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Udsat for inddragelse:
Aktiv medborger eller
praktisk gris?
Brugerperspektiver på inddragelse
i socialt arbejde
Inddragelse af borgerne i udviklingen af vores velfærdsindsatser er i dag en
perspektiv udfolder denne artikel inddragelse som fænomen i samskabelsesgelsestypologi tages der empirisk afsæt i tre cases på sociale væresteder, der
repræsenterer tre inddragelsesformer, hvor borgernes grad af involvering og
sioner beskriver og kendetegner brugernes oplevelser, samt hvad de får ud
af at deltage. Analysen peger på, at det ikke er inddragelsesformen, der har
udføre praktiske opgaver og udvikle praktiske kompetencer. Afslutningsvist
diskuteres det, hvorledes en forståelse for borgernes udsathed og anvendelse

værkssamfundet.

-
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Introduktion
Borgermøder, fremtidsværksteder og lokale netværksgrupper er eksempler
udvikle fremtidens velfærdsindsatser. Der tales i dag om samskabelse og brugerdrevet innovation, og der er i praksis forskellige måder og holdninger til,
med borgerinddragelse har ændret sig, og der er i dag større fokus på aktivt
lingen af velfærdsydelserne initieres oftest ud fra et politisk niveau, og der er
perspektiv, hvor synlige resultater som øget beskæftigelse, selvforsørgelse,
fald i sygefravær eller færre hjemløse fremhæves. Hermed er der risiko for, at
den vertikale statsstyrede beslutningstagning forbliver intakt til trods for, at
De graaf 2010). Vi ved således ikke, om borgerne oplever at blive inddraget på
en måde, som er værdifuld for dem set ud fra deres perspektiv.
Denne artikel tager udgangspunkt i borgerinddragelse i udviklingen af so-

til den aktive medborger strider på sin vis imod hinanden, hvilket gør det til
per underrepræsenteret i forskningen, og deres stemmer er ofte meget svage
-

stemme til de marginaliserede grupper og fokusere på deres problemer (The
IASSW statement 2014, Andersen 2015). Med henvisning hertil sættes der i
draget i planlagte inddragelsesprojekter på sociale væresteder, og hvad får de
ud af at deltage i disse projekter?
Artiklens empiriske udgangspunkt er udvalgte inddragelsesaktiviteter på
1
Med et fokus på de involverede borgeres oplevelser og fortællinger er et af artiklens
får ud af at deltage i inddragelsesaktiviteterne, bidrager artiklen ydermere
-
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litativt feltstudie bidrager artiklen også til forskningen på det sociale område
med en viden ind i et felt og om en marginaliseret målgruppe, der normalt
ikke inkluderes i forskningen. I det følgende gives en kort teoretisk introduktion til borgerinddragelse som fænomen, og derefter placeres artiklen i
grupper. Herefter præsenteres metoden og det empiriske materiale, og efterfølgende udfoldes analysen. Afslutningsvist opsamles analysens resultater, og disse diskuteres med henblik på at give et bud på, hvorledes et fokus
på borgernes perspektiver på inddragelse koblet med et fokus på borgernes
et praksisnært sigte.

Borgerinddragelse med udsatte grupper i et teoretisk perspektiv
gerne gennem deltagelse udviklede en medborgerskabsidentitet og blev ud-

tage ansvar for eget liv og derigennem forbedre livet (Agger 2005, Hansen
2010). I dag er der kommet øget fokus på, at borgerinddragelse også kan øge

Agger 2005).

-

rangerer borgerinddragelse på et kontinuum, der spænder fra beskeden ind-
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Pihl-Thingvad 2019). Figur 1 illustrerer disse tre inddragelsestyper, som er
placeret på et kontinuum, der indikerer graden af involvering samt borgernes
rolle i innovationsprocessen.

Bruger-centreret
innovation

Samskabelse

Borgerdrevet
innovation

Grader af deltagelse/involvering
Lav grad af involvering

Medium grad af involvering

Borgere som
informanter

Borgere som partnere/
co-produceres

Høj grad af involvering
Borgere som
initiativtager

Figur 1. Inddragelsestypologi og borgenes rolle
Den første inddragelsestype

afspejler en proces,

og informationer fra brugerne (Müller og Pihl-Thingvad 2019). Brugerne er
inddragelse, som illustrerer en top-down-tilgang, hvor frontpersonalet stygelsestype
udgør et samarbejde mellem borgerne og personalet,
hvor begge indgår som partnere i udviklingsprocessen med et formål om at
I nyere studier peges der på, at borgerne rolle har fået en ny rolle og i højere
tion. Tilgangen hviler på et ideal om den aktive medborger, hvor borgerinddragelse og initiativer fra borgerne har en positiv værdiladning (Rasmussen,
have en transformativ karakter, hvor borgerdeltagelsen antages at medføre
forbedrede sociale relationer/ social kapital for borgerne (Farr, 2013; Jæger,
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og fællesskaber, da individuel deltagelse kun resulterer i en begrænset inder
udtryk for en proces, hvor borgerne ikke blot er medproducenter, men også
er dem, der initierer og styrer processen. Det er borgerne, der er idémagerne,

