. 

Der har ikke været en efterfølgende evaluering med studenterrådene vedrørende samarbejdet 

om Vote for Education. Det er meget beklageligt, men forhåbentlig kan man henvise til 

kampagnen i fremtidige samarbejder og blive enige om, hvad man kan gøre bedre i relation til 

førnævnte forventningsafstemning. 

5. EP-kandidater

5. x Evaluering

Arbejdet med EP-kandidaterne kunne med fordel have startet langt tidligere, end det var 

tilfældet, da det viste sig meget tidskrævende at researche alle kandidaterne for både at 

afdække deres interesser og holdninger til studenterpolitisk relevante emner samt deres 

kontaktoplysninger. 

5. x.i Forventninger

Vi forventede, at dialogen med EP-kandidaterne ville bidrage til en bedre oplysning for de 

studerende om de politiske holdninger til deres uddannelser i EU. Endvidere ønskede vi at 

kridte banen op for et godt samarbejde, med de kandidater der efterfølgende ville sætte sig i 

relevante udvalg. 
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5. x.i.i Målsætninger

DSF ønsker som den primære studenterpolitiske organisation i Danmark, at have en finger på 

pulsen overalt, hvor uddannelsespolitiske beslutninger finder sted. På baggrund af dette blev 

det vores målsætning, at få flest mulige kandidater i tale i løbet af valgkampen, og skabe en 

kontakt til den enkelte kandidat, der gjorde det muligt efterfølgende at følge op på deres 

arbejde i parlamentet. 

I forbindelse med den internationale dialog og fremtidige samarbejde med den europæiske 

studenterorganisation, ESU, var det også vores målsætning, at vores kontakt til de danske 

medlemmer af EP ville give os en stærk stemme i samarbejdet med ESU.

5. x.i.i.i Kampagnens planlægning 

Det var oprindeligt planen at nå at etablere en personligt målrettet kontakt til alle de 

kandidater, der var særligt interessante - det vil sige de politikere, der havde noget 

studenterpolitisk relevant som mærkesager. Det galt typisk de mest kendte profiler, de helt 

unge kandidater samt dem, der på den ene eller anden måde havde forbindelser til, eller velvilje

over for, studenterbevægelsen eller vores holdninger. De interessante kandidater blev udvalgt 

fra alle dele af det politiske spektrum, hvilket var vigtigt for, at DSF ikke skulle kunne beskyldes

for at være partipolitiske.  Grundet den meget snævre tidsramme lykkedes det ikke at skabe en 

personligt målrettet kontakt til alle de interessante kandidater. Det lykkedes primært med de 

kandidater, der deltog i arrangementer, hvor man kunne henvende sig til dem ansigt til ansigt, 

samt de kandidater der responderede på vores aktiviteter på de sociale medier. Nogle 

kandidater reagerede også meget positivt på en personlig mail - dette var primært de yngre 

kandidater. 

5. x.i.i.i.i Strategi og facilitering

Der blev sendt en ens mail ud til alle kandidater med en opfordring til at bidrage med indlæg til

hjemmesiden. Tanken med dette var at gøre kandidaterne opmærksomme på Vote for 
Education, og at vise at studenterbevægelsen er opmærksom på, hvordan 

uddannelsespolitikken udvikler sig, også i EU. Via mailen blev kandidaterne også sat i 

forbindelse med vores hjemmeside, hvor de fik mulighed for at ’poste’ deres holdning til 

uddannelsespolitik i EU ved hjælp af en automatisk genereret mail.   

De kandidater, der ikke besvarede mailen, blev fulgt op med et telefonopkald. Mange havde 

ikke været opmærksomme på mailen, det var blevet frasorteret som spam, eller kandidaten 

havde glemt at svare på den. Derfor endte det som oftest med, at vi efter en samtale gensendte 

mailen, med en opfordring til at komme med et indlæg om deres holdninger. 
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Strategi for opfølgning på EP-kandidater

