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Introduktion

Kapitel 1: Introduktion
1.1 Politisk lederskab i en interaktiv kontekst
Interaktiv styring fremhæves i governance-litteraturen som et af de værktøjer, der i stigende grad
benyttes til politikudvikling i den offentlige sektor i den vestlige verden (Edelenbos & van Meerkerk
2016; Torfing & Triantafillou 2011; Gash 2017; Sørensen 2013; Klijn & Koppenjan 2000; Kooiman
1993; Edelenbos et al. 2010; Klijn & Skelcher 2007). Det interaktive styringsværktøj giver nye
betingelser for politiske ledere, som skal udvikle politik i tættere samspil med borgere og andre
relevante aktører. Interaktiv styring i den offentlige sektor har både manifesteret sig empirisk via
administrative reformer og teoretisk ved at fokusere mindre på formelle institutioner og deres
styringskapacitet og mere på pluricentrisk styring, såsom interaktiv styring (Torfing & Triantafillou
2016). I litteraturen bygger interaktiv styring på ideen om, at ingen enkelt aktør har alle de nødvendige
ressourcer til egenhændigt at løse tidens komplekse samfundsproblemer (Kooiman 1993). Der er derfor
behov for at bringe forskellige perspektiver i spil for at kvalificere politiske problemstillinger
(Sørensen & Torfing 2016; Bommert 2010; Turnhout et al. 2010). Interaktiv styring antager empirisk
mange forskellige former og kan både initieres top-down, dvs. fra fx offentlige institutioner, og bottomup, dvs. fra borgerne. Uanset hvordan interaktiv styring initieres, handler det om at inddrage borgere og
andre relevante aktører for at udvikle robuste løsninger på samfundets udfordringer (Sørensen &
Torfing 2016). Det vil sige, at eksterne aktører i stigende grad kommer tættere på den politiske
beslutningsproces, og det betyder, at der opstår en hybrid demokratisk model, hvor det repræsentative
demokratiske system suppleres med mere direkte demokratiformer (Hendriks & Karsten 2014;
Koppenjan et al. 2009). At eksterne aktører bidrager til at løse offentlige problemstillinger, er ikke i sig
selv et nyt fænomen. Det nye er derimod, at det ikke længere kun er store interesseorganisationer, der
inddrages systematisk, men at en lang række andre og mindre organisationer samt enkeltpersoner
inviteres ind i den politiske proces (Torfing & Triantafillou 2011; Bovaird & Loeffler 2016). Mange
forskere har hidtil haft stor opmærksomhed på, hvordan interaktive processer kan styrke borgernes rolle
ved at bringe dem tættere på det politiske system (Warren 2009; March & Olsen 1995; Mayer et al.
2005; Turnhout et al. 2010). Der har derimod været langt mindre fokus på, hvordan det påvirker det
politiske lederskab, når politikere deltager i disse processer.
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Dette fokus på borgerne har betydet, at politikeres rolle i interaktive processer er underbelyst. Det kan
hænge sammen med, at politiske ledere indtil videre ikke er blevet opfattet som nøgleaktører i
interaktiv styring (Torfing & Triantafillou, 2011). Der findes således kun relativt få studier, som
belyser politikernes rolle og råderum i interaktive processer (Sørensen 2006; Torfing & Ansell 2017;
Klijn & Koppenjan 2000; Haveri et al. 2009; Lees-Marshment 2015; Askim & Hanssen 2008). Disse
studier peger mere eller mindre samstemmende på, at politikerne har svært ved at integrere de input, de
får i processerne, og at politikere har en svag position i interaktive processer med hensyn til at sætte
retning for udvikling af samfundet. Det er i et demokratisk perspektiv en udfordring, at de folkevalgte
politikere, som skal sikre legitimitet og autorisering af beslutninger omkring fordeling af værdier i
samfundet, står svagt (Kelstrup et al. 2017). Disse indsigter efterlader spørgsmålet om, hvorvidt det er
muligt at organisere interaktive processer, som i højere grad kan tilrettelægges, så de snarere
understøtter end underminerer de politiske ledere.
Det politiske lederskab er under pres
Der er al mulig grund til at rette opmærksomhed mod, hvordan politikeres lederskab kan styrkes
gennem interaktive processer. Gennem de seneste år er det politiske lederskab, forstået som evnen til at
fordele værdier, udvikle samfundet og håndtere udfordringer, kommet under pres. Det ses blandt andet
ved, at politiske ledere på internationalt niveau har svært ved at takle komplekse problemstillinger som
klimaforandringer, migration og terrorisme, hvilket resulterer i en manglende tiltro blandt befolkningen
til politiske institutioners evne til at løse problemerne (Hartley & Bennington 2011).
I Danmark er lokalpolitikerrollen også udfordret. Forskning peger på, at politikerne oplever, at der er
meget lidt tid til at diskutere politik, at det er vanskeligt sætte sig ind i komplekse sager, og at de har
svært ved at matche embedsværket, når det kommer til at sætte retning for politikudvikling i
kommunerne (Birch 2013; Bækgaard et al. 2013; Bækgaard 2013; Hansen 2014; Pedersen et al. 2013;
Sørensen & Torfing 2013; Lê Madsen & Kjær 2015). Udfordringerne betyder samlet set, at
lokalpolitikerne har svært ved at sætte retning for, hvordan velfærd skal prioriteres, udfordringer mødes
og samfundet udvikles, hvilket kan karakteriseres som helt grundlæggende politiske kapaciteter.
Således eksisterer der et behov for at kigge nærmere på, hvordan det politiske lederskab kan styrkes.
Over de seneste 30 år har der været adskillige forsøg på at styrke den lokalpolitiske rolle i Europa og
USA, fordi lokaldemokratierne, som fx kommuner, med varierende styrke har været plaget af lav grad
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af tillid til politikeres styringsmæssige evner, en lav valgtilslutning og et pres fra borgerne om at
komme tættere på beslutningsprocesserne (Hambleton 1998; Steyvers et al. 2008). I Danmark
eksperimenteres der med interaktive arbejdsmetoder, der gør det muligt at bringe borgere og andre
relevante aktører tættere på den politiske beslutningsproces for at styrke det politiske lederskab. Det
kommer fx til udtryk ved, at 57 % af kommunerne har nedsat § 17 stk. 4-udvalg (Kjær & Opstrup
2016), som er særlige tidbegrænsede udvalg, der giver mulighed for at inddrage eksterne aktører i
politikudvikling. I 78 % af disse udvalg sidder eksterne aktører og bidrager til politikudvikling på et
givent område (Kjær & Opstrup 2016). Spørgsmålet er, om der er en sammenhæng mellem, hvor tæt
borgerne kommer på politikskabelsesprocessen og styrken af det politiske lederskab?
Den kommunale sektor i Danmark er kendetegnet ved at have en lang tradition for at have et tæt
samarbejde med civile aktører, foreninger m.m. (Tortzen 2016; Ibsen & Espersen 2016; Voorberg et al.
2015). Danmark udgør dermed en empirisk kontekst, hvor der er stor erfaring med samarbejde med
forskellige aktører omkring politikudvikling, og der burde derfor være særligt gode vilkår for at skabe
interaktive processer, hvorigennem det politiske lederskab kan styrkes. Afhandlingen fokuserer således
på lokalpolitikere i en dansk kontekst, fordi der på kommunalt niveau er et stort fokus på at udvikle
politik på nye måder i samspil med borgere og andre relevante aktører.
Afhandlingens formål og antagelser
Afhandlingens formål er at undersøge, hvordan interaktive processer påvirker styrken af det politiske
lederskab med henblik på at tilbyde en mere præcis forståelse af, hvad der skal til for at sikre, at
politiske ledere får udbytte af deres deltagelse i interaktive processer. Det undersøges, hvordan
lokalpolitiske ledere udøver politisk lederskab i forskelligartede interaktive processer. Undersøgelsen
er baseret på tre antagelser eller arbejdshypoteser.
Den første antagelse tager udgangspunkt i litteraturen om interaktiv styring og er, at formelle
interaktive processer, initieret af offentlige instanser, har betydning for understøttelsen af politisk
lederskab, fordi inddragelsen af en mangfoldighed af aktører kan bidrage til at styrke politikeres
beslutningsgrundlag (Sørensen & Torfing 2016). Politisk lederskab er traditionelt set kendt som en
aktivitet, der udøves i såvel formelle som uformelle situationer (Lowndes & Leach 2004; Fenno 2003).
I afhandlingen defineres disse situationer med udgangspunkt i Friedman, som skelner mellem ’front
stage’ og ’back stage’ (Friedman 1995). Uformelle situationer foregår ’back stage’ og refererer til
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komplekse beslutningsprocesser, hvor aktørerne er usynlige, og processen ikke er transparent. Disse
processer følger uskrevne regler og foregår udenfor offentlighedens opmærksomhed. Formelle
situationer foregår derimod ’front stage’ og refererer til beslutningsprocesser, der har synlige aktører,
som kan holdes ansvarlige for deres beslutninger. Disse processer tager afsæt i bureaukratiske regler og
er gennemsigtige for den offentlige sfære (Ayres 2017). Politiske ledere er foruden de formelle
processer kendt for at bruge meget tid på at opbygge netværk med forskelligartede aktører (Hambleton
1998). Derfor er der i afhandlingen indledningsvist behov for at afdække, hvorvidt der reelt er behov
for de ressourcekrævende, formelle interaktive processer, eller om politikerne selv er i stand til at
trække på aktører med forskelligartede perspektiver i uformelle sammenhænge, som kan kvalificere
deres beslutninger.
Den anden antagelse tager også udgangspunkt i litteraturen om interaktiv styring og er, at designet af
de interaktive processer har betydning for, hvordan det politiske lederskab understøttes i processerne.
Litteraturen om interaktiv styring har således peget på, at det er nødvendigt at designe velfungerende
interaktive processer for at høste potentialet af at sammensætte forskelligartede aktører (Torfing 2007).
Et velfungerende design kan være med til at sikre den demokratiske kvalitet i arbejdet og forankre
resultaterne i det politiske system (Sørensen 2013; Edelenbos et al. 2010). Deraf følger en formodning
om, at designet af de interaktive processer kan være med til at sikre, at de politiske ledere får udbytte af
deres deltagelse og bliver i stand til at træffe beslutninger, som borgere og andre relevante aktører vil
finde passende. Spørgsmålet er, hvad designet af interaktive processer i særlig grad skal kunne for at
understøtte det politiske lederskab.
Den tredje antagelse tager også udgangspunkt i litteraturen om interaktiv styring og er, at politikernes
håndtering af deres repræsentative rolle har betydning for, hvordan deres lederskab påvirkes i
processerne (Klijn & Koppenjan 2000; Lees-Marshment 2015). Politiske ledere er en aktørgruppe, som
har særlige forhåbninger og forventninger knyttet til sig på grund af deres repræsentative mandat
(Morrell & Hartley 2006b). Det repræsentative mandat giver politikere en stor grad af legitimitet og
autoritet til at handle, men gør dem også særligt udsatte for kritik. Idet interaktive processer skaber en
hybrid styringsform, hvor borgerne bringes tættere på den politiske beslutningsproces, rykkes der ved,
hvordan de politiske ledere kan udøve den repræsentative rolle, de har fået tildelt gennem frie og lige
valg (Heinelt 2013). Det rejser den klassiske diskussion om, hvordan politiske ledere skal repræsentere
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sine følgere (Denters & Klok 2013; Pitkin 1967). Litteraturen om interaktiv styring har dog ikke belyst
denne spænding, men har i stedet fokuseret på, hvorvidt interaktiv styring er kompatibel med
repræsentativt demokrati (Røiseland & Vabo 2016; Klijn & Skelcher 2007; Sørensen 2006). De
interaktive processer giver således nye betingelser for politiske ledere, hvor de skal samarbejde med
andre aktører, som ikke har den samme bemyndigelse som dem selv i form af et repræsentativt mandat
(Torfing et al. 2012). Det vil sige, at politikerne på den ene side skal håndtere rollen som
repræsentanter for borgerne og på den anden side samarbejde og give plads til dem i politikudvikling.
Det medfører potentielt en række nye udfordringer og dilemmaer for politikerne og leder til
spørgsmålet om, hvilken rolle og hvilket råderum der efterlades politikerne til at udøve politisk
lederskab, når borgerne kommer længere ind på deres territorium.