distinktionen mellem
og
Borgernes rolle varierer således i ovenstående typologi fra, at de har en
mindre, næsten passiv rolle som informanter til at være dem, der har kontrol
tyder dog på, at når borgerne på det sociale område inddrages i praksis, er
den viden, som de får fra borgerne, til at udvikle nye initiativer (brugercen-

betydning for graden af inddragelse og deltagelse i lokale udviklingsaktipe for aktiviteterne frem for deltagere i dem, og at der laves aktiviteter for
i
hvilket omfang borgeren er i stand til at artikulere sine egne behov (Voorberg
og en relation, hvor borgeren får mulighed for at udtrykke egne behov og
port fra
værdige borgere, og at det accepteres, at de er ustabile og svinger mellem at

drages i udviklingen af sociale indsatser. I det nævnte review fra 2019 af den
denshul på området, som denne artikel søger at udfylde. Med udgangspunkt
i ovenstående inddragelsestypologi og med fokus på borgernes perspektiv
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Metode og empiri
Der tages i artiklen empirisk afsæt i tre udvalgte inddragelsesprojekter på
beslutningsprocesser i udviklingen og/ eller i implementeringen af nye sociale indsatser på værestedet. De tre forskellige projekter er udvalgt som cases
hl-Thingvad 2019): 1) En brugercentreret aktivitet, hvor borgerne udfører en
opgave styret af personalet
2) Et samarbejdsdrevet partnerskab, hvor borgerene i samarbejde med frontmedarbejderne udvikler og
gennemfører nye aktiviteter
og 3) En borgerdrevet proces,
hvor borgerne er styrende i såvel idéudvikling, planlægning og udførelsen
af aktiviteter
De enkelte cases er nærmere præsenteret i tabel
1, som udgør en form for diagnosticering af inddragelsen og samskabelsen

Tabel 1: Udvalgte cases/ inddragelsesprojekter, karakteristika og empiri
Cases/
Karakteristika

Madhåndværkerne

Fremtidsworkshop

Hverdagshelte

Inddragelsesform/typologi

Bruger-centreret innovation

Samarbejdsdrevet innovation

Borger-drevet innovation

Hvad samarbejdes der om?

Madlavning med fokus
på at producere mad
til fælles frokost på
værestederne

At idéudvikle og udføre
nye aktiviteter og indsatser til værestederne
med fokus på borgernes ønsker til fremtiden

Form

Madlavningskursus a
4 gange.
Deltagerne melder sig
selv til

2 workshops med deltagere og medarbejdere
fra 2 væresteder.
Alle bliver opfodret af
personalet til at deltage

Hvem er med?

To ernæringseksperter
og tilmeldte brugere.
Mellem 2-8 brugere deltog pr. kursusgang

Frontmedarbejderne fra
værestederne, en projektleder og brugere fra
værestederne.
Ca. 40 brugere deltog i
de to workshops
Medarbejderne samt
brugerne
Partnerskab

Hvem initierer
processen?

Kommunen/ledelsen
samt ernæringsmedarbejderne
Top down
Hvornår i proces- Deltagerne inddrages
sen inddrages
i selve madlavningen,
borgerne?
dvs. udførelsesfasen
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Deltagerne inddrages i
alle faserne i processen;
idéudvikling, design og
udførelsen

nye holdbaseret aktiviteter på værestederne.
Som øvelse arrangerer deltagerne selv en
aktivitetsdag for alle
brugere
Kursus a 4 gange med
fokus på »uddannelse«
til at arrangere aktiviteter, samt planlægning
af aktivitetsdagen.
Deltagerne melder sig
selv til
Kursusleder/ konsulent
fra Landsforeningen
for væresteder (LVS) og
tilmeldte brugere
Ca. 10 deltagere var en
del af kurset
Landsforeningen for
væresteder/brugerne.
Deltagerne styrer alle
faserne i processen;
idédvikling, design og
udførelsen

Formålet med
indsats?

borgere i stand til øget
mestring af egen sundhinanden heri via deltagelse i fælles madlavning

Overordnet mål
med samskabelsen?
Empiri

Sundhed, fællesskab,
demokrati
Interviews med 5 deltagere.
Deltagende observation
ved syv kursusgange.
Heraf var der ved tre af
gangene få eller ingen
deltagere. Deltagelse
i efterfølgende fællesspisning

At brugere og medarbejdere sammen
drøfter og fastlægger,
hvordan fremtidens
tilbud på værestederne
skal udvikles til gavn
for nuværende og nye
brugere

