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Resumé
Samskabelse er det nye sort og fremstår ofte som svaret på velfærdsstatens udfordringer med
knappe ressourcer, borgernes øgede forventninger, stigende kompleksitet og demokratisk
underskud. Begrebet samskabelse anvendes i flæng og overlapper ofte hinanden. Ligeledes
medfører samskabelse en anderledes tilgang i velfærdsstaten og stiller anderledes krav til styring
og rammesætning i den offentlige sektor. Omdrejningspunktet for denne opgave er netop at
nuancere og forstå hvordan samskabelse faciliteres i praksis.
Jeg har valgt at anvende et styringsperspektiv og afgrænset projektet til at omhandle samspillet
mellem Region Midtjylland og de frivillige organisationer. Mit praktikforløb i Region Midtjylland
vakte interessen for samskabelse og hvordan administrationen faciliterer og styrer det frivillige
område. Jeg har derfor taget udgangspunkt i Region Midtjylland som case. I den forbindelse har
jeg interviewet to medarbejdere fra administrationen og yderligere to medarbejdere i frivillige
organisationer. Deres perspektiver bruges til at nuancere og forstå hvordan samskabelse
faciliteres på det frivillige område.
Som administrationsbachelor er jeg interesseret i at udvikle og forbedre den offentlige sektor.
Samskabelse kan skabe nytænkning af sundhedsydelser, men det kræver forståelse for de
barrierer og drivkræfter metoden bringer.
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1: Indledning
Den offentlige sektor er udfordret og under forandring (Greve & Ejersbo, 2013, s. 5-10).
Udfordringerne skydels blandt andet knappe ressourcer og en demografisk udvikling der presser
arbejdsmarkedet. Ifølge Niels Ploug (2013) må der brydes med alle former for vanetænkning, hvis
velfærdsstaten skal fremtidssikres og eksistere til kommende generationer. Han argumenterer for,
at globalisering har ændret arenaen hvor samfundets sociale problemer løses. Velfærdsstaten skal
derfor udvikles og tilpasses, således den matcher de nuværende vilkår.
Ovenstående indikerer, at velfærdsstaten i sin nuværende forfatning er under pres. Udgifterne til
velfærdssamfundet stiger, mens borgernes forventninger til f.eks. sundhedsydelser også vokser.
Denne tendens ses i Region Midtjylland hvor man i 2015 vedtog besparelser for ca. 700 mio. kr.
Besparelserne sker på grund af større udgifter til medicin, nye behandlinger og tidssvarende
bygninger (RM.dk, 2015).
Danmark har traditionelt anvendt tre værktøjer når en ubalance i velfærdsstaten skulle
genoprettes; nedskæringer, forøgelse af offentlige indtægter og effektivisering (Hougaard &
Lauritzen, 2014, s. 1-6). Disse værktøjer er velkendte, og har i forskellig udstrækning haft
betydning for den danske velfærdsstat fx gennem brugen af New Public Management som
effektiviseringsværktøj. Her anses kontrakt- og resultatstyring som et redskab til at fjerne
bureaukrati og effektivisere den offentlige sektor (Berg, Grøn, & Hansen, 2011). De seneste år har
samskabelse udfordret disse værktøjer, gennem en revidering af grundpræmissen om at velfærd
udelukkende kommer fra den offentlige sektor. I stedet er fokus i højere grad vendt mod at
mobilisere civilsamfundet og udnytte ressourcerne uden for den offentlige sektor. Formålet bliver
at skabe ny og forbedret velfærd, men for færre ressourcer. Samskabelse og inddragelse af
civilsamfundet skal ikke ses som en mirakelkur, der løser alle de offentlige problemer, men som et
supplement til løsninger på områder hvor det offentlige ikke kan løse alle borgernes behov.
Samtidig kan samskabelse være et middel til at løse offentlige udfordringer ved at skabe nye
samarbejdsrelationer, som måske kan løse velfærdsopgaver på en bedre og mere effektiv måde
(Hougaard & Lauritzen, 2014).
Ved samskabelse er pointen af aktørernes forskellige kompetencer, værdier, normer og netværk
mixes på nye måder, så der opstår nye vinkler eller løsninger på udfordringer (Espersen, 2014).
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Samskabelse og samarbejdsdrevet innovation skal derfor forstås som begreber der ligger i
forlængelse af hinanden. Samskabelse kan derved anvendes som et metodisk værktøj, der kan
udvikle den offentlige velfærd, ved at inddrage ressourcer fra civilsamfundet eller andre aktører i
prioriteringen, planlægningen og produktionen af offentlig velfærd (Agger & Tortzen, 2015, s. 4-5).
Agger og Tortzen (2015) argumenterer ligeledes for, at der er ved at opstå en ny offentlig
dagsorden, hvor offentlige medarbejdere går fra levere services, til i højere grad at koordinere og
facilitere processer, samt samarbejde med eksterne aktører. Offentlige medarbejdere, private
virksomheder og civilsamfundsaktører samler deres ressourcer, for at løse komplekse udfordringer
i den offentlige sektor. De offentlige medarbejdere får derved nye forvaltningsroller, hvor de i
højere grad skal udvikle rammerne for den offentlige service - i samarbejde med eksterne aktører
og/eller civilsamfundet. Torfing & Sørensen (2016) er enig i disse betragtninger, og argumenterer
videre for en gradvis omstilling af den offentlige sektor. De anser samskabelse som et supplement
til årtiers jagt på effektiv ressourceudnyttelse gennem konkurrenceudsættelse og resultatstyring.
Yderligere anser de kombinationen af en offentlige sektor der er kompetent og ressourcestærk,
samt et civilsamfund der er aktivt, velorganiseret og initiativrigt, som en mulighed for at blive
verdensmestre i samskabelse. De anser samskabelse som et nyt fundament for udviklingen af det
danske velfærdssamfund.
Omvendt kræver samskabelse også en klar styring, hvis de fagprofessionelles rolle ændres eller
samskabelse ikke skal opfattes som en spareøvelse. Det er derfor vigtigt at skabe klare rammer for
samskabelse, men samtidig viser forskningen at autonomi og ejerskab er nødvendigt, hvis
samskabelse skal blive en succes. Der er derfor flere styringsmæssige udfordringer relateret til
samskabelse. Disse perspektiver er særligt interessante i Region Midtjylland. Her har regionen i
marts 2016 vedtaget en frivillighedsstrategi, der skal udvikle rammerne for inddragelse af frivillige
på sundhedsområdet (RM.dk, 2016c). Parallelt med frivillighedsstrategien influerer en, som nævnt
ovenstående, massiv spareplan i regionen, som gør styringen af samskabelse endnu mere aktuel
og relevant. Samskabelse medfører en anderledes tilgang i velfærdsstaten, og stiller anderledes
krav til styring og rammesætning i den offentlige sektor (Torfing & Sørensen, 2015). Dette projekt
omhandler netop denne styring og rammesætning af samskabelse på det frivillige område i Region
Midtjylland.
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1.1: Problemstilling
Agger & Tortzens (2015, s. 8-11) forskningsreview om samskabelse viser, at forskningen er præget
af normativitet, men der mangler fælles og systematisk viden om hvem der involveres i
samskabelsesprocesser, og hvilke rammer der reelt fremmer samarbejdet. Agger og Tortzen
(2015) fremhæver samtidig klare rammer, udvikling af de fagprofessionelles roller og samarbejde
på tværs, som faktorer der påvirker samskabelse. De henviser ligeledes til flere barrierer i de
offentlige institutioner, der vanskeliggør og begrænser samarbejdet med borgere og
civilsamfundet. Her nævnes særligt kulturelle, organisatoriske og styringsmæssige barrierer som
faktorer der giver udfordringer i den offentlige sektor (Agger & Tortzen, 2015). Der er derfor flere
potentielle barrierer for samarbejdsdreven innovation og samskabelse, men det er vanskeligt at
definere hvilke forhold der fordrer samskabelse. Dette skyldes at forskningsfeltet er relativt nyt, og
derfor er præget af uklarhed og forskellige eller overlappende definitioner af samskabelse. Det er
derfor vanskeligt at lave sammenligninger på tværs og konkludere hvad der styrker og fordrer
samskabelsesprocesser.
Agger & Tortzens (2015) forskningsreview påpeger yderligere nogle udfordringer omkring
sammensætningen og arbejdsdelingen i samskabelsesprocesser, hvor civilsamfundet er involveret.
Deres forsknings review viser bl.a. at samskabelse ofte er drevet af det offentlige, mens eksterne
aktører, såsom borgere og civilsamfund, først inddrages relativt sent i processen. De nævner flere
studier, der påviser en tilbageholdenhed med at involvere parter uden for organisationen i
samarbejdsprocesser. De samarbejdsdrevne innovationsprocesser bliver derfor intraorganisatoriske og domineres af fagprofessionelle, mens eksterne aktører, for det meste, først
inddrages i implementeringsfasen (Agger & Tortzen, 2015, s. 15-17). Dette kan give nogle mulige
udfordringer, hvis eksterne aktører ikke involveres i idefasen, men blot inddrages når projektet
skal implementeres.
Torfing, Sørensen og Aagaard (2014, s. 22-24) anser det ligeledes som problematisk, hvis borgere
og brugere først involveres i implementeringsfasen. Deres hypotese er, at selvom vi i Danmark tit
bryster os af at være rigtig gode til borger- og brugerinddragelse, bidrager borgerne kun i
begrænset omfang til problem, test- og idéfasen. De påpeger flere potentielle årsager, som fx de
fagprofessionelles holdninger til inddragelse af private og eksterne aktører, samt manglende
metoder til at initiere innovation eller samskabelse og inddrage borgerne og brugerne i design af
6
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nye løsninger. Torfing, Sørensen & Aagaard (2014, s. 349) fremhæver ligeledes de
fagprofessionelles ”gør-det-selv-kultur”, som dominerende for idéfasen og som en potentiel årsag
til den manglende inddragelse af eksterne aktører.
Forklaringerne på den sene inddragelse kan være forskellige, men det understreger behovet for at
undersøge hvordan forvaltningen håndterer og faciliterer samskabelse i praksis. Det er netop dét
dette BA-projekt omhandler; at undersøge hvordan Region Midtjylland faciliterer samskabelse.
Forskningen og tendenserne i den offentlige velfærdsproduktion viser en øget inddragelse af
civilsamfundet, men hvis samskabelse skal lykkes, skal der udvikles rammer og etableres arenaer
for samarbejdet mellem de relevante aktører (Torfing & Sørensen, 2011, s. 12-17) (Agger &
Tortzen, 2015). Det er dét er der gør dette BA-projekt interessant, da det kan bidrage til at forstå,
hvordan Region Midtjylland håndterer og faciliterer samskabelse på det frivillige område.
Frivilligrådet, som er et politikudviklende organ, der rådgiver regeringen og Folketinget om den
frivillige sektors rolle og indsats, ser ligeledes barrierer i samskabelse, men fremhæver også
muligheder for at udvikle og integrere civilsamfundet i løsningen af velfærdsopgaver (Frivilligrådet,
Frivilligrådet.dk, 2015a). Ifølge frivilligrådet er der basis for inddragelse af frivillige og frivillige
foreninger på meget komplekse problemstillinger ved bl.a. at arbejde på tværs af sektorer og
faggrænser. De efterlyser flere og bedre lokale arenaer fx på frivilligcentre og biblioteker, således
offentlige, private og frivillige aktører i højere grad mødes og bidrager til lokale
samskabelsesprocesser. De påpeger samtidig at mange kommuner inddrager foreninger i
velfærdstilbud, men de efterlyser at aktørerne også inddrages i at ”finde frem til kernen i et
problem” og dernæst samarbejder om at finde en løsning på problemet (Frivilligrådet, 2015b).
Yderligere viser en rapport fra COI’s (2015) Innovationsbarometer, at otte ud af ti nye løsninger i
den offentlige sektor skabes i samarbejde med andre offentlige arbejdspladser, borgere,
virksomheder, vidensinstitutioner eller frivillige foreninger. Deres undersøgelse viser, at særligt de
offentlige medarbejdere spiller en stor rolle, når det offentlige skaber innovation.
”Den nye undersøgelse viser, at når kommuner, regioner og statslige arbejdspladser innoverer, så
spiller medarbejderne i 86 procent af tilfældene en nøglerolle ved at igangsætte eller fremme
innovationerne” (COI, 2015, s. 33-40).
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Undersøgelsen viser også at tre ud af fire nye løsninger er inspireret eller kopieret fra andres
løsninger, mens 63 procent af innovationerne sker i samspil med borgerne. Undersøgelsen er
bygget på svar fra 1.255 arbejdspladser fra hele landet og giver derfor et godt billede af innovation
i den offentlige sektor. Innovationsbarometeret viser yderligere at frivillige igangsætter 3 procent
innovationerne i det offentlige, mens borgerne igangsætter 17 procent. Ligeledes er der forskel i
samarbejdet om innovationerne, hvor 14 procent af innovationerne er sket i samspil med frivillige
foreninger, mens borgerne samarbejder om 20 procent (COI, 2015, s. 33-40). Rapporten er
interessant for denne opgave, da den påviser medarbejderne og borgernes nøglerolle når der
skabes innovation.
Det kan derfor udledes, at der er et potentiale for at styrke inddragelsen og samarbejdet med
civilsamfundet. For at udløse dette potentiale er det dog nødvendigt at undersøge, hvordan den
offentlige forvaltning understøtter og faciliterer samskabelse, samt hvilke rammer de arbejder
under. Jeg har derfor valgt at benytte Region Midtjylland som case, da de er udfordret af knappe
ressourcer og en stor spareplan, mens de i marts 2016 vedtog en ny frivillighedsstrategi. Samtidig
har jeg igennem mit praktikophold opnået kendskab til organiseringen på det frivillige område,
men har ikke oplevet en systematisk tilgang til samskabelse på det frivillige område, som Torfing &
Sørensen (2016) og Agger & Tortzen (2015) vurderer kan fremme innovation- og
samskabelsesprocesser.
Forskningen har vist at civilsamfundet har særlige kompetencer, ressourcer og ideer, der kan
skabe løsninger på komplekse problemstillinger og derigennem udvikle velfærdssamfundet (Agger
& Tortzen, 2015). Men forskningen viser også problemstillinger relateret til styringen af
samskabelse. Styringen skal balanceres, således der ikke opstår barrierer og modstand mod
samskabelse. Region Midtjylland står bl.a. overfor ”vilde problemer” på sundhedsområdet som
kræver en speciel indsats. Her kan civilsamfundet og de frivillige organisationer blive et middel til
at skabe billigere og måske endda bedre løsninger (Torfing & Sørensen, 2016).
Jeg vil derfor undersøge hvordan Region Midtjylland håndterer og faciliterer samskabelse på det
frivillige område, ved at inddrage perspektiver fra samarbejdet mellem forvaltningen, frivillige
organisationer og det politiske niveau. Samskabelse kan udfordre de fagprofessionelles
traditionelle roller og skabe rolledilemmaer i praksis (Agger & Tortzen, 2015, s. 21-22). Ligeledes
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medfører samskabelse styringsmæssige barrierer, men også drivkræfter der kan styrke
samskabelsesprocessen. Det er derfor interessant at undersøge, hvordan Region Midtjylland
faciliterer samskabelse på det frivillige område. Formålet med undersøgelsen er at styrke
forståelsen af samskabelse, og nuancere hvordan Region Midtjylland faciliterer samskabelse på
det frivillige område.
Dette leder til følgende problemformulering med tre arbejdsspørgsmål:

1.2: Problemformulering
Hvordan faciliterer Region Midtjylland samskabelse på det frivillige område?
-

Hvilken styringsform anvender Region Midtjylland på det frivillige område?

-

Hvordan håndteres styringsmæssige rolledillemaer på det frivillige område?

-

Hvordan faciliteres styringsmæssige barrierer og drivkræfter på det frivillige område?