På Folkemødet var der en del anledninger til at møde de forskellige indvalgte og skabe grobund

for en fremtidig dialog. Det primære mål var at få lavet aftaler om, at de vil holde DSF opdateret

på politiske emner, og at DSF må kontakte dem med henblik på et fortsat kontinuerligt 

samarbejde. En samtale der slutter med “Det sender jeg dig lige en mail omkring, når jeg 
kommer hjem” eller “Så ringer jeg lige og aftaler et møde engang efter sommerferien” medfører 

en markant øget sandsynlighed for, at folk efterfølgende besvarer ens emails. Der bliver via 

mail og/eller telefon fulgt op på indvalgte fra alle partier med henblik på at afdække, hvad de 

kommer til at arbejde med. Endvidere for at skabe en mulighed for løbende kontakt til dem, der 

kommer til at arbejde med noget særligt relevant. Alt efter, hvordan den fremtidige dialog med 

kandidaterne og MEP'erne går, vil erfaringer fra det arbejde kunne bruges i det fremtidige 

arbejde med at skabe nye kontakter og samarbejder mellem DSF og forskellige interessenter. 

Desuden opfordres der i mailen til, at de selvfølgelig alle sammen er velkomne til at kontakte 

DSF for informationer eller input i forhold til emner af studenterpolitisk relevans. Dette gøres 

både for en god ordens skyld og for at sende et signal om, at vi er en organisation der er 

interesseret i at være involveret i den slags processer. Flere af de indvalgte har i skrivende 

stund svaret positivt på disse henvendelser. 

5. x.i.i.i.i.i Succes og fiasko

En stor udfordring for at skabe en positiv kontakt til EP-kandidaterne, var det tidspres der også 

havde domineret resten af kampagnen. 

I forbindelse med planlægning af kampagnen, nedskrev vi ikke en køreplan for en strategi for 

samarbejdet med EP-kandidaterne. Det havde muligvis gjort en egentlig lobbyproces mere 

realistisk, for set i bakspejlet er vi nok blevet overraskede over, hvor svært det er at gå i dialog 

med en politiker, der befinder sig midt i en valgkamp. Dog har vi stadig kunnet drage 

erfaringer af dette, og den vigtigste er at holde en løbende dialog – at følge op. For kandidaterne

sletter deres mail, og de glemmer aftaler om indlæg mm.. 

I et oplæg hos ESU anbefalede en MEP assistent, at hvis man ønsker at få kontakt til MEP’erne, 

skal man formulere en kort mail med uddybende informationer i en vedhæftet fil. Mailen skal 

man så følge op på med en opfølgende opringning efter en uge. Det vil, som vores erfaring 

også viste os, oftest resultere i, at mailen skal gensendes. Til gengæld øges sandsynligheden for

et svar markant. 
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Mød kandidaten hvor hun eller han er   
- Det er en god ide at møde folk rent fysisk. 

- Man skal tale sig ind på, hvorfor det er relevant for den enkelte kandidat at tale med en 

(f.eks. er det typisk for kandidater fra DF og N at gå op i at EU ikke skal bestemme for 

meget over noget som helst, herunder uddannelse. Soc.dem. og SF går op i at gøre noget

ved ungdomsarbejdsløsheden, De Radikale og Venstre går op i mobilitet og er derfor 

glade for ERASMUS mv.

 
- Få kontakt til kampagnekoordinatoren eller rådgiverne, så er det nemmere at trænge 

igennem til politikerne.

- Få åbnet for en dialog med de danske MEP, der laver noget relevant for studenterpolitik. 

Få dem til at tale mere åbent med de studerende om deres holdninger. 

- Når man først har gjort opmærksom på, at man er relevant, er de indvalgte egentlig 

meget søde til at gide snakke med en.

- Det var positivt at få skabt en lidt anderledes form for kontakt til politikerne via et 

“fælles projekt” om at vise deres holdninger frem - det er de tilbøjelige til at være 

positive overfor, da det tjener deres egen sag. Meget positivt at f.eks. kandidater fra 

ungdomspartierne KU, VU og DFU, hvor der ellers historisk har været stærk tradition for

at være kritisk over for studenterbevægelsen, har været så samarbejdsvillige og udtalt 

sig positivt.

