
Fællesskaber
Magt - styrker og svagheder 



Den eneste ene 

•Som moderne, selvstændigt individ 
skal man kunne gå sine egne veje

•Personlige interesser for selvudfoldelse 

•Hvor et af de vigtigste mål er den eneste ene 

•Så kan man blive et vi 

•Med alt hvad det indebærer af bleer, 
sutteflasker, skoletasker, vin, mad, 
madpakker, gæster, boligindretning osv. 

•Og tv-tid: 2 timer og 55 minutter – hver dag 



Rød mand – stå. Grøn mand – gå 

•Hverdagens (løst koblede) fællesskaber 

•Kendetegnet ved almindelig, civiliseret 
omgang med hinanden 

•Reguleret af politisk fastlagte spilleregler 

•Demokrati: fælles procedurer for fredelig 
løsning af konflikter – risiko for at tabe! 

•Pligter (skat, færdsel mm), rettigheder 
(understøttelse, sundhedsbehandling, pleje 
mm) og fælles normer 

• Fundament for gensidig social tillid 



Et stærkt fællesskab er et vi / de

•Differentiering: Os – og de andre 

•Baseret på en oplevelse / italesættelse af en 
forskel – eksempelvis vedrørende interesser

•Produktivt: Vi kan gøre mere sammen 

•Udvikle magt: med bestemte ressourcer 

• Lægge strategi: 
vores fællesskab er / kan blive bedre 

•Offensiv: bør gælde for flere / alle 

•Udgrænsning: dem der ikke kan / vil være 
med / passer til det / uproduktive  



Vi, vi og vi 



De – de andre / modstanderne 

•Nogen gange er de andre bare de andre 

•Andre gange er de modstandere 

• I processer med konflikt om magt og 
interesser 

•Hvor det centrale er 
evnen til at tilvejebringe et ‘vi’ 

• I øvrigt i en kontekst hvor 
mere og mere taler til et ‘jeg’



Borgere og det politiske
- som socialisering 
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- som socialisering 

Input OutputWithinput

Innovation

Samskabelse

Vælger 

institutioner / 

evalueringer

Medlem af 

parti / 

tilslutning 

til idealer  

Nedprioriteret Opprioriteret 

Nedprioriterer fælles perspektiver / 

repræsentativ politik 

Opprioriterer egne behov – den private politik 



Den traditionelle, den forbrugeristiske

og den innovative medborger

• Den 

traditionelle 

velfærdsstøtte 

• Betaler sin skat 

med glæde 

• Vægter omsorg 

og pleje

• Fokus på 

tryghed 

• Aktivitet som 

fælles pligt 

• Forbrugeren

• Stiller krav 

• Og vælger nye 

institutioner 

• Uforudsigelig 

adfærd

• Fokus på at 

medarbejderne 

opper sig 

• Aktiv gennem 

til- og fravalg 

• Den innovative

• Kan være 

medproducent

• Frivillighed –

svær at stoppe

• Fokus på 

udvikling og 

modernisering 

• Aktiv når det 

betaler sig  



Når alle siger mig….. 

•Hvordan italesætter man så et ‘vi’?

•Oplevet uretfærdighed som mulighed 

• Fremhævelse af samfundsmæssig betydning

• Forsvar for fælles normer  

• For at sikre den individuelle autonomi 

•Det nye ‘vi’ er et andet end det traditionelle 



Nye perspektiver

Selvværd   

Lille Stor   
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Moderne samfund:

Masser af kompetencer 

og interesser –

periodevis sammenhold

Det traditionelle 

samfund: Bevægelser 

med underklasser, 

bærende projekter og 

stærke ledere

Udfordringer: konstant 

på jagt er nye ‘vi’-er, 

der kan gøre noget 

mere for ‘mig’

Det optimale 

perspektiv: Masser af 

borgere med flere 

fundamentale og 

bærende projekter



‘De andre’ som modstander 

• ‘De andre’ kan være ‘staten’ 
– og givne demokratiske magtforhold 

•Så er en stor del af konflikten 
et formaliseret skuespil

•Med nogen, der har suveræn magt til at 
fastlægge procedurer - og resultater 

•Dvs. en modstander der er afhængig af 
genvalg, parlamentarisme, økonomiske 
målsætninger og strategier 

•Dvs. afhængig af folkelige reaktioner 



‘Vi’ er nemt bagud på point 

• ‘Vi’ kan ikke trumfe igennem 
i kraft af massiv og stærk organisering 
– mange er ikke nok - og færre er for lidt 

• ‘Vi’ er også afhængige af 
befolkningens vurderinger, 
begrænsede modstand og opbakning 

• ‘Vi’ er samtidig afhængige af de andre 
faglige fællesskaber / organisationer 
– støtte eller mangel på modstand 



Den vigtigste magtressource

•Den inkluderende fortælling 

•Der rummer perspektiver der flytter mig til vi 

•Og samtidig kan overbevise offentligheden 
om, at ‘vi’ har ret, skal imødekommes 
og opnå resultater 

•Det afgørende spørgsmål: Hvad kan den 
inkluderende fortælling så gå ud på? 

•Uretfærdighed, samfundsmæssige betydning, 
normer, autonomi ….. hvad? 



KULTUR IDENTITET 

VI 

OMDØMME 

Organisatorisk styrke og svaghed



Hvad har ‘vi’ gang i?  

•Vrede og frustrerede 
– på vej mod almindelig nedsmeltning

•Enspændere der går egne veje 
- på vej til dårligt omdømme hos ‘vennerne’ 

•Vil vi straffe modstanderne for vores 
nederlag ved at ændre kulturen

•Eller vil ‘vi’ arbejde med vores omdømme, 
for at forbedre vores position generelt

•Og ved ‘vi’ hvad vi vil satse på ……. ? 



Mens I trækker dybt vejret ind …. 

•…….. skal i overveje: 

•Hvad er så styrken – bevidstheden om den 
inkluderende fortællings betydning

•Hvor ligger farerne – i frustrerede angreb på 
egen kultur og faglighed 

•Og et sololøb i forhold til ‘kammeraterne’ 

•Hvordan opbygges styrken? 

•Hvilken fortælling skal styrke ‘os’ og 
forbinde ‘os’ med ‘dem derude’ 
(offentligheden) 



Fællesskaber
En sårbar og besværlig (op)gave