1.2 Afhandlingens forskningsspørgsmål
I det følgende vil jeg med afsæt i ovenstående indledning om den manglende indsigt i
forskningslitteraturen om politisk lederskab i interaktive processer præsentere afhandlingens
forskningsspørgsmål, som er:
Hvordan påvirker interaktive processer styrken af det politiske lederskab?

1.2.1 Antagelser og tilhørende undersøgelsesspørgsmål
For at besvare forskningsspørgsmålet stilles nedenstående seks undersøgelsesspørgsmål. Fem af disse
undersøgelsesspørgsmål har til formål at belyse afhandlingens tre antagelser, og derfor er de indsat
nedenfor.
1. Hvordan arbejder kommunerne med inddragelse af relevante aktører?
Antagelse 1: Formelle interaktive processer har betydning for, om politisk lederskab styrkes
2. Hvem interagerer politikerne uformelt med i forbindelse med deres politiske lederskab?
Antagelse 2: Designet af formelle interaktive processer har betydning for, om politisk lederskab
styrkes
3. Hvordan er de interaktive processer designet, framet og faciliteret?
4. Hvor høj grad af interaktion lægger designet af processen op til mellem politikere og andre
relevante aktører?
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Antagelse 3: Politikeres håndtering af deres repræsentative rolle i formelle interaktive processer
har betydning for, om deres politiske lederskab styrkes
5. Hvordan håndterer politikerne deres repræsentative rolle i interaktive processer?
Spørgsmål seks samler op på antagelserne 2 og 3.
6. Styrkes det politiske lederskab, når politiske ledere deltager i de interaktive processer?
Antagelse 2 og 3 er visualiseret i figuren nedenfor. Figuren baserer sig for det første på antagelsen om,
at styrken af det politiske lederskab i formelle interaktive processer afhænger af designet af processen,
som skaber rammerne for politikeres håndtering af deres repræsentative mandat og udøvelse af de
politiske funktioner i samspil med forskellige aktører. For det andet bygger figuren på antagelsen om,
at styrken af det politiske lederskab i formelle interaktive processer afhænger af, hvordan politikerne
håndterer deres repræsentative rolle i forbindelse med de politiske funktioner i interaktive processer.
Figur 1: Antagelse om sammenhæng mellem styrken af det politiske lederskab, design af interaktive
processer og håndtering af det repræsentative mandat

Design af interaktive
processer

Politikeres håndtering af den
repræsentative rolle i forbindelse
med udøvelse af politiske
funktioner i interaktive processer

Styrke af politisk
lederskab?

Undersøgelsen af disse parametre skal bidrage til en nuanceret diskussion af, hvordan politisk
lederskab påvirkes i formelle interaktive processer. Afhandlingen søger således ikke at påvise
kausalitet ved at se på, hvorvidt X leder til Y, men derimod hvordan politikernes lederskab påvirkes af
institutionelle forhold og rollehåndteringer.
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1.3 Introduktion til afhandlingens teoretiske og metodiske tilgang
I det følgende introducerer jeg til afhandlingens teoretiske og metodiske tilgang, som udfoldes i kapitel
2 og 3.
Teoretisk tilgang
Jeg trækker på tre typer af teoretisk litteratur for at besvare afhandlingens forskningsspørgsmål og for
at undersøge de tre antagelser, som er præsenteret ovenfor. Teorikapitlet er således opdelt i tre dele om
teoriområderne 1) politisk lederskab, 2) repræsentativt demokrati og 3) interaktiv styring.
Hovedinteressen i afhandlingen er, hvordan interaktive processer påvirker politisk lederskab. Det er
derfor centralt først at definere, hvad der karakteriserer begrebet politisk lederskab. Derfor trækker jeg
på litteraturen om politisk lederskab for at udlede en generisk definition af begrebet, som kan
operationaliseres og undersøges i en interaktiv styringsmæssig kontekst. Jeg trækker derfor på
litteratur, som beskæftiger sig med politikeres person, position, og proces (Elgie 1995; Hartley &
Bennington 2011; Tucker 1995). Litteraturen bidrager til at belyse, hvad politikeres opgave er, hvilke
funktioner der er knyttet til udøvelsen af politisk lederskab, og hvordan politikere anvender deres
netværk i forbindelse med udøvelsen af deres politiske funktioner.
Med afsæt i definitionen af hvad politisk lederskab er, fokuserer anden del af teorikapitlet på det
særlige vilkår, som ligger i at udøve politisk lederskab i en demokratisk kontekst - nemlig det
repræsentative mandat. Jeg trækker i den forbindelse på litteraturen om repræsentativ demokratiteori
for at belyse repræsentanternes stil, dvs. hvordan de politiske ledere repræsenterer befolkningen med
hensyn til at varetage deres interesser (Marker 1999; Alonso et al. 2011; Urbinati 2011).
For at belyse hvordan interaktive processer påvirker politisk lederskab, trækker jeg på teorifeltet om
interaktiv styring (Torfing et al. 2012; Edelenbos 2005; Sørensen 2013; Koppenjan et al. 2011a).
Denne teori bidrager med perspektiver på, hvilke særlige styringsmæssige, kontekstuelle betingelser
politiske ledere står overfor i forhold til at håndtere politikudvikling i interaktive processer. Teorien
bidrager til at belyse, hvordan interaktive processer kan designes gennem metastyring. I denne del af
teorikapitlet kobles de tre teorifelter, og der udvikles en model til at undersøge betydningen af designet
af interaktive processer samt en model, som gør det muligt at måle, hvilken betydning den
repræsentative rollehåndtering har for styrken af det politiske lederskab.

16

Introduktion

Metodisk tilgang
Afhandlingens forskningsdesign er et komparativt casestudie af Fredensborg Kommune, Hedensted
Kommune og Holbæk Kommune. Som jeg beskrev indledningsvist, så vinder interaktiv styring i
stigende grad frem i den vestlige verden, og denne udvikling gør sig også gældende i danske
kommuner (Sørensen & Torfing 2017). Jeg har valgt disse tre kommuner, fordi de repræsenterer
danske kommuner, som aktivt anvender interaktiv styring som værktøj til at udvikle politik. Jeg har
valgt at undersøge to indlejrede cases i hver af disse tre kommuner, som giver politikerne forskellige
betingelser for at udøve politisk lederskab i samspil med borgere og andre relevante aktører. De to
cases er den obligatoriske planstrategi, som kommunerne er forpligtede til at forholde sig til, og en
lokal presserende problemstilling, som foregår i regi af et såkaldt § 17 stk. 4-udvalg. Casene er i
udgangspunktet ens, men designet vidt forskelligt. De indlejrede cases er dermed udvalgt på baggrund
af et most-similar-system-design. Undersøgelsen af de tre cases tager udgangspunkt i kvalitative og
kvantitative metoder, der på forskellig vis bidrager til at belyse forskningsspørgsmålet.

1.4 Afhandlingens bidrag
Jeg bidrager i denne afhandling med teoriudvikling og ny empirisk viden. Afhandlingen bidrager
teoretisk med en konceptualisering af politisk lederskab i en interaktiv styringskontekst. Det vil sige, at
afhandlingen kobler litteraturen om politisk lederskab, repræsentationsteori og interaktiv styring for at
belyse, hvordan interaktiv styring påvirker styrken af det politiske lederskab, som indtil nu har været
underbelyst. Koblingen af disse tre litteraturer bidrager til udviklingen af to modeller. Den første model
muliggør en analyse af, hvor høj grad af interaktion designet af de forskellige interaktive processer
lægger op til med henblik på at belyse, hvilken betydning det har for styrken af det politiske lederskab
(jf. figur 3, afsnit 2.4.1.2). Den anden model bidrager til at belyse, hvordan politikernes repræsentative
rollehåndtering i de interaktive processer påvirker styrken af det politiske lederskab (jf. figur 4, afsnit
2.4.2).
Afhandlingen har tre empiriske hovedbidrag, som knytter sig til de tre antagelser, som er beskrevet
ovenfor. Det første bidrag er, at afhandlingen viser, at formelle interaktive processer er nødvendige for
at understøtte det politiske lederskab med hensyn til at kunne træffe kvalificerede beslutninger på et
bredt funderet grundlag, og dermed kan første antagelse bekræftes. Det andet empiriske bidrag er, at
designet af interaktive processer har betydning for styrken af det politiske lederskab. Det er dog ikke
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afgørende, hvor tæt borgerne formelt kommer på politikudviklingsprocessen, det er mere afgørende, at
politikernes autonomi sikres i designet af de formelle interaktive processer, så deres repræsentative
mandat ikke udfordres. Det tredje empiriske bidrag er, at hvor designet skal levere autonomi, som giver
politikerne et handlerum til at realisere beslutningerne i de interaktive processer, så skal politikerne
selv gennem deres repræsentative rolle sikre, at de opnår læring i processerne og accept af de
beslutninger, der træffes i de interaktive processer. Antagelse to og tre som handler om, at designet af
interaktive processer og politikernes repræsentative rollehåndtering har betydning for styrken af
politisk lederskab kan således bekræftes, idet afhandlingen viser, at de er gensidigt afhængige og
nødvendige betingelser for at styrke det politiske lederskab. Afhandlingen bidrager således samlet set
med undersøgelser af, hvordan politiske ledere udøver deres rolle i interaktive processer under formelle
og uformelle omstændigheder i en dansk kommunal kontekst, hvor der er høj grad af fokus på at
udvikle interaktive processer, men meget lidt forskningsbaseret viden om, hvilken betydning det har for
politikerrollen.