1.2.1: Afgrænsning
Jeg har i denne opgave valgt at anskue samskabelse ud fra et styringsperspektiv. Dette skyldes mit
fokus på at undersøge og forstå hvordan regionen faciliterer samskabelse, og hvordan aktørerne
igangsætter og rammesætter samskabelse i praksis.
Opgaven er yderligere afgrænset til at omhandle samspillet mellem de frivillige organisationer og
Region Midtjylland. Denne afgrænsning medfører en mere dybdegående analyse af samskabelse
ud fra regionen og de frivillige organisationers perspektiv. En bredere analytisk tilgang vil være
interessant, men vil omvendt kræve et mere omfattende projekt.
Det frivillige område forstås i denne opgave som frivilligt arbejde og aktivt medborgerskab. De
frivillige organisationer repræsenterer civilsamfundet og det frivillige område.
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1.2.2: Opgavens struktur

1.3: Begrebsafklaring
Facilitering forstås som et begreb der styrker en proces, ved at gøre samarbejdet lettere (Den
Danske Ordbog, u.å.). Facilitering er i denne kontekst en metode til at styre samarbejdet i den
ønskede retning.
Samskabelse forstås som en måde hvorpå den offentlige sektor kan udvikle den offentlige
velfærd, ved at anvende ressourcer fra civilsamfundet i prioritering, planlægning og produktion af
velfærd (Agger & Tortzen, 2015, s. 5). Begrebet samskabelse kan forstås bredt og anvendes som
betegnelse for forskellige typer samarbejdsrelationer mellem offentlige og private aktører. Agger
& Tortzens (2015, s. 6-8) forskningsreview om samskabelse viser at flere kerneelementer går igen i
store dele af forskningen i samskabelse; aktiv involvering af borgere i partnerskaber og fælles
ansvar mellem det offentlige og borgerne; ”almindelige borgere” har værdifuld viden som kan
udvikle kvaliteten i de offentlige services; alle parter bidrager med ressourcer, især i form af viden.
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Samskabelse anvendes i dette projekt i et styringsperspektiv og i relation til de forskellige
styringsparadigmer i den offentlige sektor.
Yderligere anskuer jeg samskabelse ud fra forvaltningens kontekst, hvor offentlige aktører ofte
igangsætter og rammesætter forskellige samskabelsesinitiativer. Inden for dette felt har
samskabelse forskellige betegnelser og definitioner, som fx samarbejdsdrevet innovation
(Inspireret af New Public Management og top-down), co-production (brugerdrevet innovation og
top-down), co-creation (brugere som medproducerende og bottom-up). Disse begreber har
markante forskelle, men har også væsentlige berøringsflader og overlap, der gør det svært at
adskille dem. Det kan medføre at processer der starter med samarbejdsdrevet innovation, reelt
kan udvikle sig til at være co-production (Agger & Tortzen, 2015, s. 5-12).
Netværksstyring er præget af mange definitioner og betegnelser, derfor er det vigtigt med en klar
definition af hvordan begrebet anvendes i denne opgaves kontekst. Jeg anvender Sørensen &
Torfings (2011, s. 3-6) definition af styringsnetværk; styringsnetværk knytter en række gensidigt
afhængige, men operationelt autonome aktører sammen med henblik på en forhandlingsbaseret
koordination, der søger at realisere specifikke målsætninger indenfor institutionelle rammer
bestående af regler, normer, og diskursive vidensformer, og derigennem bidrager til den offentlige
styring. Netværk fordrer samarbejde på tværs af formelle sektor- og organisationsmæssige
sillelinjer. Der kan mobiliseres nye aktører, der skaber relationer og nye rum for koordinering, som
ikke er mulige i hierarkiske og markedsbaserede kontekster. Derfor kan netværksstyring, ifølge
Majgaard (2013, s. 173-176), bruges til at skabe multirationelle rum for rationalitetssammenstød
der kan lede til ny og overskridende forhandlingsrationalitet. Dermed kan netværksstyring være et
redskab til at bygge bro mellem de offentlige aktørers forskellige rationaler og derigennem skabe
ny viden og erkendelse.
Samarbejdsdrevet innovation forstås som en relationel og decentreret innovationsstrategi. Fokus
er det produktive og kreative i mødet mellem forskellige aktører fra forskellige professioner,
organisationer og sektorer, og ikke på forhånd antager, at en bestemt aktør eller sektor spiller en
central og afgørende rolle (Torfing, Sørensen, & Aagaard, 2014, s. 17-18). Det betyder ikke, at alle
parter nødvendigvis skal inddrages lige meget i alle innovationsfaser. Derimod ligger en opgave i at
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selektere, hvilke aktører der har relevant viden og ressourcer til at bidrage i processen, eller har en
position der gør, at de kan bremse innovationsprocessen, hvis de ikke er med.
De tre ovenstående begreber (samskabelse, samarbejdsdrevet innovation og netværksstyring)
bliver de centrale i dette BA-projekt. Ovenstående begrebsafklaring definerer hvad der forstås ved
begreberne og hvad de indebærer. Samskabelse og samarbejdsdrevet innovation skal forstås som
begreber der ligger i forlængelse af hinanden. Samarbejdsdrevet innovation er i denne opgave et
værktøj til at identificere styringsmæssige barrierer og drivkræfter i samarbejdet mellem Region
Midtjylland og de frivillige organisationer på det frivillige område. Da jeg nu har fastlagt den
overordnede retning for BA-projektet, vil jeg nedenstående præsentere mine metodiske
overvejelser.

2: Valg af metode
I følgende afsnit vil jeg redegøre for min videnskabsteoretiske position, samt mine empiriske og
metodiske overvejelser. Formålet med metodeafsnittet er at præsentere opgavens empiri, og den
teori der skal kobles med empirien, for at svare på problemformuleringen.

2.1: Videnskabsteoretisk tilgang
Jeg vil i mit projekt anvende hermeneutikken som videnskabsteoretisk position, da jeg søger at
forstå og fortolke hvordan Region Midtjylland og de frivillige organisationer samarbejder på det
frivillige område. Hermeneutikkens grundlæggende spørgsmål er ”hvad er forståelse?”, hvilket
passer godt ind i mit projekt. Jeg søger ikke at forklare, men forstå hvordan aktørerne samarbejder
(Holm, 2011, s. 84). Ligeledes ønsker jeg at forstå, hvilke forhold og perspektiver der kan fungere
som en styringsmæssig barriere eller en drivkræft på det frivillige område.
Det er forståelsen der er kriteriet for god videnskabelighed, og dette passer godt ind i dette
projekt, hvor jeg har en forforståelse. Igennem min praktikperiode har jeg opnået viden og
fordomme om styringsformen i Region Midtjylland, som jeg skal forholde mig til i undersøgelsen.
Jeg opfatter, ligesom Gadamer, ikke fordomme som noget negativt, men som forudsætningen for
forståelsen (Holm, 2011, s. 90-94). Jeg er derfor bevidst om at bringe mine fordomme i spil, da jeg
ikke kan være neutral eller fordomsfri. Mine fordomme skal efterprøves via interviews med praksis
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og korrigeres hvis de ikke holder stik. Her vil jeg være det Kvale beskriver som ”bevidst naiv”, hvor
jeg er bevidst om at min forforståelse ikke kan slås fra, mens jeg i stedet skal forholde mig kritisk til
min egen forforståelse (Andersen, Hansen, & Klemmensen, 2012). Ved at være bevidst om min
egen forforståelse og udfordre denne, kan jeg skabe en ny erkendelse og fortolkning af
samarbejdet mellem Region Midtjylland og de frivillige organisationer. Jeg vil derfor forsøge ikke
at fastlåse mine fordomme og antagelser i mine interviews, men være åben for andre svar på min
problemformulering end jeg først antager.
Den hermeneutiske cirkel er centralt i mit projekt, da jeg er bevidst om at forstå delene ud fra
helheden og helheden ud fra delene (Holm, 2011). Jeg søger at samle alle dele inden for
konteksten, førend jeg kan fortolke eller drage konklusioner på området. Helt konkret vil jeg
anvende svarede fra underspørgsmål ét, to og tre til at besvare min problemformulering. Først her
vil jeg være i stand til at kunne konkludere ud fra konteksten. Ligeledes er jeg nød til at se
organisationen i dele, for at forstå helheden som den er. Her er mine interviews vigtige, da jeg
netop opnår viden om de enkelte dele i Region Midtjylland og de frivillige organisationer. På
baggrund af disse interviews vil jeg fortolke ud fra min forforståelse og derigennem forsøge at
opnå en ny erkendelse.
Jeg er induktiv i mine to første arbejdsspørgsmål, hvor jeg søger viden om mine respondenters
livsverden og hvordan de opfatter samarbejdet og samskabelse i praksis. Samtidig vil jeg også
være deduktiv i undersøgelsen, da jeg igennem mit praktikophold har fået fordomme om
styringen på det frivillige område. Jeg søger dog ikke nødvendigvis at af- eller bekræfte disse
hypoteser ud fra min empiriske undersøgelse. I stedet ønsker jeg at respondenten skal forholde sig
til hypotesen, og derigennem forsøger jeg at opnå viden og erkendelse. Dette stiller store krav til
mine spørgsmål, som ikke skal opfattes ledende, men give plads til respondents holdninger.

2.2: Primær empiri
Nedenstående vil jeg præsentere opgavens metodiske til- og fravalg. For at konkretisere min
teoretiske ramme indsamles empiri gennem kvalitative og individuelle interviews med
respondenter fra praksis. Ambitionen er at tilknytte to overordnede perspektiver fra samarbejdet
på det frivillige område, nemlig forvaltningen og de frivillige organisationer. Årsagen er ønsket om
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en dybere forståelse af samarbejdet, således jeg opnår en helhedsforståelse af samskabelse på det
frivillige område i Region Midtjylland.
2.2.1: Kvalitativ undersøgelse:
Jeg har til mit projekt interviewet fire personer på det frivillige område i Region Midtjylland.


Ansatte i Koncern HR, Stab
o Anders K. Kristensen, Mangfoldighedskonsulent
o Jakob Olesen, Sekretariatschef



Ansatte i frivillige organisationer
o Rikke Brøndum, Projektleder – De Frivilliges Hus
o Tove Vorre, Aktivitetsleder – Røde Kors

Som beskrevet i ovenstående afsnit om projektets videnskabsteoretiske tilgang, har jeg valgt at
anvende en hermeneutisk position. Det personlige interview er en effektiv metode til at forstå et
individ i dybden. Jeg ønsker nemlig at forstå hvordan Koncern HR, Stab og de frivillige
organisationer samarbejder på det frivillige område. Jeg har derfor valgt at anvende individuelle
interviews i jagten på valide og pålidelige primærdata, da jeg ønsker data og indsigt i aktørernes
livsverden (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 29-39). Med denne metode er målet at få
nuancerede og konkrete informationer om respondenternes holdninger til samarbejdet.
Til at besvare mine underspørgsmål har jeg valgt at interviewe to ansatte i Koncern HR, Stab.
Anders er mangfoldighedskonsulent, mens Jakob er Anders’ leder og sekretariatschef i Koncern
HR, Stab. Jakob refererer til direktionen i Region Midtjylland og har et stort kendskab til den
politiske dagsorden. Disse to respondenter vil særligt blive anvendt til at analysere styringsformen,
hvor de bidrager med et medarbejder- og lederperspektiv. Jakob har som sekretariatschef status
som eliteperson, hvilket kan give udfordringer i kontaktfasen og i selve interviewet. Dette stiller
store krav til mig som interviewer, da jeg skal være skarp på emnet og være i stand til at styre
samtalen, således jeg får de svar jeg behøver. Jakob har især viden og perspektiver om den
politiske styring og beslutningsproces, hvilket er essentielt for forståelsen og håndteringen af
samskabelse. Derfor har jeg valgt at anvende et semi-struktureret interview, således samtalen har
en vis struktur, men også er åben for uddybning og spørgsmål efter behov (Andersen, Hansen, &
Klemmensen, 2012, s. 132-136).
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Ovenstående giver perspektiver om samskabelse fra forvaltningen og det politiske niveau. For at
kvalificere opgaven og empirien yderligere, afholdes to interviews med de frivillige organisationer
– Røde Kors og De Frivilliges Hus. Rikke Brøndum fra De Frivilliges Hus er projektleder og
samarbejder bl.a. med Region Midtjylland om en frivillighedscafe på Regionshospitalet Viborg.
Tove Vorre er aktivitetsleder for sygehustjenesten og vågetjenesten i Røde Kors Viborg. De
bidrager med perspektiver om samarbejdet med Region Midtjylland og samarbejdet med
hospitalerne i praksis. Her ønsker jeg at få adgang til deres livsverden og klarlægge hvordan de
oplever styringen, samt hvilke barrierer og drivkræfter de oplever på det frivillige område. Deres
perspektiver og oplevelser er derfor særligt anvendelige i bevarelsen af arbejdsspørgsmål to og
tre. Jeg ønsker dog at være kreativ, således jeg kan gå ud over den forberedte spørgeguide 1. Det
skyldes at mine respondenter har stor viden på det frivillige område, hvilket kan medføre at mine
præ-fabrikerede spørgsmål sættes i baggrunden, mens jeg lader respondenterne tale. Dette kan
forhåbentligt resultere i nye betragtninger, som jeg ikke har taget højde for og dermed skabe en
ny erkendelse (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 37-39). For at sikre, at jeg alligevel kommer
omkring de væsentligste temaer anvendes spørgeguiden som rettesnor.
Jeg har derudover valgt at transskribere mine interview ordret, således jeg kan citere
respondenternes udsagn direkte, uden at deres udsagn påvirkes af mine erindringer eller
forforståelse. Samtidig giver det læseren mulighed for at se, hvordan jeg har fortolket
respondenternes udsagn, hvilket styrker opgavens validitet (Brinkmann & Tanggaard, 2015).
2.2.2: Spørgeguide
Spørgeguiden er udformet som et semi-struktureret interview, der giver respondenten mulighed
for at uddybe sine synspunkter – ligesom jeg kan supplere med uddybende spørgsmål.
Spørgeguiden anvendes ligeledes til at undersøge mine hypoteser om de frivillige organisationers
involvering og den anvendte styringsform. Dermed kan jeg bringe min forforståelse i spil og
udfordre mine fordomme ved at være ”bevidst naiv” (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 37-39).
Da mine respondenter er forskellige vil jeg anvende fire forskellige spørgeguider, men formen vil
overordnet være den samme. Dette skyldes at interviewene har det samme overordnede formål;
at forstå hvordan Region Midtjylland og de frivillige organisationer samarbejder på det frivillige
1

Se bilag 1 for eksempel på spørgeguide.
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område. Respondenterne har dog forskellige perspektiver, der bidrager til at nuancere og forstå
samarbejdet. Dette stiller store krav til spørgeguiden og mine evner som interviewer, da jeg skal
fastholde opgavens kontekst og hvad respondenterne hver især kan bidrage med.

