
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor skal systemforandringer komme fra?  

Udgivet den 15. marts 2019 

Af Dorte Bukdahl og Robin Vickery, hhv. centerchef og projektchef i Copenhagen Dome, 
Videnscenter for Socialøkonomi 

Det er 31. januar 2019 i København. Copenhagen Dome er til konferencen “Bryd Mønsteret”, 

afholdt af Rockwool Fondens Interventionsenhed. 

Sociale entreprenører og socialøkonomiske virksomheder har ofte en ambition om at bryde med 

etablerede systemer. At skabe nye veje for marginaliserede grupper ind i sociale fællesskaber, at 

opbygge alternativer til det nuværende beskæftigelsessystem eller nye bæredygtige løsninger i 

måden, vi forbruger. Missionerne er mange, men hvad kræver det egentlig at skabe 

systeminnovation? Hvordan går vi fra at skabe den sociale virksomhed eller det bæredygtige 

produkt til at ændre et helt system? Og hvor skal systemforandringen komme fra - inde fra de 

etablerede systemer eller fra eksterne kræfter, der disrupter udefra? 

The murder city of Europe 

På storskærmen kører en video af et hektisk natteliv på en gade i Glasgow. Gaden er fyldt med unge 

mennesker, der enten er i godt humør eller er plørefulde. Midt i virvaret af mennesker opstår der 

tumult, og pludselig er der en dreng, der hiver en kniv frem og stikker en anden dreng adskillige 

gange i brystet. Derefter følger et kaos med drenge, der slås og løber i alle retninger. Senere følger 

vi et masseslagsmål, hvor en dreng trækker en machete og begynder at hugge løs på sit offer. 

Optagelserne er fra de mange overvågningskameraer, der er installeret i Glasgow. Som tilskuere til 

dette gruopvækkende optrin, kan vi kun være glade for, videobilledet ikke er særligt skarpt. Det er 

nemlig et dystert syn at se meget unge mennesker - eller det der ligner børn - gå amok på hinanden i 

afstumpet vold. 



Vi er i Rockwool Fondens fornemme lokaler i centrum af København til konference om, hvordan vi 

kan bryde mønsteret og forandre dysfunktionelle systemer. Afsættet for dette tema er de udsatte 

unge, som ifølge Rockwool Fondens forskning fortsat i stort omfang er udenfor arbejdsmarkedet og 

ikke får fuldført en kompetencegivende uddannelse. Denne udfordring forsøger Rockwool Fondens 

Interventionsenhed at adressere gennem social innovation og system forandring.  

Som en af de første talere har Karyn McCluskey valgt at vise den horrible video. Men selvom det er 

hård kost, så bliver man som tilhører hurtigt fanget ind af hendes historie: Hvordan man redder en 

by, ændrer et system fra bunden og dermed sikrer at Glasgow kunne gå fra “the Murder City of 

Europe” til i dag at være en af de sikreste byer i verden. Efterhånden som hendes historie skrider 

frem bliver en pointe tydelig for forsamlingen: Det må kræve en særlig personlighed med både 

gennemslagskraft og en ukuelig tro på egen mission, hvis man skal ændre et system fra bunden. Og 

her er det tydeligt, at Karyn McCluskey besidder netop disse personlige egenskaber, og det er nok 

også en forudsætning, hvis man skal stå i spidsen for en systemforandrende bevægelse, som hun har 

gjort. 

Men hvordan skabte hun forandring i et stort dysfunktionelt system, der øjensynligt ikke formåede 

at stoppe voldsspiralen? Hvis vi ser bort fra den X-factor hun tydeligvis bringer med sig, hvad er så 

hendes recept på at skabe en systemforandring? Noget af det, som hun gør, er: 

➔    Hun taler om vold som en smitsom sygdom. Vold avler vold, så vi må stoppe denne sygdom 

tidligt i familierne og i de miljøer, der omgiver de unge. 

➔    Hun udfordrer systemet meget direkte. Hun viser aktørerne på tværs, hvor galt det står til. Som 

videoen illustrerer lægger hun ikke fingre imellem, når hun viser, at det vi gør i dag ikke virker. 