1.5 Kapiteloversigt
Kapitel 2 præsenterer afhandlingens teoretiske ramme. Først defineres politisk lederskab, og hvad der
karakteriserer de funktioner, som politiske ledere udøver. Derefter udfoldes repræsentationsbegrebet
med henblik på at vise, hvad det er for særlige vilkår, politiske ledere udøver deres rolle under, når de
har fået tildelt et mandat gennem valg. Efterfølgende præsenteres litteraturen om interaktiv styring, og
hvordan politiske ledere udøver deres rolle under disse styringsmæssige vilkår. Afslutningsvis
operationaliseres teorien i forhold til analysen.
I kapitel 3 præsenteres afhandlingens forskningsdesign og metodiske overvejelser.
I kapitel 4, 5 og 6 analyseres de tre empiriske cases med udgangspunkt i den opstillede teoriramme.
Analysen af de respektive kommuner er opdelt i fire dele. Den første del fokuserer på, hvordan
kommunerne arbejder med interaktiv styring. Den anden del analyserer, hvordan politikerne i
kommunerne på uformelt plan arbejder med deres netværk for at understøtte deres ledelsesfunktioner.
Den tredje og fjerde del analyserer, hvordan politikere udøver deres politiske lederskab i formelle
interaktive processer.
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I kapitel 7 sammenlignes og diskuteres resultaterne af analyserne af de tre kommuner med henblik på at
undersøge, hvilke mønstre der tegner sig på tværs.
Kapitel 8 indeholder afhandlingens samlede konklusion på forskningsspørgsmålet. Kapitlet beskriver
endvidere afhandlingens bidrag og refleksioner omkring de begrænsninger, der er forbundet med
konklusionerne. Afslutningsvis præsenterer kapitlet en række anbefalinger til, hvordan danske
kommuner kan arbejde med at styrke det politiske lederskab i interaktive processer.
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Kapitel 2: Politisk lederskab i interaktive
processer
2.1 Indledning
I dette kapitel præsenteres den teoretiske ramme for afhandlingen. I kapitlet kobler jeg litteraturen
omkring politisk lederskab, repræsentationsteori samt interaktiv styring, fordi der mangler teoretisk
viden om, hvordan interaktive processer påvirker styrken af politisk lederskab. Som beskrevet i kapitel
1 har litteraturen indtil nu kun fokuseret meget lidt på dette. Formålet med kapitlet er at udvikle en
teoretisk ramme til at undersøge antagelserne, der blev præsenteret i kapitel 1: 1) Formelle interaktive
processer har betydning for, om politisk lederskab styrkes, 2) Designet af formelle interaktive processer
har betydning for, om politisk lederskab styrkes, og 3) Politikeres håndtering af deres repræsentative
rolle i formelle interaktive processer har betydning for, om deres politiske lederskab styrkes.
Kapitlet er struktureret i fire overordnede dele. I kapitlets første del defineres generisk politisk
lederskab, hvilke funktioner der knytter sig hertil, samt hvad der karakteriserer politiske lederes
netværksaktiviteter. I kapitlets anden del præsenteres det særlige vilkår, som politikere udøver deres
politiske lederskab under, nemlig det repræsentative mandat som udfordres i en interaktiv
styringsmæssig kontekst. I kapitlets tredje del definerer jeg først interaktiv styring, for derefter at
præsentere teori om, hvordan interaktive processer kan designes og reguleres gennem metastyring,
samt hvilken rolle administrationen spiller heri. Jeg udvikler i den forbindelse en model, som bidrager
til at belyse, hvor høj grad af interaktion de respektive interaktive processer lægger op til. Modellen
bruges til at undersøge, hvilken betydning det har for styrken af det politiske lederskab. Med afsæt i de
tre litteraturer udvikler jeg desuden en model til at vurdere styrken af det politiske lederskab i
interaktive processer, og viser i en tabel, hvordan jeg ser sammenhængen mellem de tre litteraturer i
forhold til at svare på antagelserne. Jeg præsenterer i kapitels fjerde del den overordnede analyseramme
samt operationalisering af de teoretiske begreber.

2.2 Politisk lederskab - fokus på person, position og proces
I dette afsnit præsenterer jeg teori om, hvad generisk politisk lederskab er, og derefter hvilke funktioner
der knytter sig til udøvelsen af lederskabet, og hvad der karakteriserer politiske lederes
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netværksaktiviteter. Formålet med at udvinde disse generiske aspekter er at undersøge, hvordan de
påvirkes i interaktive processer.
Politisk lederskab som teorifelt vandt for alvor frem i slutningen af 1970’erne med Edinger (1975),
Paige (1977), Tucker (1977) samt Burns (1978), og antallet af publikationer omkring politisk lederskab
har siden da været stødt stigende (Peele 2005). På trods af det stigende antal publikationer omtales det
dog stadig som et underbelyst fænomen, der er svært at definere. Det betyder, at der ikke findes en
generelt accepteret definition af, hvad politisk lederskab er (Burns 1978; Elcock 2001; Tucker 1995;
Blondel 1987; Peele 2005; Stone 1995; Elgie 1995; Masciulli et al. 2009; Lees-Marshment 2015).
Politisk lederskab defineres i afhandlingen med udgangspunkt i Elgie (2012), Hartley & Bennington,
(2011) og Tucker (1995) som: en aktivitet der udøves af personer med et repræsentativt mandat til at
sætte retning for fordeling af værdier, udvikling af samfundet og håndtering af udfordringer, gennem
en række funktioner, som konstruerer problemdiagnoser, ansviser løsninger og ikke mindst mobiliserer
opbakning. Jeg vælger at trække på disse teoretikere, fordi de bidrager med en overordnet forståelse af,
hvad politisk lederskab er, samt hvad politiske ledere gør, og derudover har de øje for betydningen af
det repræsentative mandat. I afsnit 2.2.1, vil jeg præsentere, hvad der mere præcist ligger i de
respektive funktioner. I afhandlingen anvendes begrebet ’politisk lederskab’ ikke kun om politikere i
fremtrædende positioner, men om alle politikere, der har fået tildelt et repræsentativt mandat ved frie
og lige valg. Politikerne er alle placeret i den særlige position, at de med afsæt i deres
repræsentationsrolle kan søge at influere, hvordan samfundet udvikles og potentielt udøve en ledende
funktion (Copus 2015). Politisk lederskab adskiller sig fra andre typer af lederskab, fordi politiske
ledere har ansvaret for at fordele værdier med gyldighed for samfundet (Kellerman 1986; Easton 1965).
Ved at lægge vægt på, at politisk lederskab handler om at udvikle samfundet, læner afhandlingen sig op
af den traditionelle idealtypiske skelnen mellem ledelse og lederskab ved primært at fokusere på
lederskab. Hvor ledelse blandt andet handler om planlægning, organisering og kontrol, så handler
lederskab om at etablere visioner og overbevise andre om at forfølge dem. Det kan dog være vanskeligt
at trække en helt klar grænse mellem de to opgaver. Derfor læner afhandlingen sig op ad Northouse
(2013) som argumenterer for, at de to processer er indbyrdes forbundne for at være i stand til at
analysere politiske processer i en lokal kontekst, hvor der forekommer overlap mellem de to opgaver.
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Grint, Smolovic og Holt viser i deres litteraturstudie fra (2016), at der er talrige definitioner af
lederskab. De argumenterer endvidere for, at definitionerne kan inddeles i fem tilgange, som kan
sameksistere og overlappe hinanden og forstås som henholdsvis: en person, et resultat, en position, et
formål eller en proces (Grint et al. 2016). Idet denne afhandling beskæftiger sig med, hvordan
interaktive processer understøtter politisk lederskab, vælger jeg at fokusere på de tre aspekter person,
position og proces. Det vil sige, at jeg overordnet anskuer politisk lederskab som en aktivitet, der
udøves af en person i en proces på baggrund af en position. Jeg undersøger således, hvordan politikerne
udøver deres rolle i interaktive processer, og hvilken betydning det har for deres politiske lederskab, at
de har en særlig position i form af deres repræsentative mandat, når de indgår i samspil med eksterne
aktører. Afhandlingen adskiller sig på det punkt fra den del af teorien, der ikke anskuer et politisk
mandat som en forudsætning for at udøve politisk lederskab (Kellerman 1986; Tucker 1995). Det vil
sige, at jeg i afhandlingen på den ene side anerkender, at det ikke kun er folkevalgte politikere, der kan
være retningsangivende for, hvordan samfundet udvikles og problemer imødekommes, men at det at
besidde et mandat på den anden side giver særlige udfordringer og muligheder for at varetage denne
opgave (Hartley & Bennington 2011).
Ved at anskue politisk lederskab som en position lægger afhandlingen sig op ad den litteratur, som
anerkender politiske ledere som indflydelsesrige i forhold til, hvordan samfundet udvikler sig. Det er
ikke en selvfølge i litteraturen om politisk lederskab, hvor der er to vinkler på dette (Masciulli et al.
2009). Carlyles teori om politiske ledere som ’great men’ giver politiske ledere æren for ændringer i
samfundet, hvorimod kulturelle determinister mener, at politikere ikke har ret meget indflydelse på,
hvordan samfundet forandrer sig. De anskuer derimod forandringer som et resultat af strukturelle
betingelser. Elgie argumenterer i tråd med det institutionelle blik for, at politisk ledelse kan præge
samfundets udvikling, men at samfundets udvikling også kan være med til at forme de beslutninger,
som politikerne træffer (Elgie 1995). Det er således denne dualistiske forståelse, der trækkes på i
afhandlingen, idet jeg undersøger, hvordan institutionelle rammer i form af interaktive processer
påvirker politisk lederskab.
Med viden om hvad der karakteriserer politisk lederskab, vil jeg i det følgende fokusere på, hvad
politikere gør i udøvelsen af deres lederskab og mere specifikt, hvilke funktioner de udfylder for at få
indflydelse på, hvordan samfundet udvikles. I den forbindelse vil jeg også se nærmere på, hvad der
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karakteriserer politikernes netværksaktiviteter. Det betyder, at afhandlingen ikke beskæftiger sig med
den del af litteraturen, der fokuserer på, hvem politikere er, hvad der karakteriserer deres
personlighedstræk (Rhodes & Hart 2014), og hvad der får dem til at stræbe efter at lede (Walter 2014).