2.3: Sekundær empiri
Begrebet samskabelse er det nye sort i styringen af den offentlige sektor. Det betyder at der findes
en stor mængde teori og forskellige definitioner og anvendelser af samskabelse. Mit fokus i dette
projekt er derfor fokuseret på Torfing & Sørensen (2013, 2014, 2015) og Agger & Tortzens (2015)
forståelse og anvendelse af samskabelse. Agger & Tortzens forskningsreview anvendes til at skabe
et overblik over forskningen vedrørende aktører, potentialer og udfordringer ved samskabelse i
praksis. Deres teoretiske gennemgang af forskningen i samskabelse, skal kobles med dette
projekts indsamlede empiri og derigennem bruges til at besvare problemformuleringen.
Torfing & Sørensen (2013) anvendes til at forstå samskabelse i et styringsperspektiv. Herunder den
gradvise omstilling fra New Public Management (NPM) til New Public Governance (NPG), og hvad
dette betyder for styringen og samarbejdet i den offentlige sektor. Ligeledes bidrager begge til at
illustrere og identificere mulige barrierer og dilemmaer ved samskabelse i den offentlige sektor.
Torfing & Sørensen (2014) er særlig brugbar til at analysere udfordringer og drivkræfter på et
højere samfundsmæssigt plan. Derudover bruges de også til at forstå, hvordan forvaltningen
mobiliserer og styrer samskabelse på tværs af faggrupper, sektorer og organisationer (Torfing &
Sørensen, 2015). Deres litterære produktion er massiv, derfor har det været nødvendigt at
fravælge teoretiske perspektiver, som ellers kunne være interessant for opgaven.
I stedet for et personligt interview med én politiker, har jeg valgt at anvende en video fra
regionsrådets godkendelse af frivillighedsstrategien (Region Midtjylland, 2016b). Videoen viser
politikernes tanker om frivillighedsstrategien og den generelle indsats på det frivillige område i
regionen. Yderligere viser videoen politisk konsensus om samarbejdet med frivillige, og de
spilleregler der er fastlagt. Derudover anvendes videoen til at analysere det politiske niveau og
deres rolle i samskabelsesprocessen på det frivillige område. Regionsrådsmødet bruges både som
baggrundsviden og til besvarelse af arbejdsspørgsmål to og tre.

16

207339

Samskabelse i Region Midtjylland

2.4: Kritik af metode
Denne opgave kan have en svaghed i et manglende interview med en politiker. Jeg vurderede
efter indsamlingen af primær empiri, at interviewet med en politiker var unødvendigt, fordi mine
respondenter svarede udførligt på inddragelsen af det politiske niveau. Det ville dog styrke
opgaven, hvis det politiske niveau havde været repræsenteret ved et interview, således jeg kunne
fastslå om de har samme syn på samskabelse som administrationen. Yderligere ville det være en
styrkelse, hvis politikerne kunne fortælle deres ideer og tanker bag implementeringen og styringen
af det frivillige område. Jeg har i stedet anvendt en video fra regionsrådet, som forklarer
rammesætningen og formålet, men som ikke går i dybden med styringen eller tillader uddybende
spørgsmål. Jeg vurderer derfor at det ville være en styrkelse, hvis jeg havde inddraget det politiske
niveau slutteligt i opgaven, således de kunne forholde sig til styringen og håndteringen af det
frivillige område.
Der er en risiko for, at jeg ikke kan revurdere min forforståelse, da den er præget af mit
praktikophold i Region Midtjylland. Derfor har jeg i mine interviews fastholdt fokus på konteksten
og vurderet mine respondenters svar og holdt dem op mod mine egne antagelser og fordomme.
Mit hermeneutiske udgangspunkt resulterer også i lige så mange nye spørgsmål, som den reelt
besvarer. Dette eksemplificeres bl.a. i analysen af det politiske niveau, hvor jeg fik svar på mange
spørgsmål, men ligeledes skabte nye spørgsmål og interessante perspektiver. Derved adskiller
hermeneutikken sig fra positivismen, da der ikke eksisterer en endegyldig sandhed, men
tolkninger baseret på dele, helheder og konteksten (Holm, 2011, s. 95-98).
Derudover opfattede jeg TV fra Røde Kors som værende lettere defensiv i sin omtale af de
fagprofessionelle. Hun har selv en baggrund som sygeplejerske, men ville ikke rigtig forholde sig til
mine kritiske spørgsmål om deres involvering. Det er dog ikke min opfattelse at hun snakkede
usandt, men blot agerede loyalt.

2.5: Opgavens kontekst
Region Midtjylland er valgt som case, da jeg igennem mit praktikophold og uddannelse som
administrationsbachelor, har opnået kendskab til udfordringerne omkring samskabelse. Region
Midtjylland er Danmarks næststørste region befolkningsmæssigt med 1,3 mio. indbyggere og
arealmæssigt den største. De primære opgaver relateres til sundhed inklusiv psykiatri, driften af
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sociale tilbud og regional udvikling. I alt er der 26.512 fuldtidsstillinger i Region Midtjylland, som
ledes af et regionsråd på 41 medlemmer. Budgettet i 2016 er på 27.282,0 mio. kr. plus en
investeringsramme på 675,1 mio. kr. (RM.dk, 2016a). Region Midtjylland er politisk ledet med en
direktion, to hovedspor af opgaver og en række stabe. Regionens Ledelses- og Styringsgrundlag
har fastsat 5 fokusområder som budget 2016 skal struktureres ud fra. Ledelsen er baseret på
værdier og tillid, hvilket giver store lokale frihedsgrader og en fleksibel styringsramme, hvor ledere
og medarbejdere har stor indflydelse på den lokale opgavehåndtering. Beslutningerne skal træffes
så lokalt som muligt, og helst i dialog med borgere og samarbejdspartnere. Kun hvor der er behov,
træffes tværgående beslutninger eller centrale retningslinjer der kan indskrænke lokale
frihedsgrader. Region Midtjylland håndterer problemstillinger der kan karakteriseres som værende
”vilde problemer”, hvor løsningen kan være kompleks og svær at definere (Hansen, 2010, s. 8384).
Regionens medarbejdere er sikret medindflydelse og medinddragelse gennem MED-systemet,
hvor involveringen generelt skal ske så tidligt, at medarbejderne kan få indflydelse på ledelsens
beslutninger. Denne tankegang er central på det frivillige område og blev bl.a. anvendt da
regionen udarbejdede frivillighedsstrategien. Her blev politikerne og MED-udvalgene hurtigt
involveret, således spillereglerne for frivillighed blev fastlagt i samarbejde. Som det fremgår af
nedenstående diagram, regnes borgere og frivillige som en ressource i det lokale
virksomhedsgrundlag. Dermed har man fra politisk- og organisatorisk side anerkendt borgerne og
de frivilliges betydning og rolle i regionen (Interview med Jakob, spørgsmål 8).
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Kilde: RM, Budget 2016

2.5.1: Koncern HR, Stab
Koncern HR, Stab er stabsfunktion i Regionshuset Viborg, der primært varetager strategiske og
koordinerende opgaver.

Kilde: (RM, 2014)
Dette omfatter bl.a. betjening af det politiske system, direktionen, MED/arbejdsmiljøsystemet,
tværgående samarbejdsfora og planlægnings- og udviklingsopgaver. Koncern HR, Stab er
bindeleddet mellem regionens politiske og administrative ledelse, samt de lokale ledelsessystemer
(RM.dk, 2014, s. 44-48). Koncern HR, Stab varetager den strategiske og koordinerende opgave på
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det frivillige område. Hospitalerne i Region Midtjylland er alle knyttet op på en frivillig
organisation, undtagen Horsens, som har en selvstændig frivillighedsordning. De frivillige
organisationer står for koordinering, rekruttering, tavshedspligt og andre formelle og uformelle
arbejdsopgaver relateret til frivillighed (Interview med Anders spg 10).

3: Valg af teori
Samskabelse ligger i et bredt forskningsfelt, hvor for det er nødvendigt med et kritisk blik på
teorivalg og indsamling af empiri. Som beskrevet i afgrænsningen anskuer jeg samskabelse ud fra
et styringsperspektiv. Jeg har derfor, som beskrevet i afsnit 2.3 om sekundær empiri, valgt primært
at anvende teoretiske perspektiver fra Agger & Tortzen (2015), og Torfing & Sørensen (2013, 2014,
2015). Disse fastsætter den teoretiske ramme for dette projekt og bruges til at koble min
empiriske undersøgelse, således jeg kan svare på opgavens problemformulering.
Nedenstående vil jeg definere og præsentere de teoretiske perspektiver der anvendes i dette
projekt. Først er det dog nødvendigt at præsentere de forskellige styringsparadigmer der findes i
den offentlige sektor, og direkte eller indirekte påvirker styringen af samskabelse på det frivillige
område.
Styringsparadigmer
Den kommunale forvaltnings- og administratorrolle er radikalt forandret igennem de senere år.
Fra den regelstyrede bureaukratimodel, til den markedsbaserede NPM og nu til NPG der fokuserer
på borgerinddragelse og netværksstyring (Torfing, 2013). Det er dog ikke helt så simpelt, da
styringsparadigmerne hænger sammen i en indre logik, der baseres på samme eller lignende
styringsfilosofi, menneskesyn eller organisationssyn. Ifølge Torfing (2013, s. 195-214), fortrænger
nye styringsparadigmer ikke nødvendigvis de gamle paradigmer, men ligges som regel i
forlængelse eller ovenpå de nuværende. Dermed opstår hybride styringsformer, med
kombinerede elementer fra forskellige paradigmer. Han påpeger at det sjældent er alle aspekter af
en organisation der forandres på én og samme tid. I stedet er det enkelte elementer der skiftes ud
eller ændres, men sker ændringerne over en årrække, bliver resultatet alligevel meget mærkbart.
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Overgangen fra den lov- og regelstyrede government teori - til den processtyrede governance
teori, har skabt et politisk system uden klare entydige grænser og kommandoveje (Sørensen,
2005). Her er regeringen blot én af mange styringsaktører, som koordinerer deres handlinger
gennem horisontale relationer. Dette kan enten være igennem instrumentel kontraktindgåelse
eller ved etablering af netværk, der styres via fælles afhængighed og tillid. Det horisontale samspil
mellem staten og andre aktører skaber, ifølge Sørensen (2005), den nødvendige fleksibilitet,
dynamik og resultatorientering, der er forudsætningen for at løse de komplekse problemstillinger
det offentlige forventes af løse. Governance og netværksstyringen skaber dog nye udfordringer og
krav om overordnet koordination af de selvstyrende aktører. Dette leder til projektets første
arbejdsspørgsmål, som skal analysere hvilken styringsform Region Midtjylland anvender på det
frivillige område.

3.1: Arbejdsspørgsmål 1
Hvilken styringsform anvender Region Midtjylland på det frivillige område?
Styringsform på det frivillige område
Region Midtjyllands styringsform er kernen i denne opgaves undersøgelse, da den fastsætter
rammerne og styringen af samskabelse på det frivillige område. Samtidig vil en analyse af
styringsformen indsnævre konteksten for samarbejdet med de frivillige organisationer. Herunder
vil jeg også præsentere den strategiske ramme, som frivillighed er underlagt i Region Midtjylland.
Frivillighedsstrategien, som blev vedtaget i regionsrådet i marts 2016, fastsætter den overordnede
strategi for frivillighed i Region Midtjylland og påvirker samarbejdet og samskabelsen i praksis. Det
frivillige område er præget af aktører hvor styringen skal balanceres mellem den faciliterende topdown styring, og bottom-up perspektivet, der kan udfordre vanetænkning og fordrer
brugerinddragelse (Torfing & Sørensen, 2016). Der er behov for klare og entydige rammer for den
frivillige indsats via top-down, men opfattes styringen som top-down, kan processen mangle
ejerskab, engagement og tilknytning fra praksis (Torfing & Sørensen, 2012). Hvis innovation eller
samskabelse kun sker nedefra, vil det omvendt hindre opskalering og spredning af gode ideer.
Til analysen af styringsformen vil jeg anvende Agger & Tortzen (2015), Majgaard (2013) og Torfing
& Sørensens (2012, 2006) teorier om styring af samskabelse og metastyring. Disse teorier skal
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udover at besvare arbejdsspørgsmål ét, også bruges til at forstå konteksten og fastlægge rammen
på det frivillige område.
3.1.1: Netværks- og metastyring
Styringsnetværk defineres af Torfing & Sørensen (2012, s. 11-12) som et forhandlingsbaseret
samarbejde mellem gensidigt afhængige, men selvstændigt handlende offentlige og private
parter, der søger at løse bestemte opgaver i fællesskab. Netværkstilgangen er initieret af
administrationen i Region Midtjylland, som ønsker at involvere og inddrage ressourcepersoner:
”en del af strategien er at lave et netværk, hvor ressourcepersoner kan mødes og samarbejde om
fælles problemstillinger” (Interview med JO spg 7).
Drivkraften ved netværk er de forskellige parters erkendelse af, at de ikke kan klare en given
opgave alene, men er nødsaget til at udveksle ressourcer, viden og ideer, samt koordinere deres
handlinger med udgangspunkt i en fælles problemforståelse og løsningsstrategi (Torfing &
Sørensen, 2012, s. 11-12). Det betyder også at samarbejdet ofte er baseret på frivillighed, hvor
aktørerne kan forlade netværket, da de kun er bundet af følelsen af gensidig forpligtelse og ønsket
om at løse et bestemt problem. Ingen kan derfor tvinge de andre parter i netværket til at mene
eller gøre noget imod deres vilje, hvilket gør hård styring og høj kontrol til potentielt ødelæggende
for samarbejdet.
Majgaard (2013, s. 173-174) påpeger at der ved netværksstyring findes mange centre, hvor hvert
nodalpunkt er et centrum der reflekterer helheden. Dette betyder at der ikke findes en bestemt
kerne af rationaler som det normative omdrejningspunkt for styringen. I stedet danner aktørerne
rationaler som nodalpunkter i netværket, hvor samarbejdet bygges på tillid og relationer med
hinanden.
Metastyring anvendes primært indirekte og hands-off, ved at skabe rammebetingelser og
koordinere selvstyringen gennem indirekte påvirkning af de beslutninger der træffes i selvstyrende
institutioner og netværk (Sørensen & Torfing, 2006). Midlet til at fremme de potentielle gevinster
ved metastyring og begrænse problemerne, er en bevidst og målrettet administrativ styring af de
selvregulerende netværk. På den ene side skal samarbejdet styres i en ønsket retning, men uden
at underminere netværkets råderum for selvstyring. Sørensen og Torfing (2006, s. 20-23) har
identificeret fire forskellige former for metastyring:
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3.1.2: Effektivitets- og demokratisk samskabelse
Forskningen i samskabelse udspringer overordnet af to forskellige styringsparadigmer;
effektiviserings- og demokratisk/empowerment samskabelse (Agger & Tortzen, 2015).
Effektivitets-samskabelse er et svar på ressourceknaphed i den offentlige produktion af velfærd og
udspringer af NPM-paradigmet. Borgerne anses som rationelle aktører, der handler
nyttemaksimerende med fokus på output af offentlig service. Perspektivet er funktionelt og
målorienteret mod hvordan brugerne af en offentlig ydelse bedst og mest effektivt, kan bidrage til
produceringen af denne ydelse. Det offentlige fokus er derfor rettet mod, hvilke initiativer det
offentlige kan tage, for at øge borgernes input til produktionen af velfærdsydelser (Agger &
Tortzen, 2015, s. 12-14).
Demokratisk samskabelse udspringer af NPG-paradigmet, hvor samskabelse anses som en vej til at
give civilsamfundet og borgerne en rolle som aktive parter i styringen og udviklingen af
velfærdssamfundet (Agger & Tortzen, 2015, s. 12-14). Samskabelse forstås i den demokratiske
kontekst som netværksbaseret samarbejde mellem forskellige offentlige og private aktører.
Forståelsen er bredere end den effektivitets-baserede, da borgerne regnes som aktive
medborgere og ikke blot forbrugere af offentlig service. Ligeledes involveres
civilsamfundsaktørerne og kan bidrage til input-siden i den politiske proces, dvs. i forhold til
prioritering og politisk styring. Udbyttet og værdiskabelsen af samskabelse bliver derfor også
bredere – fra brugerperspektivet til langsigtede outcomes gennem øget livskvalitet, nye relationer
og empowerment af svage grupper. Omvendt er det vigtigt at selektere inddragelsen af de rigtige
aktører – på det rigtige tidspunkt, således processen ikke bliver langsommelig eller præget at
interessemodsætninger (Torfing, Sørensen, & Aagaard, 2014, s. 28-30).

