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Fremtidens velfærd og de frivillige

karenlumholt.dk

Hvorfor taler 
vi så meget 

om de frivillige 
i disse år? 

• Det demografiske træk – flere børn og ældre (færre til at 
betale)

• Centralisering og professionalisering har mange fordele, 
både effektivisering og en højere kvalitet af ydelser – men 
efterlader også borgere uden den mere relationelle del af 
velfærden, hvilket er et savn for dem, der ikke er rige på 
social kapital (digitalisering og trafikale afstande virker på 
samme måde)

• Relationerne er blevet udskilt fra mange services, fx 
supermarked, postvæsen, banker, skolepedel, bibliotek, 
læge



31/05/2019

2

Megatrends i den 
vestlige verden –
hvordan påvirker 

de frivillig-
området?

• Ensomhed er et strukturelt problem i den vestlige 
verden som logisk følge af den personlige frisæHelse af i 
de velstående samfund med stor middelklasse 
(individualisering)

• Det hypermoderne liv Ilbyder ekstremt mange 
muligheder, men er også en stressfaktor for mange

• Voksende udenforskab, når man ikke kan følge med eller 
ikke selv opsøger inkluderende fællesskaber

• Øget sårbarhed hos børn, unge og familier er en 
”Ikkende bombe” under velfærden

Når ny slags kommunikation, transport og 
energi gensidigt forstærker hinanden, får vi en 
voldsom forandring af produktionsformen
• lynhurtigt net og big data 
• digitale sociale netværk
• 3D print (decentralisering)
• førerløse biler, tog og droner 
• robotter og AI
• digitalisering, globalisering, 

professionalisering, centralisering…

Den 4. industrielle revolution
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Rela:onel 
velfærd –

hvorfor er der 
mere bud e>er 

den nu end 
før?

• Fra forskningen ved vi, at relationer er den 
måske vigtigste faktor for velfærd, sundhed og 
trivsel

• Men hvad er det relationer gør ved os – og hvad 
sker der, når de er under forandring og pres?

• Vi kan omstille den offentlige, professionelle 
velfærd, så der igen er mere vægt på relationer 
– og vi kan tage imod de frivilliges hjælp og 
inspiration

Hvad holder os sunde, raske og 
glade længst – ifølge forskningen?

1. At vi har nogen eller noget at være noget for… (det vigIgste)

2. At nogen kerer sig om os… (det næstvigIgste)

3. At være en del af et nærsamfund (community) – ”at jeg bliver 
genkendt, når jeg går ud af min dør”

Ins$tut for Folkesundhed – Ins$tut for Lykkeforskning - Jubilee
Centre
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Har det moderne 
menneske nået grænsen?
• Angst, depression og selvskade hos børn og unge –

hver 5. dreng og hver 4. pige 16-19 år
• Diagnosebørn i skolen – firefordobling af adhd-

medicinbrugere siden 2006
• Stress hos primært yngre kvinder – 450.000 i DK er 

ramt, 35.000 er sygemeldt hver dag
• Lange institutionsdage presser børn og forældre – fra 

10.000 til 30.000 timer i et barns liv
• Skilsmisser - 48 procent 
• Ensomhed og marginalisering vokser - især blandt 

unge, gamle og dem i ”udenforskab”
• Den sociale mobilitet og livstilfredsheden vokser ikke

Var der noget, der gik galt?
Hvorfor har vi i professionalismens, ensartethedens og 

effektivitetens navn trukket relationerne ud af velfærden, når 
det er dem, der får os til at trives?
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Relationel velfærd og samskabelse

• Når professionelle tilbyder borgeren relationer og støtte til at 

skabe gode liv

• Når systemet bevæger sig væk fra at tænke velfærd som ydelser og 

begynder at måle på gode liv

• Når professionelle tænker ud over organisatoriske skel og 
begynder at samskabe velfærd med borgerne og civilsamfundet

Hvad er det de 
frivillige kan, 

som 
kommunen 

ikke kan?