2.2.1 Politiske funktioner
I det følgende vil jeg kigge nærmere på de funktioner, som politiske ledere varetager i forbindelse med
deres lederskab. Funktionerne anskues således som en del af den proces, som politikere med en
position i form af et repræsentativt mandat varetager. Der er i litteraturen om politisk lederskab
forskellige udlægninger af, hvilke funktioner politiske ledere varetager i processen. Som Kjær (2013)
påpeger, så er en af de større forskelle, hvorvidt repræsentationsbegrebet medtages som funktion. I
afhandlingen lægger jeg mig op ad litteraturen, der ikke anskuer repræsentationsbegrebet som en
funktion (Kotter & Lawrence 1974; Tucker 1995; Heifetz 2009), idet jeg anskuer det som en position,
der er et vilkår for politiske ledere. Det vil sige, at jeg anskuer det repræsentative mandat som en
institutionel omstændighed, som former politikeres handlinger dog uden at determinere dem.
Afhandlingen bidrager til litteraturen om politisk lederskab ved at fokusere på det repræsentative
mandat som et selvstændigt vilkår. Kjær (2015) peger på, at der er en tendens til, at litteraturen om
politisk lederskab fremstiller det repræsentative mandat endimensionelt. Det vil sige, at det ikke
anerkendes, at repræsentationsrollen kan fortolkes bredt, hvilket har stor betydning for, hvordan den
politiske leder udøver sin rolle i forhold til borgere og andre relevante aktører. Dette udfoldes
yderligere i afsnit 2.3. I det følgende vil jeg beskrive de politiske funktioner.
Jeg vælger primært at trække på Tucker i forhold til, hvilke funktioner politiske ledere udøver. Han er
optaget af at se på, hvad politikerne gør i udøvelsen af lederskabet. Dermed adskiller han sig fra andre
teoretikere i sin samtid, som er langt mere interesserede i politisk lederskab som et spørgsmål om magt
(Tucker 1995). Tucker opstiller tre funktioner, der angiver, hvad der skal til for, at politikerne kan
forme samfundet. De tre funktioner er 1) konstruktion af problemdiagnose, 2) anvisning af løsning og
3) mobilisering af opbakning. Funktionerne beskrives mere dybdegående nedenfor.
Tucker peger på, at den første funktion i det politiske lederskab består i, at politikerne skal være i stand
til at konstruere fortællinger om, hvori samfundets problemer består. Politikernes opgave er altså at
fortolke og definere ’situationer’. En ’situation’ forstås som subjektive eller objektive betingelser, der
på baggrund af politikerens værdier, ønsker og bekymringer tillægges betydning og kalder på handling
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(Tucker 1995, p.17). Det betyder, at politikerne vil tillægge situationer forskellig betydning afhængig
af baggrund, ideologisk ståsted og personlig politisk dagsorden. En del af det politiske lederskab består
i at være selektiv omkring, hvilke problemstillinger der skal tages op. Når åbenlyse problemstillinger
ikke når den politiske dagsorden, definerer Tucker det som ’non-definitions’. Politikerne har således
ingen interesse i at pege på problemstillinger, som de ikke kan løse, og selve konstruktionerne af
fortællinger om de problemstillinger, der rent faktisk tages op, er afgørende for, hvordan politikerne
kan imødekomme dem (Tucker 1995).
Den anden funktion består i, at politikerne skal påtage sig ansvaret for at angive retning for, hvordan de
konstruerede problemer i samfundet skal løses (Tucker 1995, p.18). Tucker peger mere præcist på:
“They must formulate a plan of action designed to resolve the problem in a manner that will serve
group purposes” (Tucker 1995, pp.18–19). Det er dog lidt uklart, hvad han mener med at ’udvikle en
plan’. Det bliver således uklart, hvordan han adskiller begreberne ledelse og lederskab, som beskrevet i
afsnit 2.2. Skal politikerne ifølge Tucker opstille mål, tilrettelægge og organisere planer for at løse
problemerne, eller skal de opstille de overordnede mål og rammer? Idet afhandlingen primært fokuserer
på lederskab, forstår jeg Tuckers anden funktion som en proces, der handler om at udvikle visioner. Det
er vigtigt at definere, hvad visioner er, fordi de er udgangspunktet for, hvordan politikere er i stand til
at sætte retning for udvikling af samfundet. Hvis politikere ikke er klar over, hvad de vil, vil de have
svært ved at konstruere fortællinger om, hvor samfundet skal bevæge sig hen. Tucker går ikke i dybden
med, hvordan han forstår visioner og udvikling heraf. Derfor supplerer jeg min teoretiske forståelse
med blandt andet Gurley, Peters, Collins og Fitfolt (2014), som definerer en vision som en italesættelse
af forhåbninger til, hvordan fremtiden skal forme sig. Visioner er knyttet til forestillingsevnen om,
hvordan fremtiden kan se ud, og handler om spørgsmål som, ’hvad ønsker vi at blive?’. Et mål er
anderledes, fordi omdrejningspunktet er, hvordan visionerne kan realiseres. Det er derfor langt mere
konkret og kræver planlægning - ’hvornår skal vi gøre hvad og hvordan?’ (Gurley et al. 2014). Mål og
visioner er ikke statiske og givne, men kan udvikles undervejs i lederskabet (Funder & Sørensen 2011).
Bolman og Dahl argumenterer for, at klare visioner og fastsatte mål er vigtige for de politiske ledere,
fordi de fungerer som pejlemærker for, hvordan de skal prioritere deres ressourcer og fordele værdierne
i samfundet (Bolman & Deal 2006). Det betyder dog ikke, at politikerne står alene med at udvikle
visioner. For det første udøver de tit funktionerne i samspil med politiske kolleger, borgere m.m.. For
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det andet laver embedsværket ofte forarbejdet, som de politiske ledere kan arbejde videre med og tage
stilling til (Tucker, 1995).
Den tredje funktion, som politiske ledere varetager, er at mobilisere opbakning blandt følgere om den
retning, som den politiske leder udstikker (Tucker 1995). Tucker peger på, at det især er de retoriske
evner, der er på spil i forhold til at opbygge argumenter, som giver mening for følgerne. Tucker har,
som tidligere nævnt, ikke fokus på magt forstået i den klassiske Dahlske forstand, som at a får b til at
gøre noget, som han ellers ikke ville have gjort (Dahl 1957). Politikerne har således ikke magt over
nogen, men magt til at forsøge at overbevise andre om at følge den ønskede retning, hvilket ligger i tråd
med Stones forståelse af politisk lederskab (Stone 1989). Retoriske evner er dermed et afgørende
aspekt i udøvelsen af det politiske lederskab og er relevant for at vinde opbakning til fortællingen om
samfundets problemer, og hvordan de kan løses.
Tucker er dermed inde på et væsentligt aspekt i forhold til lederskabet, som handler om relationen
mellem ’følgere’ og politiske ledere. Relationen mellem ledere og følgere er central i litteraturen om
politisk lederskab. I det følgende beskrives det mere indgående, hvordan politikerne interagerer med
følgerne. Burns argumenterer fx for, at politisk lederskab ikke eksisterer uden følgere (Burns 1978).
Følgerskab kan defineres som: “(…) a group of people who give authority to someone with the
expectations that services will be delivered” (Heifetz 2010, p.19). Hvor det ligger eksplicit i teorierne
om politisk lederskab, at følgere refererer til borgere, så anvender jeg begrebet bredere. Jeg forstår
’følgere’ som borgere, men også embedsmænd, virksomheder, civile foreninger m.m., idet politisk
lederskab ikke udøves i et vakuum, men udfordres og kvalificeres af forskelligartede aktører, som
politikerne må forholde sig til og forsøge at søge opbakning hos. Relationen mellem følgere og ledere
handler dog ikke kun om at skabe opbakning til at opnå genvalg, men også om at skabe et samarbejde
(Burns 1978). Burns argumenterer således for, at der opstår en symbiose mellem følgere og ledere,
fordi de påvirker hinandens mål og visioner. Burns argumenterer endvidere for, at det er lederens
ansvar at stimulere og aktivere følgerne. Med aktivering mener han at initiere handlinger som resulterer
i reaktioner fra følgerne (Burns 1978, p.130). Formålet med interaktionen med følgerne er at mobilisere
handling og ressourcer, at realitetsteste mål og visioner samt at justere borgernes værdisæt og vaner
(Heifetz 2010).
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Afhandlingen har som beskrevet i kapitel 1 både fokus på, hvordan politikerne interagerer indenfor
formelle og uformelle rammer. Kontakten til følgerne kan således både skabes i formelle og uformelle
rammer, hvilket er velkendt i litteraturen om politisk lederskab, hvor især koalitionsopbygning sker
uformelt (Fenno, 2003; Lowndes & Leach, 2004). I det følgende trækkes på netværkslitteraturen for at
belyse, hvordan politikere rækker ud til forskelligartede aktører i uformelle sammenhænge.
Netværkslitteraturen bidrager således til at belyse, hvorvidt der er behov for formelle interaktive
processer, som formodes at have betydning for styrken af det politiske lederskab (jf. antagelse 1, afsnit
1.1). For at undersøge hvem politikerne går til, trækkes på det sociologiske begreb om ’homofili’, som
refererer til, at aktører har tendens til forme relationer med andre aktører, som besidder samme sociale
karakteristika som dem selv (Borgatti et al. 2013; Prell 2012). Netværkene kan således være homogene,
hvis politikere primært rækker ud til andre politikere. Politikerne kan dog også række ud til aktører,
som ikke har samme sociale karakteristika som dem selv, og dermed er netværkene heterogene. Idet
afhandlingen opererer med en skelnen mellem inden- og udenfor de institutionelle rammer, så definerer
jeg heterogene netværk som værende enten interne eller eksterne. Det vil sige, hvis politikere primært
rækker ud til andre aktører, som fx embedsmænd indenfor rådhusets mure, så har de et internt
heterogent netværk, og hvis politikerne primært har relationer til aktører udenfor rådhusets mure, så
defineres det som eksternt heterogent. Leifeld og Schneider (2012) går til netværksformering med den
teoretiske antagelse, at politikere ikke kun knytter relationer til aktører, som de deler præferencer med.
De orienterer sig desuden mod aktører, hvor der er forbundet få ’transaktionsomkostninger’. Det vil
sige, at politikere ikke kun orienterer sig mod de aktører, hvor de kan indhente viden m.m. De har også
øje for, hvor nemme disse aktører er at komme i kontakt med. Politikerne har nemlig ikke uanede
ressourcer, og de er nødt til at være opmærksomme på, hvordan de bruger dem (Leifeld & Schneider
2012).
Tuckers tre funktioner bidrager i afhandlingen til at give en teoretisk ramme for at iagttage, hvordan
interaktive processer påvirker styrken af det politiske lederskab. De tre funktioner fungerer således som
analytiske parametre i undersøgelsen af de empiriske cases. Funktionerne fremstilles teoretisk som
separate faser og som en lineær proces, som politikerne gennemgår, men empirisk fremstår de langt
mere overlappende og tæt forbundne (Tucker 1995). Med afsæt i hvad politisk lederskab er, hvilke
funktioner politiske ledere udøver, og hvordan de bruger deres netværk, går jeg i det følgende i dybden
med, hvad det repræsentative mandat betyder for deres politiske lederskab.
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2.2.2 Opsummering
Først dog en opsummering af de aspekter, som inddrages fra teorien om politisk lederskab i koblingen
med de øvrige litteraturer. I afhandlingen forstås generisk politisk lederskab som en aktivitet, der
udøves af personer med et repræsentativt mandat til at sætte retning for fordeling af værdier, udvikling
af samfundet og håndtering af udfordringer. Det politiske lederskab udøves gennem en række
funktioner, som er at konstruere problemdiagnoser, anvise løsninger og ikke mindst mobilisere
opbakning. Det politiske lederskab kan understøttes gennem formel eller uformel kontakt med aktører,
som kan kvalificere beslutninger. Jeg trækker på begreberne om homogene netværk samt
transaktionsomkostninger for at undersøge, hvad der karakteriserer de relationer, som politikerne
skaber i uformelle sammenhænge.