3.2: Arbejdsspørgsmål 2
Hvordan håndteres styringsmæssige rolledillemaer på det frivillige område?
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Da jeg anser samskabelse ud fra et styringsperspektiv, er de fagprofessionelles rolleforståelse
særlig interessant. NPM og NPG fordrer forskellige roller til de fagprofessionelle, hvilket kan lede
til rolledilemmaer, der kan udfordre samskabelse i praksis (Torfing, 2013). Rolledilemmaer opstår,
når forskellige aktører med hver sin rolleforståelse skal samarbejde, og bruges i denne kontekst til
at illustrere, hvordan de fagprofessionelles traditionelle arbejdsopgaver, viden og forståelse
kommer under pres. Presset kommer bl.a. fra forskellige styringsparadigmer, som forandrer de
traditionelle skel mellem hvem der styrer og hvem der bliver styret (Agger & Tortzen, 2015). Dette
påvirker særligt de fagprofessionelle, som skal indtage nye roller og evne at navigere i krydspres.
Det er afgørende for samskabelse i praksis, at aktørerne lykkedes med at indtage disse nye roller
(Agger & Tortzen, 2015, s. 20-22). Teoretisk er der adskillige perspektiver på rolledilemmaer i
samskabelsesprocesser. Jeg inddrager derfor kun Agger & Tortzen (2015), og Torfing & Sørensens
(2011, 2012) perspektiver.
3.2.1: Roller i samskabelsen
Agger & Tortzens (2015, s. 20-22) review om samskabelse påviser en udvikling i rollerne for
henholdsvis forvaltere, politikere og borgere. Deres forskning viser at traditionelle
rolleforestillinger udfordres i samskabende processer. Særligt de fagprofessionelle skal omstille sig
når forskellige styringsrationaler mødes. Fordi det traditionelle skel mellem hvem der styrer og
hvem der bliver styret, er under pres, stilles der ligeledes anderledes krav til forvaltningen og dens
rolle. Medarbejderne skal i NPG inddrage patienten og indtage en koordinerende og faciliterende
rolle, når civilsamfundet inddrages som supplerende ressource. Dette fordrer metastyring og
netværksstyring. En effektiv metastyring kræver balance mellem over- og understyring, og
resulterer i en kompleks ledelsesopgave. Derfor skal der, ifølge Torfing & Sørensen (2011, s. 1415), udpeges en metaguvernør der kan agere i dette krydsfelt og forankre de politiske
målsætninger. Metaguvernøren skal sætte styringen i scene, men undgå direkte og egenrådig
styring. Der skal i stedet være balance mellem over- og understyring samt vilje til at ”give slip” på
tøjlerne og give handlerum for selvstyring (Sørensen & Torfing, 2006).
Nedenstående opstiller Torfing & Sørensen (2012, s. 11-14) fire forskellige former for metastyring.
De to første karakteriseres som hands-off metastyring der foregår indirekte og på afstand, mens
de to sidste foregår hands-on i tæt samspil med deltagerne i styringsnetværket. Disse begreber er
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centrale for metastyring, fordi de karakteriserer styringen i netværket på det frivillige område.
Ligeledes vil en god strategisk metastyring ofte kræve en kombination af hands-off og hands-on
metastyring (Torfing & Sørensen, 2012).

3.3: Arbejdsspørgsmål 3
Hvordan faciliteres styringsmæssige barrierer og drivkræfter på det frivillige område?
3.3.1: Barrierer og drivkræfter på det frivillige område
Da samskabelse anskues ud fra et styringsperspektiv, er barrierer og drivkræfter særligt
interessante. Forskningen viser generelt stærke drivkræfter for inddragelse af civilsamfundet og
erhvervslivet i den offentlige styring og opgavevaretagelse (Torfing, Sørensen, & Aagaard, 2014, s.
26-30). Borgere og civilsamfund er ofte omdrejningspunktet for serviceproduktion i den offentlige
sektor, hvilket medfører en høj grad af medskabelse (Sørensen & Torfing, 2006). Deres input og
respons kan derfor være værdiskabende og fungere som en drivkræft, men det kræver offentligt
fokus på samskabelse og inddragelse af civilsamfundet.
Omvendt kan organiseringen og styringen i den offentlige sektor være en barriere for
samskabelse, hvis styringen opfattes som rigid og topstyret. Region Midtjylland er politisk styret og
udfordres af forskelligartede styringsrationaler, der kan påvirke samarbejdet med frivillige
organisationer (Torfing, Sørensen, & Aagaard, 2014, s. 26-30). Der findes mange interessante
parametre for samskabelse i den offentlige sektor, og jeg har derfor været nødsaget til at fokusere

25

207339

Samskabelse i Region Midtjylland

på fire perspektiver; styringsform, politikere, ledelse og fagprofessionelle, der alle kan fungere
som en styringsmæssig barriere eller drivkræft for samskabelse på det frivillige område.
Styrringsform
De institutionelle rammer og de styreformer (NPM og NPG) der anvendes, kan have stor betydning
for samskabelse. Ifølge Aagaard, Sørensen & Torfing (2014, s. 352-354) kan strukturen både
fungere som en styringsmæssig drivkræft og som en barriere for innovation og samskabelse. Den
styringsmæssige tilgang kan blive en drivkræft, hvis ledelsen formår at skabe en samarbejdsarena,
hvor aktørerne kan udvikle en fælles identitet, værdier og problemforståelse. Ligeledes skal
styringen balanceres mellem over- og understyring, således aktørerne inddrages og får
medbestemmelse. For lidt styring kan resultere i dekobling og manglende interesse, mens
overstyring kan besværliggøre samarbejde på tværs og i stedet fordre silotænkning (Torfing,
Sørensen, & Aagaard, 2014).
Politikere
Politikere kan både hands-on og hands-off være en drivkræft for samskabelse (Torfing, Sørensen,
& Aagaard, 2014, s. 357). Det politiske niveau kan hands-off initiere og legitimere samskabelse ved
mål- og rammesætning. Samtidig kan politikerne på strategisk niveau, anbefale hvordan
administrationen skal implementere frivillighedsstrategien i praksis. Ligeledes kan politikerne
hands-on inddrages på det taktiske og operationelle niveau gennem netværksdeltagelse og
processtyring. Dermed kan politikerne skabe en arena hvor regionen, hospitalerne og politikerne
kan samarbejde og derigennem styrke den demokratiske legitimitet.
Omvendt kan politikerne også blive en barriere, hvis fokus bliver deres egen ideologiske platform.
Ligeledes kan frygten for fejlslagen politik og mislykkede projekter lede til risikoaversion i den
offentlige sektor (Torfing, Sørensen, & Aagaard, 2014, s. 27-29). Derudover skal politikerne evne at
afgive status og kontrol over planlægning og produktion af velfærd til administrationen og
civilsamfundet. Hvis politikerne ikke evner at afgive kontrollen, kan det blive vanskeligt at etablere
en arena, hvor aktørerne kan fungere i et ligeværdigt samarbejde vilkår (Agger & Tortzen, 2015, s.
20-21).
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Ledelse
Ledelsesopgaven i NPG er, ifølge Torfing & Sørensen (2012, s. 9-11), at udvikle tillidsbaseret
ledelse, hvor unødvendige regler fjernes og det decentrale råderum udvides. Region Midtjylland er
politisk styret, men forvaltningsledelsen og ledelsen på lokale enheder skal forankre strategien og
prioritere det institutionelle design, såfremt inddragelse af civilsamfundet skal lykkes. Topledelsen
i regionen og ikke mindst på hospitalerne, skal skabe udviklingsrum på kanten af den offentlige
sektor, definere målsætninger og lokale strategier, samt skabe økonomiske og organisatoriske
rammer for det frivillige område. Den komplekse opgave med ledelse af frivillige skal faciliteres og
styres af ledelsen, og ikke blot delegeres ud til lokale enheder. Ledelsen skal derfor formå at holde
snor i indsatsen, men samtidig give decentral autonomi for at undgå ledelsen opfattes som en
barriere for samskabelse. Derudover skal ledelsen håndtere organisatoriske og kulturelle barrierer,
såsom silotænkning og manglende ejerskab (Agger & Tortzen, 2015, s. 20-21).
Fagprofessionelle
Fagprofessionelle spiller, ifølge Agger & Tortzen (2015, s. 21-22), en central rolle i
samskabelsesprocesser. Som det fremgik af COI’s (2015, s. 33-40) undersøgelse af offentlig
innovation, spiller medarbejderne i 86 procent af tilfældene en nøglerolle ved at igangsætte eller
fremme innovationerne. Medarbejderne, deriblandt de fagprofessionelle, spiller derfor en stor
rolle, når det offentlige skaber innovation og samskabelse.
Der findes dog en række barrierer ved de fagprofessionelles rolle. Som beskrevet i afsnittet om
roller i samskabelse, udfordres de offentliges rolleforståelse når forskellige lag af rolleforestillinger
mødes. Derudover kan der, som beskrevet i afsnittet om problemstillingen, være en potentiel
barriere ved de fagprofessionelles ”gør-det-selv-kultur” (Agger & Tortzen, 2015). Her er påstanden
at de fagprofessionelle dominerer idéfasen, mens aktørerne uden for organisationen først
inddrages relativt sent i processen. Opgaveløsningen på sundhedsområdet er præget af
traditionsbundne forestillinger om karakteren af de opgaver de løser, og om deres rolle i
samfundet. Agger & Tortzen (2015, s. 16-17) fremhæver bl.a. modstanden mod at afgive kontrol,
manglende platform for borgerinddragelse, manglende tiltro til borgerne og eksterne aktører,
samt tvivl om hvorvidt aktørerne har tilstrækkelig viden og evner at tænke ud over egne
interesser.
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Omvendt kan de professionelle også være en drivkræft, hvis der er engagement, risikovillighed,
mod og vilje til at tænke nyt og være fællesskabsorienterede - frem for at sætte sig ud over egen
personlige interesse (Torfing, Sørensen, & Aagaard, 2014). Fagprofessionelle kan ligeledes være
ildsjæle, som er fordrende for samskabelse.

4: Undersøgelse
Nedenstående tabel viser respondenternes initialer, der anvendes som kodning i undersøgelsen.
De fuldt transskriberede interviews findes i bilagene.

