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Hvordan gør vi  det?

L e d e r e  a f  C U B B ,  D o r t e  C a s w e l l  &  F l e m m i n g  L a r s e n



CUBB
Center  for  udvik l ing af  

borgerinddragende indsatser  
www.cubb.aau.dk

Et partnerskab mellem Aalborg universitet 

og en række kommuner (Silkeborg, 

Herning, Holstebro, Vesthimmerland) 

støttet af den A.P. Møllerske støttefond

CUBB samarbejder med øvrige kommuner 

på forskellige niveauer (Mariagerfjord, 

Gladsaxe, Aarhus og flere på vej). 

http://www.cubb.aau.dk/


Praksisnær udvikl ing 
af borgerinddragende 
indsatser

Post-NPM med ny styringslogik i 

offentlig sektor? New Public 

Governance (helhedsorientering, 

samskabelse og 

borgerinddragelse) som svar  

Men hvordan skabe sådanne 

mere effektive (beskæftigelse) 

og bedre borgeroplevede 

løsninger?



Under de givne rammer

Der er meget lidt fokus på hvordan

systemet/organisationen kan forandres, mest fokus 

på implementering af enkeltelementerne. 

Der er rigtig mange forhold (lovgivning, 

styringslogikker, målinger økonomi, mv.), som lægger 

snubletråde for omstilling (fordres af massiv kritik af 

jobcentrene for både manglende kontrol af og hjælp 

til ledige – beskæftigelsessystemet har meget få 

venner) - Kan være en dårlig spiral!

CUBB forsøger at udvikle hele systemet  

og det under de givne betingelser

Bureaukratiske, rigide, ufleksible, ikke-lydhøre, 
målfikserede, omklamrende   kontrollerende, 
paternalistiske, virkelighedsfjerne, borger di-
stancerende, sanktionerende, blødsødne, be-
skæftigelsesfokuserede, socialt omklamrende-
aktivitetsfokuserede, meningsløs aktivering, 
manglende hjælp, dokumentationsfabrik-



SYSTEM INNOVATION

Systemiske og komplekse problemer 
kræver systemiske og komplekse 
løsninger (interventioner) 

Modsat eksempelvis evidensbaseret 
viden (baseret på RCT studier) og 
afprøvning af enkle interventioner og 
redskaber. 
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Med et helt særligt fokus på dialogisk vidensproduktion (partnerskab) og 

vidensmobilisering

• FLIP

• Vidensmæglere

• Kompetenceudviklingsforløb

• Workshops/oplæg

• Løbende sparring/dialog/udveksling 

7



8

Borgernes 
perspektiv og 

stemme

Det borger-
inddragende 

møde og 
samtalen

Samarbejde 
med  

virksomheder 
(og frivillige 

organisationer)

Udvikling af 
tværgående 
samarbejde 

Politisk og 
organisatorisk 

strategilægning

(og ledelse)

Udvikling af borgerinddragende beskæftigelsesindsatser

Fra projekt- til systeminnovation (visionsdrevet)



Poli t isk-organisatorisk 
strategi lægning og ledelse

Borgerinddragelse kan kun realiseres hvis det er en 
strategisk pilotering (formuleret vision) i organisationen 

En vision med et nyt syn på borger- og 
målgruppekarakteristika  

Ændrede logikker for styring af medarbejdere: fra regler 
og målstyring mod værdistyring, nye motivationsstrukturer fra 
ekstrinsisk til intrinsisk motivation, nye fagligheder 
(rivaliserings- vs. mestringsklima)

Nye videnssystemer – viden kommer ikke kun oppe- og 
udefra, men eksisterer og udvikles også inde- og nedefra – jf. 
vores bestræbelser med vidensmæglere og FLIP i en 
vidensmobiliseringstankegang.

Ledelse den helt afgørende parameter i en sådan 
omstilling!

Transformations- og visionsledelse



Det indebærer konkret I
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Ledelsesopgaven er også at sikre 
legitimitet udad, opad, indad og 
nedad for borgerinddragende 
indsatser, hvilket kan indebære 
opfyldelse af andre konfliktende mål 
og hensyn.

Ledelse sker mellem konfliktende 
styringslogikker og hensyn, som 
betyder at uløselige dilemmaer skal 
balanceres gennem italesættelse og 
synliggørelse, som er 
meningsskabende. 