- Der var en udfordring med, at nogle kandidater skrev under på manifestet via ESU’s 

hjemmeside, men ikke offentliggjorde det og ikke reagerede på henvendelser om det, så 

de ikke kom op på vores hjemmeside. Det kunne man måske have brugt mere energi på 

at følge op på med telefonopringninger.
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6. European Students Union - Det internationale 
samarbejde i forbindelse med kampagnen
Beretning

I november 2013 blev European Students Unions medlemsorganisationer enige om et manifest, 

der skulle synliggøre de europæiske studenterorganisationers holdninger til relevante politiske 

emner på et europæisk plan. Derudover skulle det blive et redskab til at få politikerne i tale og 

få dem til at forholde sig til de konkrete emner manifestet italesatte. Manifestet følger 

beretningen. 

På baggrund af manifestet formulerede ESU en kampagne i forbindelse med det da kommende 

EP-valg. Formålet var at få politikerne i tale og forpligte dem til at forholde sig 

uddannelsespolitik i EU. Kampagnen hed Vote for Education, og det var denne ramme, DSF 

besluttede sig for at arbejde under i forbindelse med egen EP valgs-kampagne. 

Det var en udfordring at udbrede manifestet i den tid, den danske Vote for Education-
kampagne kørte. Til gengæld var der mange positive oplevelser i forbindelse med både 

politikere og de studerende – se forrige afsnit om samme. 

Ved den rent praktiske facilitering af kampagnen i samarbejde med ESU, var det blandt andet 

via aktiviteter på de sociale medier, de to organisationer blev sat i forbindelse med hinanden. 

Det skete ved at vi ”taggede” hinanden i opslag og delte hinandens indhold og dermed 

synliggjorde, at studenterorganisationerne har fælles interesser med studerende på tværs af 

landegrænser, som EU skal tage højde for. Dette er ikke gået så godt som forventet, da ESU ikke

har været så stærke på de sociale medier som forventet. Det er dog lykkedes til en vis grad, og 

det er gået ind i en positiv udvikling med mulighed for, at vi i fremtiden i højere grad kan have 

et godt samarbejde på de sociale medier på tværs af ESU’s medlemsorganisationer.

Oprindeligt var planen, at ESU’s hovedtovholder på kampagnesamarbejdet, via mails løbende 

skulle holde medlemsorganisationerne opdaterede på, hvad vi kunne hjælpe ESU med, og hvad 

de næste skridt i de fælles dele af kampagnen var. Beklageligvis skete dette kun enkelte gange, 

hvor der for eksempel kom en mail med forslag til tweets, som man kunne sende ud. DSF 

besvarede alle mails og indgik konstruktivt i arbejdet, men prioriterede ikke at følge mere op på

det, de der ikke var en reel dialog om det. Vi prioriterede derfor i højere grad at lægge kræfter i 

de nationale dele af kampagnen, hvilket også viste større succes og dynamik.
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For alligevel at inddrage ESU i vores nationale kampagne, ønskede vi at inddrage ESU’s 

forretningsudvalg ved bidrag med relevant viden og sparring i forhold til de konkrete 

politikområder i kampagnen. Det førte blandt andet til et blogindlæg til hjemmesiden skrevet af

et forretningsudvalgsmedlem i ESU. Dog udnyttede vi ikke ESU’s ”ekspertviden” så meget, som

vi havde forventet var muligt. Dette skyldtes primært, at prioriteringen af kampagnen fra ESU’s 

side var meget svingende, særligt i forbindelse med et internt kampvalg op til ESU’s 

generalforsamling, som lå midt i kampagneperioden.

Ved at spille en aktiv og konstruktiv rolle i ESU’s kampagneaktiviteter, samt ved at synliggøre 

vores egen nationale kampagne mest muligt over for ESU, var det forventningen, at DSF ville 

kunne sætte sig i et godt lys over for resten af ESU. Dette er i høj grad lykkedes, idet DSF er 

blevet positivt bemærket fra flere sider. Vi er blevet bedt om at holde oplæg om 

kampagnearbejde under European Students’ Convention og er blevet omtalt positivt i ESU-

opslag, blandt andet på Twitter. DSF har helt fra starten været med til at forme ESU’s kampagne,

idet Pernille Høj var en del af kampagnestyregruppen. Det har været en god prioritet. Generelt 

lader det til at være en god prioritet at sætte DSF-aktive i ESU-arbejdsgrupper, da det både 

giver os en mulighed for at præge det konkrete arbejde og er med til at vise DSF som en 

organisation, der går konstruktivt ind i ESU-samarbejdet.