4.1: Arbejdsspørgsmål 1
Hvilken styringsform anvender Region Midtjylland på det frivillige område?
4.1.1: Samskabelse på det frivillige område
I dette afsnit vil jeg analysere hvordan Region Midtjylland håndterer samskabelse på det frivillige
område. Fokus vil især omhandle hvordan Region Midtjylland balancerer styringen mellem topdown og bottom-up, men samtidig fastholder hospitalernes autonomi via decentralisering.
Region Midtjylland anvender samskabelse bredt på det frivillige område. Koncern HR, Stab har en
administratorrolle, som AK siger: ”hvor vi koordinerer og faciliterer. Men vi skal jo ikke sige at de
skal samarbejde med dansk røde kors eller nogle andre, det skal de selv om” (interview med AK
spg 7). Ligeledes siger han, at deres rolle er at spille hospitalerne og arbejdspladserne sammen
med andre aktører, således de på et strategisk niveau kan facilitere og vejlede de enkelte enheder.
Fokus er hovedsageligt på de frivillige koordinatorer, som er tilknyttet hvert hospital og som har
den primære kontakt med Koncern HR, Stab, der er tovholder for at frivilligheden kommer til at
leve (Interview med AK spg 3). Yderligere anvendes samskabelse til at definere problemets
karakter, således løsningen rammer så præcist som muligt: ”så ville man måske kunne finde ud af
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problemets karakter var en smule anderledes, end det man selv havde forestillet sig da man
startede” (Interview med jo spg 9). JO fortæller ligeledes at han, hvor det giver mening, anvender
samskabelse til personaleledelse i administrationen, ved at involvere medarbejderne i starten af
processen (Interview med JO spg 10).
Citaterne illustrerer at samskabelse er diffust og trækker på forskellige forståelser og anvendelser.
Man kan argumentere for at samskabelsen starter i samarbejdsdrevet innovation, hvor fokus er på
hvordan aktørerne kan involveres i processen og hvordan disse processer kan faciliteres. Dette ses
ved at AK forsøger fra strategisk niveau, ”at koordinere og spille hospitalerne og arbejdspladserne
sammen med andre aktører”. Dernæst bevæger processen sig fra top-down initieret - til bottomup, hvor brugerne aktivt involveres ved ”at præcisere problemets karakter” og dermed levere
input til organisationen.
AK fortæller videre at frivillighedsstrategien anvendes som en ”politisk ramme, der kan ligges ned
over hospitalerne, og inden for den, kan de autonomt styre den daglige praksis for samarbejdet
med frivillige og frivillige organisationer” (interview med AK spg 12). Strategien anvendes dermed
som et top-down værktøj, der legitimerer og fastsætter den overordnede ramme og retning for de
lokale enheder. Ovenstående indikerer at styringen er en blanding af top-down og bottom-up,
hvor der er væsentlige berøringsflader mellem begreberne samarbejdsdrevet innovation og coproduction. For at nuancere forståelsen af samskabelse i et styringsperspektiv yderligere, er det
nødvendigt at tage udgangspunkt i regionens styringsfilosofi samt ledelses- og styringsgrundlag.
Regionen er politisk styret og styringsfilosofien hviler på et decentraliseringsprincip (RM.dk, 2014),
som JO siger: ”der er ingen grund til at lave centralistiske løsninger på steder hvor det ikke er
strengt nødvendigt. Og det her er et af de områder, hvor det ikke er strengt nødvendigt” (Jakob
Olesen spg7). Det decentrale fokus betyder at hospitalerne får stor autonomi, da Koncern HR, Stab
i højere grad ønsker at facilitere samarbejdet, som AK formulerer det: ”der hvor vi som Region
Midtjylland og Koncern HR har taget teten er ikke som sådan at styre processen, men være dem
der kan facilitere noget samarbejde” (Interview med Anders spg 2). Disse formuleringer er vigtige
for styringsformen, da de illustrerer Region Midtjyllands overordnede strategi på det frivillige
område. Administrationen skal ikke præsentere færdige top-down løsninger. Det er i stedet de
lokale enheder, der har ansvaret for processen. Formålet med denne decentrale styringsform er,
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som JO formulerer det: ”dette område er noget der skal blomstre nedefra” (Interview med JO
spg6). Dette giver stor autonomi og lokalt råderum. Region Midtjylland forsøger med andre ord at
skabe en samarbejdsarena, der baseres på en indirekte og interaktiv styring. Man ønsker at
facilitere styringen, ved at lade praksis designe og rammesætte en forhandlingsarena. Arenaen
skal fordre samarbejde på tværs mellem aktørerne, mens administrationen agerer
sparringspartner og tovholder.
Det decentrale fokus passer ind i NPG-tilgangen og giver lokalt råderum og fleksibilitet til at løse
komplekse problemstillinger. Den overordnede ledelsesrolle bliver at skabe tillidsbaserede rum for
tværgående samarbejde, skabe en bedre problemforståelse, fremme ideudveksling og gensidig
læring igennem oprettelsen af netværk på det frivillige område, samt skabe lokalt ejerskab for
processen (Torfing, 2013, s. 16-17). Én potentiel problemstilling ved decentralisering kan være
manglende strategisk koordinering. Denne problemstilling løser Koncern HR, Stab ved at facilitere
et netværk, som JO formulerer: ”en del af strategien er at lave et netværk, hvor ressourcepersoner
kan mødes og samarbejde om fælles problemstillinger, eller sprede de gode løsninger” (Interview
med JO spg 7).
Netværket anvendes dermed til at inspirere eller træde udviklingstrin over, således praksis ikke
behøver at opfinde den dybe tallerken, men blot kopiere ideen til en lokal kontekst. Koncern HR,
Stab anvender derfor netværket til at skabe samarbejdsarenaer, hvor aktørerne kan udveksle
ressourcer og dele deres viden og erfaringer. Disse arenaer giver klare fordele for samarbejdet,
men kan også give en ledelsesudfordring, da styringen skal balanceres mellem under- og
overstyring. Dette stiller krav til en effektiv netværksstyring.
4.1.2: Netværks- og metastyring
Som beskrevet ovenstående, anvender Region Midtjylland NPG-tænkningen i styringen af
samskabelse. Nedenstående præciserer JO, hvordan administrationen skaber en lokal
samarbejdsarena for aktørerne på det frivillige område:
”Jeg betragter ikke os som værende styrende. Vi faciliterer netværket, vi er ikke styrende eller
ledende i forhold til at diktere netværket. Vi vil ikke tage nogle løsninger og forfine dem, og så
proppe dem ned i halsen på netværket. Vi ser mere netværket som, her er nogle gode løsninger og
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så kan vi fortælle om dem, og så kan vi prøve af den vej at sprede og inspirere til lignende
løsninger” (Interview med JO spg 7).
Citatet viser Koncern HR, Stabs tænkning om styringen af netværket. Man ønsker ikke at anvende
hård styring, da parternes deltagelse er baseret på frivillighed og følelsen af gensidig forpligtelse.
Ligeledes ønsker Koncern HR, Stab ikke at ”proppe løsninger ned i halsen” på aktørerne eller tvinge
dem til at gøre noget imod deres vilje. Formålet er at facilitere en arena, hvor praksis kan udveksle
ressourcer, viden, erfaringer og ideer. Her kan hård styring og kontrol være ødelæggende for
samarbejdet. I stedet forsøger regionen at skabe et forhandlingsbaseret samarbejde, hvor
aktørerne er gensidigt afhængige, men selvstændigt handlende aktører.
Denne sondring ses tydeligt i nedenstående formulering fra AK: ”vi vil egentligt helst at
frivilligkoordinatorerne har meget snak internt og spørger hinanden, da de ikke altid behøver
bruge os” (interview med AK spg 16). Her er det tydeligt at AK søger at facilitere arenaen for
samskabelse og samarbejde. Samtidig lægger han op til decentralt samarbejde mellem aktørerne,
således de bliver gensidig afhængige via videndeling og erfaringsudveksling, men reelt fungerer
som selvstændige aktører i hver deres kontekst. Drivkræften og ambitionen for regionen bliver at
skabe relationer og tillid internt i netværket, således der udvikles en fælles problemforståelse og
løsningsstrategi. Dette kommer særligt til udtryk i sidste sætning i citatet fra AK, hvor han egentligt
ønsker at aktørerne selv løser eventuelle udfordringer - uden nødvendigvis at inddrage
administrationen. Dette betyder dog ikke at Koncern HR, Stab afviser at samarbejde eller agere
som sparringspartner, som AK formulerer det:
”Det er Skejby der skal styre det, får de et problem med fx de faglige organisationer, må de ringe til
os, eller de kan selv løse det. Jeg håber de ringer til os, for så kan vi bruge erfaringen og dele den til
de andre hospitaler og afdelinger der har frivillige” (Interview med AK spg 36).
Ovenstående indikerer at administrationen giver stor autonomi til de enkelte enheder, men
illustrerer også rollen som sparringspartner. De lokale enheder bestemmer selv, om de inddrager
Koncern HR, Stab - eller hvorvidt de løser problemet selv. Ligeledes illustreres Koncern HR, Stabs
rolle som facilitator og tovholder på det frivillige område. De ønsker at blive inddraget, således de
kan videregive erfaringen til andre afdelinger. Dermed opstår videndeling og erfaringsudveksling
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på strategisk niveau, men uden at underminere enhedernes rum for selvstyring. Dermed formår
administrationen at kombinere top-down og bottom-up perspektiverne.
Som beskrevet i afsnittet om regionens kontekst, håndterer Region Midtjylland ”vilde problemer”,
som kan være svære at definere og løse. Her kan en samskabelsestilgang bruges til at skaffe
konkret viden om praksis, således politikerne kan fastsætte en strategisk ramme der fordrer
videndeling og samarbejde på tværs i hele regionen (Torfing & Sørensen, 2012). Nedenstående
citat viser regionens ambition om at inddrage praksis, således man involverer og kombinerer
ressourcerne i opgaveløsningen.
” Men der ligger egentligt også i selve spillereglerne en anerkendelse af den værdi der ligger i
samskabelse, at man laver noget bottom up, og man involverer, inddrager og kombinerer
ressourcer” (interview med JO spg 8).
Samskabelse opfattes derved som et værktøj, der kan kombinere forvaltningen og civilsamfundets
ressourcer, viden og evner. Derigennem kan samskabelse bidrage til den offentlige styring, ved at
påvirke regler, normer og vidensformer i praksis. Samskabelses- og netværkstilgangen bliver
derfor et redskab der kan bygge bro mellem aktørernes forskellige rationaler og professioner, og
derigennem potentielt forandre den politiske ramme på det frivillige område. Regionens
samskabelsestilgang fremstår som en ambition om at skabe en fælles identitet og spilleregler på
det frivillige område.
Derudover skaber netværks- og samskabelsestilgangen fokus på dialog og samarbejde på tværs af
formelle sektorer og organisatoriske skillelinjer. Det politiske og strategiske fokus på at kombinere
ressourcer og involvere praksis tidligt, medfører dermed et gensidigt afhængighedsforhold, hvor
aktørerne i praksis kan påvirke processen. For medarbejderne i praksis betyder dette et brud med
de hierarkiske magtstrukturer og mere fokus på horisontalt samarbejde. Netop silotænkning ser
RB fra De Frivilliges Hus som en barriere for samskabelse i hendes kontekst:
”For det har været meget opdelt med silotænkning, med klare grænser. Dem er vi nød til at
nedbryde og gøre tingene sammen, fordi vi vil jo egentligt bare gøre det godt for dem der har
behov for hjælp” (Interview med RB spg 16).
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Region Midtjyllands fokus på samskabelse stiller krav til udvikling af samarbejdsarenaer, hvor
aktørerne kan skabe fælles retning og identitet for samarbejdet på det frivillige område.
Netværksstyring kan være en metode til at mobilisere nye aktører, skabe nye relationer og styrke
koordineringen i formelle og uformelle kontekster (Majgaard, 2013, s. 173-176). Derudover kan
netværk skabe arenaer og fællesskaber der nedbryder silotænkningen, ved at forholde sig
refleksivt og konstruktivt til forskellige rationaliteter – som også præger sundhedsområdet. Her er
behov for styring der kan navigere i den parlamentariske styringskæde og herigennem forhandle
en rationalitet der kan finde de forskellige styringsrationaler sammen.
For at nedbryde de klare grænser som RB omtaler, skal administrationen skabe rammebetingelser,
hvor styringsrationalerne kan mødes og kobles, således de skaber værdi. Dette skal ikke forstås
som fastsættelse af flere regler, da man ikke nødvendigvis opnår mere styring, men blot mere
ustyrlighed. Pointen er i stedet at dosere forholdet mellem selvstyring og fremmedstyring, da
enhver styring forudsætter selvstyring (Majgaard, 2013, s. 178-181). Denne tankegang kommer til
udtryk i den decentrale styringsfilosofi, hvor AK siger: ”vi bruger ikke regler og love, men anbefaler
i stedet at hospitalerne finder deres egen løsning” (Interview med AK spg 14). Dermed forsøger
Koncern HR, Stab at bevare aktørernes evne til selvstændig handling – gennem styring af deres
selvstyring. Koncern HR, Stab får derved skabt en samarbejdsarena hvor aktørerne i praksis kan
udveksle ressourcer og videndele, samt koordinere deres handlinger ud fra en fælles
problemforståelse – da samarbejdet sker i deres egen kontekst. Midlet til målopfyldelsen – som i
dette tilfælde er det forhandlingsbaserede samarbejde, sker gennem en bevidst og målrettet
styring af rammebetingelserne på det frivillige område.
Koncern HR, Stab anvender dermed metastyring til at styre aktørernes selvstyring. JO formulerer:
"Men det er aldrig noget vi siger; det skal i gøre. Så vi giver bare praksis rammerne, det er egentligt
tænkningen om det” (interview med JO spg 7). Citatet viser at Koncern HR, Stab ikke ønsker at
anvende hård styring via uddelegering, men ”giver slip” ved at give autonomi til praksis. Koncern
HR, Stab ”giver slip” for kontrollen og styringen, ved at give aktørerne i netværket indflydelse på
deres egen samskabelsesproces. I stedet foregår styringen indirekte via rammebetingelser. Så
længe samskabelsesprocessen fastholdes inden for rammebetingelserne, som er fastlagt i
frivillighedsstrategien eller en lokal samarbejdsaftale, mister regionen ikke kontrollen med
processen. Deri ligger dog en udfordring i at undgå under- og overstyring. Overstyring kan
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undergrave selvstyringen, mens understyring kan ødelægge motivationen, retningen,
koordinationen og konfliktløsningen i samarbejdet.
Koncern HR, Stabs indirekte styring på det frivillige område kommer ligeledes til udtryk ved, som
AK siger:
”vi tror på at frivillighed skal gro nedefra, men også komme oppefra og mødes på midten. Derfor
sidder vi og faciliterer rammerne for samarbejdet, fx sammen med Røde kors” (interview med AK
spg 15).
Som nævnt i afsnittet om samskabelse på det frivillige område, anvendes frivillighedsstrategien
som den politiske ramme for enhedernes samarbejde på det frivillige område. Metastyringen
foregår derfor via mål- og rammestyring, hvor der sikres stor autonomi og råderum for selvstyring,
men samtidig styres samarbejdet i en ønsket retning. Frivillighedsstrategien og de lokale
samarbejdsaftaler er midlet til at fremme gevinsterne ved metastyring. Metastyringen uddybes og
udfoldes yderligere i afsnit 4.2.3. om metaguvernør på det frivillige område.
4.1.3: Effektivitets- og demokratisk samskabelse
For at forstå hvilken styringsform der anvendes er det nødvendigt at afklare, hvorvidt Region
Midtjylland sigter mod effektivitets- eller demokratisk samskabelse. Denne afklaring er vigtig, da
de to perspektiver har forskellige styringsmæssige formål og rationaler (Agger & Tortzen, 2015).
Region Midtjylland ønsker at anvende demokratisk samskabelse på det frivillige område, som JO
forklarer: ”i forhold til at se borgerne og de frivillige som ressourcer, så er det jo vigtigt i denne
sammenhæng at sige, at vi aldrig i denne proces har haft den tilgang.” I stedet fremhæves den
processuelle værdi ved at inddrage aktørerne:
”ved at spørge de frivillige og de andre interessenter og få dem med ind i samskabelsen, har vi
også fået nogle nuancer og perspektiver på hvad der ligger i de ressourcer og hvad vi forstår ved
dem, og hvordan kan vi bringe den ressource i spil på en konstruktiv måde” (interview med JO spg
4).
Det første citat viser, at samskabelse i regionen ikke anvendes som et svar på ressourceknaphed i
velfærdsproduktionen. Den processuelle værdi kan henføres til NPG-tilgangen og medfører mere
fokus på processen og resultatet, frem for effektive forvaltningssiloer i NPM-tilgangen.
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Samskabelse bliver derfor et redskab til at styrke et aktivt medborgerskab, der kan løse komplekse
problemstillinger ved tværgående samarbejde i styringsnetværk. Dette fremgår også af
frivillighedsstrategien (RM.dk, 2016c), ”der ser de frivillige som et værdifuldt supplement til den
professionelle indsats”. Det andet citat fra JO viser, at regionen forstår samskabelse som et
netværksbaseret samarbejde, hvor civilsamfundet og ”de andre interessenter” spiller en aktiv rolle
i styringen og udviklingen af velfærdssamfundet. Samskabelse ligger derfor i tråd med NPGtilgangen med fokus på at styrke processen - gennem aktivt medborgerskab og tidlig inddragelse
af de relevante aktører. Dette illustreres yderligere af JO, som definerer samskabelse således:
”for mig at se, er det egentligt ret enkelt, det handler om at involvere nogle forskellige
interessenter og prøve at få de ressourcer og ideer de har, med tidligt ind i processen” (Interview
med JO spg 8).
Ved at involvere relevante interessenter i starten af processen styrkes implementeringsfasen
ligeledes, da aktørerne får mulighed for at definere spillereglerne på det frivillige område. Dermed
undgår regionen at diskussionen omhandler besparelser ud fra et effektivitetsperspektiv og i
stedet fokuseres på aktivering af civilsamfundet gennem demokratisk samskabelse. Involveringen i
den politiske prioritering og styring kommer til udtryk ved:
”at få skabt noget feedback til det politiske system og også det MED-systemet, fordi det giver
nogle nye indsigter, som vi ikke ville have fået, hvis det bare var et politisk projekt” (interview med
Jakob spg2).
Citatet viser ambitionen om demokratisk samskabelse, hvor interessenterne inddrages tidligt og
kan påvirke processen. Dette ligger godt i tråd med Region Midtjyllands ledelses- og
styringsstrategi, som netop fokuserer på decentralisering, ansvar og autonomi til praksis.
Tankegangen om demokratisk samskabelse kommer ligeledes til udtryk i processen omkring
vedtagelsen af frivillighedsstrategien.
Frivillighedsstrategien blev vedtaget midt i en stor spareplan i Region Midtjylland. Dette betød at
administrationen har haft ekstra fokus på involveringen af MED-systemet, som JO udtaler: ”der
har vi jo anbefalet vores politikere og MED-system, at vi starter lige med at få styr på spillereglerne
for hvordan vi arbejder med tingene” (Interview med JO spg 8). Dermed involverede regionen
aktørerne tidligt i processen, så de i fællesskab definerer rammen og formålet med
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frivillighedsstrategien. Ligeledes har det været prioriteret at få alle aktørernes perspektiver, som
AK udtaler: ”så der har vi været ude og spørge, hvad synes i som politikere, frivillige organisationer,
borgere eller patienter; hvad er jeres syn på frivilligheden?” (Interview med AK spg 25). Man
anvender derfor en samskabelsetilgang, hvor man involverer, inddrager og kombinerer ressourcer.
Dette betyder også at samskabelse, i regionens kontekst, ikke udelukkende fokuseres på
relationen mellem det offentlige og den individuelle borger, men også civilsamfundets rolle.
Frivillighedsstrategien er dermed et klart eksempel på, at samskabelse for regionen ikke
udelukkende centreres om produktion af offentlige velfærdsydelser, men også på inputsiden i den
politiske proces via prioritering og politisk styring.
Samskabelsestilgangen medførte en tidlig inddragelse af de vigtigste interessenter; de faglige
organisationer, MED-systemet, politikerne og administrationen. Denne tilgang, hvor alle blev
inkluderet og hørt i processen om udarbejdelse af spillereglerne, var ifølge JO et bevidst valg:
”Samarbejdet med interessenterne var et bevidst valg, og det tror jeg har været en væsentlig
årsag, til at vi egentligt ikke ha haft nogle udfordringer på dette felt” (Interview med JO spg 8).
Han fortæller videre at: ”der stort set ikke har været noget politisk uenighed, til at der stort set ikke
har været nogle slagsmål mellem faglige organisationer og ledelsessystemer” Interview med JO
spg 8). Hvis Region Midtjylland havde anvendt effektivitets-tilgangen, havde fokus været på
outputtet, og hvilke initiativer der kan øge borgernes input til produktionen af velfærdsydelser.
Den demokratiske samskabelsestilgang er anderledes, fordi den anser civilsamfundet og borgerne
som aktive parter i styringen og udviklingen af velfærdssamfundet.
Samskabelse anvendes dermed som en metode til at inddrage aktørerne tidligt i processen og give
nye perspektiver på opgaveløsningen. Region Midtjylland ønsker at fordre tidlig involvering, men
RB fra De Frivilliges Hus oplever, at de som frivillig organisation ikke altid inddrages i starten:
”Hvis vi snakker regionalt regi er vi ikke med i starten, der er vi med som medspillere der inddrages
sådan midtvejs eller egentligt mest i implementeringsfasen. Men det ville da være fedt hvis vi i
regionalt regi kunne blive involveret tidligere i processen eller måske endda i starten” (interview
med RB spg 32).
RB pointerer dog at involveringen afhænger af projektet, men citatet viser alligevel en diskrepans,
da regionen ønsker at de frivillige organisationer inddrages hurtigt i processen. At De Frivilliges
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Hus først inddrages i implementeringsfasen, kan betyde at processen bliver intra-organisatorisk og
domineret af Region Midtjylland og fagprofessionelle (Agger & Tortzen, 2015, s. 15-17). De
frivillige organisationer får dermed en rolle som co-implementor2, der indtræder i samarbejdet når
projektet og processen er fastlagt, og blot skal implementeres i praksis. Dette kan blive en
udfordring, hvis det forventes at civilsamfundet skal påtage sig større ansvar på velfærdsområdet,
men samtidig ikke får reel indflydelse og medbestemmelse i processen. Dette kan betyde at
samskabelse ikke bliver et ligeværdigt samarbejde. Omvendt behøver den sene inddragelse ikke
nødvendigvis at være skadelig for processen. De frivillige organisationers arbejdsopgaver ligger
primært i rekruttering og uddannelse af frivillige. Derfor kan en tidlig inddragelse af de frivillige
organisationer, måske medføre en langsommere proces og interessemodsætninger når flere
aktører involveres (Torfing, Sørensen, & Aagaard, 2014, s. 28-30). Administrationen skal derfor
lave en grundig selektering af, hvilke aktører der skal involveres og hvornår i processen de skal
inddrages.
Som beskrevet i denne opgaves problemstilling, viste COI’s innovationsbarometer at otte ud af 10
nye løsninger i den offentlige sektor skabes i samarbejde med andre aktører – såsom frivillige
organisationer. Det kan derfor blive problematisk, hvis de frivillige organisationer ikke inddrages i
design- og idéfasen, men blot implementeringsfasen. RB fortæller videre, at silo- og
kassetænkningen kan have indflydelse på samskabelsesprocessen: ”Og det er igen det her med at
man skal sidde i hver sin kasse og så beslutte noget i stedet for at åbne op for andre aktører
bidrag” (Interview med RB spg 32).
Som nævnt i afsnit 4.1.2 forsøger Region Midtjylland at nedbryde silotænkningen ved
netværksstyring, men de frivillige organisationer er pt. ikke en fast del af netværket, men er
gæster ved lejlighed (se interview med AK spg 2). Dette betyder at de frivillige organisationer ikke
direkte kan påvirke rammesætningen på det frivillige område. Region Midtjylland misser dermed
en oplagt mulighed for at skabe en arena, der potentielt kan nedbryde silotænkningen eller
udvikle samarbejdet på det frivillige område.
Overordnet forsøger Region Midtjylland at anlægge et demokratisk perspektiv i
samskabelsestilgangen. Man ønsker at inddrage aktørerne tidligt og give civilsamfundet
2