At uddanne brugere til
»hverdagshelte«, hvor
de via et kursus lærer
at blive medspillere og
ansvarlige på væreste-

innovation

innovation

Interviews med 8 deltagere.
Deltagende observation
i to workshops samt
deltagelse i fællesspisning på værestederne
1-2 uger efter workshop

tagere.
Deltagende observation
i tre kursusgange samt
deltagelse og uformelle
samtaler på aktivitetsdagen

holdaktiviteter

De udvalgte inddragelsesprojekter er undersøgt empirisk som selvstændige
casestudier via kvalitative feltarbejdsmetoder. Empirien består primært af
kvalitative interviews med 19 deltagere, som er brugere på værestederne, og
sekundært af deltagende observation ved inddragelsesaktiviteterne, deltagelse i hverdagsaktiviteter på værestederne samt uformelle samtaler med bru2
Interviewene
at få indblik i deltagernes subjektive oplevelser af at blive inddraget i de forskellige projekter, samt hvad de tillægger værdi i forhold til deres deltagelse,
mens observationerne og de uformelle samtaler havde til formål at få indsigt
i inddragelsesprocesserne samt skabe relationer til brugerne. Der er under
metode, hvor der gives plads til brugernes livshistorie, og hvor indlevelse og
Interviewene er transskriberet, mens der ved observationerne og de uformelle
samtaler er taget feltnoter / ført dagbog (Hastrup 2010). Interviewpersonerne,
værestederne, projekterne og kommunerne er pseudonymiseret.
I analysen af det empiriske data tages der primært udgangspunkt i de
skelle i brugernes oplevelser af inddragelse på tværs af interviewene. Som videre analyseredskab er meningskondensering anvendt (Kvale 2009: 227-230)
samt Nvivo til at systematisere datamaterialet. Kategorierne/ koderne i Nvivo
udviklede sig undervejs, hvor »Inddragelse« som fænomen ud fra mønstrene
ret ud fra, hvad brugerne vægtede i deres oplevelser af inddragelsesproces-
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Social deltagelse; at blive inddraget via sociale relationer eller ønske herom
og 3) Praktisk inddragelse; at blive inddraget til at udføre praktiske opgaver
og udvikle praktiske kompetencer.
I valget af de tre forskellige cases, der varierer på inddragelsesformen,
havde jeg en formodning om, at der ville optræde et mønster i borgernes
oplevelse af deltagelse, som korresponderede med hvilket inddragelsesform,
de havde deltaget i; altså at der var oplevelser som var karakteristiske og gik
igen i den brugercentreret inddragelsesform, i den samarbejdsdrevne proces
af datamaterialet, hvorfor det ikke er inddragelsesformerne, der er genstand
for strukturen i den følgende analyse, men de tre ovennævnte dimensioner
har til formål at udforske inddragelse som fænomen set ud fra deltagernes
perspektiv, er analysen struktureret med udgangspunkt i deres meningsdannelse.

Analyse
dragelse i udvalgte udviklingsprojekter på væresteder, samt hvad de får
ud af at deltage i disse. Analysen er opdelt i tre hovedafsnit, der indikerer
borgerinddragelse. I analysen tages udgangspunkt i borgernes perspektiv, og
der anvendes en del citater. Citaterne er udvalgt som illustrative eksempler,
som enten er udtryk for en mere generel tendens eller som afviger på en særlig måde. Begge dele er med for at gengive de mangfoldige stemmer, hvilket
kan bidrage med en varieret og nuanceret forståelse af borgernes oplevelse af
inddragelse (Kvale 2009). I det første afsnit belyses
som er en diaf inddragelse.

Indflydelse
det var os, der bestemte, hvad der skulle prioriteres, det var os, der
bestemte, hvad der skulle arbejdes med, og hvordan vi skulle arbejde
med det, ik’. Altså det var jo ethundrede procent brugerinddragelse fra
start til slut ik. Det var smukt, at så mange brugere faktisk følte, at de
pludselig blev hørt (…) (Bo, deltager i Fremtidsworkshop).

blive hørt og være med til at bestemme, herunder at planlægge og udføre opgaver. De lægger, som i citatet, vægt på, at de er med i eller del af en proces,
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hvor de inddrages i udviklingen af aktiviteter eller services, hvilket for dem
betyder, at de kan komme med nye idéer og forslag og/eller være med til
meldt sig til Fremtidsworkshoppen, deltager, fordi de gerne vil være med til
på værestedet fremover. På den første workshop-dag fremkom over 100 idéer
til aktiviteter fra de ca. 40 deltagere. Efter workshoppen blev idéerne kategoriseret i et prioriteret idé-katalog ud fra brugernes rangering, som foregik ved,
jest. Således var det brugerne, der på demokratisk vis bestemte, hvilke idéer
der skulle arbejdes videre med. Tove fortæller om sin deltagelse i Fremtidsworkshoppen:

