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Er balancen tippet?



Hvorfor taler vi så meget om 
frivillighed?

Har vi fået stillet de rigtige spørgsmål….?



1. Hvad får mennesker til at trives?

2. Hvad er velfærd?

Når vi stiller de to spørgsmål, er der en masse andre, vi også 
er nødt til at stille….



Vi ved faktisk en hel del om hvad der får 
mennesker til at trives…

• World Happines Report (FN) måler lykke og tilfredshed, som bl.a. baserer sig 
på relationer og lighed

• Human Development Index (FN) måler life expectancy, education, and 
income per capita

• Better Life Index (OECD) måler livstilfredshed, worklife-balance, 
uddannelsesgrad, socialt netværk, tryghed, helbred, beskæftigelse deltagelse

• Happy Planet Index vægter bæredygtig adfærd højt (New Economics
Foundation, UK)

• Jubilee Centre + Relational Thinking Network (UK) – 40 års traditioner i at 
forske i relationel velfærd

• Bhutan - Gross National Happiness

https://en.wikipedia.org/wiki/Life_expectancy
https://en.wikipedia.org/wiki/Education
https://en.wikipedia.org/wiki/Income_per_capita
https://en.wikipedia.org/wiki/Happy_Planet_Index


World Happiness Report (FN): 
Hvad er de vigtigste parametre for livstilfredshed?

• Relationer – både at give og at modtage

• Relativt stor lighed - at jeg ikke er fattig(-ere end de 

andre) – giver større tillid

• Elementær tryghed, retssamfund

• Bæredygtig livsstil



Selvrapporteret lykke og sundhed 
Det der holder os sunde og raske med god 

livskvalitet – længst, det er…

• At vi har nogen eller noget at være noget for 

• At nogen kerer sig om os 

• At være en del af et nærsamfund – ”at jeg bliver 

genkendt, når jeg går ud af min dør”

Institut for Lykkeforskning + Inst. f. Folkesundhedsvidenskab



Relational ThinkingNetwork (UK):



Tre svar på ”Hvad er et menneske?”

Mennesket er egoistisk, stræbsomt og egennyttigt

Mennesket er ikke noget i sin egen ret, men skal indordne sig under 
systemets eller flertallets behov

Mennesket er relationelt og bliver til som enestående person ved at 
engagere sig i den anden



Individualisme – jeg realiserer 
mig selv - JEG

Kollektivisme – jeg underordner 
mig - VI

Det relationelle  msk. realiserer sig 
gennem at involvere sig – JEG DU VI

Din egen lykkes smed, en del af flokken –
eller noget helt tredje?



Så hvad er velfærd?

”Vi er nødt til at opretholde en høj 

arbejdsintensitet i DK, for at kunne levere de 

velfærdsydelser, som efterspørges”  

SFI, Lisbeth Pedersen



Var der noget, der gik galt?

Hvorfor har vi i professionalismens, ensartethedens og 
effektivitetens navn trukket relationerne ud af velfærden, når 

det er dem, der får os til at trives?



Fra medborger til forbruger…

• Det offentlige: Fra medborger til kunde

• Kirken: Fra menighedsfællesskab til udbyder af kulturtilbud

• Fagforeninger: Fra kamporganisation til forsikringsprodukter

• Andelsbevægelse: Fra handlefællesskaber til udbydere af 
produkter og services

• Kulturliv: Fra folkelige udøvere til forbrugere og tilskuere

Andreas Lloyd: ”Civilsamfundets renæssance”



Har vores højt besungne 
velfærdsmodel ikke en masse 

godt i sig?

Jo: relativt stor lighed og tillid (dog på retur), et stærkt civilsamfund, 
som har ”opfundet” og udviklet velfærden, retssikkerhed, opbakning til 

skattefinansierede ydelser, masser af valgfrihed (som engang var 
moderne…)



Er uafhængigheden som ideal en 
grundlæggende misforståelse?

Frisættelsen fra alt hvad der kunne forpligte og binde os var 
det 20. århundredes ideal













DEN UDVIDEDE FAMILIE - Jeg 
er elsket - jeg er ønsket i verden 
– jeg er noget værd

NÆRSAMFUND Jeg har et 
tilhørsforhold, nogen der har brug for 
mig, noget jeg kan bidrage med, noget 
jeg skal passe på og nogen der 
genkender mig.

PROFESSIONER OG 
INSTITUTIONER Jeg kan stræbe 
efter uddannelse og karriere og 
spændende globale muligheder

STYRKER VI RAMMERNE OMKRING de 
nære relationer og nærsamfundet, får 
vi en stærkere forebyggelse af senere 
problemer



PRIVATSFÆRE – tid, ro, elementær 
omsorg, nærvær, dannelse 

→ forebyggelse bredt

NÆRSAMFUND - (selvforvaltning) 
Fødevarefællesskaber, forsyning, 
transport, dele- og bytte, reparation, 
købmand, småbørnsområdet

VELFÆRDSINSTITUTIONER – faglighed 
inden for sundhed, uddannelse, 
retssikkkerhed, teknologi, infrastruktur

GLOBALE INSTITUTIONER – klima, 
migration, sikkerhedspolitik, handel

EN DEL AF VELFÆRDEN skal tilbage til 
de omsorgsfulde fællesskaber



Velfærden gen(op)findes lokalt…