Co-implementor forstås som aktører der primært anvendes i implementeringsfasen (Agger & Tortzen, 2015).
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medindflydelse i planlægningen og produktionen af velfærdsydelserne. Frivillighedsstrategien er
et tydeligt eksempel på den demokratiske samskabelsestilgang og de positive elementer en
inkluderende strategi medfører. Omvendt er der indikationer på, at de frivillige organisationer
ønsker mere inddragelse og involvering i design- og idéfasen.
4.1.4: Delkonklusion
Undersøgelsen af styringsformen på det frivillige område viser, at Region Midtjylland anvender
NPG-tilgangen i styringen af samskabelse. De lokale enheder har stor autonomi, mens
administrationens primære rolle er faciliterende og strategisk koordinerende. Den decentrale
styring kan medføre manglende strategisk koordinering, derfor faciliterer Koncern HR, Stab et
netværk, som er essentielt for styringen af det frivillige område. Netværket skaber en
samarbejdsarena, hvor den decentrale styring medfører, at aktørerne bliver gensidigt afhængige,
men reelt fungerer som selvstændige aktører i hver deres kontekst. Formålet med netværket
bliver derfor at skabe relationer og tillid internt i netværket, således aktørerne udvikler en fælles
problemforståelse og løsningsstrategi der beror på udveksling af ressourcer, viden, erfaringer og
ideer.
Region Midtjylland anvender metastyring til at styre aktørernes selvstyring. Midlet er en bevidst
og målrettet styring af rammebetingelserne for samarbejdet på det frivillige område. Styringen
fremstår indirekte med stor autonomi og råderum for selvstyring, men styres samtidig i en
bestemt retning.
Regionen ønsker at anlægge et demokratisk samskabelses perspektiv på det frivillige område.
Samskabelse centreres ikke udelukkende om produktionen af offentlige velfærdsydelser, men
også på inputsiden i den politiske proces, gennem tværgående samarbejde, samt lokalt ansvar og
ejerskab. Ambitionen er at inddrage aktørerne tidligt i processen, som eksemplificeret i
frivillighedsstrategien. Her medførte samskabelsestilgangen opbakning, politisk konsensus, samt få
konfrontationer med faglige organisationer og ledelsessystemer internt i regionen. Undersøgelsen
viste dog også, at de frivillige organisationer ofte først inddrages midtvejs eller i
implementeringsfasen. Der er derfor indikatorer på en diskrepans i involveringen af de frivillige
organisationer i praksis.
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4.2: Arbejdsspørgsmål 2
Hvordan håndteres styringsmæssige rolledillemaer på det frivillige område?
4.2.1: Roller i samskabelsen
Agger & Tortzens (2015, s. 20-21) forskningsreview viser at samskabelse udvikler rollerne for både
administrationen, politikerne og civilsamfundet. Forskningen viser, at aktørerne skal kunne
håndtere nye roller, når forskellige styringsrationaler mødes og presser det traditionelle skel
mellem hvem der bliver styret og hvem der styrer. Forskningen viser også, at fagprofessionelle har
svært ved at finde sig tilpas i nye roller, der udfordrer deres vante kultur og rolleforestillinger.
Nedenstående afsnit vil derfor analysere rolledillemaer på det frivillige område. Først er det dog
nødvendigt at identificere de vigtigste roller på det frivillige område:

Analysen af styringsformen i afsnit 4.1.1, viste at NPG og metastyring anvendes som metoder til at
håndtere aktørernes selvstyring. Dette fordrer udnævnelse af en metaguvernør, som skal
håndtere styringsmæssige rolledilemmaer (Torfing & Sørensen, 2011). Først er det dog nødvendigt
at analysere de fagprofessionelles rolle og hvordan ledelsen håndterer rolledilemmaer i lokal
kontekst.
4.2.2: De fagprofessionelles rolle
De fagprofessionelles traditionelle rolle som primær omsorgsperson er under pres. Samskabelse
og frivillighed fordrer en anderledes styring, hvor de fagprofessionelle forventes at indtage en
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mere faciliterende og understøttende rolle (Agger & Tortzen, 2015). RB fra De Frivilliges Hus ser et
skifte i både de fagprofessionelle og ledelsens rolle igennem de sidste 10-11 år:
”Det har det ændret sig. Både medarbejderne og ledelsen har egentligt ændret sig. De
fagprofessionelle skal agere anderledes når der kommer frivillige på banen, da de jo også skal
styres” (Interview med RB spg 11).
De fagprofessionelle skal både kunne dele ”magten” med patienterne, og koordinere den frivillige
supplerende indsats. Dette er et eksempel på skiftet fra NPM til NPG. Borgerne opfattes i NPM
som kunder, mens de i NPG opfattes som aktive parter - der skaber løsninger sammen med
velfærdsprofessionelle og forvaltningen. Dermed fordres co-production, hvor velfærdsydelsen
skabes i et ligeværdigt samarbejde mellem de fagprofessionelle og borgeren. Som nævnt i afsnit 3,
hænger NPM og NPG sammen i en indre logik og fortrænger ikke nødvendigvis hinanden. De
velfærdsprofessionelle skal derfor agere i forskellige styringsparadigmer, hvor NPM fordrer
effektivitetsmåling og dokumentation, mens NPG skal involvere borgeren i velfærdsydelsen
(Torfing, 2013, s. 10-17). Dette konflikter og kan skabe et rolledillema, hvor de fagprofessionelles
traditionelle arbejdsopgaver og viden, kommer under pres. Interviewet med RB viser denne
forandring, som samskabelse medfører, når frivillige, borgere og civilsamfundet inddrages i
velfærdsydelser. De fagprofessionelle skal i NPG evne at inddrage borgerne i et ligeværdigt
samarbejde – med fokus på bottom-up processer, således borgeren og civilsamfundet involveres i
allerede i designet af velfærdsydelsen. Dette skaber et pres på fagprofessionelle, som skal kunne
navigere i et krydsfelt af kompleksitet, men stadig fastholde fokus på NPG-tilgangen og regionens
styrings- og ledelsesfilosofi.
Opgaveløsningen på sundhedsområdet skal jf. regionens ledelses- og styringsgrundlag, løses i
dialog med patienterne og med autonomi til de fagprofessionelle. De fagprofessionelles skal finde
sig tilpas i en dobbeltrolle som både omsorgsperson og facilitator for den frivillige supplerende
indsats. Dette stiller nogle andre krav til de fagprofessionelle, som skal have ledelsesopbakning. RB
formulerer ledelsesudfordringen således:
”Jeg tror ikke de fagprofessionelle får ekstra tid til at håndtere de frivillige, men ledelsen skal jo
give medarbejderne et ekstra råderum, for frivillige er jo en supplerende ressource, men det kræver
altså ressourcer at få de frivillige i gang” (Interview med RB spg 11).
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Region Midtjylland er, som nævnt i indledningen, i gang med en spareplan og er generelt
udfordret af knappe ressourcer. Det virker derfor ikke oplagt, at de fagprofessionelle får tilført
ekstra ressourcer, eller får større råderum til integrering af frivillige. De fagprofessionelle befinder
sig derfor i et felt, hvor klare rammer og samarbejdet med frivillige organisationer er essentielt, da
de skal uddanne de frivillige og lette opstartsfasen. TV fra Røde Kors samarbejder direkte med
afdelingsledelsen på Regionshospitalet Viborg, hvorefter afdelingssygeplejersken hjælper
patientstøtterne i starten og skaber rammer for processen. Hun beskriver ledelsens arbejde
således: ”ledelsen er meget god til at skabe rammer og været gode til at tilrettelægge hvordan vi
arbejder med frivillighed” (Interview med TV spg 6). Hun fortæller ligeledes at ledelsen har taget
ejerskab i processen og er gode til at fortælle hvad de frivillige kan og hvad de ikke skal.
Inddragelsen af afdelingssygeplejersken kan derfor styrke integrationen af civilsamfundet og
hjælpe de fagprofessionelle med at finde sig tilpas i rollen som facilitator. Dermed er ledelsen med
til at tage ejerskab og definere rammerne for samarbejdet med frivillige i den lokale kontekst.
RB fra De Frivilliges Hus har som medarbejder i en frivillig organisation, oplevet usikkerhed fra
medarbejderne om deres jobfunktioner, når de frivillige skal involveres:
”Her prøver vi at fortælle om frivillighed og frivilligt socialt arbejde, om hvad man må og hvad vi
ikke må, så vi tager fagforenings kasketten på for at mane utrygheden til jorden” (Interview med
RB spg 11).
RB forsøger her at skabe rammerne for samarbejdet, og uddyber: ”så vi prøver at forberede vores
frivillige så godt som muligt” (interview med RB spg 12). De frivillige organisationer har derfor en
stor rolle i at uddanne og skabe rammerne for den frivillige indsats. Dette letter integrationen af
de frivillige og styrker samarbejdet med de fagprofessionelle, som måske føler deres kultur og
rolleforestillinger udfordres.
Det virker som om at ledelsen har kendskab til, at de fagprofessionelles rolle udvides til også at
omfatte facilitering og koordinering af civilsamfundet. Derfor prioriterer de samarbejdet med de
faglige organisationer, som står for rekruttering og uddannelse af de frivillige. Dette gør de
fagprofessionelles faciliterende rolle lettere, da afdelingsledelsen og de frivillige organisationer i
fællesskab definerer rammerne for samarbejdet med civilsamfundet.
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4.2.3: Metaguvernør på det frivillige område
Som beskrevet i afsnit 4.1.2, anvender Region Midtjylland metastyring til at styre aktørernes
selvstyring. Styringen varetages gennem mål- og rammestyring - med fokus på autonomi og lokalt
råderum, men samtidig kan administrationen indirekte styre samarbejdet i en ønsket retning
(Torfing & Sørensen, 2012, s. 11-14). En effektiv udøvelse af metastyring kræver balance mellem
over- og understyring. Dette resulterer i en kompleks ledelsesopgave med forskellige
styringsrationaler, minimal mulighed for sanktionering og den potentielt ødelæggende over- og
understyring.
Rollen som metaguvernør på det frivillige område i Region Midtjylland håndteres af både
politikerne og Koncern HR, Stab. Politikerne og Koncern HR, Stab fungerer begge som
metaguvernører i netværksdesignet, da frivillighedsstrategien lægger op til ”netværksdannelse og
idé- og erfaringsudveksling mellem personer, som har ansvar for samarbejdet med frivillige på
Region Midtjyllands arbejdspladser” (RM.dk, 2016c). Politikerne skaber, ved at inddrage
netværkstilgangen i strategien, bevidsthed om netværkets etablering og virke. Det politiske niveau
initierer dermed en strategisk arena for videndeling, mens administrationen skal tilrettelægge det
institutionelle design gennem udvælgelse af aktører og selve designet af netværkets formål. AK
forklarer rollefordelingen således:
”Når regionsrådet laver en strategi og vi sættes til at forvalte den og facilitere den, så er det vores
rolle at holde snor i den. Så det gør vi ved at spørge om der er interesse i at lave et netværk blandt
HR-personerne og der var interesse i det ude fra hospitalerne” (Interview med AK spg 6).
Citatet viser at politikerne initierer oprettelsen af netværket, mens administrationen overtager
den administrative proces med netværksdannelsen. Der skabes dermed en strategisk opbakning
og legitimering af netværkets virke og formål blandt aktørerne på det frivillige område.
Netværkstankegangen ligger i tråd med samskabelsestilgangen på det frivillige område, og
bidrager til at styrke den demokratiske legitimitet og forankring, når flere aktører inddrages i
processen. Ved efterfølgende at inddrage praksis i netværket, skabes ligeledes en arena for
sparring og rådgivning på det frivillige område.
Politikerne fungerer også som metaguvernører i mål- og rammesætning, gennem udformning af
netværkets arena. Rammesætningen sker gennem frivillighedsstrategien, som fastsætter de
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overordnede spilleregler for samarbejdet på det frivillige område. Politikerne anvendes også til at
legitimere frivillighed, som AK siger: ”man har f.eks. lavet en konference hvor politikere kan holde
indlæg og diskutere grænserne mellem frivilligt arbejde og lønnet arbejde med de faglige
organisationer” (Interview med AK spg 23). Politikernes rolle er derfor at skabe klarhed om
strategiens formål og rammen for samarbejdet. Generelt er der i Regionsrådet konsensus om at
frivillighedsstrategien ikke skal anvendes som en spareøvelse, men som et supplerende værktøj:
”vi ser det ikke som et tiltag pga. manglende økonomi – hvis det er tilgangen, så er det en rigtig
skidt vej at vælge, for så kan man blive ved med at skrue ned, men vi ser det som en mulighed for
at forny den offentlige sektor” (Regionsrådsmøde d. 30/11-2016 12.45 inde).
Politikerne bidrager til at formulere formålet med strategien og fastsætte den overordnede
ramme for frivillighed. Der er ikke udformet specifikke mål for den frivillige indsats, hvilket bl.a.
skyldes regionens decentraliseringsprincip. I stedet er det metaguvernørens opgave at fortælle
”den gode historie” som skal inspirere til øget frivillighed og tværgående samarbejde på det
frivillige område. Denne opgave varetages af administrationen: ”vi kan bære historien videre til et
andet sted” (Interview med AK spg 16). Ved at fortælle den gode historie skaber regionen
synlighed og motiverer aktørerne til at fortsætte indsatsen på det frivillige område. Netværket kan
her bruges som sparringsværktøj, da aktørerne kan se hvordan andre hospitaler arbejder med
frivillighed, og på den måde blive inspireret. Samtidig har de, igennem netværket, kontakten til de
forskellige HR-konsulenter som arbejder med frivillighed, og kan hjælpe andre netværksaktører i
gang med lignende projekter. Mål- og rammestyringen udøves derfor både af politikerne som
fastsætter den overordnede ramme, og administrationen som anerkender og fortæller den gode
historie om frivillighed.
Da politikerne fastsætter den overordnede ramme sikres en demokratisk forankring, da
netværksaktiviteterne beror på politiske målsætninger fastsat af regionsrådet. Den politiske
styring bliver derfor indirekte og foregår primært gennem formidling og viden om de overordnede
rammer. Det bliver dernæst administrationens opgave at sikre netværket har accepteret
spillereglerne på det frivillige område. Netværket bliver derfor en arena hvor Koncern HR, Stab,
som administratorer, kan præcisere spillereglerne, uden at netværket føler sig tæt reguleret og
uden mulighed for medindflydelse.
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Dette betyder også at politikerne giver administratorerne stort råderum og ansvar for processen;
”når politikerne har lavet noget, er det done, så går de ud fra at administrationen udfører deres
opgave og går videre med implementeringen” (Interview med AK spg 26). Dette kan skabe en
demokratisk udfordring, hvis embedsmændene får ansvaret og magten til at forankre politiske
målsætninger – uden at politikerne inddrages eller involveres. Politikerne i regionen bliver dybt
afhængige af embedsmændenes evne til at implementere strategien, og evnen til at håndtere
målforskydning, dekobling og modsatrettede krav fra den politiske- og administrative ledelse,
samt de professionelle medarbejdere (Torfing, 2013, s. 6-9). Omvendt kan en øget politisk
inddragelse i netværket øge det politiske systems demokratiske legitimitet, men samtidig kan øget
involvering svække den repræsentative demokratiske legitimitet (Torfing & Sørensen, 2011, s. 1618). Ligeledes kan øget inddragelse potentielt konflikte med regionens styrings- og
ledelsesstrategi, som jo centreres om decentralisering. Metaguvernøren skal derfor forholde sig til
flere demokratiske dilemmaer på det frivillige område.
Den tredje form for metastyring er processtyring og handler om at aktivere bestemte
netværksaktører og forsyne netværket med de rigtige input, samt mægle i opståede konflikter.
Koncern HR, Stab bistår med vejledning og rådgivning, hvis de lokale enheder kommer i konflikter
om fx samarbejdsaftaler; ”vi er ligesom deres vejledere og rådgivere i forhold til samarbejdsaftaler
eller hvis de har nogle tvivlsspørgsmål. Fx hvordan gør vi” (Interview med AK spg 7). Ligeledes
faciliterer regionen netværksmøderne og kan sætte en strategisk dagsorden, uden at fremstå
styrende over for netværket, som JO siger; ”vi faciliterer netværket vi er ikke styrende eller ledende
i forhold til at diktere netværket” (interview med JO spg 7).
Samtidig kan man argumentere for at Koncern HR, Stab har en dobbeltrolle som ekstern
styringsinstans og rollen som netværksdeltager. Både AK og JO deltager i netværket på det
frivillige område: ”min er en facilitatorrolle og videns formidler. Jakob har lidt den samme, men har
lidt mere ’koordinerende arbejdsgiver ansvar’ og et politisk blik på frivillighed” (interview med AK
spg 17). JO har derfor et mere strategisk og politisk blik på processen, mens AK faciliterer og kan
rådgive eller vejlede ved konkrete problemstillinger, som fx spg 34 i interviewet med AK.
Ovenstående viser kompleksiteten og dilemmaerne der er forbundet med metastyring og rollen
som metaguvernør. Der kan identificeres effektivitetsdilemmaer såsom over- og understyring,
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samt mere demokratiske dilemmaer - som graden af politisk involvering og prioritering af hvilke
aktører der inddrages. Undersøgelsen viser også at de fire nævnte former for metastyring i afsnit
3.2.1, alle anvendes på det frivillige område. Dermed kombineres hands-off og hands-on
metastyring, hvilket kan styrke kommunikationen og relationerne mellem administrationen og
netværket, men som omvendt også kan besværliggøre beslutningsevnen, da metaguvernøren er
spundet ind i et kompleks af aftaler (Torfing & Sørensen, 2011). Region Midtjylland er
opmærksomme på denne demokratiske udfordring, hvor alle aktører inddrages og høres:
”Det fjerner ikke nødvendigvis de svære beslutninger, heller ikke ledelsesmæssigt. Og det kan der
være nogle udfordringer i, for man får måske skabt en masse ideer, eller tænkning om hvordan
verden kan se ud, og det kan man så ikke nødvendigvis indfri” (interview med JO spg 10).
Citatet viser regionens fokus på at kombinere hands-on og hands-off metastyring, men med fokus
at samskabelsen skal være værdiskabende og ikke blot et demokratisk værktøj. Netværksdesignet
bruges her til at inkludere en bred skare af aktører, hvilket kan styrke den demokratiske
forankring, men også skabe ineffektivitet. Man ønsker at inddrage borgerne og andre aktører i
samskabelse, men man forbeholder sig retten til at træffe beslutninger der går imod aktørernes
input (Se interview med JO spg 10). Der er derfor mange positive elemeter i netværksstyring, men
omvendt stilles store krav til metaguvernøren, som skal styre processen og måske træffe
upopulære beslutninger. Dette fordrer ledelseskompetence eller måske inddragelse af det
politiske niveau som rammesættere af netværksstyringen.
4.2.4: Delkonklusion
Undersøgelsen af rolledilemmaer viser, at samskabelse kan udvide de fagprofessionelles rolle til
også at omfatte facilitering og koordinering af den frivillige supplerende indsats. De
fagprofessionelle skal kunne dele magten og indtage en mere faciliterende og understøttende
rolle, når civilsamfundet inddrages som ekstra ressource. Der kan derfor identificeres et potentielt
rolledilemma, som ledelsen skal prioritere ved at skabe klare rammer for samarbejdet. TV fra Røde
Kors vurderer, at ledelsen på regionshospitalet er gode til at skabe disse rammer og prioritere
samarbejdet med frivillige. Ledelsen håndterer rolledilemmaet ved at prioritere et tæt samarbejde
med de frivillige organisationer, som uddanner de frivillige og styrker samarbejdet med de
fagprofessionelle. Det virker derfor som om, at ledelsen prioriterer at skabe en arena hvor de
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frivillige organisationer, afdelingsledelsen og de fagprofessionelle kan definere rammerne og
tilrettelægge arbejdet i den lokale kontekst.
Yderligere viste undersøgelsen, at politikerne skaber en strategisk arena for samskabelse i
regionen, mens administrationen fastlægger det institutionelle design for styringen af det frivillige
område. Politikerne og administrationen fungerer dermed begge som metaguvernører - hvor det
politiske niveau fastsætter de overordnede spilleregler, mens administrationen forankrer de
politiske visioner og målsætninger i praksis. Dette kan lede til en demokratisk udfordring, hvis
administrationen får magt og ansvar for implementeringen – uden at politikerne inddrages. Denne
problematik uddybes bl.a. i nedenstående afsnit om facilitering af barrierer og drivkræfter på det
frivillige område.