hvad man synes. Måske kunne ændre noget. Det kunne jeg godt tænke
mig at deltage i. (…) Der har jeg en masse af idéer, som jeg gerne vil
sige, men jeg har ikke selv energien til at stå for det. (Tove)
I citatet fremgår det, at Fremtidsworkshoppen udgør et forum, hvor holddeltagere, ændre noget
hvor hendes idéer bliver et fælles anliggende. Hun fortæller, at hun længe
gerne har villet deltage i husmøderne på værestedet, men det er aldrig blevet
børn, hvoraf den ene er ved at blive udredt for ADHD, den mindste har ADD,
problemer. Tove har selv en kronisk sygdom, og hun er præget af træthed og
manglende overskud i hverdagen. I Fremtidsworkshoppen oplevede hun en
gerne, der deltog i
restedet, og de »hjælper« gerne til i hverdagen eller er »frivillig« på værestedet, hvor de kommer. Bjarne fortæller: »Vi hjælper bare hinanden – hvis der
er nogle, der lige mangler hjælpere. Ja, og så har jeg en fast dag om ugen, men
ellers støder vi bare til, hvis det er (…)« (Bjarne). Bjarne og Carl, som begge
deltog i
er i forvejen meget aktive på deres værested. Bjarne har
en fast »vagt« om ugen, hvor han ordner praktiske ting og de er begge med til

samskabelse og inddragelse af brugerne af sociale services i udviklingen og
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søger at tage styringen over, hvad de bruger deres tid på i hverdagslivet på
værestederne, og dermed tager de ansvar for og mestrer deres eget liv. Når
de som i
får ansvar for at arrangere en aktivitetsdag eller som
i Fremtidsworkshoppen får mulighed for at få indflydelse på værestedets
fremtid, spores der en oplevelse af anerkendelse i brugernes udsagn om ind-

Det var simpelthen så interessant – det der med, at vi kunne blive medbestemmende. Og det er også det, der gør det så godt, hvis man vil.

til, hvilket også er illustreret i det indledende citat, om at brugerne »pludsesom individ og gruppe får en værdifuld stemme, tyder på en oplevelse af
anerkendelse og accept af dem som værende ligeværdige som gruppe (Honen »smuk« oplevelse, at brugerne pludselig bliver hørt.
Teoretisk kan inddragelse rangeres på et kontinuum, der spænder fra be-

Bjarne og Bo noget, som de både vægter i aktiviteterne og også aktivt opsøger
i dagligdagen på værestederne, mens det for andre brugere kan være skræmmende, udfordrende og egentlig ikke ønskværdigt. Disse brugere ønsker ikke
umiddelbart brugerstyring, men vil gerne have, at der er personale til stede,
ger i Fremtidsworkshoppen, der under en diskussion om at holde åbent på
værestedet juleaften uden personale får sagt, at det ville være meget utrygt
for hende, og at hun ikke ville komme, selvom behovet er der. Emilie afviger
delse direkte. Hun deltager ikke aktivt i det åbne forum, men sidder stille og
der siger hun noget. Frontmedarbejderen, som hun kender godt fra værestedet, spørger hende direkte i gruppediskussionen: »Hvad mener du, Emilie?«.
Og så deltager Emilie og har egentlig noget på hjertet, som tydeligvis ikke
kom frem, hvis hun ikke blev »taget i hånden«. Emilie er en af de brugere,
som ikke kan efterleve kravene om aktiv deltagelse og medborgerskab, uden
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udtrykker her de udfordringer, han oplever i forbindelse med inddragelse og

(…) når man nu inddrager borgerne, så skal man i hvert fald huske, at
med angst, folk, de kommer med måske en depression, psykiske udfordringer, så derfor kan det være rigtig grænseoverskridende, for nogen,
at blive inddraget i det der aktivitetshalløj, hvis man skal stå med et

deltage i Fremtidsworkshoppen tilkendegav de, at de gerne vil være med til
at bestemme, hvad der skal ske på værestederne fremover, ligesom de ved

som aktive medborgere. Samtidigt var der nogle barrierer på spil, som er re-

frontmedarbejderne her en væsentlig rolle for at facilitere, at også de svageste
stemmer bliver hørt.

