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AGENDA

• Hvorfor bæredygtig ledelse og partnerskaber – hvilket problem er 
det svar på?

• WHOs P’er som en proces til at skabe bæredygtige fællesskabte 
økosystemer.  

• Hvordan omsætte bæredygtig fællesskabelse eksemplarisk til ledelse 
af læringsprocesser? MPG Brobygger et eksempel på lærings-
processer, der kan skabe værdi på flere bundlinier. 



HVORFOR BÆREDYGTIG LEDELSE OG 
PARTNERSKABER – HVILKE 
PROBLEMER ER DET ET SVAR PÅ?



EN SYSTEMBRAND

KATASTROFERNES TIDSALDER
En serie af uforudsigelige og katastrofale begivenheder kalder på, at vi kan gribe og begribe processer af 
diskurser, materialiteter og affekter, der konstant formes og omformes. Processer der kan være selv-generative

Vi har sejret os selv ihjel
Ulrich Beck ”Risikosamfundet”



Overvågnings- og kontrolsamfundet
Vores viden og løsninger har skabt problemer og må
gentænkes og udfordres, hvis vi skal skabe mere værdi
=Vidensformer er blevet isoleret
= KROP OG HOVED ER BLEVET ADSKILDT
Skoler er blevet ‘testing-zones’ – social fantasi er udgrænset
Kløfter mellem uddannelser= svære overgange
Ensomhed både blandt unge og ældre
Udsatte (fx mænd)
Fraflytning fra landområder
Digitalisering skaber ‘kolde kroppe’
Robotter overtager vores arbejde
Politikerlede/demokratisk underskud
Flygtninge-krise
Klima-krise
Arbejdsliv skaber stress
Livsstils-sygedomme
Vi skaber mere af det samme (fravær af innovation)Mere af det samme  versus mere af det samme kvalitativt bedre



Problem Labyrint
Det handler ikke kun om, at vi har brug
for at effektivisere og skabe “mere velfærd
for mindre”. Vi har skabt en problem 
labyrint, der kalder på nye former for 
praksis viden, der kan overskride
“topdown” og “bottom up” og lede på
tværs:
Kropsliggjorte vaner og erfaringer, 
der er svære at bryde
- Brug for at vi deltager på nye måder og

på tværs
- Brug for at vi tør at vise vores

såbarhed – da det kan åbne for nye
kreative løsninger

- Brug for fællesskabelse frem for 
konkurrence og individualisering

- Brug for pragmatiske, filosofiske og
kreative løsninger i hvert eneste skridt
vi tager

- Brug for prøvehandlinger – vi kan ikke
længere meta-styre os ud af
problemerne 6

WE NEED A NEW KIND OF  
CRAFT- HUMAN-SHIP 



New Public 

Management
New Public 
Governance

Public 
Entrepreneurship

Værdi/omsorg som 
”output”
Repræsentationer af 
Virkeligheden
Tal, Modeller, Mål
De muliggør kontrol og
magt på distance
Mere af den samme værdi

Værdi/omsorg som 
kommunikation i
relationer
Kommunikation muliggør
selvledelse og anknytning
Der forhandles diskursivt 
om ressourcer

Værdi er: Sensationer
Virkelig følte oplevelser af
velfærd imellem os. Vi gør
og mærker velfærd i relationer til 
steder og genstande.  Ressourcer er 
noget vi skaber sammen.Variationer
af oplevet velfærd

ET TODIMENSIONELT 
HANDLERUM 
Der skaber mere kontrol

ET SPROGLIGT 
HANDLERUM Der skaber 
flere samtaler om det vi 
lige har besluttet. Kan 
ikke gribe det uventede

ET MÆRKBART 
HANDLERUM.
En begivenhed, der skaber 
flere nye begivenheder 
Et ikke-talesat”spilover”

OFFENTLIG VÆRDI



Værdi = Affekt
Mærkbare relationer
Virkelig følt velfærd
Kropstanken
Deltagelse
To affect and to be affected is about the power to Life
(Spinoza)
Public Value/velfærd som en tango-dans, 
der skaber mærkbar kvalitet, 
smitter med social energi
og skaber nye kvalitative
bedre skridt