4.3: Arbejdsspørgsmål 3
Hvordan faciliteres styringsmæssige barrierer og drivkræfter på det frivillige område?
4.3.1: Barrierer og drivkræfter på det frivillige område
Afsnit 4.1.1 viste at Region Midtjylland anvender NPG som styringsform på det frivillige område.
Forskningen i samskabelse viser en stærk dansk tradition for inddragelse af civilsamfundet, men
fremhæver ligeledes betydningen af styring og organisering i den offentlige sektor (Torfing,
Sørensen, & Aagaard, 2014, s. 26-30). For at nuancere samskabelse på det frivillige område
yderligere, er det derfor relevant at analysere hvordan styringsmæssige barrierer og drivkræfter
faciliteres.
4.3.2: Styringsform
Analysen i afsnit 4.1.2 om netværks- og metastyring, viste at forvaltningen anvender mål- og
rammesætning i styringen af samskabelse. TV fra Røde Kors oplever de klare rammer som en
styrke på det frivillige område: ”Der er de klare rammer i samarbejdsaftalen meget fordrende for
processen, da alle kan se reglerne for indsatsen og hvordan vi skal håndtere frivillighed” (Interview
med TV spg 5). Hun fortæller videre at frivillighedsstrategien medførte et nyt møde med
regionshospitalet Viborg, da hospitalet ønskede at diskutere ændringer på det frivillige område:
”og så skulle den også legitimere frivillighed, så de sagde at vi jo kunne bruge den i arbejdet”
(Interview med TV spg 7). Frivillighedsstrategien har dermed legitimeret en diskussion mellem
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hospitalet og de frivillige organisationer om den strategiske retning for samarbejdet. Mål-og
rammestyringen fremstår dermed som en drivkræft for samarbejdet med civilsamfundet.
Ligeledes kan regionens tillidsbaserede styringsform kobles til NPG-tilgangen, hvor lokalt
handlerum og bedre betingelser for selvstyring bliver afgørende parametre for styringen af det
frivillige område. Samskabelsestilgangen er afgørende for denne proces, da aktørerne inddrages
og skaber indbyrdes relationer der bygges på tillid, ejerskab og ansvar.
Derudover er samarbejdet med de frivillige organisationer et tydeligt eksempel på den
demokratiske samskabelsestilgang, som blev analyseret i afsnit 4.1.3. Inddragelse af aktørerne
tidligt i processen medfører at frivillighed ikke udelukkende centreres om produktion af offentlige
velfærdsydelser, men at aktørerne kan bidrage til inputsiden via prioritering og planlægning. TV
siger, at ledelsen er gode til at inddrage Røde Kors og civilsamfundet: ”og det er godt, for det
styrker indsatsen for vores frivillige, fordi de kan få lov til at indgå i dialog med personalet og
fortælle hvis de er usikre eller føler noget skal laves om” (Interview med TV spg 3). De frivillige
organisationer og de frivillige anses derfor som aktive parter i styringen og udviklingen af
spillereglerne på det frivillige område.
Omvendt kan inddragelsen potentielt skabe magt- eller rolleforskydninger mellem aktørerne.
Hospitalet løser denne udfordringer ved klar ledelsesmæssig kommunikation af de frivilliges rolle:
”den direkte kontakt har vi så i den næste fase, hvor vi snakker med afdelingssygeplejersken og de
hjælper den nye patientstøtte og skaber rammer for processen” (Interview med TV spg 6).
Styringsformen og den demokratiske samskabelsestilgang fremstår som en drivkræft, da ledelsen
evner at inddrage aktørerne, men samtidig fordrer autonomi og lokalt råderum for praksis. Dette
styrker ligeledes samarbejdet og implementeringen af de frivillige som supplerende ressource,
fordi der skabes en arena, hvor aktørerne kan udvikle en fælles problemforståelse, der kan fordre
gensidig afhængighed. Omvendt er disse samarbejdsarenaer, som nævnt i afsnit 4.1.2, præget af
selvstyring, hvilket kan udfordre den politiske- og ledelsesmæssige rolle, som hurtigt kan udvikle
barrierer i samarbejdet.
4.3.3: Politikere
Som beskrevet i afsnit 4.2.3 om metaguvernøren, er administrationen ansvarlig for at
implementere den vedtagne frivillighedsstrategi på det frivillige område. Politikerne inddrages
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derfor hovedsageligt på det strategiske niveau, som AK siger: ”Regionsrådet havde nedsat et
midlertidigt udvalg angående brugerinddragelse, og de havde anbefalet at vi skulle tale med
forskellige patient organisationer og patientforeninger” (Interview med AK spg 25). Citatet viser
tydeligt arbejdsfordelingen; politikerne arbejder strategisk, mens administrationen håndterer det
taktiske og operationelle niveau. Det kunne være interessant at inddrage udvalgte politikere i
netværksmøderne, således det politiske niveau inddrages i styringen af det frivillige område. Dette
kunne skabe en arena hvor forvaltningen, praksis og politikerne kunne samarbejde og derigennem
styrke den demokratiske legitimitet. Dette synes dog ikke aktuelt, da det politiske niveau, ifølge AK
spg 26, ikke inddrages i implementeringen og operationaliseringen af strategien.
I stedet anvendes politikerne til f.eks. konferencer: ”de bliver brugt til fx konferencer, hvor vi også
bliver spurgt af dem, og vi vil lave et talepapir til dem” (Interview med AK spg 26). Det virker derfor
ikke som en politisk prioritet at skabe en arena, hvor politikerne er netværksdeltagere eller
involveres i processtyringen. Politikerne bruges i stedet til at legitimere frivillighed på konferencer,
og diskutere grænserne mellem frivilligt og lønnet arbejde med de faglige organisationer (Se
interview med AK spg 23). Den politiske styring bliver derfor hands-off, mens administrationen via
netværksdeltagelse og processtyring også involveres hands-on.
På regionsrådets møde d. 30/3-2016 fremhæver politikerne civilsamfundets rolle på
sundhedsområdet: ”vi ser det som en mulighed for at forny den offentligt sektor og gøre brug af de
erfaringer og den viden der ligger når man er frivillig”, yderligere fremhæves udfordringerne ved
at administrere frivillighed: ”det er noget der skal administreres ret meget, før det kan fungere”
(Video fra Regionsrådet hhv. minut 12.50 og 16.20). Videoen viser at politikerne har fokus på, at
borgerne og civilsamfundet har en aktiv og samskabende rolle på sundhedsområdet, men er også
opmærksom på de administrative udfordringer der ligger i styringen af frivillige.
Det politiske niveau bliver derfor en drivkræft, fordi de prioriterer samskabelse og er
opmærksomme på de udfordringer det giver. Omvendt kan det være demokratisk udfordring, hvis
administrationen og embedsmændene får ansvaret og magten til at forankre de politiske
beslutninger, uden at politikerne inddrages. Denne tillidsbaserede ledelsesstil medfører at
politikerne er dybt afhængige af administrationen og deres evne til at forankre politiske
beslutninger og deres evne til at facilitere selvstyring. Dette kan udvikles til en barriere og stiller
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store krav til den lokale ledelse. Overordnet ligger tilgangen godt i tråd med NPG og regionens
styrings- og ledelsesstrategi, men kræver ledelsesmæssig prioritering og fokus.
4.3.4: Ledelse
Afsnit 4.1.1 viste at Region Midtjylland ledes på et decentraliseringsprincip, hvor lokale enheder
har stor autonomi og decentralt råderum. JO siger: ”vi har også en ledelses- og styringsmæssig
tilgang der ligger vægt på decentralisering og decentralt budgetansvar” (interview med JO spg 6).
NPG-tilgangen medfører at ledelsen flyttes fra formelle til uformelle styringsprocesser, hvor
ledelsen skal facilitere tværgående samarbejde, ideudveksling og gensidig læring (Torfing, 2013, s.
17). Samskabelsestilgangen betød at politikerne og forvaltningen ikke blot lavede en strategi og
satte nogle mål for frivillighed, men i stedet fastsatte man principper for arbejdet med – og
udviklingen af det frivillige område. Ved denne metode aktiveres aktørerne tidligt og får
indflydelse på processen, hvilket kan mindske barrierer såsom manglende ejerskab, forskellige
styringsrationaler og general usikkerhed. Region Midtjylland har derfor søgt at koble aktørernes
ressourcer og skabe en samarbejdsarena:
”man får flere muligheder for at udtrykke sine frustrationer, allerede tidligt i en proces, og komme
med input til, hvordan vi undgår frustration og frygt for frivillighed og forandring” (interview med
JO spg 8).
Region Midtjylland skaber derved en samarbejdsarena, hvor de offentlige ledere bliver
decentrerede med- og modspillere, der er tvunget til at udveksle ressourcer og samarbejde på
tværs. I interviewet med JO formulerer han, at regionen kan være rammesættende og formulere
en vision, men når visionen skal udmøntes, anvendes ofte en samskabelsestilgang. Denne
formulering er interessant fordi den illustrerer de ledelses- og styringsmæssige overvejelser i
praksis. Lederne har en overordnet vision, der udstikker rammerne og spillereglerne, men
samskabelse er metoden der inddrager de forskellige aktører. Yderligere kan tilgangen, såfremt de
lokale afdelinger involveres, minimere potentielle barrierer såsom manglende ejerskab og
silotænkning.
TV fra Røde Kors er generelt positiv overfor samarbejdet med ledelsen på regionshospitalet, men
efterlyser kommunikation på ledelsesniveau: ”På ledelsesniveau er det kommunikationen der kan
forbedres” (Interview med TV spg 19). Hun ønsker yderligere at de frivillige og frivillige foreninger
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inviteres med på medarbejdermøder, for at afklare rammerne og rollerne i samarbejdet. Dette er
et godt eksempel på den decentrale styringsfilosofi, da Region Midtjylland ikke bestemmer
hvorvidt aktørerne skal inviteres med på medarbejdermøder. De enkelte enheders lokale ledelse
håndterer selv denne proces. Den lokale ledelse har ansvaret for at skabe de organisatoriske og
kulturelle betingelser for frivillighed, mens administrationen i regionen kan rådgive og agere
sparringspartner.
Ledelsen bliver derfor en drivkræft for samskabelse, idet de lokale enheder formår at skabe et
decentralt råderum og en arena for tværgående samarbejde. Koncern HR, Stab er både
igangsættere, der bringer relevante aktører sammen, og facilitatorer der forvalter strategien i
praksis. De lokale enheder får stor autonomi og håndterer selv de organisatoriske udfordringer
eller muligheder frivillighed bringer.
4.3.5: Fagprofessionelle
Fagprofessionelle spiller, ifølge Agger & Torfing (2015) og COI’s innovationsbarometer (2015), en
nøglerolle når det offentlige igangsætter eller fremmer innovation. Det er derfor afgørende, at de
fagprofessionelle er en drivkræft i samskabelsesprocessen. TV fra Røde Kors opfatter ikke de
fagprofessionelle som en barriere: ”Nej det synes jeg ikke. Tværtimod har der været et rigtig godt
samarbejde, med meget åbenhed og tilkendegivelse af at de er glade for vores samarbejde”
(Interview med TV spg 9). Hun mener, at medarbejderne på de lokale afdelinger styrker
samarbejdet med civilsamfundet: ”Så de er måske mere en drivkræft fordi de er gode til at sætte
noget i gang” (Interview med TV spg 9). Ovenstående er særlig interessant, fordi det passer
overens med COI’s rapport, hvor de fagprofessionelle har en nøglerolle i at igangsætte innovation
og samskabelse. TV fortæller videre at de fagprofessionelle brænder for patienternes velvære:
”Mange af dem brænder for patienterne, og kan godt se de frivilliges rolle som værende
supplerende og give det ekstra til borgernes vej i sundhedsvæsenet” (Interview med TV spg 17).
RB fra De Frivilliges Hus opfatter også de frivillige som en drivkræft: ”De er positivt stemt, for de
har jo ikke ressourcerne til det” (Interview med RB spg 5). Men hun efterlyser mere inddragelse
tidligere i processen (Interview med RB spg 32). Afsnit 4.1.3 om effektivitets- og demokratisk
samskabelse viste, at de frivillige organisationer ofte først inddrages i implementeringsfasen. RB
pointerer også, at forvaltningen og regionen skal være bedre til at nedbryde grænser: ”så der sker
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mere og vi kan bruge hinanden på en anderledes og bedre måde” (interview med RB spg 33). Hun
fortæller videre: ”Så det tænker jeg er en stor barriere, at der ikke er nok åbenhed for frivillighed
og samskabelse, så tror jeg der er rigtig meget fremtid i det” (interview med RB spg 33).
Som beskrevet i afsnit 4.2.2 om de fagprofessionelles rolle, er der indikatorer på at de
fagprofessionelle rolle udvides til også at omfatte facilitering og koordinering af civilsamfundets
bidrag. TV ser også denne udvikling og pointerer bl.a. at de fagprofessionelle skal forstå de
frivilliges rolle: ”de skal også brænde for frivillighed, for det er jo ofte dem der skal koordinere og
finde ud af hvordan de frivilliges indsats anvendes bedst muligt” (Interview med TV spg 17). Af
ovenstående kan man derfor udlede, at de fagprofessionelle er dybt involveret i samskabelsen. De
viser engagement og påtager sig både rollen som igangsætter og koordinator af den frivillige
indsats lokalt på afdelingerne. De fagprofessionelle agerer ligeledes som ildsjæle, der er fordrende
for samskabelse og innovation.
Dette kan omvendt være en indikator på en ”gør-det-selv-kultur” blandt de fagprofessionelle og
hospitalerne. De fagprofessionelle dominerer de indledende faser, mens aktørerne uden for
organisationen først inddrages relativt sent i processen – eller når projektet skal implementeres.
Dette kan måske skyldes de fagprofessionelles ønske om at være i kontrol eller manglende tiltro til
civilsamfundet og hvorvidt de har tilstrækkelig viden og evner (Agger & Tortzen, 2015, s. 16-17).
Som det fremgår af afsnit 1.1 om problemstillingen, vurderer frivilligrådet, at der er basis for
inddragelse af civilsamfundet på komplekse problemstillinger. Dette kræver flere og bedre lokale
arenaer, hvor civilsamfundet i højere grad involveres. ”Gør-det-selv-kulturen” på
sundhedsområdet kan derfor være en barriere, hvis forvaltningen ikke formår at skabe arenaer for
ligeværdigt samarbejde.
4.3.6: Delkonklusion
Undersøgelsen viser, at styringsformen og den demokratiske samskabelsestilgang bliver en
drivkræft, fordi der skabes en arena, hvor aktørerne udvikler en fælles problemforståelse der
skaber fælles afhængighed. Den tillidsbaserede decentrale styringsform resulterer i lokalt
råderum, der giver gode betingelser for selvstyring gennem indbyrdes relationer, tillid, ejerskab og
ansvar.
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Det politiske niveau i regionen prioriterer samskabelse og fremstår som en drivkræft. Omvendt
kan der identificeres en potentiel demokratisk udfordring, hvis embedsmændene og
administrationen får ansvaret og magten til at forankre politiske beslutninger – uden at politikerne
kan udøve kontrol. Politikerne bliver dermed afhængige af administrationen og deres evne til at
facilitere samskabelse. Denne decentrale tilgang ligger dog godt i tråd med NPG-tankegangen og
regionens ledelses- og styringsmæssige tilgang.
Ledelsen i forvaltningen og den lokale ledelse bliver katalysatoren, der skal forankre de politiske
beslutninger på det frivillige område. Politikerne fastsætter strategien, mens administrationen
skaber arenaen for tværgående samarbejde mellem hospitalerne i regionen. Koncern HR, Stab
bliver derfor igangsætter og facilitator af et netværk, som kan diskutere grænseflader og udvikle
fælles problemforståelser der fordrer fælles afhængighed. Ligeledes skabes en arena for bestpractise, men samtidig sikres autonomi til de lokale enheder, hvor den lokale ledelse skal
implementere de organisatoriske rammer i praksis.
Det betyder, at de fagprofessionelle får en nøglerolle som igangsættere og koordinatorer af
samskabelse i praksis. Det er derfor afgørende at de fagprofessionelle er en drivkræft for
samskabelse – hvilket undersøgelsen også viser at de er. Omvendt er der indikatorer der tyder på
en ”gør-det-selv-kultur” blandt de fagprofessionelle. De dominerer de indledende faser, mens de
frivillige organisationer først inddrages relativt sent i processen – eller når projektet skal
implementeres.
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5: Konklusion
Dette bachelorprojekt har undersøgt, hvordan Region Midtjylland faciliterer samskabelse på det
frivillige område. Fokus har været på samspillet mellem regionen og de frivillige organisationer.
Region Midtjylland anvender tankerne bag NPG i styringen af det frivillige område. Regionen
ønsker decentralisering af styringen og lederrollen, for at skabe arenaer der fordrer tværgående
samarbejde, fælles problemforståelse og ideudveksling, samt lokalt ejerskab. Denne tilgang
kommer til udtryk gennem netværksstyring, hvor administrationen faciliterer en samarbejdsarena
for erfaringsudveksling, videndeling og best-practise.
Formålet med netværksstyringen er at gøre hospitalerne gensidigt afhængige, udvikle relationer
og skabe tillid internt i netværket, således enhederne kan forhandle en fælles rationalitet på det
frivillige område. Regionens opgave er at dosere forholdet mellem selvstyring og fremmedstyring
– uden at fremstå styrende og kontrollerende. Derfor anvendes metastyring til at ”give slip” for
kontrollen og i stedet styre via rammebetingelser fastlagt af politikerne i frivillighedsstrategien.
Regionen sikrer derved stor autonomi og råderum for selvstyring, men kan samtidig indirekte styre
samarbejdet i den ønskede retning.
Frivillighedsstrategien blev vedtaget gennem en samskabelsestilgang, hvor aktørerne blev
involveret tidligt i processen, således de i fællesskab kunne definere rammen og spillereglerne på
det frivillige område. Dermed fik samskabelse en processuel værdi og centreres ikke udelukkende
om produktion af velfærdsydelser, men også på inputsiden i den politiske proces. Omvendt viste
undersøgelsen også indikationer på en diskrepans, da de frivillige organisationer ofte bliver
involveret midtvejs og mest i implementeringsfasen. De frivillige organisationer får derfor primært
en rolle som co-implementor, der indtræder når projektet skal implementeres. Undersøgelsen
viste dog, at regionen har ambitioner om at involvere de frivillige organisationer tidligere i
processen, hvilket kommer til udtryk i ønsket om at tilknytte de frivillige organisationer i
netværket.
Undersøgelsen viste også, at regionen anlægger et demokratisk perspektiv på samskabelse. Denne
tilgang øger legitimiteten og bidrager til at skabe konsensus om rammerne for samarbejdet på det
frivillige område. Tilgangen har betydet stor inddragelse, ejerskab og klare rammer på et område
med mange forskellige interesser. Den processuelle værdi har været få slagsmål mellem faglige
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organisationer og ledelsessystemer. I stedet har diskussionen omhandlet udvikling og aktivering af
civilsamfundet, frem for besparelser ud fra et effektiviseringsperspektiv.
På det operationelle niveau stiller den demokratiske samskabelsestilgang og regionens decentrale
ledelses- og styringsfilosofi, store krav til de fagprofessionelle og deres lokale ledelse. De
fagprofessionelle skal agere i både NPM- og NPG regimet. Dette skaber et rolledilemma, hvor de
fagprofessionelle skal dele magten og indtage en mere faciliterende og koordinerende rolle.
Undersøgelsen viste at ledelsen syntes opmærksom på denne udfordring og prioriterede et tæt
samarbejde med de frivillige organisationer. Ledelsen forsøger bl.a. at skabe en samarbejdsarena,
hvor de fagprofessionelle, ledelsen og de frivillige organisationer kan fastsætte rammerne i den
lokale kontekst.
Rollen som metaguvernør er delt mellem politikerne og administrationen i Region Midtjylland.
Politikerne har skabt en arena og defineret rammerne for samskabelse, mens administrationen
fastlægger det institutionelle design af styringen på det frivillige område. Politikerne deltager ikke i
netværkssamarbejdet, men prioriterer den tillidsbaserede og decentrale styringsform, hvor
administrationen faciliterer netværksstyringen. Dette resulterer i lokalt råderum, der giver gode
betingelser for selvstyring gennem indbyrdes relationer, tillid, ejerskab og lokalt ansvar. Omvendt
kan dette potentielt resultere i en demokratisk udfordring, hvis administrationen får det fulde
ansvar for at forankre de politiske beslutninger – uden at politikerne kan udøve kontrol.
Politikerne bliver derfor dybt afhængige af administrationen og deres evne til at implementere
strategien efter den politiske hensigt.
Det betyder også, at den lokale ledelse får en vigtig rolle, når samskabelse udfordrer grænseflader
eller skaber udfordringer i praksis. Det oprettede netværk fungerer her som en arena, der fordrer
tværfagligt samarbejde og best-practise. Dermed giver administrationen autonomi til de lokale
enheder, men har stadig kontrol over processen. Den lokale autonomi betyder også, at de
fagprofessionelle får en nøglerolle som igangsættere og koordinatorer i praksis.
Samlet set anvendes NPG-tilgangen og en decentral styringsform til at facilitere samskabelse på
det frivillige område. Det politiske niveau er rammesættere, mens administrationen forankrer de
politiske beslutninger. Der er indikatorer på at civilsamfundet først inddrages i
implementeringsfasen og ikke deltager i design- og idéfasen. Det kan derfor diskuteres om
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samskabelse faciliteres optimalt, når civilsamfundet ofte er co-implementor. Omvendt er der
indikatorer på, at regionen prioriterer netværksstyring som et værktøj, der kan forbedre samspillet
med civilsamfundet, ved at ”give slip” for kontrollen og skabe rum for forhandling af aktørernes
rationaliteter.