Social deltagelse
gelse. Andre deltog i inddragelsesprojekterne med et primært ønske om at
indgå i sociale fællesskaber. Særligt brugere, som deltog i
,
tillagde det at være fælles om noget på værestedet værdi. Om årsagen til at
være med i Madhåndværkerne fortæller Jytte: »Jeg kan godt lide at være sammen med mennesker og lave forskellige ting – og det gør vi her jo. Jeg synes,
det er så hyggeligt. Og de er bare rigtig gode og søde, de her madhåndværlustrerer, at hun vægter det sociale aspekt i forhold til at være inddraget. Når
noget af maden derhjemme, blevet inspireret til at lave sund mad eller andet
– fortæller hun, at hun »(…) ikke er så god til det der med at lære. Det er jeg
Hun mener ikke selv, at hun nogensinde kommer til at lave mad derhjemme.
Det er således ikke det at lære at lave sund mad, der motiverer hende til at
være med, men det at være sammen med andre brugere og »de søde madhåndværkere« i projektet.
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Andre brugere havde lignede fortællinger om deres oplevelse af den sociale dimension i deres deltagelse og uddybede, at de oplevede en udvikling i
deres sociale relationer og kompetencer som følge af deres deltagelse i projekår, fortæller, at de via deres deltagelse i Madhåndværkerne har fået et større
er blevet bedre til dansk og mere modig til at tale med andre på værestei madgruppen, og at de pga. relationerne nu kommer oftere på værestedet
og også taler mere med de andre brugere. Heri kan spores en udvikling af
de to deltageres sociale kapital, både i forhold til selve madholdet, hvor de
er begyndt at føle sig som en gruppe, og i forhold til de andre brugere på
udvidet deres sociale relationer og netværk via deres deltagelse i kurset.
hvor brugere
fra forskellige væresteder deltog, vægtede de sociale bånd, som de udvikværestederne. Camilla fortæller positivt om det samarbejde, hun oplevede
andre væresteder. På den måde har hun fået flere muligheder i dagligdagen.
Camila fortæller, at de forskellige brugere på aktivitetsdagen fandt hinanden:
(…) er der noget, vi blev den dag, så var det da at smelte sammen. Det
kunne man jo se, for folk på kryds og tværs og … det var godt at se, at
der var nogen, som holdt sig for sig selv, ikk’ også, men alligevel på en
eller anden måde så blev de jo trukket med ind i det«. (Camilla)
Camilla fortæller videre, at hun på aktivitetsdagen også mødte gamle venner,
helteforløbet, som hun ellers aldrig havde forestillet sig at tale med, idet han
kommer på et værested for eksmisbrugere, mens hun selv kommer på værested for sindslidende:
Vi er blevet rigtig gode venner faktisk, og han hjælper mig faktisk også,
fordi min far er misbruger og så har jeg været sammen med en alkoholiker, som har forsøgt at holde op med at drikke. Det holdt ikke så
længe så, men han har givet mig nogen værktøjer eller sådan, nogen
erfaringer fra ham selv også, og det har været rigtig dejligt. (Camilla)
Camilla fortæller, at hun aldrig før ville have talt med sådan en »som ham«,
hvilket indikerer, at hun oplevede en opdeling af brugergrupperne i homo-
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gene karakteristika. Men det at være sammen med brugere fra andre væresteder i forløbet har, ifølge Camilla, været en øjenåbner for de andre væresteder og har åbnet op for nye bekendtskaber på tværs af problemer og
karakteristika.
Netværk på tværs af værestederne gav brugerne mulighed for at dele erfaringer, hvilket var betydningsfuldt for dem både i forhold til at få nye idéer
til deres værested og i forhold til at evaluere dem selv. Mary fortæller: »(…)
det der, at prøve og møde nogen af de andre fra de andre væresteder og så
var rigtig godt (…)« (Mary). Hermed kunne brugerne spejle værestederne
i hinanden. Endvidere kunne erfaringsudvekslingen resultere i, at brugerne hjalp hinanden med at udvikle aktiviteter. Bo fortæller om, hvordan de i
Fremtidsworkshoppen fandt frem til, at hans værested har et velfungerende
brugerråd, og han og en anden bruger skal til at hjælpe et andet værested
med at få et brugerråd op og køre med udgangspunkt i deres erfaringer.
Det samme gjorde sig gældende med en Facebook-side for værestedet. På
den måde foregik der i den sociale deltagelse meget vidensdeling mellem
værestederne, hvor de kunne trække på hinandens kompetencer, hvilket var
betydningsfuldt for, hvorledes aktiviteterne på værestederne og de sociale
services blev udviklet.
Erfaringsudveksling bruger-til-bruger var netop en af årsagerne til, at
Hverdagsheltene i den ene kommune udviklede sig til en netværksgruppe

netværksgruppen; nedskrevet rammer for gruppen og arrangeret et mødefo-

styrkelse af det sociale netværk, hvor de bl.a. deler erfaringer til at forbedre

at udvikle brugerråd, som på sigt vil betyde mere brugerinddragelse i brugernes hverdagsliv på værestederne, og som over tid også vil være med til at
ruste brugerne til at indgå i demokratiske sammenhænge og dermed udvikle
deres sociale position i samfundet. Brugerne kan dermed gå fra at være/ eller
bygge både individet og grupperne, og på den måde kan der tales om empowerment-processer, som teoretisk kan forstås som processer, hvorigennem
underprivilegerede sociale grupper forbedrer deres evne til at skabe, mestre
og håndtere ressourcer (Freire 1978, Andersen og Larsen 2011). I denne sammenhæng med bruger-til-bruger-erfaringsudveksling kan der tales om
, som er styrkelse af handlekraftige netværk indadtil og
-
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risontale empowerment-processer kan opstå ved, at deltagerne både internt
i de enkelte samarbejdsgrupper i inddragelsesprojekterne på værestederne
og udadtil på tværs af værestederne indgår i sociale sammenhænge, som er