Manifest, oversat fra engelsk af DSF’s internationale gruppe: 

1. Finanskrisen er ingen undskyldning for at skære i uddannelsesbevillinger! Gratis uddannelse,

offentlig finansiering og støtte til studerende (i Danmark i form af SU’en) skal garanteres, for at 

sikre reel lige adgang til og understøttelse af uddannelse for alle – uanset baggrund.

Jeg forpligter mig på at sikre uddannelse mod nedskæringer.

2. Unge og studerendes frivillige arbejde understøtter og forbedrer deres aktive deltagelse i 

samfundet. Europæiske ungdoms og studenterorganisationers arbejde skal støttes i EU’s 

budget både med operationelle og projektbaserede midler. 

Jeg forpligter mig til at bevare de operationelle midler til ungdoms og studenterorganisationer i 
EU’s budget.

3. Mobilitet og samarbejde er grundlaget for et succesfuldt Europa og skal være en mulighed 

for alle europæiske studerende. ERASMUS+ er det primære mobilitetsprogram i EU. 
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Jeg forpligter mig til at arbejde for en solid og stabil finansiering af programmet og øgede 
midler til mobilitet.

4. Europa er multikulturel og divers. Et racistisk samfund begrænser egne ressourcer og truer 

befolkningens sikkerhed og velvære. 
Jeg forpligter mig på at fordømme enhver form for racisme, diskrimination og hate speech.

5. Dimittendarbejdsløshed er et europæisk problem og kræver kollektiv handling. Videregående

uddannelser er et centralt element for den økonomiske stabilisering, som er under vej i Europa. 

Endvidere er det essentiel for samfundets udvikling. Alle europæiske dimittender skal have 

mulighed for at finde godt og relevant arbejde indenfor deres felt. 
Jeg forpligter mig på at skabe øget opmærksomhed på problemet og aktivt arbejde for en 
bæredygtig jobskabelse i Europa.

6. Jeg forpligter mig på at sikre en bred og kritisk evaluering af ERASMUS+ lånegarantien for 
kandidatstuderende inden 2018, med særlig opmærksomhed på lånesystemets langsigtede 

sociale konsekvenser. Den Europæiske Studenterunion, ESU, skal inddrages som en 

kerneinteressent i evalueringen.

7. Internationale studerende bidrager i høj grad til kvaliteten af videregående uddannelser. 

Europæiske uddannelser og europæiske samfund får værdifulde perspektiver fra studerende fra

lande udenfor EU/EEA området. Desværre udsættes de ofte for diskrimination, specielt i form 

af højere brugerbetaling. 

Jeg forpligter mig på at sikre ligebehandling for studerende fra lande udenfor EU og på at sikre 
at forbedre procedurer for visa og opholdstilladelse for studerende og forskere.

8. Den Europæiske Union bygger på absolutte og almenmenneskelige grundværdier som frihed

og lighed. 

Jeg forpligter mig på at forsvare og opretholde ligebehandling af alle mennesker og støtte 
lovgivning, der har til formål at forbedre repræsentationen af underrepræsenterede eller 
minoritetsgrupper inden for de videregående uddannelser.

9. Jeg forpligter mig på at arbejde for øget gennemsigtighed angående, hvordan beslutninger 

vedrørende videregående uddannelser træffes. Studerende og studenterorganisationer skal 

være ligeværdige partnere i beslutningsprocesserne. 

Jeg forpligter mig på at arbejde for at etablere en fortsat dialog med studenterrepræsentanter 
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og på at støtte studerendes frie deltagelse i enhver beslutning angående studerende og de 
videregående uddannelser.

10. Uddannelse er ikke blot en vare! 

Jeg forpligter mig på at modarbejde politik og sprogbrug der reducerer videregående 
uddannelser til en simpel handelsvare, og jeg anerkender de multifacetterede formål, som 
videregående uddannelser tjener.
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