• at have mål er nødvendigt for enhver styring af 
ressourcer; i relationen med borgeren har de 
professionelle derfor et mål, der ligger udenfor selve 
relationen

• de frivillige indgår i en relation, som ikke er drevet af 
målsætninger; de kan fokusere på relationen i sig selv

• de frivillige er ikke underlagt effektiviseringskravet, som 
adskiller relation og ydelse

• faglighed og specialisering er en styrke, men kan også 
være en bremse på indlysende innovative løsninger, hvor 
man tænker på tværs af fag og sektorer
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At være noget for nogen - og at nogen 
er noget for dig…
• Velfærd er ikke (bare) ydelser og 

services – det er relationer, 
omsorg, hjælpsomhed, venskab, 
interesse, sjov…

Tillid giver enkelhed; 
fælles fornuft /erfaring= 

common sense

• Når mennesker selv tager iniIaIver og 
stoler på hinanden, behøver de ikke så 
meget struktur
• Arbejde i relaGoner er noget meget 

komplekst, som ikke kan beskrives eller 
styres, men reguleres alene gennem Illid 
og sympaI
• Evidens? Kan relaIoner måles?
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Skal vi gentænke 
velfærden, nu 
hvor der pga. 

demografien ikke 
er ressourcer til 

bare at gøre 
”mere af det 

samme”?

• Velfærdsinnovation som baserer sig på 
relationel velfærd er allerede nu langt fremme 
på institutionelt og især nærlokalt niveau 

• Den er i høj grad er drevet af de frivillige
”samfundsentreprenører” 

Velfærdsinnovation på 
tværs af sektorer
• Private borgere starter virksomheder med et socialt formål
• Socialøkonomiske virksomheder engagerer frivillige
• Kommunale aktører samarbejder med foreninger og lokalt 

erhvervsliv om sociale opgaver
• Godkendte uddannelsestilbud drives af private og af frivillige 

med både kommercielt og socialt sigte
• Hverdagsaktivisme blander sig med sociale indsatser og kunst/ 

kultur
• Skellet mellem brugere og frivillige/professionelle 

(omsorgs)givere opløses – hjælpen går begge veje
• Erhvervslivet som ansvarlig medspiller
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Iværksættere)og)solo-)
selvstændige

Offentlige)ildsjæle

Civilsamfundets)aktive))
+)fonde

Klassiske)erhvervsliv)med)
lokal)ansvarsfølelse

DEN)4.)SEKTOR

Sociale entreprenører 
- når sårbare borgere indgår på lige fod

Nedbryder grænser mellem

• off./privat

• frivillig/ansat

• uddannelse / arbejdsplads

• folkekøkken, iværksætter-/kontorhus, 
værested, kunstner-hub…

• aktive/stærke versus ”udsatte”
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INSP i Roskilde

INSP forener fire 
sektorer
• Erhvervslivet
• Civilsamfundet
• Uddannelses-

sektoren
• Den offentlige 

sektor 
Alle fire sektorer 
indgår i forskellige 
roller på forskellige 
Idspunkter

Nye typer 
frivillige er på 

vej

• Flere nye typer frivillige er på vej: fra løst 
koblede netværk Il handlefællesskaber, 
fællesskabsøkonomier og sociale 
entreprenører

• Eksempler på nye fællesskaber og 
mødesteder, der går på tværs af gamle 
roller og strukturer/sektorer
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Madfællesskaber
• Spisefællesskaber breder sig overalt
• Indkøbsfællesskaber “fra bonde til 
kunde”

Dele-, bytte- og give-videre-
fællesskaber
• Biler og indkøbsture
• Redskaber og grej
• Børnetøj
• Legetøj
• Cykler
• Bøger
• Møbler
• Byggematerialer
• FesHøj
• Hverdagstøj
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Sociale medier understøtter mobilisering, 
finansiering, etablering, drift, 
kommunikation og logistik

Mikrodonationer, mikrolending og 
mikrofunding, folkeaktier, anparter og 
andele

Eksempler: andelsgårde, jordbrugsfonde, 
byfornyelsesselskaber, købmand, skole, 
plejehjem, energiselskab mm.

Fællesskabsøkonomier: funding, folkeaktier, 
fonde og lokale selskaber

Provinsen som fortrop i de nye typer fællesskaber
- friskoler, fribørnehaver, friplejehjem på fx Fejø
- “fællesskabslandsbyen” Hårbølle
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Globaliseringens 
TRYK og modtryk?