Ud fra denne analyse af brugernes vægtning af den sociale dimension i
inddragelsesprojekterne fremgår det, at brugerne oplever de sociale relationer og deltagelse som en værdi i sig selv. Ud fra deltagelsestraditionen kan
er det for demokratiet og borgerne selv. Her er fokus på deltagelsesdemokrafor eget liv og derigennem forbedre livet (Hansen 2010: 19-21). Ud fra brugerog dybere relationer til de andre brugere, at de kommer oftere på værestedet
og i enkelte tilfælde også på andre væresteder. Deres sociale liv er blevet udviklet gennem inddragelsesprojekterne. Nogle brugere vægter det nære og
på tværs af værestederne og målgrupperne. Via deres deltagelse får brugerne
udviklet deres sociale kapital, og der sker en horisontal empowerment, hvilket kan være med til at udvikle dem både som individ og gruppe. Ud fra
borgernes perspektiv opleves denne dimension af inddragelse i høj grad som
værdifuld for brugerne selv.

Praktisk inddragelse
Inddragelsesprojekterne indebar, at brugerne skulle være med til at udføre
. Hermed skulle brugerne deltage aktivt og udføre beindgå i de sammenhænge og forstå de spilleregler, der er i en workshop eller
på et »madhold«, men også mere lavpraktiske kompetencer som at komme
til tiden og deltage i hele forløbet. Her kan være tale om kompetencer eller
handlinger som almindeligvis tages for givet, men som på grund af gruppens
udsathed, afvigelser og sociale problemer ikke er en selvfølge.
Madhåndværkerne døjede med at have deltagere nok. Selvom brugerne
meldte sig til, kom mange ikke på selve dagen, hvilket resulterede i meget få
-

praktisk fortalte deltagerne, at tidspunktet om formiddagen var udfordrende
for dem, ligesom der kunne være et element af præstationsangst i at skul-
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handle om individuelle problematikker i forhold til at deltage. For brugerne,
har sprogbarrierer, læsevanskeligheder, hukommelsesvanskeligheder og/eller har andre komplekse sociale problemer, kunne der ofte dukke barrierer
op på selve dagen, som forhindrede dem i at deltage. Det kræver en form
for hverdagslivsstruktur at deltage i planlagte kurser eller workshops, som
tilmed er i tidsrum, som måske ikke passer ind i deres livsrytme. For Tim,
Madhåndværkerne meget givende for ham; han kunne godt lide at lave mad
og ville gerne lære nyt. Da jeg mødte ham første gang, var han meget positiv
og entusiastisk, men han dukkede ikke op næste gang, hvor vi også havde
aftalt interview, og heller ikke til den sidste kursusgang. Der er således en
ustabilitet forbundet med gruppens udsathed, som udfordrer den praktiske
planlægning af aktiviteter.
Både tidsrum og sted for aktiviteterne var ifølge brugerne væsentlig for
deres deltagelse. Aktiviteterne i både Fremtidsworkshoppen og Hverdags-

trere sig og være sammen med andre så længe. Camilla fortæller om en workshop i Hverdagshelteforløbet: »(…) personligt set så var det en udfordring,
det var en meget langt dag, altså (…) fordi der var mange nye ting, og det var
første gang, jeg prøver at lære sådan noget (…)« (Camilla). Bo oplever også,
tidsrummet for workshoppen i Fremtidsworkshoppen var for lang, og siger
om udfordringen:
Hvis du har så mange psykiske sårbare, tænker jeg, det er udfordrende
at holde fokus. Det er svært for mange, og det kan også være svært for
mig, altså at sidde der en hel dag og skulle koncentrere sig hele dagen
(…) (Bo)
På grund af længden måtte enkelte deltagere gå til frokost, mens andre und-

morgenstunden på selve dagen om, hvorvidt der var afsat pauser til rygning.
Udover selve det at deltage i aktiviteterne var der også praktiske elementer
forbundet med at udføre de forskellige opgaver, hvilket var både udviklende
og udfordrende for brugene. Camilla fortæller om at udvikle sig som Hver-