Ledere skal i højere grad lede 
gennem visioner og værdier frem 
for regler og procedurer (”opgaver 
fremfor opskrifter”). 

Borgerinddragelse fordrer 
bevægelse fra kontrol/mistillid til 
autonomi/tillid (Når ledere taler 
dårligt om medarbejderne – så taler 
medarbejderne dårligt om og til 
borgerne).



Det indebærer konkret II
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Borgerinddragende indsatser 
kræver mere og ikke mindre 
ledelse. Mere nærhed og mindre 
distance. Men også en forståelse af, 
at det er medarbejderne, der skal 
løse opgaverne. 

Hovedopgaven er (som 
ledelseskommisionen formulerer 
det) at sætte retning i forhold til at 
formulere, visualisere og 
konkretisere visioner, samt hvad 
meningen er med de forskellige 
funktioner og indsatser

Der er dilemmaer som ikke 
ledelsesmæssigt kan løses i sådanne 
indsatser. Det må accepteres, men 
de må synliggøres og diskuteres, 
både i og mellem leder- og 
medarbejdergrupper. 

Der må (som hos medarbejderne) 
også blandt lederne arbejdes med 
vidensmobilisering, udveksling og 
kollegial sparring (jf
silonedbrydningen). 



Hvad kræver det af medarbejderne?

To observerede faser: 1. Modstand → 2. Engagement

Deci og Ryan/Tønnesvang: 4 basale psykologiske behov for personer i et job (vores fortolkning):

- At føle sig kompetent til det arbejde og den funktion man udfører. 

- At man forstår, hvilken funktion og mening, det arbejde man udfører, har.

- At man bliver set og anerkendt for det arbejde man udfører

- At man har den nødvendige autonomi til at udføre det arbejde man skal  
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Medarbejdere som har svært ved borgerinddragelse eller 

modstand mod det

Kan ”positivt” handle om:  

• At man ikke har de nødvendige 

kompetencer til at udføre de nye 

arbejdsopgaver 

• At man ikke forstår sin nye funktion og 

meningen med det

• At man ikke føler sig anerkendt for det 

tidligere arbejde man lavede (og som nu 

skal laves om), 

• At man som medarbejder kan se, at det 

ikke er praktisk muligt at gennemføre de 

nye arbejdsfunktioner under de rammer, 

der gives til det. 

Kan ”negativt” handle om: 

• Generelle strukturer – konflikter mellem 

ledere og medarbejdere

• Konservatisme og kultur/værdier i 

afdelinger/medarbejdergrupper

• Ignorance (f.eks. overfor hyppige 

forandringer … måske går det væk)
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Ledelsesmæssig handlen: 

Åbne den positive og lukke den negative modstand ift. 

borgerinddragelse. 

Reflektion og vidensmobilisering Også for ledere og borgere

Dette gælder også for lederne selv, der 

ligeledes har brug for kvalifikationer, 

mening, anerkendelse og autonomi

→ Og de kan også være konservative!

Og det gælder også for den fremtidige 

arbejdskraft – altså de ledige borgere!
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Kvalifikationer Mening

Anerkendelse Autonomi

2. Fasen med de meget engagerede og initiativrige 

medarbejdere tager vi næste gang ☺



Ulla Høy Henriksen, Ungevejledningschef, Herning Kommune får 

det sidste ord om ledelse og borgerinddragende 

beskæftigelsesindsatser: 

15



16

Borgernes 
perspektiv og 

stemme

Det borger-
inddragende 

møde og 
samtalen

Samarbejde 
med  

virksomheder 
(og frivillige 

organisationer)

Udvikling af 
tværgående 
samarbejde 

Politisk og 
organisatorisk 

strategilægning

(og ledelse)

Udvikling af borgerinddragende beskæftigelsesindsatser

Fra projekt- til systeminnovation (visionsdrevet)



Hvis jeg møder én sagsbehandler 
mere, der spørger mig, hvad jeg 
drømmer om, så brækker jeg mig!

