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I Haderslev Kommune betyder samskabelse mere end 

blot en offentlig og formel inddragelse af borgerne. I 

samskabelsesprocessen vil Haderslev Kommune gennem 

inddragelse af frivillige borgere og foreningslivet sikre, at 

den enkelte borgers velfærd, relationer og ressourcer er i 

centrum. Samtidig vil de indsamle nye forslag og ideer fra 

de frivillige. Gevinsten er mere tilfredse borgere, som i 

samarbejde med kommunen samskaber et lokalsamfund 

på deres egne præmisser. Haderslev Kommune møder 

også udfordringer undervejs og påpeger, at der er lang 

vej endnu, før de kan sige, de er i mål.  

Af Tanja Ryberg Jensen og Kevin Milter Ladegaard, Institut for 

Relationspsykologi 

Nye velfærdsanalyser erkender, at kommunerne ikke  - som 

hidtil antaget - kan sikre borger- og personaletrivsel ved hjælp 

af tidligere mål- og metodestyringsmodeller som New Public 

Management. Flere og flere kommuner er derfor begyndt at 

anvende begrebet “samskabelse” eller "relationel velfærd", når 

de igangsætter nye kommunale projekter. Det har dog på 

nationalt plan vist sig, at der stadig er en vis mangel på 

risikovillighed i forbindelse med de såkaldte samskabelses-

projekter. Forskning har dokumenteret, at kommunerne er 

tøvende med at give magten fra sig, og foreningslivet er 

tøvende med at indgå i samskabelse.  

Artikel 

Samskabende relationer mellem 
kommune, professionelle og frivillige 
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I Haderslev Kommune søger de at komme 
ud af den traditionelle tænkning om 
kommunen som myndighedsfunktion. 
Tidligere har kommunen ydet service-
velfærd, dvs. velfærd, hvor de 
økonomiske ydelser kommer fra en aktiv 
afsender til en passiv modtager. I stedet 
er kommunen begyndt at tænke 
relationel velfærd, hvor velfærd bliver 
noget, kommunen og borgerne aktivt 
skaber sammen. Det er heri 
samskabelsesprojektet ligger. 

Charlotte Scheppan, direktør for Voksen- 
og Sundhedsservicesektoren i Haderslev 
Kommune, har grebet samskabelse med 
stor nysgerrighed og sat fokus på 
mulighederne for både at styrke den 
eksisterende tradition for samarbejde og 
aktivt medborgerskab og samtidigt 
tænke nyt, hvor samskabelse kan 
forbedre hverdagen for både borgere, 
ansatte og frivillige:  

“Før, når vi lavede sundhedspolitikker, 
præsenterede vi jo 40 sider glitterpapir, 
og alle klappede i hænderne, og så gik 
vi hjem. Så kunne vi efter et par år tage 
den frem, og så var der næsten ikke 
sket noget. Nu har vi jo fået en masse 
frivillige ambassadører for vores 
politikker, som gør, at de bliver omsat til 
liv i hverdagen, der hvor borgerne 
færdes. Det gjorde det bestemt ikke 
tidligere.”

Borgernes perspektiv som mennesker 
Ifølge Haderslev Kommune er et vigtigt 
omdrejningspunkt i samskabelses-
processen synet på borgerne.

Charlotte Scheppan påpeger i den 
forbindelse, at det handler om at tale om 
mennesker, snarere end borgere eller 
brugere, og at de derfor heller ikke har 
lavet en ny handicappolitik, men en 
politik for mennesker med handicap. 

Det er imidlertid ikke kun den kommunale 
italesættelse af mennesket, der er 
ændret, men også styringen af de 
økonomiske midler. Hvor formålet med de 
økonomiske puljer tidligere har været 
kommunalt fastlagt på forhånd, tildeles 
beboerforeningerne nu fx en pose 
penge, som de får ansvar for at forvalte 
demokratisk i lokalfællesskabet. Det 
kaldes borgerbudgettering, og her bliver 
det op til borgerne at vurdere, hvordan 
de økonomiske midler skal bruges. Og 
ifølge Charlotte Scheppan har det en 
positiv effekt for samskabelsesprocessen 
såvel som for den generelle trivsel: 

“Der bliver leveret en masse energi 
og en masse arbejdskraft, som vi 
aldrig ville kunne betale os ud af, 
men vi får jo også bare nogle rigtig 
tilfredse borgere.” 