2.3 Politisk lederskab i repræsentativt demokrati
I afhandlingen fokuseres på politisk lederskab i en repræsentativ demokratisk kontekst, og det er derfor
relevant at diskutere den del af litteraturen, der forholder sig til repræsentationsbegrebet. Formålet er at
belyse de vilkår, som et repræsentativt mandat giver politiske ledere. Dette afsnit præsenterer mere
specifikt forskellige teoretiske vinkler på, hvad det vil sige at ’repræsentere’, og hvad der præcist ligger
i dette begreb. Hvem skal politikerne repræsentere, i hvilken udstrækning, og giver
repræsentationsbegrebet plads til politikernes egne holdninger?
Marker opdeler med udgangspunkt i Eulau og Wahlke (1959) repræsentationsbegrebet i to kategorier.
På den ene side handler begrebet om repræsentanternes fokus og på den anden side om
repræsentanternes stil (Marker 1999). Den første kategori handler om, hvem repræsentanter
repræsenterer, hvorimod den anden handler om, hvordan repræsentanter repræsenterer. I afhandlingen
vil jeg primært fokusere på den sidste kategori for at belyse, hvordan politikerne håndterer deres
repræsentative rolle i interaktive processer. Denne teoretiske diskussion er interessant for afhandlingens
fokus på en hybrid kontekst - nemlig interaktive processer, hvor både direkte demokratiformer og
repræsentation mødes og giver politikerne en ny kontekst at udøve deres rolle i. Det repræsentative
mandat anskues i afhandlingen som en position og dermed en ’rolle’, hvortil der er knyttet mere eller
mindre faste kollektive forventninger til en bestemt type adfærd i givne situationer (Jensen & Sørensen
2003). I det følgende vil jeg dog først beskrive, hvad den demokratiske kontekst er, hvem
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repræsentanterne fokuserer på og ikke mindst, hvad der skal til for at opnå handlekraft i en demokratisk
sammenhæng.

2.3.1 Den demokratiske kontekst - repræsentanternes fokus og vejen til legitimitet
Det politiske lederskab formes i høj grad af den demokratiske kontekst (Haus & Sweeting 2006; Elgie
2012). Demokrati omtales ofte som en entydig størrelse, men begrebet er langt mere nuanceret end som
så og findes i forskellige afskygninger (Sørensen & Torfing 2000; Hendriks 2010). Lederskab anskues i
demokratiske sammenhænge traditionelt set som et paradoks, fordi demokrati bygger på tanken om
lighed for folket, og ledelse er en funktion, der udøves af få (Kane et al. 2009b; Hendriks & Karsten
2014; Körösényi 2009). Samtidig er der dog en anerkendelse af, at samfundet har behov for styring, og
at politisk ledelse er afgørende for samfundets udvikling (Kane et al. 2009a).
Repræsentativt demokrati er en fusion mellem to begreber ’demos’, som betyder folket, og
’repræsentation’, der betyder delegeret handling på vegne af andre (Urbinati 2011, p.23). Politikere får
i repræsentativt demokrati mandat til at handle på vegne af befolkningen gennem frie og lige valg.
Grundessensen i repræsentationsbegrebet er altså relationen mellem leder og følgere, som jeg var inde
på i afsnit 2.2.1. Repræsentation defineres i afhandlingen som: “an act of delegation whereby the
represented grant to representatives the task of defending their interest, all the while insisting that they
remain directly accountable to the represented for their actions” (Alonso et al. 2011, p.7). På den måde
får politikerne autonomi til at handle ved at få samtykke fra borgerne, og som modydelse forventes det,
at politikerne varetager og handler i befolkningens interesse (Alonso et al. 2011). Men hvem er det
politikerne skal repræsentere? Marker opdeler repræsentanternes fokus i to overordnede teoretiske
tilgange, hvor den ene retter sig mod at repræsentere individer, den anden mod kollektive interesser,
såsom partier, klasser eller geografiske områder (Marker 1999). Det vil sige, at en af de klassiske
diskussioner indenfor repræsentationsteorien går på, om det er de enkelte politikeres opgave at
repræsentere dele eller helheden i samfundet (Marker 1999). Det er en svær opgave for politikerne at
kende helheden indgående nok til at repræsentere den, og derfor søger nogle politikere mod mindre
inddelinger i samfundet. Det er en interessant diskussion at have in mente i en lokalpolitisk kontekst,
hvor der måske særligt efter kommunalreformen i 2007 forekommer lokale særinteresser, fordi mindre
kommuner er blevet sammenlagt og skal kæmpe om en større fælles pulje.
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Den repræsentative demokratiske styreform kritiseres for at producere politikere, der er for optagede af
egen vinding, og som dermed ikke altid handler i almenvellets interesse (Urbinati 2011). Det
repræsentative demokratiske system giver dog mulighed for at udfordre og kritisere politiske
beslutninger, og det giver grobund for kontinuerlig udskiftning af politikere, der ikke lever op til
vælgernes forventninger (Keane 2009). Lederskabet udøves således under konstant bevågenhed på
grund af faren for, at politikerne vil træffe illegitime beslutninger og påtage sig et suverænt lederskab
(Kane et al. 2009a). Alonso, Keane og Merkel (2011) argumenterer således for, at politiske lederes
dialog med repræsenterede ikke kun skal foregå op til valg, men derimod være en kontinuerlig del af
rollen.
Selvom jeg i afhandlingen lægger mig op ad den del af litteraturen, som argumenterer for, at det
repræsentative mandat er et vigtigt vilkår for folkevalgte politikere, så læner jeg mig også op af Teles,
som hævder, at mandatet ikke per automatik giver politikere autonomi til deres handlinger. Det er
nødvendigt for politikere at skabe legitimitet til deres handlinger (Teles 2015) og ikke mindst de
politiske funktioner, som blev beskrevet i afsnit 2.2.1. Det skyldes, at der i liberale demokratier er
mange forskelligartede parter, som kan kræve, at politikerne holdes ansvarlige for deres beslutninger,
samt at de politiske processer er transparente. Ifølge Haus og Heinelt (2005) må politikere derfor
forholde sig til de tre følgende aspekter i en demokratisk kontekst, hvor:


borgere gives muligheden for at blive hørt (input-legitimitet)



beslutninger træffes på et oplyst grundlag og møder de udfordringer, som eksisterer i samfundet
(output-legitimitet)



beslutninger retfærdiggøres og forklares, og processer er gennemsigtige (throughput-legitimitet)

Hvorvidt politikerne er i stand til at udøve politisk lederskab afhænger således også af deres evner til at
skabe opbakning til deres handlinger. I det følgende går jeg i dybden med, hvordan politikerne kan
håndtere deres repræsentative rolle i forbindelse med udøvelsen af deres politiske lederskab og
funktionerne knyttet hertil.

2.3.2 Repræsentanternes stil
I litteraturen kan der iagttages forskellige teoretiske vinkler på repræsentanternes stil, altså hvordan
politikerne skal repræsentere borgerne, men der er mindre fokus på, at fortolkningen af rollen kan
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variere og ikke er konstant i politiske processer (Weber 2010; Marker 1999). Jeg har derfor udviklet en
model, som giver en oversigt over de forskellige teoretiske vinkler på, hvordan politiske ledere kan
håndtere repræsentationsopgaven. Jeg vil i afsnit 2.4 koble disse repræsentationsstile med, hvordan
politikere udøver deres politiske funktioner i interaktive processer, og hvordan det påvirker styrken af
deres politiske lederskab.
Modellen består af et kontinuum for at understrege, at rollen kan ændre sig og afhænger af politikerens
håndtering. Modellen viser, at det repræsentative mandat er en rolle, som kan fortolkes bredt. Det vil
sige, at det er en fortolkningssag i hvor høj grad repræsentanterne skal efterkomme de repræsenteredes
interesser, og at politikere kan håndtere den repræsentative rolle på forskellige måder. Alonso, Merkel
og Keane (2011) beskriver, at håndteringen af rollen kan inddeles på en skala fra ’under-responsiv’ til
’over-responsiv’. Jeg fortolker Alonso, Merkel og Keane således, at inddelingen afspejler dikotomien
betroet/delegeret, som bygger på klassiske fortolkninger af, hvordan det repræsentative mandat kan
håndteres (Marker 1999). Det er en distinktion, som tidligere er blevet anvendt i studier af, hvordan
politiske ledere håndterer deres repræsentative rolle i forbindelse med udøvelsen af politisk lederskab
(Eulau & Wahlke 1959; Denters & Klok 2013), men som udfordres i en tid, hvor interaktiv styring
vinder frem og udfordrer den repræsentative rollehåndtering, fordi borgerne bringes længere ind på
politikernes territorium. Alonso, Merkel, Keane (2011) argumenterer, som tidligere nævnt, for en
mellemvej mellem disse to poler, som lægger op til hyppigere interaktion. De argumenterer for en
repræsentativ rolle, som søger en konstant dialog med borgere, fordi debatten mellem parterne gør
politikerne i stand til at fortolke og definere problemstillingerne i samfundet og ikke mindst at finde
passende løsninger (Alonso et al. 2011). Alonso, Merkel og Keanes måde at forstå politikernes
repræsentative rolle ligger tæt på Burns, som argumenterer for, at de politiske ledere skal stimulere
dialogen med følgerne (jf. afsnit 2.2.1). I det følgende præsenteres modellen og derefter beskrives det,
hvordan jeg har valgt at placere de forskellige teoretiske vinkler på kontinuummet.
Figur 2: Repræsentationsstile overfor borgere
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Til venstre på skalaen findes den under-responsive repræsentant. Rollen har rødder i forestillingen om
repræsentanten som ’betroet’ (Burke 1790), der på baggrund af egne forståelser og holdninger har
autonomi til at handle på vegne af de repræsenterede. I afhandlingen trækker jeg på Sørensens begreb
og kategoriserer denne måde at håndtere rollen på som ’suveræn beslutningstager’ (Sørensen 2003).
Den suveræne beslutningstager har sin primære interaktion med vælgerne op til valg. På den måde
leverer de repræsenterede input til politikerne via envejskommunikation, som politikerne kan vælge at
ignorere (Lees-Marshment 2015). Den suveræne beslutningstager er således kendetegnet ved at være
’under-responsiv’, fordi vedkommende opfatter sig selv som værende i stand til at træffe beslutninger
på andres vegne på baggrund af egen vurdering af, hvad der er passende. Der er således en særlig form
for en asymmetri mellem politikerne og vælgere i denne rolle. Politikere er dog i en særlig situation,
som gør, at det er risikabelt ikke at lytte til omgivelserne, fordi de er afhængige af borgernes stemmer
ved næstkommende valg (Morrell & Hartley 2006b).
Midt på skalaen findes den ’dynamiske leder’, som jeg betegner den mellemliggende position som
Alonso, Merkel og Keane (2011) argumenterer for. Den dynamiske leder får ligesom den suveræne
beslutningstager i første omgang sit mandat gennem valg, men modsat den suveræne beslutningstager
indgår den dynamiske leder i dialog med de repræsenterede gennem hele valgperioden. På den måde er
den dynamiske leder responsiv overfor de repræsenterede, men trækker sig også tilbage og træffer
selvstændige beslutninger om, hvad der vil være i de repræsenteredes interesse. Den dynamiske leder
forsøger således at håndtere sin repræsentative rolle ved at balancere mellem på den ene side at få
input, der understøtter det politiske lederskab, og på den anden side ikke lade sig forføre af de
repræsenteredes holdninger.
I højre side af skalaen findes den over-responsive måde at håndtere rollen på. Den rolle kalder jeg i tråd
med Madison et als (1787) begreb for ’delegeret’, som ligesom de to forudgående typologier får sit
mandat gennem valg. Den delegerede ser sin rolle som at lytte til de repræsenteredes ønsker og søge at
realisere dem. På den måde karakteriseres ’den delegerede’ som et medie, hvorigennem de
repræsenterede kan opnå indflydelse på udviklingen af samfundet (Marker 1999). Den delegerede kan
derfor beskrives som ’over-responsiv’ overfor de repræsenterede, fordi de ikke opfatter det som deres
opgave at opstille egne mål og visioner, men derimod at følge de repræsenteredes.
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2.3.3 Opsummering
Politiske ledere udøver således deres politiske lederskab og funktionerne knyttet hertil under et specielt
vilkår, som er deres repræsentative mandat. Det betyder, at politikerne er nødt til at sikre legitimitet til
deres handlinger i udøvelsen af deres politiske funktioner for at beskytte deres repræsentative mandat.
Politikere kan, som beskrevet ovenfor, håndtere deres repræsentative rolle på forskellige måder, og det
har betydning for, hvordan de indgår i dialog med borgere og andre aktører. Denne rollehåndtering vil
have implikationer for, hvordan de vil udøve deres rolle i interaktive processer, hvilket jeg vil koble
nedenfor.