Globalisering
Centralisering
Digitalisering

Professionalisering af omsorgen
Genlokalisering 

Lokal økonomi, lokal mobilisering
Frivilliges omsorg

Vi skal til at tænke på…
• Dagligvarebutikken som forsamlingshus, posthus og cafe
• Købmanden som lokal ildsjæl
• Ældre frivillige passer børn, mens mor og far går i Brugsen
• En repair cafe - Community Help Desk - Byttebutik - i bymidten
• Ali’s Catering retter op på de uvorne knægte
• Pensionister passer firmaets nyttehave på taget
• De gamle i plejecenteret passer børnehavens høns – skolebørnene 

lærer de gamle IT
• Mor flytter sit kontorfællesskab ind på børnehavens loft
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Generation Y– født i 80’erne
• Usikre, søgende – søger bl.a. 

råd om alt vedr. børn og 
husholdning 
• Børn af en generation, der ikke 

fik særlig mange børn…
• Første generation af100 procent 

institutionsbørn og af 
prækariatet
• Grænseløst arbejde 24/7
• Vil gerne arbejde meget og 

hårdt – arbejder ofte 
hjemmefra, fra cafeer og i toget
• Alt skal helst være perfekt –

kærlighedslivet, familielivet, 
arbejdet, børnene

• Modgang bliver nemt noget, de 
skammer sig over
• De er udsaHe ik. stress af flere 

grunde…
• Mere præstaIonsorienterede end 

Z’erne
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Generation Z – født i 90’erne og ff.
• Mere socialt orienterede, men egne 

”tribals” går forud
• Kommunikerer og performer 

lynhurtigt og digitalt 24/7
• Holder sig til hvad venner, netværk og 

forældre siger
• Mindre kriminelle, ryger og drikker 

mindre end Y’erne og er mere 
hjemme (foran skærmen)
• Ligeglade med brands - forbruger 

mindre og bytter mere
• Vil gerne gøre en forskel i verden og 

have eget firma

• Selvbevidste, fordi de kan navigere i et 
globalt univers og på alle medier
• Apængige af smartphonen og vil hellere 

undvære mad end være offline
• Har problemer med koncentraIon pga. 

onlineapængigheden - og med angst

Carina fra Idestrup på Facebook: 
“Hvem kan klippe min nabos hæk?” 
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Hvorfor er det 
så dejligt at 

give? (Helpers 
High)

• Helpers High - behovet for at give er større hos 
mange end behovet for at modtage

• Offer, nej tak - ingen har lyst Il at have rollen 
som den, der bare modtager – uanset alder, 
ressourcer og status har vi alle behov for at 
bidrage

Individet – jeg realiserer 
mig selv, jeg har kun mig 
selv at takke

Kollektivet – jeg er 
underordnet et system, en 
gruppe, et formål

RelaGonen – jeg realiserer mig 
gennem at involvere mig i mine 
medmennesker

Hvad gør os mest lykkelige?
Er mennesket individualist, kollektivist eller relationelt?
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Det gør godt at gøre godt…
”Nogle forskere kan bevise, at lykkeligere mennesker o@ere engagerer 

sig i frivilligt arbejde. Andre at det er det at hjælpe, der producerer 

endorfiner i hjernen og gør dem lykkelige (helper's high)”

Hønen og ægget: Skaber altruisme trivsel - eller er folk som oplever 

højere niveauer af trivsel mere Glbøjelige Gl at være altruisGske?

Ins$tut for Lykkeforskning, DK

Hemingway Club er for mænd, der gerne vil give 
dele deres erfaringer og give dem videre

• Offer? Nej tak! Mænd på 60+ 
bliver ofte ensomme, men vil 
ikke tales til som ensomme
• De vil gerne give deres viden fra 

et aktivt liv videre
• Sådan blev Hemingway Club en 

succes…
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Lad os finde fejlen i stedet for at 
lappe på huller…

Når vi taler om, hvad vi skal gøre ved alle os skrøbelige 
mennesker og dem i underforskab - og bruger en masse 

penge på det - burde vi i kigge på, hvilke grundlæggende fejl, 
der skaber skrøbelige mennesker. 

Et ligeværdigt og 
respektfuldt 

samarbejde mellem 
frivillige og 

kommunen – også i 
hverdagens små 

rutiner

• Lyt Il de frivillige og lær af dem, ikke kun på skrømt
• Samarbejdet skal være ligeværdigt, de frivillige skal ikke 

”spændes for en vogn”
• Kend forskel på de forskellige typer af frivillige –

samfundsentreprenører, ledere, drivere, følgere, 
socializere, slidere…

• Hjælp Il drik, administraIon og funding – gør det nemt 
for de frivillige (de skal ikke bruge deres krudt på 
procedurer og ansøgninger)

• Pas på ikke at drukne i projektbeskrivelser og ”varm 
luk”

• Kommunens: Fra formalia, procedurer og møder – Il 
Glstedeværelse, kontakt og agilitet

• Tænk på tværs af sektorer og områder
• Enkelhed og sund fornuk (common sense)
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Bøger 1998 - 2018

Karen Lumholt