I Haderslev er der gode erfaringer med at 
inddrage borgerne i de forskellige 
kommunale politikker. Dette gælder fx 
udformningen af den nye politik for 
mennesker med handicap, hvor borgerne 
og foreningerne, med et vist økonomisk 
råderum, selvstændigt har etableret et 
fritids- og aktivitetstilbud til handicappede 
og andre borgere. Borgernes viden, 
erfaring og ressourcer bliver således et 
vigtigt led i udformningen af velfærds-
løsninger på specifikke områder.
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Samskabelse er for alle 
Samskabelsesprocessen har dog heller 
ikke været uden bekymrede røster. Der 
har fx været en naturlig skepsis blandt 
nogle af de professionelle plejepersonaler, 
som har frygtet, at samskabelse er en 
spareøvelse, hvor de bliver gjort 
undværlige og mister deres arbejde. 

Fællestillidsrepræsentant i Haderslev 
Kommune, Lise Boiskouv Pedersen, 
påpeger, at der for at imødekomme 
denne skepsis kan være brug for mere 
end blot dialog. Hun uddyber, at der kan 
være et behov for at tage ud og se 
steder, hvor samskabelsen fungerer, og 
ikke mindst hvordan det fungerer de 
pågældende steder. Ligeledes er det 
centralt, at medarbejderne har en 
Fællestillidsrepræsentant, som de kan gå 
til, og at de frustrationer, der måtte opstå, 
bliver taget alvorligt. På den måde 
undgås det også, at medarbejderne, i 
frygt for at blive undværlige, påtager sig 
for mange opgaver og for meget ansvar, 
før de tør bede om hjælp. 

Lise Boiskouv Pedersen understreger, at 
samskabelsen kan være med til at øge 
livskvaliteten blandt både medarbejdere, 
borgere og frivillige, uden at 
medarbejderne mister deres faglighed 
eller fjerner fokus fra borgernes behov: 

“Mange tiltag kan godt realiseres, hvis 
bare man er lidt kreativ. Vi når længst, 
hvis vi har borgeren i midten, og så er vi 
måske ti samarbejdspartnere omkring, 
som kan trække på hinandens 
ressourcer. På den måde bliver den 
enkelte handleplan borgerens, og ikke 
vores som tidligere.”

I tråd med ønsket om at få samskabelse til 
at fungere for alle personalegrupper i 
Haderslev er der behov for at skabe et 
vedvarende engagement og drive hos 
medarbejderne. Det skal sikre, at den nye 
tilgang til arbejde og frivillighed bliver en 
integreret del af medarbejdernes 
hverdag, også når den enkelte leder ikke 
umiddelbart er til rådighed, og 
konsulenterne ikke er til stede længere.  

Lise Boiskouv Pedersen forklarer, at 
drivkraften først og fremmest bør ligge hos 
ledelsen og direktionen, som skal klæde 
deres ledere på til at varetage den 
opgave, det er at være lyttende, 
anerkendende og deltagende overfor 
forslag fra kontaktpersonerne. 

Dette drive og engagement eksisterer 
allerede på nogle områder, særligt blandt 
de frivillige i foreningerne og de 
kommunale instanser, som længe har haft 
et etableret og velfungerende 
samarbejde.  

Det nye i samskabelsesprocessen bliver 
dermed en styrket samskabelse med 
foreningslivet og i nogle tilfælde 
erhvervslivet samt mobiliseringen af de 
frivillige uden om foreningerne. Det 
betyder, at Haderslev Kommune bliver i 
stand til at trække på så mange 
ressourcer i samfundet som muligt.  

Som Dorte Nørregaard, udviklingsleder i 
Center for Frivilligt Socialt Arbejde, 
udtrykker det, kan det lige såvel være 
mødregruppen, der tager deres babyer 
med op på plejehjemmet, som det kan 
være etableringen af et nyt cykelhold.
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Og netop dét er ifølge Lise Boiskouv 
Pedersen essensen i 
samskabelsesprojektet: 

“Der er brug for alle, og jeg kan godt 
lide tanken om, at vi har brug for alle 
dem, der kan i dagens Danmark.” 

Samarbejde og samskabelse er en 
fornyelse af den danske velfærd, men 
hele tanken om at velfærd har brug for, 
at alle borgere er medborgere - at der er 
brug for alle, som Lise Boiskouv Pedersen 
formulerer det - ligger dybt i de 
skandinaviske velfærdssamfund. Det 
fortæller Jonas Norgaard Mortensen, som 
er direktør i Institut for Relationspsykologi. 