2.4 Interaktiv styring
I det følgende præsenteres litteraturen om interaktiv styring, for at belyse, hvordan politiske ledere
udøver politisk lederskab og håndterer deres repræsentative rolleopgave i en styringsmæssig kontekst
som i stigende grad eksperimenterer med inddragelse af borgere og andre relevante aktører i
politikudvikling.
Interaktiv styring er et paraplybegreb, der danner en overordnet ramme for interaktive procesformer
som styringsnetværk, partnerskaber m.m., hvor private og offentlige personer involveres i
politikudvikling (Torfing et al. 2012; Piattoni 2011). Interaktiv styring er blevet refereret til som
’governance without government’, som i sin ekstreme form betyder, at styringen af samfundet foregår
uden den offentlige sektors hierarkiske kontrol eller indblanding (Peters & Pierre 1998). Afhandlingen
adskiller sig dog fra denne tilgang, idet den undersøger, hvordan den offentlige sektor bruger interaktiv
styring som et værktøj til at understøtte politikudvikling, og fokuserer på interaktiv styring som
initieres top-down. På den måde erstatter interaktiv styring ikke den offentlige sektors traditionelle
hierarkiske styring, men fungerer i stedet som et supplement. Interaktiv styring er et begreb, som
indfanger den teoretiske udvikling, der kan iagttages i discipliner såsom forvaltningsteori,
organisationsteori og implementeringsteori, hvor det i stigende grad anerkendes, at styring foregår
mellem forskelligartede aktører (Torfing et al. 2012; Torfing & Triantafillou 2016). Formålet med at
benytte et relativt bredt teoretisk koncept er at kunne indfange forskellighederne i de respektive
empiriske nedslag, som er udvalgt på baggrund af et most-similar-system-design, hvilket beskrives
mere uddybende i kapitel 3.
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Interaktiv styring defineres i afhandlingen som: “the complex process through which a plurality of
social and political actors with diverging interests interact in order to formulate, promote, and achieve
common objectives by means of mobilizing, exchanging, and deploying a range of ideas, rules, and
resources” (Torfing et al. 2012, pp.2–3). Interaktiv styring bygger således på en horisontal tilgang,
hvor politik i stigende grad udvikles i interaktive arenaer. Interaktive arenaer defineres i afhandlingen
med udgangspunkt i teori om policy-netværk, som “(…) places where specific groups of actors interact
on an issue and make choices on specific aspects of the issue” (Van Bueren et al. 2003, p.195).
Inddragelsen af forskelligartede aktører bygger, som nævnt i kapitel 1, på en grundlæggende teori om,
at ingen aktører egenhændigt har ressourcer eller viden til at løse problemstillinger i den offentlige
sektor, men at de må løses kollektivt (Kooiman 1993). Det hænger sammen med forestillingen om
’wicked problems’, som betegner problemstillinger af kompleks karakter, der er svære at definere og
løse (Rittel & Webber 1973). Det vil sige, at politikere har behov for aktører såvel indenfor som
udenfor den offentlige institutions rammer, som kan bidrage med forskellige ressourcer, kompetencer
og viden i forhold til at understøtte beslutningsprocesser og skabe passende løsninger. Interaktiv styring
har således potentiale til at styrke de politiske ledelsesfunktioner, som jeg præsenterede i afsnit 2.2.1.
Interaktiv styring er som nævnt ovenfor et overordnet begreb, som fokuserer på, hvordan individer
såvel som kollektive enheder kan bidrage til politikudvikling. Som Agger og Tortzen peger på i deres
forskningsreview fra 2015 om litteraturen om ’samskabelse’, der er en af de teoretiske retninger
indenfor interaktiv styring (Bovaird & Loeffler 2016), er der to tilgange til samspillet mellem
aktørerne. Den ene fokuserer på inddragelsen af civile aktører for at skabe effektivitet i produktionen af
velfærdsydelser. Den anden fokuserer på aktiveringen af civile aktører med det formål at skabe
langsigtede løsninger, som understøtter de respektive aktører samtidig med, at samspillet styrker den
demokratiske legitimitet af løsningerne (Agger & Tortzen 2015). Afhandlingen lægger sig op ad den
sidste forståelse, der fokuserer på, hvordan aktivering af aktørerne kan bruges som et politisk
styringsværktøj til at bidrage til prioritering og planlægning af velfærd. Med andre ord ser afhandlingen
på den form for samskabelse, som i litteraturen betegnes ’co-governance’ (Ackerman 2004). Cogovernance handler ifølge Ackerman om at invitere samfundets borgere ind i
politikudviklingsprocessen for at skabe udvikling.
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Litteraturen om interaktiv styring beskriver, at der ved at bringe aktører med forskellige ressourcer,
vidensformer og baggrunde ind i politikudviklingsprocesserne udvikles en bredere problemforståelse
(Torfing 2016a). Der kan være forskellige grunde til, at offentlige instanser initierer interaktive
processer, og der kan være forskellige opfattelser og ønsker om, hvilken rolle de respektive aktører skal
indtage, og hvad de skal bidrage med. Jeg fortolker teorien om co-governance således, at der ligger et
iboende normativt ideal om, at aktørerne ønsker at lære af hinanden for i højere grad at være i stand til
at imødekomme problemstillinger i samfundet. Aktørerne kan i et sådant perspektiv lære af hinandens
erfaringer og trække på hinandens ressourcer og viden i forhold til at forstå og udvikle nye løsninger
(Lees-Marshment 2015; Stevens & Verhoest 2017).