➔    Hun taler om, hvad der virker og ikke virker. “The evidence speaks” sagde hun. Fængslerne 

har ikke løst problemet - der skal noget andet til. 

➔    Hun arbejder på tværs af sektorer. Målet er at skabe en bevægelse på tværs af almindelige 

faggrænser og aktører. 

➔    Hun understreger, at forandringer skabes gennem en lang vedvarende kamp, hvor man skubber 

på fra mange sider. 

Hvad kan vi som sociale aktører i en dansk sammenhæng bruge Karen McCluskeys eksempel til? 

En relevant overvejelse kunne være, om vi som sociale aktører formår at vise iskoldt og uden 

omsvøb, når systemet er dysfunktionelt? Tag for eksempel arbejdet med at få unge marginaliserede 

grupper ind i arbejdsfælleskabet. Formår vi at vise, at beskæftigelsessystemet ikke fungerer i dag? 

Gør vi det nærværende for alle, hvilke skæbner der er på spil? Viser vi den famøse brændende 

platform, der tvinger til handling? Som sociale aktører er vi ofte gode til at hejse flaget omkring den 

positive sociale mission, men måske skal vi blive bedre til råt for usødet at vise de problemer, der 

tvinger til handling. 

Måske behøver vi ikke bruge voldsvideoer i vores call to action - andre virkemidler kan nok også 

gøre det. Et eksempel kunne være den århusianske entreprenør Steffen Lykke Rasmussen, der 

meget direkte har illustreret, hvordan mennesker kommer i klemme i et komplekst 

https://socialfagligt-forlag.dk/tidslinjer/


beskæftigelsessystem. Han viser, hvor mange aktører, regler og procedurer den enkelte bliver udsat 

for. Og han viser, at de gængse virkemidler i jobcentrene slet ikke får de mest udsatte i job. Der skal 

andre ting til. Måske er det et eksempel på, hvordan vi kan vise uden omsvøb, når systemet vitterlig 

er dysfunktionelt. 

Mellem system og ikke-system 

Den prisvindende rådiver Charles Leadbeater og den Sociale innovationsleder Jennie Winhall tager 

på konferencen stafetten videre under overskriften: How to change a system. Rig på erfaringer og 

forskningsbaseret viden hæver de blikket til et mere abstrakt niveau. De har fundet fire helt centrale 

komponenter, der skal være tilstede for at skabe systeminnovation: 

Formål (purpose) - Omformulér den udfordring, som skal adresseres og dermed systemets mission 

og metode 

Beslutningskraft (power) - Skab nye rammer, der ændrer hvor beslutningskraften ligger – også over 

regler og strømme af information eller ressourcer 

Ressourcer (resources) - Aktivér nye ressourcer i og udenfor systemet, så de bruges til at imødegå 

udfordringen. Det kan være økonomiske ressourcer, men også mennesker, viden eller teknologi 

Relationer (relationships) - Styrk nye, givende relationer mellem eksisterende og nye aktører i det 

større økosystem 

En central pointe er, at systemforandring sker midt mellem det etablerede system og de ydre 

kræfter, der forsøger at gå nye veje. Hvis vi skal skabe systemforandring, så skal vi stå et sted midt 

imellem - jf. illustrationen her: 



Pointen er, at det ikke nytter ikke at stå helt udenfor og på afstand forsøge at forandre systemet. Det 

nytter heller ikke noget blot at være spundet helt ind i det eksisterende system. Hvis man til 

gengæld står midt imellem, så er der muligheder. Her vil man desuden opleve det som “at være 

midt i en vaskemaskine” - en metafor der vakte stor genklang hos konferencens deltagere. 

Som social aktør, der forsøger at skabe forandringer, er det food for thought. Mange 

socialøkonomiske virksomheder, sociale entreprenører og innovative private leverandører har et 

ønske om at ændre systemet og gennem handling vise en anden vej. Men der er også mange 

innovative kræfter, der vedbliver med at være en øde ø i det samlede social- og 

beskæftigelsessystem. Man kan derfor spørge, om de systemforandrende kræfter simpelthen er for 

langt væk fra det system, som de ønsker at ændre? 