"Norden er internationalt anerkendt for 
det aktive medborgerskab. Det 
menneske- og samfundssyn, som 
engagerer borgerne til medborgere, 
skaber fundamentet for den velfærd og 
velstand, de nordiske lande oplever. De 
magiske ingredienser er engagement, 
værdighed og relationer.” 

Relationernes betydning for den generelle 
livskvalitet 
Både ældre og nyere forskning peger på, 
at relationer og frivillighed kan være af 
afgørende betydning, ikke blot for det 
enkelte menneskes trivsel, men også mere 
bredt for livskvaliteten, den forventede 
levetid og generelle sundhed. 

I “The Grant & Glueck Study”, udført på 
Harvard Medical School, fulgte en række 
forskere 268 mænd fra Harvard og 456 
fattige mænd fra Boston i årene fra 1939 
til 2014.

Forskningen var såkaldte livstidsstudier, 
hvor forskerne ønskede at undersøge 
vejen til det gode liv. Mændene blev 
evalueret minimum hvert andet år, blandt 
andet ved hjælp af scanninger, 
spørgeskemaer og personlige interviews. 

Resultaterne peger entydigt på, at tætte 
relationer er afgørende for den enkeltes 
velbefindende og livskvalitet generelt. 
Tætte relationer gør hjernen i stand til at 
fungere bedre og reducerer både fysisk 
og psykisk smerte, ligesom de også 
forlænger levetiden. Det er således ikke 
antallet af relationer, der er afgørende, 
men derimod kvaliteten af de etablerede 
relationer i den enkeltes liv.  

Men ikke kun tætte relationer menes at 
være afgørende for den enkelte. Også 
frivillighed kan bidrage til øget livskvalitet 
og bedre sundhed generelt.  

Et studie foretaget i Zurich i 2015 har 
undersøgt, hvilken effekt frivillighed har på 
de mennesker, som aktivt vælger at 
engagere sig i lokalsamfundet på trods 
af, at de stadig er på arbejdsmarkedet.  
Resultaterne viser, at frivilligheden blandt 
andet er medvirkende til at skabe en 
positiv work-life balance, dvs. balance 
mellem det professionelle og det private 
liv, som forebygger udbrændthed og 
stress.  

På trods af at frivilligt arbejde både er 
energi- og tidskrævende, kan det altså 
have en positiv indflydelse på den 
psykologiske, følelsesmæssige og sociale 
sundhed. 
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Dialog er vejen frem 
Haderslev Kommune har indtil videre 
gode erfaringer med samskabelses-
projektet, og i overensstemmelse med 
forskning, der underbygger relationernes 
betydning, fortæller Charlotte Scheppan: 

“Ejerskabsfølelse er dybest set det, som 
det hele går ud på. Ejerskab, ansvar for 
eget liv, tilfredshed med eget liv, 
ligesom man føler, man er en del af et 
større fællesskab, og det giver social 
tilfredshed.”

Samskabelsesprojektets omdrejningspunkt 
bliver således ikke udelukkende en bedre 
økonomi, men handler derimod i højere 
grad om at skabe bedre trivsel og 
livskvalitet blandt borgerne. Ifølge

Charlotte Scheppan og Dorte Nørregaard 
handler samskabelse derfor også om 
mere end etableringen af et samarbejde 
mellem frivillige og de kommunale 
instanser. Det handler om, hvordan 
borgerne får skabt noget sammen, fx 
nabohjælp.  

I Haderslev Kommune erkender de 
imidlertid også, at det kan give nogle 
udfordringer at igangsætte et projekt, 
som ikke er defineret på forhånd. 
Charlotte Scheppan understreger, at 
samskabelsesprojektet både kræver stor 
tålmodighed, ledelsesmæssig 
opmærksomhed og at der lyttes til 
borgerne, for at samarbejdet mellem 
frivillige, borgere og kommune etableres 
bedst muligt.

FAKTABOKS  
Samskabelsesstjerne 

Hele arbejdet med samskabelse kan blive 
lidt stort og diffust, hvis ikke vi konkretiserer, 
hvad det er, og hvad det ikke er. Hvad er 
fx forskellen på samarbejde, frivillighed, 
samskabelse osv.? For at skærpe sproget 
og udviklingen har Haderslev Kommune, 
Center for Frivilligt Socialt Asrbejde og 
Institut for Relationspsykologi udviklet en  
"Samarbejdsstjerne"; en ledestjerne, der 
kan hjælpe os med at a) forstå, b) 
evaluere og c) udvikle væsentlige 
aspekter af samarbejde og samskabelse.  
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