2.4.1 Metastyring af interaktive processer
Dette afsnit præsenterer teori om, hvordan forskellige aktører såsom politikere og embedsmænd kan
tage en aktiv rolle i forhold til at designe interaktive processer gennem metastyring.
Metastyringsbegrebet blev udviklet i 1990’erne og er senere blevet behandlet i flere forskellige
fagdiscipliner, som har bidraget til en øget præcisering af begrebets indhold og er en metode til at
regulere interaktive styringsprocesser (Sørensen 2006). Denne form for styring adskiller sig fra
traditionel hierarkisk styring, idet det bygger på ideen om selv-styring i forhold til at fastsætte mål,
normer og regler for adfærden blandt deltagerne (Torfing 2016b). Metastyring defineres ifølge Torfing
og Triantafillou som: “a reflexive and strategic attempt to govern interactive governance arenas
without reverting too much to traditional statist governing tools based on command and control”
(Torfing & Triantafillou 2011, p.1). Metastyring anskues dermed i litteraturen som en nødvendighed i
forhold til at høste potentialet af arbejdet i interaktive processer, og som et værktøj der gør det muligt at
imødekomme styringsfejl (Torfing & Triantafillou 2011; Klijn et al. 2012). Det vil sige, at det blandt
andet er en måde, hvorpå den offentlige sektor kan opretholde et minimum af kontrol med de
interaktive processer, således at den offentlige sektors styring ikke udhules, men tager en anden form.
Metastyring af interaktive processer kan antage forskellige former og kan i princippet udøves af alle
involverede aktører (Torfing 2016b). I afhandlingen fokuseres der som tidligere nævnt på topdowninitiativer. Det vil sige, hvilke styringsmæssige greb embedsmænd og politikere tager. Metastyring
betragtes af Van Bueren, Klijn og Koppenjan som et middel til at styre den strategiske usikkerhed, som
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opstår, når politikere ikke kun skal blive enige med sig selv og hinanden om problemdiagnoser og
løsninger, hvilket medfører utryghed på grund af det indbyggede kontroltab (Van Bueren et al. 2003).
Metastyring indeholder ifølge Torfing (2016) en række styringsmæssige værktøjer, som kan være med
til at forme resultaterne af processerne. Metastyringen kan således bidrage til mere eller mindre
gunstige rammer for interaktion mellem involverede parter. I afhandlingen trækkes der på distinktionen
mellem hands-off- og hands-on-værktøjer som mulige måder at styre interaktive processer på
(Sørensen 2006). Jeg fokuserer primært på de hands-off-værktøjer, der bruges til at rammesætte de
interaktive processer, fordi jeg er interesseret i at finde ud af, hvilken betydning designet af de
interaktive processer har for styrken af det politiske lederskab. De interaktive processer foregår således
i disse arenaer, og processerne kan være mere eller mindre formaliserede. De interaktive processer
igangsættes dog ofte omkring specifikke problemstillinger og er afgrænset i tid og sted (Klijn 2003).
Der er ikke faste forskrifter for, hvordan interaktive processer designes (Edelenbos et al. 2010), men et
af værktøjerne til at regulere processerne er igennem hands-off-styring som handler om, hvordan
interaktive processer designes på afstand. Det vil sige, at metaguvernørerne, som udøver metastyringen,
ikke nødvendigvis er i direkte kontakt med deltagerne i de interaktive processer (Klijn et al. 2012;
Torfing et al. 2012). Et af hands-off-værktøjerne betegnes design og refererer til den måde, hvorpå den
interaktive proces tilrettelægges i forhold til fire oveordnede forhold: 1) Formål, dvs. de overordnede
politiske målsætninger. 2) Tidslig horisont for målopfyldelse. 3) Inklusion/eksklusion, dvs. metastyring
af hvem der deltager i interaktive processer. Inklusion/eksklusion kan være et værktøj til at
imødekomme en af de mulige styringsfejl, der kan opstå i interaktiv styring, hvor ikke-folkevalgte
aktører får uforholdsvis meget magt, uden at de kan holdes ansvarlige for deres handlinger (Torfing &
Triantafillou 2011). Inklusion/eksklusions-aspektet giver således mulighed for at sammensætte grupper
af aktører, som så vidt muligt repræsenterer forskellige holdninger og perspektiver, som kan styrke
beslutningerne. Det kan dog også være et værktøj, som kan bruges til at hæmme eller fremme
forskellige dagsordener og kan således være et magtfuldt greb for initierende parter, som kan sætte
retning for, hvilke dagsordener der italesættes på et tidligt tidspunkt, hvor det ikke er tydeligt for andre
aktører, hvad der foregår. 4) Formalisering, dvs. hvordan den interaktive proces knyttes an til mere
formelle beslutningsarenaer. Formalisering kan bruges til at sikre, at det der diskuteres og besluttes i de
interaktive arenaer, kan blive realiseret (Edelenbos et al. 2010). Formaliseringen handler ifølge LeesMarshment også om at skabe processer, som formaliserer inputtene fra processerne, så de ikke går tabt.
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Det betyder, at designet af processerne ikke kun handler om, hvordan man vil indsamle viden fra
forskellige aktører, men også hvordan man vil bringe inputtene i spil efterfølgende (Lees-Marshment
2015). Udover design er et andet hands-off værktøj framing, som refererer til, hvordan overordnede
finansielle eller legale rammer kan sætte retning for, hvad aktører kan beslutte i interaktive processer.
Ved at sætte de overordnede rammer, efterlades der et mindre råderum for deltagerne, som på den
måde styres på afstand (Sørensen & Torfing 2005). Et andet værktøj til at sætte de overordnede rammer
er gennem storytelling, som refererer til, hvordan aktørernes handlinger kan formes gennem
fortællinger om, hvad der betragtes som rationelle eller passende beslutninger i forhold til givne
problemstillinger (Torfing 2016b).
Udover hands-off-styring kan de interaktive processer også styres hands-on, hvilket vil sige mere
direkte via deltagelse i de interaktive processer. Denne form for styring handler om facilitering af
processen. Faciliteringen går ud på at skabe tillid mellem aktørerne i de interaktive processer og
håndtere konflikter og understøtte dialog, så aktørerne får mulighed for at lære af hinandens erfaringer
og får del i hinandens ressourcer (Torfing 2016b). Facilitering kan være et vigtigt aspekt for politikere,
fordi tillidsopbyggende aktiviteter kan være med til at styrke deres troværdighed overfor borgere og
andre relevante aktører, hvilket kan hjælpe dem i forhold til at mobilisere opbakning m.m. I det
følgende vil jeg præsentere teori, som handler om embedsmændenes rolle i interaktive processer.
2.4.1.1 Administrationens rolle i interaktiv styring
Administrationen spiller en rolle i forhold til at understøtte det politiske lederskab i interaktive
processer. Selvom ’metaguvernør’ er en rolle som alle aktører kan indtage, så er det i høj grad en rolle
som embedsmænd påtager sig. De designer og koordinerer ofte processerne, og på den måde spiller de
en afgørende rolle i at få processerne til at fungere (Klijn 2016). I forhold til interaktiv styring er det
særlige, at skellet mellem politikere og embedsmænd udviskes (Klijn & Skelcher 2007). Politikere og
administratorer arbejder således tæt sammen og deler ansvaret for de beslutninger, som træffes (Torfing
et al. 2012). Det er allerede velkendt i litteraturen, som beskæftiger sig med forholdet mellem de to
aktørgrupper, at der ikke kan trækkes helt klare skillelinjer mellem politikere og embedsmænd (Hansen
& Ejersbo 2002; Peters 2001; Svara 2006). Det tætte samarbejde, der opstår omkring interaktive
processer, adskiller sig således fra det traditionelle perspektiv, som Weber præsenterede i 1922, hvor
han argumenterede for en skarp opdeling mellem politikere og bureaukrater (Weber 1922). Dvs. hvor
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politikere udvikler mål, og administrationen loyalt adlyder og eksekverer. Selvom administrationens
rolle er en anden i interaktiv styring end i en traditionel hierarkisk kontekst, så gælder de weberianske
dyder som embedsmandsneutralitet og loyalitet stadig i interaktive processer. I det følgende trækker jeg
således på den litteratur, som beskæftiger sig med forholdet mellem politikere og embedsmænd, til at
karakterisere embedsmændenes rolle.
Embedsmænd og politikere er indbyrdes afhængige af hinanden i forhold til at realisere respektive mål
og visioner. Det forventes af embedsværket, at de professionelt understøtter politikerne i forhold til at
udvikle og implementere politik på en måde, som ligger i tråd med lovgivning på området (B. G.
Peters, 2001b). I et interaktivt perspektiv forventes det endvidere, at administrationen understøtter
processer, der kan resultere i løsningsforslag, som kan overkomme komplekse problemstillinger (Klijn
2016).
Embedsværkets opgave er endvidere at understøtte politikernes viden for at gøre dem i stand til at
træffe beslutninger og at hjælpe dem med at formulere deres mål (Svara 2006). Derudover skal de
forsyne politikerne og de eksterne aktører med flere forskellige løsningsforslag og rådgive dem med
udgangspunkt i deres faglige ekspertise. Derudover forventes det, at embedsværket stræber efter at
styrke den demokratiske proces, og at de har almenvellets interesser for øje (B. G. Peters, 2001a; Svara,
2006b). I et interaktivt perspektiv spiller administrationen en afgørende rolle i forhold til at
tilrettelægge interaktive processer, som understøtter såvel politikeres som borgeres roller. Det vil sige,
at de har ansvar for at tilrettelægge processerne, så inputtene bliver både hørt og brugt.
Ifølge Peters argumenterede Weber i sin tid for, at forskellen på embedsmænd og politikere er, at
politikere er drevet af interesser og holdninger, hvorimod embedsmændene er drevet af fakta (Peters
2001). Forskere som Peters argumenterer dog for, at dette er en forsimplet måde at anskue forholdet på.
Han mener i stedet for, at den grundlæggende forskel ligger i deres arbejdsvilkår. Hvor politikerne er
valgt for kortere perioder, er bureaukraterne i potentielt livslange stillinger. Det betyder, at politikerne
har kortere tidsperspektiver på politikudvikling, hvor embedsmændene har længere tid til at se
politikken udfolde sig. De to aktørgrupper kan endvidere være drevet af forskellige interesser. Hvor
politikerne er optagede af genvalg og af at fremme partipolitik, er embedsværket opmærksomme på at
værne om organisationens kerneværdier (Peters 2001). Forskellene på aktørernes visioner, værdier og
interesser leder i nogle tilfælde til, at administrationen ikke understøtter politikerne, hvilket rokker ved
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forestillingen om, at politikerne formelt set er højere i hierarkiet end administrationen (Svara 2006).
Uenighederne kan komme til udtryk på forskellige måder og være mere eller mindre udtalte. En af
måderne administrationen i praksis udfordrer den politiske suverænitet, er ved at trække sager i
langdrag eller argumentere for, at der ikke er præcedens for at gøre det, som politikerne efterspørger
(Peters 2001).
Der kan være flere årsager til, at embedsværket ikke adlyder politikerne. En af grundene kan være, at
embedsværket har en opfattelse af, at de kender det politiske område bedre end politikere, der måske
kun har været i embedet i en kortere periode. Administrationen kan have udviklet klare ideer og
præferencer for, hvordan området skal udvikle sig (Peters 2001). En anden årsag kan være, at politiske
visioner truer embedsværkets position og ressourcer, og at de ved ikke at adlyde kan undgå at
underminere sig selv. En tredje årsag kan være, at embedsværket ikke respekterer de politiske ledere,
fordi de udviser et svagt lederskab og har svært ved at mobilisere ressourcer og opbakning til det
pågældende område.
I det følgende går jeg i dybden med, hvilken betydning designet af interaktive processer har for,
hvilken form for interaktion der lægges op til mellem politikere og borgere.
2.4.1.2 Design af interaktive processer - den politiske interaktionstrappe
Litteraturen om interaktiv styring går ikke ind i, hvilken former for interaktive processer der skal til for
at høste potentialerne af interaktiv styring, som blev beskrevet i afsnit 2.4. Spørgsmålet er, hvad der
skal til for at skabe et ’velfungerende’ design, der understøtter det politiske lederskab, og om tætheden
af samarbejdet mellem borgere og politikere betyder et stærkere politisk lederskab (jf. afsnit 1.1).
Litteraturen om interaktiv styring beskriver interaktionsaspektet som et spørgsmål om ’gensidig
udveksling’ af viden, information, ressourcer m.m. (Torfing & Triantafillou, 2011). Denne definition er
forholdsvis bred, hvilket gør det svært at bruge den til at rangere og kategorisere forskellige former for
design af interaktioner med henblik på at belyse, hvordan de understøtter det politiske lederskab. Jeg
trækker derfor på litteraturen om politikernes repræsentative stil, fordi begrebet med fokus på
responsivitet bidrager til en operationalisering af forskellige grader af interaktion.
Jeg har derfor med udgangsgangspunkt i litteraturen om repræsentationsbegrebet samt interaktiv
styring udviklet en model, som jeg kalder den politiske interaktionstrappe. Modellen bidrager til at
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kunne rangere, hvor høj grad af interaktion designene af interaktive processer lægger op til, idet jeg
ønsker at undersøge, hvordan designet af interaktive processer påvirker politisk lederskab (jf. antagelse
2, afsnit 1.1). Det er med andre ord interessant at undersøge, om der er sammenhæng mellem
processers umiddelbare interaktionsgrad og lederskabets styrke.
For at undersøge hvad der skal til for at skabe en gensidig udveksling, trækker jeg endvidere på teori
om læringsadfærd med udgangspunkt i Van den Bossche et als artikel ’Team learning: building shared
models’ fra 2011, som bidrager med viden om, hvordan aktører lærer af hinanden. Jeg trækker
ligeledes på Lees-Marshments studie fra 2015, som peger på forskellige måder at udøve interaktiv
styring i praksis. I det følgende ses den politiske interaktionstrappe.
Figur 3: Politisk interaktionstrappe - mellem politikere og relevante aktører
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Interaktionsgrad i interaktive designs
Interaktionstrappen handler om, i hvilken udstrækning der lægges op til interaktion mellem politikere
og andre relevante aktører i interaktive processer. ’Relevante aktører’ dækker over aktører udenfor
rådhusets mure. Jo højere op ad trappen man bevæger sig, jo højere grad af interaktion lægges der op til
i designet af interaktive processer. I det følgende lægges der mest vægt på det højeste trin, fordi det
teoretisk set rummer det største læringspotentiale for aktørerne, som kan understøtte det repræsentative
politiske lederskab, hvilket uddybes nedenfor.
Det første trin på den politiske interaktionstrappe repræsenterer et design, som er præget af lav grad af
interaktion, og det trin er således inspireret af den under-responsive form for interaktion som
repræsentationslitteraturen introducerer. Dette trin repræsenterer således, hvad jeg vil betegne som den
mest simple form for interaktionsproces, ’gensidig udveksling’, hvor den offentlige initiativtager
efterspørger et input, som de eksterne aktører giver. Dette trin lægger dermed op til receptivitet, hvor
den offentlige initiativtager er modtagelig overfor input.
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Det andet trin rummer et design med en mellemhøj grad af interaktion, og er inspireret af den overresponsive form for interaktion, som repræsentationslitteraturen introducerer, idet politikerne ikke bare
efterspørger input, men også stiller sig til rådighed for at kommentere på borgernes eller andre
relevante aktørers input. Politikerne går således ud til borgere og andre relevante aktører for at få deres
input. Det vil sige, at borgerne får mulighed for at reagere på den offentlige instans’ udspil, og den
offentlige instans har mulighed for at reagere på borgernes kommentarer.
Det tredje trin er karakteriseret ved et design præget af høj grad af interaktion og er inspireret af den
balancerede form for interaktion, som repræsentationslitteraturen introducerer. Der lægges op til en
gensidig udveksling mellem de forskellige parter, som er afhængige af hinandens ressourcer for at
overkomme de problemstillinger, som processen er igangsat for at løse. På dette trin inviterer politikere
borgere og andre relevante aktører ind i politikudvikling. Dette trin er endvidere kendetegnet ved, at
dialogen mellem parterne har potentiale til at ændre status quo og at berige de involverede parter. For at
ændre status quo forudsætter det dog, ifølge Van der Bossche m.fl., at aktørerne påtager sig en ’lærende
adfærd’, hvilket designet skal understøtte. Det er således ikke nok, at aktørerne forstår hinandens
holdninger og meninger. De skal derimod gøre brug af dem og bygge ovenpå dem (van den Bossche et
al. 2011). De argumenter således for, at komplekse problemer kan overkommes ved, at aktørerne
bringer forskelligartede perspektiver i spil. Van der Bossche m.fl. peger på ni parametre, som er
nødvendige for at realisere dette potentiale (van den Bossche et al. 2011). De ni punkter har jeg
sammenfattet til en idealtypisk definition af det, repræsentationsteorien beskriver som dynamisk dialog:
Udveksling af relevante ideer og information mellem parter som lytter, anerkender og responderer på
hinandens input ved at stille kritiske spørgsmål, diskutere forskellige synspunkter samt at forklare og
retfærdiggøre handlinger og beslutninger undervejs i processen. Dynamisk dialog er udgangspunktet
for en lærende adfærd, som kan være svær at realisere i en kontekst, hvor der er forskellige interesser
på spil. Interaktive styringsprocesser skal således ikke forveksles med ikke at være uden
interessekonflikter og magtkampe (Sørensen 2013). Det skyldes, at selvom aktørerne i interaktive
processer i udgangspunktet er lige qua den horisontale tilgang, så kommer aktørerne til processerne
med forskellige ressourcer, som kan gøre dem til mere eller mindre magtfulde spillere (Kickert et al.
1997).
Med afsæt i præsentationen af, hvad interaktiv styring er, hvordan interaktive processer kan metastyres
og processer designes, vil jeg i det følgende fokusere på, hvordan interaktive processer påvirker styrken
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af politisk lederskab. Derfor kobler jeg i det følgende de tre overordnede teorifelter som handler om
politisk lederskab, repræsentation samt interaktiv styring.

