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Samskabelse: 
en kamp for Ligeværd

Den danske velfærdsstat er under pres, og der 
er behov for voldsom nytænkning, hvis den 
skal bevares. Er samskabelse svaret?
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t Overskriften opsummerer det overordne-

de standpunkt og spørgsmål, som i de sid-

ste års velfærdsdebat igen og igen er ble-

vet fremført af både rød og blå blok.

Problemet er kort sagt, at vi som sam-

fund simpelthen ikke får velfærd nok ud af 

vores resurser til at løse de opgaver, som 

skal og bør løses. Det blev påpeget af Knud 

Aarup, formand for Socialpolitisk Forening, 

og borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus, 

under en debat i Ligeværds telt på Folke-

mødet. Ifølge dem begge er ”samskabel-

se” løsningen på problemet. Det ser de 

umiddelbart mange gode grunde til.

ne forstår at trække sig lidt tilbage – uden 

at ”trække sig ud” – og give plads til ci-

vilsamfundets engagement.

- Samskabelse er en interessant form 

for samarbejde, og det er en del af en ud-

vikling, som vi i Ligeværd skal fortsætte med 

at deltage i. Når det er sagt, så har tidlige-

re erfaringer dog også lært os, at samar-

bejdet ikke altid går så godt, som vi kunne 

ønske os, siger Esben Kullberg.

Faldgruber 

Esben Kullberg peger på to faldgruber, som 

det er særligt vigtigt at være opmærksom 

på:

Den første er, at der kun er en begræn-

set mængde litteratur om emnet, ikke mindst 

på dansk. Det gælder ikke mindst udgivel-

ser, der kan fungere som ”manualer” for 

en samskabelsesproces. 

Manglen på klare retningslinjer er en ud-

fordring, der tvinger parterne til at prøve sig 

frem. Det kræver ekstra tid og resurser.

Samfundsforskerne Johannes Bertelsen, 

tidl. formand for Frivilligt Forum, og Anne 

Tortzen, post doc ved Institut for Samfunds-

videnskab og Erhverv, RUC, peger på et 

endnu større problem afledt af mangel på 

standardisering af samskabelsesprocessen: 

Manglen på klare retningslinjer medfører 

en risiko for, at kommunen kun betragter 

de civile aktører som nyttige frivillige hæn-

der, til brug i kommunens allerede færdig-

definerede projekter.

de stærkeste civile aktører har bedst mulighed 
for indflydelse i samskabelse. Udsatte 
samfundsgrupper risikerer at blive 
marginaliserede, fordi de resurser, som de 
netop ikke har, nu er en forudsætning for at 
kunne afhjælpe selvsamme problem.

Helt grundlæggende er tanken bag sam-

skabelse, at kommuner og civile aktører, 

som eksempelvis Ligeværd, i større omfang 

skal samarbejde om at løse en lang række 

opgaver, mobilisere hinandens fælles resur-

ser og opnå et bedre resultat end det, som 

de ellers hver især kan opnå på egen hånd. 

Jacob Bundsgaard mener, at potentialet i 

et sådant samarbejde er enormt, og kan, 

hvis det realiseres, føre til intet mindre end 

en revolutionerende forandring af det dan-

ske velfærdssamfund. Samme fortalere for 

samskabelse påpeger i øvrigt, at forandrin-

gen allerede er i gang, der hvor kommuner-
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Det kan forståeligt nok være kvælende 

for samskabelse. Både fordi magtforholdet 

tydeligvis er meget ulige, men også fordi 

det nemt efterlader det indtryk, at formå-

let med samskabelse, fra kommunal side, 

ikke er lydhørhed eller velfærdsforbedrin-

ger, men derimod benhårde besparelser 

svøbt i nærdemokratiske klæder, så de bli-

ver nemmere at sluge for nogle af de men-

nesker, som de rammer.

Den anden store faldgrube er det fak-

tum, at det ofte vil være de stærkeste civi-

le aktører, som har bedst mulighed for at 

udøve indflydelse, ved at deltage i samska-

belse. Dermed risikerer man en situation, 

hvor civilsamfundet har medindflydelse på 

den offentlige prioritering som aldrig før, 

samtidig med at udsatte samfundsgrupper 

bliver marginaliserede, fordi de resurser, som 

de netop ikke har, nu er en forudsætning 

for at kunne afhjælpe selvsamme problem.

- Jeg mener ikke, at diskussionen drejer 

sig om, hvorvidt Ligeværd bør deltage i sam-

skabelse eller ej, for det bør vi, og det gør 

vi. Derimod kan måden hvorpå samarbej-

det med kommunerne foregår sagtens dis-

kuteres, for der er som sagt stadig faldgru-

ber, og derfor er der også plads til forbed-

ring, pointerer Kullberg.

Hvordan undgår man faldgruberne?

 Der er god grund til at formode, at flere 

”manualer” med tiden vil blive tilgængeli-

ge, også på dansk. I mellemtiden er der 

dog meget, som både kommuner og civi-

le aktører selv kan gøre, for at undgå pro-

blemet. 

Et vigtigt skridt er i den sammenhæng, 

at kommunerne forstår at trække sig lidt til-

bage, uden at ”trække sig ud”, og give plads 

til civilsamfundets engagement. Det kræver 

at de kommunale ledere både kan og tør at 

tage en chance. Det kræver tillid. 

Tillid kræver af begge parter, som på-

peget af Anni Ehlers, fra INSP!, da hun del-

tog i en debat i Ligeværds telt på Folkemø-

det, at de investerer tid i at etablere en åben 

og ærlig dialog. Kun på den måde bliver 

muligt for parterne at lære hinanden at ken-

de.

Den anden faldgrube, det ulige styrke-

forhold imellem de civile aktører selv og den 

forskel der dermed er i deres muligheder for 

at opnå indflydelse via deltagelse i sammen-

skabelse, er det desværre mere vanskeligt 

at komme med et oplagt svar på.

- Vi kan selvfølgelig håbe, at kommu-

nerne selv husker at inddrage mindre civile 

aktører, som eksempelvis Ligeværd, som of-

te også er dem, der repræsenterer nogle af 

de mest marginaliserede grupper. Samtidig 

må vi dog være realistiske, og erkende, at 

hvis det etablerede system allerede havde 

tilstrækkeligt fokus på de mindre aktører 

deres målgrupper, ja, så ville behovet for de 

civile aktører og samskabelse være langt 

mindre, end det faktisk er, påpeger Kullberg, 

og slutter:

- vi kan selvfølgelig håbe, at kommunerne selv husker 
at inddrage mindre civile aktører, som eksempelvis 
Ligeværd, som ofte også er dem, der repræsenterer 
nogle af de mest marginaliserede grupper. 

Esben Kullberg

Samskabelse kræver 
tillid. det er vigtigt, at 
kommunerne forstår at 
trække sig lidt tilbage, 
uden at ”trække sig ud”. 
det kræver at de 
kommunale ledere både 
kan og tør tage en 
chance. og give plads til 
civilsamfundets 
engagement.

- Nogle civile aktører har uundgåeligt 

flere resurser end andre, fordi de repræsen-

terer befolkningsgrupper som oplever en 

mindre grad af marginalisering, og derfor 

har flere resurser at investere i deres kamp 

for bedre forhold. Derfor er det netop or-

ganisationer som Ligeværd, der skal kæm-

pe hårdest. Fordi vi, på trods af vores lille 

størrelse, kæmper for nogle af de menne-

sker som har et stort behov for bedre vilkår. 

Men netop derfor er det, trods samskabel-

sens faldgruber, også en kamp som vi i den 

grad vil fortsætte med at kæmpe. 