Den misforståede forestilling om at borgerinddragelse 

handler om slippe alt hvad beskæftigelsessystemet gør og 

bare lytte til og følge borgeren

”Jamen det sidste her det var rigtig godt, det var det. Jeg fik 

fat i en sagsbehandler og en jobkonsulent der var lydhør, 

hvor jeg ofte før har haft den opfattelse, at de sad egentlig 

bare for at få deres løn. Og jeg har sådan nogle fysiske 

skavanker, jeg har nogle led problemer og noget, og der var 

mange af de jobkonsulenter de tog simpelthen ikke ordentlig 

hensyn til det. De sidste to jeg har haft her nu, de har virkelig 

gået ind og lavet et stykke arbejde for at finde hvad det var 

jeg kunne og ikke kunne. Så det var fint” 

Fra ekspeditionsfaglighed til gribningsfaglighed



Mistillid til systemet –

till id til relationen

Borger  A :  ”For  de t  e r  jo  i kke  sagsbehand le ren ,  de t  

er  i kke  manden på  gu lve t  som op fø rer  s ig  sådan,  de  

e r  t vunget  t i l  de t .  

Borger  B :  ” Ja .  Sys temet  e r  ind re t te t  sådan…”

”Og jeg  har  være t  så  he ld ig  a t  have  de t  fedes te  

t eam i f t . ,  j eg  har  en  sagsbehand le r,  

beskæf t ige lseskonsu len t  og  en  mentor.  A l t så  hvor  

de t  e r,  a t  de  t re  mennesker  de  snakker  s indssyg t  

godt  sammen,  og  de  e r  gode t i l  a t  få  m ig  indover.  

Og der  e r  a l t så ,  de t  e r  så  fo rske l l i ge  mennesker  a l le  

t re ,  j eg  har  m in  mentor,  der  e r  sådan he l t  

<eeeeeyyy>-ag t ig ,  og  så  har  jeg  m in  sagsbehand le r,  

der  e r  meget  sådan,  nu  s idder  v i  l i ge  og  nusser  på  

r yg  l i d t ,  (g r iner )  og  så  har  jeg  m in  

beskæf t ige lseskonsu len t ,  der  s iger :  'E r  du  k la r  i  

næste  uge? ’ ”



Temporal kontrol
N i e l s e n ,  D a n n e r i s  &  M o n r a d 2 0 2 1

For nogle borgere er ventetid forbundet med 

magtesløshed, uvished og tab af kontrol over deres 

liv. De føler, at de er gået i stå og hensat til en tom og 

meningsløs venten. 

For andre borgere opleves ventetiden som et 

tiltrængt pusterum. De oplever, at ventetiden giver 

dem mulighed for at komme til kræfter eller fokusere 

på deres børns behov. 

Forskningen peger på at følgende aspekter har 

betydning: 

at ventetid er hensigtsmæssigt timet forhold til andre 

livsbegivenheder, 

at man som borger forstår ventetiden og 

at man har (en grad af) kontrol over ventetiden



På opdagelse i  egen faglighed og 

modet t i l  at lave mikroeksperimenter

Cars ten  har  være t  kon tan th jælpsmodtager  s iden  

han  b lev  18  – misbruger,  t ruende ad færd ,  undv iger  

indsa ts ,  e t  hav  a f  sk i f t ende  sagsbehand le re

Karen  har  l i ge  over tage t  Cars tens  sag .  Bes lu t te r  

s ig  fo r  a t  tage  ansvar  fo r  lever ingen  a f  (ny)  po l i t i k  

ved  b rug  a f  person l ige  p ronominer  ( insp i re re t  a f  

CUBB) .  

Fra  v i  og  man t i l  j eg  og  du .  F ra  ”de t  e r  også  bare  

lovg ivn ingen”  t i l  ” j eg  kommer  t i l  a t  sank t ionere  d ig ”

At  skabe fo randr ing  i  udsa t te  borgeres  l i v :  Cars ten  

e r  i  bevæge lse  – misbrugsbehand l ing ,  på  ve j  i  

p rak t i k ,  synes  Karen  e r  s t r id ,  men også  okay



VIDENSMÆGLERE

Selv noget så nørdet 

som analyse af grin kan 

gøre en forskel i 

samtalen

Agusta Marsibil, Silkeborg Kommune 
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Læs mere her

Eller

www.cubb.aau.dk

http://www.cubb.aau.dk/