NExTWORK 

Jennie Winhall og Anna Fjeldsted fortalte om Rockwool Fondens beskæftigelsesindsats for unge, 

NExTWORK. Missionen er at forandre den nævnte fastlåste situation: at for mange udsatte unge 

ikke er i job (PURPOSE). 

NExTWORK er et bud på en systemforandrende tilgang til, hvordan vi lykkes med at få unge i job. 

Indsatsen er blevet til i tæt samarbejde med både unge, virksomheder og kommuner (SHIFT OF 

RELATIONSHIPS). Et centralt virkemiddel er matchevents, hvor det lokale erhvervsliv og de unge 

møder hinanden. Men i stedet for, at det er en virksomhed, der vælger de unge til en praktik, så er 

det de unge, der vælger virksomheden (SHIFT OF POWER). Det er de unges interesse og 

motivation, der skal drive indsatsen. Den unge får så at sige magten over sit liv. Der er etableret en 

ny arena, hvor både kommune, virksomheder og unge får nye roller. Virksomhederne i 

matcheventet udgør et netværk, der tager et medansvar for de unge og finder løsninger i fællesskab. 

Jobcenteret overgiver ansvar til de unge og virksomhederne. De bliver i stedet dem, der faciliterer 

dialogen. De unge får det, de efterspørger - konkrete og vedkommende arbejdserfaringer – og 

herigennem finder de en retning mod uddannelse og job. 3 kommuner har pt. en NExTWORK-

indsats og flere er på vej. 

Nye partnerskaber 

To talere sluttede dagen af. Først var det Lars Jannick Johansen, der har grundlagt den Sociale 

Kapitalfond. Hans bud på systemforandring er et investeringsperspektiv. Kommuner må indgå nye 

typer af forpligtende samarbejder med eksterne leverandører og fonde/investorer. Vi skal tænke ud 

over almindelige kommunekasser og budgetår, hvis vi for alvor vil skabe nye løsninger på 

samfundets udfordringer. Samtidig skal den sociale leverandør og investoren holdes op på de 

resultater de skaber - det fører til helt nye typer af investeringsmodeller, hvor økonomisk afkast 

hægtes op på, om der skabes en social forandring. 

Kommunaldirektør og formand for Kommunaldirektørforeningen, Henrik Kolind, var dagens sidste 

taler. Interessant nok efterspørger han netop flere privat-offentlige partnerskaber. Han efterspørger, 

at den private aktør leverer ny viden og erfaring. Om det er gennem sociale investeringer er ikke det 

afgørende. Det afgørende er, at kommunerne har brug for, at sociale entreprenører og private 

organisationer i højere grad byder ind med viden og erfaringer, der kan løse kommunernes 

udfordring. 



Mange eminente talere og refleksioner rigere må vi spørge: Hvad kan sociale entreprenører og 

socialøkonomiske virksomheder lære af dette? Vi kan måske lære, at hvis vi for alvor vil forandre 

systemer (fx beskæftigelsessystemet), så kan vi ikke nøjes med at levere innovative løsninger og 

ydelser til kommunerne. Det nytter ikke noget blot at stå på sidelinjen. Vi må langt tættere på, og 

skabe de nye løsninger sammen med offentlige aktører. Omvendt må kommunerne også placere sig 

på denne fælles spillebane, hvor de formår at udfordre, den måde systemet fungerer på i dag. Måske 

skal kommunerne derfor til at opdyrke guerrilla-bureaukraten. En kommunalt ansat der disrupter 

indefra. Ligesom Karyn McCluskey gjorde i Glasgow - formerly known as the Murder City of 

Europe. 

Tak til Rockwool Fondens Interventionsenhed for en spændende og vigtig konference! 

Om Copenhagen Dome 

Copenhagen Dome er et Videnscenter for Socialøkonomi. Vi beskæftiger os blandt andet med, 

opbygning af nye partnerskaber mellem offentlige og private aktører - ikke mindst de 

socialøkonomiske virksomheder. 

Temaet omkring nye partnerskaber tages op til en konference 14. maj, som afholdes af Copenhagen 

Dome - Videnscenter for Socialøkonomi. Her udforskes de nye partnerskaber, der måske kan opstå i 

regi af sociale investeringer.  

                                                

 