Altså, jeg synes, det er fedt, jeg kan godt lide titlen. (…) Altså mit diplom, det står ind på reolen, det kan jeg love dig for, jeg er stolt af det,
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jeg er stolt af at være Hverdagshelt, og jeg går også med deres T-shirts,
så … (Camilla).
Camilla har personligt fået meget ud af at være med i Hverdagshelteforløbet. Hun nævner, at hun igennem deltagelsen er blevet bevidst om »talenter«, hun ikke vidste, hun havde. Hun har udviklet kompetencer i forhold
aktivitetsdag med videre til sit arbejde på en socialøkonomisk virksomhed.
Her har hun taget initiativ til at arrangere en lignende aktivitetsdag, hvilket
følge af troen på, at hun har evnerne til det. Dermed er hun blevet en mere
aktiv medborger.
Der var andre deltagere i Hvergdagshelteforløbet, som oplevede, at de
hvilket demotiverede dem, da de følte sig ekskluderet fra projektets beslutningsprocesser, og at de primært blev inddraget til at udføre forudbestemte

alle tingene, og de har reglerne med, og de har styr på det´. Så det var
sådan lidt, man sad og kiggede på hinanden og tænkte ´nå, ja altså,
hvad fanden skal vi

forhold til planlægningen eller udførelsen, og hans oplevelse var, at de udelukkende blev inddraget som »praktisk gris«. Heri ligger en oplevelse af toke-

11) På denne måde oplever brugerne den praktiske inddragelse forskelligt

ansvar har, og derfor oplever han ikke personligt at få noget ud af den praktiske inddragelse.
Ud fra analysen af brugernes oplevelse af den praktiske dimension af
inddragelse fremgår det, at denne både omhandler de praktiske rammer
for aktiviteterne samt en afvejning af opgaverne og det handlerum, de får
til at udføre opgaverne i. Rammerne er oftest planlagt af de fagprofessionelle ud fra en normaliserende tilgang, der ikke tilgodeser brugernes behov,
men som risikerer at udelukke nogle af de brugere, som ikke lever op til
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forskelligt, hvad brugerne kan magte af opgaver, samt hvad de får ud af at
deltage i den praktiske udførelse af en opgave. Nogle af brugerne oplever
at udvikle deres kompetencer, mens andre oplever at være inddraget som
at være praktisk inddraget. Hermed hænger dimensionerne også sammen,
gave, som han selv skal udføre.

Sammenfatning og perspektivering til anvendelse i praksis
vægter inddragelse som
,
og/ eller som
. Disse tre dimensioner går igen i interviewpersonernes udtalelser på
tværs af inddragelsesformerne. De brugere, som oplevede inddragelse som
værestederne og få ansvar for de fremtidige aktiviteter, mens de brugere, som
beskrev den sociale dimension i inddragelsesprojekterne, lagde vægt på at
blive del af et fælleskab og udvikle deres sociale relationer. Under den prakterne samt de udfordringer og den personlige udvikling, som udførelsen af
de praktiske opgaver medførte. Meget tyder på, at brugernes oplevelse af de
tisk inddragelse) og deres vægtning heraf var forbundet med deres udsathed.
Når brugerne havde det dårligst, varierede deres deltagelsesaktivitet, og de
kunne ikke i alle perioder leve op til det ansvar, som der blev lagt op til og
dermed magte at være aktive medborgere. I disse situationer vægtede brugerne den sociale deltagelse samt den praktiske inddragelse i det omfang, de
kunne varetage opgaver. De brugere, som havde det bedre, og som befandt

var afgørende for deres oplevelse, men deres udsathed og ressourcer til at
deltage i den givne situation.
Brugernes udsathed kom bl.a. til udtryk, når de ikke havde ressourcer til at
udsathed resulterede bl.a. i en
ikke-deltagelse, som teoretisk kan forklares som udelukkelsesmekanismer, som individet eller gruppen ikke har
kontrol over, og som kan illustreres via et marginaliseringsfelt, hvor brugerne
sen 2009: 17-41). Deres udsathed, herunder bevægelse i marginaliseringsfeltet, har således betydning for, hvordan de deltager og oplever inddragelse, jf.
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Social deltagelse

Praktisk inddragelse

Borgernes bevægelser

Social inklusion

Marginaliseringsfelt

Social eksklusion

bevægelser i marginaliseringsfeltet
I analysen fremgik det, at det er en svær balance at tilpasse inddragelsesprocesserne med brugernes sociale problemer og udsathed, således at de kompetencer, der forventes af deltagerne, er tilpasset målgruppen. Caswell og
Monrad påpeger ligeledes, at borgeres deltagelse i samskabelse i høj grad
og borgernes ressourcer til at indgå i samskabelse. (Caswell og Monrad 2017).

sonalet aktivt må tage hensyn til de udfordringer, målgruppen har. Ligegyldigt om inddragelsesformen er et partnerskab eller borgerdrevet, kan de udpå forskellige måder og forskellige steder i processen. En borger som Emilie
har behov for at føle sig tryg i fællesskabet, og at der er personale til stede,
en praktisk gris.
Ud fra analysen af brugernes perspektiver på inddragelse kan det konklude oplever som værende mest velegnet, men at det vil give mening at arbejde
rede form for inddragelse kan konkretiseres som en hensyntagen til den enkeltes udsathed, til hvad den enkelte vægter i inddragelsesprocessen, en afvejning af hvilken inddragelsesform, der vil passe til den enkelte, samt hvilke
fokus/ tilgange de fagprofessionelle skal have i forhold til at sikre den enkelat deltage, de har brug for at blive »empowered«, hvis de skal deltage – som
Emile, der ikke deltager i dialogen, uden det er på personlig opfordring fra
personalet. Hvis en person som Emilie ikke får hjælp til deltagelse, vil hendes
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sionel facilitering og styring samt empowermentorienterede tilgange, som
Monrad, 2017: 28). Lignende peger de belgiske forskere Verschuere, Brandsen og Steen (2018) på, at hvis samskabelse skal gøres mere demokratisk,
aktivt, ligesom borgernes kompetencer og selvtillid til at deltage må udvikdenne forbindelse om, at det demokratiske potentiale ved samstyring skal