Affekt/
Affectio

Strukturer
Normer
Instrukser
Regler
Forventninger

Det åbne
Virtuelle
Emergerende
Potentielle
Vage
Endnu ikke 
italesætte

”Wicked problems”
Aktivering af Liv

En økologi af nye begivenheder/aktioner 
skabes i en bevægelse mellem
det kendte og det ukendte 

FÆLLED-skabelse

Passage

<- Re-orientering 

Dis-orientering ->

BÆREDYGTIG LEDELSE
MÆRKBAR ERFARING

At se og skabe nye mikro-verdner 



Fortid Nutid Fremtid

PEOPLE 

PLACE

PEACE

PARTICIPATION

PROSPERITY

universiteter

start-upsvirksomheder

borgere

Bundlinier:

Mental sundhed gennem deltagelse
Fællesskab der skaber løsninger sammen
Øget biodiversitet når vi ser 
‘mikroverdener’
Miljøbevidsthed når vi interagerer med 
naturen
Æstetik - fælles omsorg for vores jord
Byudvikling – som vi tager medansvar 
for

År 2030/2050

Bæredygtighed er ikke kun en klimakrise – Det er en mentalitetskrise 
Vi må gå fra at lede andre,  der leder sig selv til ledelse af fællesskabte øko-

systemer
Det kan naturvidenskaben ikke løse (alene) 



Rettighedsorganisationen 
Ledelse af rettigheder

Serviceorganisationen
Ledelse af ydelser 

Fælles-skabelse
Ledelse af et økosystem af 
fælles-skabte handlinger,
der har fokus på ”well-
being” i hvert eneste 
skridt vi tager.

Vished om at vi er gensidig 
afhængige
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YDELSER VERSUS ØKOSYSTEMER



WHOS 6 P’ER SOM EN PROCES TIL AT 
SKABE BÆREDYGTIGE 
PARTNERSKABER OG LEDELSE AF 
BÆREDYGTIGE ØKOSYSTEMER.  



WHO
Healthy Cities

Livet og det at færdes vel som 
centrum for 
”vi-opgaven”, hvor alle mål skal 
integreres og tænkes med

(WHO - Helathy Cities Vision - 2017)

Stor risiko for 
silotænkning og 
abstrakte løsninger

http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2017/09/who-european-healthy-cities-network-meeting-of-the-political-vision-group


SUNDHED =  PLANETÆR VÆRDI

Før

• Sundhed som fravær af sygdom
• Velfærdsydelse (ydelse =økonomisk ressource)

• Vi er på en planlagt ”rejse” fra A til B, hvor 
viden er givet på forhånd

Nu

• Sundhed som skabelse af LIV
• At færdes vel i hvert eneste skridt (ressourcer er 

mere end økonomi) 

• Livet er en ”gave”, hvor vi skaber værdi for og 
med hinanden – det er et under, hvor vi ikke 
ved, hvad der sker
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REGERINGENS ØKONOMISKE 
2020 AFTALE

Verdensmål
Regeringen og KL er enige om aktivt at arbejde for FN's 17 verdensmål. Verdensmålene og 2030-dagsordenen 
sætter retningen for en mere bæredygtig fremtid, hvor der er fokus på økonomisk, social og miljømæssig 
bæredygtighed. Kommunerne står for hovedparten af den borgernære velfærd. Aftalen om kommunernes økonomi for 

2020 er på den baggrund et vigtigt bidrag til implementeringen af verdensmål 3 (sundhed og trivsel), 
verdensma ̊l 4 (kvalitetsuddannelse) og verdensma ̊l 11 (bæredygtige byer og 
lokalsamfund), som bringer Danmark i en mere bæredygtig retning



WELL-BEING
in all movements

Planet

People

Place

Participation
Peace

Prosperity
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Indflyvning:
Udpegning af opgave 
og sted.
Hvad er målet og 
formålet med 
forløbet Aktionslæring

Aktionslæring

Aktionslæring

Aktionslæring



PEOPLE FÆLLESSKABELSE// AT GRO NYE PARTNERSKABER
//AT SKABE ET ØKOSYSTEM MED FOKUS PÅ AT FÆRDES VEL

Fællesskabte tegninger af stedets ressourcer er en metode, der åbner for nye velfærdsstier.  Opgaven 
bliver en ”vi-opgave”.  Bibliotek og arbejdsformidling opfinder eksempelvis nye aktiviteter sammen med 
borgerne…. Biblioteket bliver ”ankerorganisationer”.