6: Diskussion og perspektivering
Samskabelse kan resultere i en øget demokratisering i samfundet, hvis borgerne i højere grad
involveres i design, implementering og evaluering af velfærdsydelser (Agger & Tortzen, 2015).
Dette projekt har vist at regionen ønsker inddragelse og co-production, men undersøgelsen har
også vist indikationer på, at de frivillige organisationer (som repræsenterer civilsamfundet) først
involveres i implementeringsfasen og i stedet får en rolle som co-implementor. Én af aktørerne fra
civilsamfundet fortalte, at hun ikke bidrager til det institutionelle design eller i input-siden af den
politiske proces. Samskabelsen bliver derfor intra-organisatorisk, hvor administrationen og de
fagprofessionelle dominerer processen. Det betyder at de demokratiske effekter, såsom social
kapital og forebyggelse, ikke fremstår som en klar prioritet, men som en ”sidegevinst” til det
egentlige formål; bedre behandling af patienten. Det kan derfor diskuteres om de frivillige
organisationer får medbestemmelse og indflydelse, eller hvorvidt de bliver et redskab til at
mobilisere civilsamfundet og styrke implementeringen og driften generelt.
Tortzen (2016) ser i hendes forskning, tegn på at flere kommuner udfordres af samskabelse. Hun
konstaterer at ”det i den grad volder de kommunale ledere besvær at udfolde den form for ledelse,
der skal til for at få samskabelse til at blomstre” (Tortzen, 2016). Én af hendes pointer er at
ledelsen indtager en dominerende rolle i samarbejdet, så der ikke bliver plads til de ressourcer og
ideer, som borgere og civilsamfund kommer med. Samme tendenser ses i denne opgaves
undersøgelse, hvor RB oplever at blive involveret midtvejs og mest i implementeringsfasen.
Regionens rolle fremstår som definerende frem for faciliterende, der ”kridter banen op” og samler
alle aktørers viden og ressourcer. Dermed bliver samarbejdet ikke ligeværdigt, men præges af de
fagprofessionelles rationalitet. Netværksstyring kan her være en metode til at skabe
multirationelle rum, hvor rationaliteterne kan mødes og skabe ny viden eller ny erkendelse. Det
kræver dog at civilsamfundet reelt involveres i design- og idéfasen.
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Det kan derfor diskuteres om der reelt er tale om demokratisk samskabelse på det frivillige
område, når civilsamfundet primært anvendes som co-implementor - i produktionen og leveringen
af offentlig velfærd.
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