disse deltagere har de redskaber, som de hver især skal bruge for at kunne
gerinddragelse med fokus på den enkeltes styrker og udfordringer. Hermed
også inddrages. Men der er i denne sammenhæng brug for mere viden om de
roller og kompetencer, som de fagprofessionelle skal varetage i samskabelses-

blive inddraget i udviklingsprocesser, samt hvad de får ud af at deltage. Med

i højere grad inkluderes i samskabelses- og netværkssamfundet, samt at de
inddrages på en måde, som også er værdifuld for dem.

Noter
1. Væresteder forstås her som sociale tilbud til personer med psykiske, fysiske og/eller sociale problemer. Det er et mødested med aktivitets- og samværstilbud (som ofte drives efter
Servicelovens § 104 og i dag oftest uden visitering).
2. Den empiriske undersøgelse til denne artikel er del af et ph.d.-projekt, som også indeholder interviews med frontmedarbejderne og ledere samt observation af samarbejdsrelationen mellem personale og borgere i de enkelte cases. Det empiriske materiale er analyseret
i andre artikler, mens denne artikel afgrænser sig til at undersøge borgernes perspektiv.

DANSK SOCIOLOGI • Nr. 3/30. årg. 2019

53

Referencer
A.(red.):

. Aalborg universitetsforlag.

Agger, A. 2005:
Statens byggeforskningsinstitut
,

København: Jurist- og økonomiforbundets forlag
? Professionshøjskolen Absalon.
Nielsen, M.A. (red.):

København: Akademisk Forlag.

Sherry R.

n45
Beresford, P. 2013:
London: Shaping our Lives.

:
London: Routledge.

Brandsen, T., Steen, T., and Verschuere, B. (eds). 2018:

på beskæftigelsesområdet«.

. København: CASA, Socialpolitisk

København: Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for

teorier og perspektiver, København: Akademisk Forlag.

Freire, P. 1978:

København: Christian Ejlers’ Forlag.

Hansen, K.M. 2010:
Odense: Syddansk Universitetsforlag.

.

Harder, M. 2013: »Anerkendelse, empowerment og brugerinddragelse«, i Hansen, S.J.
(red.):

54

DANSK SOCIOLOGI • Nr. 3/30. årg. 2019

v28i53.5781
Honneth, A. 2003:
International Federation of Social Work (2014)

. Aalborg universitetsforlag.
L. (eds.):

(pp. 432-444). Cheltenham, U.K.: EdKøbenhavn: Hans

Larsen, J.E. 2009: »Forståelser af begrebet udsathed«, i

. Palgrave Macmillan.

0/03003930.2010.494101

T., Steen, T., and Verschuere, B. (eds).

and co-production of personal social services in Sweden«.

and Evidence«.
Putnam, R.D. 2000:
Rasmussen, P. 2012: »Uddannelse og social innovation«, i
, Nr. 4, 23. årg., december 2012, København. Dansk Sociogi. London: SAGE
Strokosch, K. 2013: Co-production and innovation in public sector services: Can coproduction driveinnovation
org/10.4337/9781849809740.00037

DANSK SOCIOLOGI • Nr. 3/30. årg. 2019

55

Swedish Case Studies«.
Bastingstoke Pal-

grave Macmillian
havn: Jurist- og økonomiforbundets forlag

, Køben-

research studies. In Bhopal and Deuchar:
ledge.

København: AKF-

forlaget

. København: Jurist og Økonomfor-

bundets forlag.
samskabelsesdebat«.

London: Rout-

(34), s. 4-13.

forlag.
Voorberg et al. 2015 A Systematic Review of Co-Creation and Co-Production: Embarking on the social innovation journey.
2015, 17 (9) 1333-1357.

DANSK SOCIOLOGI • Nr. 3/30. årg. 2019

Exposed to user involvement:
Active citizen or ‘practical pig’?
User perspectives on involvement in social work
ticle unfolds involvement as a phenome in co-production with vulnerable ci-

up perspective. From a theoretical typology of involvement, this study takes

it is not the type of involvement that is most important, but the vulnerability
velop practical capabilities. In the concluding discussion, it is discussed how
the development of social initiatives and coproduction and network society.
Keywords: User invovlement, co-production, participation, vulnerability, social work, empowerment
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