Vi/kommunen bekæmper ensomhed og fedme # Vi skaber sunde væresteder sammen



• PLACE

• PEOPLE

• PARTICIPATION

• PEACE

• PROSPERITY

• PLANET

Gåture skaber mulighed for at integrere sig med stedet og naturen 
og skabe tilhørsforhold.

Gåture skaber mulighed for at vi kan mødes på tværs af 
roller og siloer. 
Det kan give en følt oplevelse af fællesskab
Gåture skaber  mulighed for at vi kan løsrive os fra 
rigide strukturer og deltage på nye måder

Gåture skaber mulighed for at vi kan forbinde os med os selv
og med verdenen på fredsfyldte, harmoniske og ligeværdige måder

Gåture kan skabe værdi både for den enkelte, gruppen, teamet, 
byen og verdenen

Gåture kan forbinde alle de områder, der kan skabe 
bæredygtighed natur, byer, mennesker, klima, sundhed, læring mm

VÆRDI PÅ FLERE BUNDLINIER

PARTICIPATION Fælles gåture på stedet – et eksempel på en metode, der kan skabe nye 
velfærdsstier mellem det, der er og det, der er ved at blive til



At styre steder
på distance og derefter lade
borgerne ”flytte ind”

Versus

At interagere med stedet
og med borgerne
og derigennem skabe bedre liv
skridt for skridt (gensidige inklusion)

Mental sundhed bliver
AT FÆRDES VEL I ALLE
PROCESSER

AT GRO LÆRENDE OG LEVENDE BYER 
INDEFRA TVÆRFAGLIGE GRUPPER OG MED BORGERE
Fra MÅL til FORMÅL
(Fx fra undervisning til læreprocesser)



PLACE 
Organisatorisk værdi, når stedet inddrages 

PLANLÆGSNINGSMØDET – BLIVER TIL ET MØDE, HVOR DELTAGERNE ”GØR” SUNDHED. Sammen færdes de vel.
(fra mål til formål)

Borgermøder bliver til levende og mærkbare
begivenheder som borgerne selv er med til at skabe



”Vi arbejder sammen om, hvad der virker i forhold til 
vores aktiviteter ude i naturen. Vi er på jagt efter, hvad 
der tiltrækker folk og får dem til at blive og ikke bare 
hoppe op på sin knallert og køre hjem i sin carport og 
aldrig komme igen. Er det naturen, er det det sociale, er 
det maden eller stedet. Sammen undersøger vi den 
oplevelse af kvalitet, som vi er sammen om at skabe. 
Det gør vi, fordi vi hele tiden vil styrke den kvalitet” 

En frivillig, der arrangerer vandrerturer og fysisk aktivitet i naturen fra Ringkjøbing
Skjern Kommune. Han fortæller om, hvad han er blevet opmærksom på.

Det handler ikke bare om at eksekvere et nyt sundhedsprogram. Det handler derimod 
om konstant at undersøge, hvad der kan forbinde os til det ’rene’ og ’autentiske’ liv.

Fælles-skabelse borger til borger
//menneske til menneske 



PROSPERITY 
ET ØKOSYSTEM AF BEGIVENHEDER,

HVOR VI FÆRDES VEL SAMMEN

Billund Kommune



Fælled-
skabelse

Planet

People

Place

Parti-
cipation

Peace

Prosperity

ØKONOMISK
VÆRDI

SOCIAL OG 
HUMAN VÆRDI

OGANISATORISK
VÆRDI

URBAN OG 
MILJØMÆSSIG

Organisatorisk liv
Byliv
Planteliv

Relationer mellem
mennesker, natur, byer

Værdiskabelse bliver
også deling af ressourcer

Rationalitet er erfaringsbaseret og 
leder efter det ekstraordinære
”De gyldne og meningsfyldte 
øjeblikke” 

Fællesskabelse af bæredygtige
og sunde relationer og steder
WHOs Healthy and Learning Cities

Nye møder med borgere,
hvor de færdes vel
(mental sundhed)

Nye tværgående møder

Byområdet bliver mere attraktiv



Fortid Nutid Fremtid

PEOPLE 

PLACE

PEACE

PARTICIPATION

PROSPERITY

universiteter

start-upsvirksomheder

borgere

Bundlinier:

Mental sundhed gennem deltagelse
Fællesskab der skaber løsninger sammen
Øget biodiversitet når vi ser 
‘mikroverdener’
Miljøbevidsthed når vi interagerer med 
naturen
Æstetik - fælles omsorg for vores jord
Byudvikling – som vi tager medansvar 
for

År 2030/2050

Processen muliggør en transformation af mentalitet
fra ledelse af andre, der leder sig selv til ledelse af fællesskabte
økosystemer (environ-mentality).

Gave-Økonomi
Ressourcer skabes, gives og modtages



HVORDAN OMSÆTTE 
BÆREDYGTIG FÆLLESSKABELSE  
EKSEMPLARISK TIL LEDELSE AF 
LÆRINGSPROCESSER?
MPG BROBYGGER
FOLKEMØDET 2019



PEOPLE

MPG Fællesskabelse af 
Lystbetonet ”vi-opgave”
på tværs af fagligheder

Træningsbane for at 
skabe en begivenhed 
med andre
Udpegning og 
aktivering af 
ressourcer og 
partnerskaber

PARTICIPATION

Fokus på invitation 
værtskab og
fællesskabt værdi

PLACE

Fokus på at bruge 
stedets ressourcer 
og på at bruge 
genstande til at 
skabe fællesskab 
og forbundenhed

PEACE 

Fokus på at 
skabe nærende 
relationer på 
tværs af 
forskelligheder

PROSPERITY

Fokus på at skabe 
værdi på flere bundlinier

At intensivere en 
erfaringsbaseret læring 
om fællesskabelse

At omsætte teorier til 
praksis

At skabe fællesskab på 
tværs af MPG 
studerende, forskere, 
administration og 
omverden

At skabe værdi for andre 
offentlige ledere og for 
Folkemødet

At brande CBS på 
Folkemødet



AT BLIVE EN PROFESSIONEL, 
ERFARINGSBASERET OG 

KREATIV 

STIFINDER
I EN VERDEN I BEVÆGELSE

KRITISK REFLEKSIV = AT SKABE 
NYE MÆRKBARE RELATIONER

• En deltager fortæller:

• Jeg lærte, at det kræver mod og vilje at gå ud 
over egne vante rammer/organisation og tage 
kontakt til folk i mit netværk, som jeg reelt ikke 
har anden kontakt med end en linkedin
forbindelse. Jeg lærte, at det er vigtigt at have 
gjort de indledende fælles drøftelser i gruppen 
omkring formål og aktionsform for at kunne 
informere og ”tænde” sit netværket. Flere var 
bekymrede for den ”løse” dialog – nok 
fordi man er vant til at kunne forberede 
sig.

• Jeg lærte at være åben og modtagelig, ikke blot 
kører egen dagsorden, men faktisk lytte 
mig ind på hvad de andre havde på 
hjertet. Skubbe fordomsfuldhed og egen 
selvforherligelse i baggrunde og se og møde de 
andre med nysgerrighed. Og jeg lærte at det at 
performe er svært. Jeg er i virkeligheden ikke så 
ekstrovert.

Viden om offentlig ledelse Erfaring med  
offentlig ledelse

Skabelse af 
nye velfærds-stier



LEDELSESUDFORDRINGEN I FORHOLD 
TIL BÆREDYGTIG FÆLLESSKABELSE 

At skabe lyst til en vi-opgave
At sætte sin viden i spil på nye måder – også som forsker og 
underviser (we are all artists)
At kunne rumme frustration over ”åbenhed”
At deltage og at ”puffe” til processer på nærværende og 
omsorgsfulde måder
At interagere med stedets ressourcer 
At kunne dokumentere værdiskabelse på nye måder

AT FÅ DEN FORMELLE ORGANISATION TIL AT KATALYSERE  ØKO-SYSTEMER



INVITATION/OPFORDRING
- HVILKE FÆLLESSKABTE 

PARTNERSKABER OG ØKOSYSTEMER 
SKAL VI SKABE PÅ FOLKEMØDET 2020

- SKAL VI SKABE EN BÆREDYGTIG 
DELTAGELSESPROCES, DER KAN SÆTTE 

KROPPEN OG DERMED TANKERNE I 
BEVÆGELSE?
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