2.4.2 Styrken af politisk lederskab i interaktive processer
Som afsnit 2.4 beskriver, har interaktiv styring potentiale til at understøtte de tre overordnede politiske
funktioner, som blev introduceret i afsnit 2.1.1. For det første kommer politikere tættere på aktører,
som har viden om de problemstillinger, som de står overfor at skulle løse. Det betyder, at de eksterne
aktører kan bidrage til, at politikere konstruerer passende problemdiagnoser (Koppenjan et al. 2011b;
Røiseland & Vabo 2016). For det andet kan politikere få en bedre forståelse for de eksterne aktørers
behov, bekymringer og ønsker. Det betyder, at politikere bedre kan sætte retning for, hvordan
problemstillingerne skal løses. Samspillet med borgerne og andre relevante aktører kan endvidere
bidrage til at mindske distancen mellem politikere og borgere, hvilket forankrer beslutningerne i
samfundet ved at engagere relevante aktører (Edelenbos et al. 2010). For det tredje inviterer politikere
borgerne ind i politik-udviklingsprocessen, hvilket betyder, at de har mulighed for at aktivere deres
ressourcer og initiere samarbejder, som kan være med til at overkomme problemstillingerne. Ifølge
Torfing, Pierre, Peters og Sørensen er det særlige ved at bringe borgerne tættere på politikudviklingen
endvidere, at politikere ikke bærer ansvaret egenhændigt. Borgernes ansvar stiger således tilsvarende
deres indflydelse (Torfing et al. 2012). Det kan dog diskuteres, om borgerne er interesserede i at bære
det ansvar, som er forbundet med at politikudvikle, hvis det ikke går som tiltænkt.
Det er ikke uproblematisk for politiske ledere at indgå i interaktiv styring. Det kan være forbundet med
risiko for politikerne at komme med udmeldinger i interaktive processer, som de senere kan blive gjort
ansvarlige for. For at interaktiv styring kan virke som ønsket, skal der være plads til, at politikere kan
dele deres ideer og tanker, uden at deres udmeldinger bliver set som bindende i processerne (Sørensen
& Torfing 2013). Hvor fx Tucker argumenterer for, at politikeres overordnede opgave er at være
retningsangivende for, hvordan samfundet skal udvikle sig, så argumenterer Hartley for, at det kan
være svært at sætte retning på grund af deres repræsentative mandat. Det skyldes, at der hurtigt opstår
oppositioner, som politikere må forholde sig til, og som i sidste ende kan fratage dem deres mandat.
Denne problematik gør sig særligt gældende i interaktive arenaer, hvor politikere er i dialog med
omverdenen (Hartley & Bennington 2011). Interaktionen mellem forskellige aktører skaber, som
tidligere nævnt, strategisk usikkerhed, fordi de sammen skal blive enige om en problemdiagnose og
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løsning, og for politikerne skaber interaktionen et kontroltab, som medfører utryghed (Van Bueren et
al. 2003). Håndtering af det repræsentative mandat spiller altså en rolle med hensyn til, hvorvidt det
politiske lederskab styrkes i interaktive processer. Interaktiv styring har i teorien potentiale til at styrke
det politiske lederskab, men der findes i litteraturen ingen metode til at måle, hvorvidt dette holder stik.
Derfor har jeg på baggrund af de tre præsenterede litteraturer udviklet en model til at analysere,
hvordan håndtering af det repræsentative mandat i interaktive processer påvirker det politiske
lederskab. I modellen arbejdes med dikotomien stærkt/svagt politisk lederskab. Denne dikotomi er,
ifølge Masciulli, Molchanov og Knight (2009) udviklet af Karl Deutch, som definerer ledelse som
værende stærkt eller svagt, afhængigt af hvor meget magt lederen har. En leder med stor magt til at
handle anskues således som en stærk leder og omvendt (Deutsch 1978). Selvom afhandlingen trækker
på dikotomien stærk/svag, så adskiller den sig fra Deutch’ oprindelige definition ved at argumentere
for, at styrken af politisk lederskab i interaktive processer ikke afhænger af magt, men derimod af
hvorvidt den politiske leder formår at skabe og indgå i interaktion med relevante aktører på en måde,
som understøtter deres funktioner, som giver dem legitimitet og handlekraft. Modellen ses nedenfor.
Figur 4: Styrken af politisk lederskab afhænger af responsivitet
Stærkt politisk lederskab

Svagt politisk lederskab

Under-responsiv
’Suveræn beslutningstager’

Balanceret
’Dynamisk leder’

Over-responsiv
‘Delegeret’

Læring
Accept
Autonomi
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Modellen illustrerer, at der er behov for en ny repræsentationsrolle i interaktive processer. Hvis
politikere enten håndterer deres repræsentative rolle som ’den suveræne beslutningstager’ eller
’delegeret’ i interaktive processer, så resulterer det i et svagt politisk lederskab, hvor politikere vil have
svært ved at influere udviklingen af udfordringer i samfundet. For at undersøge styrken af det
repræsentative politiske lederskab tager jeg udgangspunkt i de tre aspekter, som jeg kalder ’læring’
’accept’ og ’autonomi’, som er inspireret af henholdsvis input-, throughput- og output-aspekterne af
legitimitet, som blev præsenteret i afsnit 2.3.1.
Læring refererer til, i hvilken udstrækning politikerne igennem interaktive processer er i dialog med
relevante aktører, der bliver hørt, og som kvalificerer deres politiske funktioner gennem input i forhold
til at konstruere problemdiagnoser og finde løsningsmuligheder.
Accept refererer til, i hvilken udstrækning politikerne i forbindelse med mobilisering af opbakning i de
interaktive processer formår at skabe tilslutning blandt deltagerne ved at skabe en transparent proces,
hvor deltagerne forstår og bakker op om politikernes beslutninger og holdninger.
Autonomi refererer til, i hvilken udstrækning politikerne har magt til at handle på baggrund af dialogen
i de interaktive processer.
Styrken af det politiske lederskab afhænger således af, hvordan politikerne håndterer de tre
overordnede aspekter. Alle tre aspekter er nødvendige betingelser for, at det politiske lederskab styrkes,
og de er således nødt til at være til stede på samme tid. Det skyldes, at læring er en nødvendig
betingelse for, at politikerne kan konstruere passende problemer og diagnoser. Det er dog ikke nok at
have opbygget viden gennem dialog, hvis politikerne ikke kan omsætte resultaterne i praksis. Derfor er
det nødvendigt, at politikerne skaber en transparent proces, hvor de gennem dialog får forklaret og
retfærdiggjort deres handlinger, så der er accept omkring dem blandt deltagerne. Det er dog ikke nok,
at de politiske ledere opnår læring og accept, de er også nødt til at besidde autonomi, som kan gøre det
muligt at forankre beslutningen institutionelt og handle på samfundets udfordringer.
I det følgende opsummerer tabel 1, hvordan de tre figurer 2, 3 og 4, som repræsenterer de tre
litteraturer i teorikapitlet, hænger sammen.
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Tabel 1: Teoretisk sammenhæng mellem figur 2, 3 og 4
Design - politiske
interaktionstrappe
Receptivitet
Reaktivitet
Reciprocitet

Håndtering af
Styrken af politisk lederskab
repræsentativ rolle
Suveræn beslutningstager Lav: Læring - Accept - Autonomi
Delegeret
Lav: Læring - Accept + Autonomi
Dynamisk leder
Høj: Læring + Accept + Autonomi

+
+

Det første trin på den politiske interaktionstrappe giver, som nævnt i afsnit 2.4.1.2, et design som
understøtter den laveste grad af interaktion mellem den offentlige instans og borgere. Derfor formoder
jeg på baggrund af den gennemgåede teori, at politiske ledere i sådanne processer vil indtage rollen
som suveræn beslutningstager, som træffer egenhændige beslutninger uden at gå i dialog med borgere
eller andre relevante aktører. Håndteringen af den repræsentative rolle som suveræn beslutningstager
giver høj grad af autonomi til at træffe beslutninger, men lav grad af læring, fordi processen ikke
understøtter, at vedkommende indtager en læringsadfærd og en lav grad af accept fra deltagerne i
processen, fordi beslutninger og handlinger ikke er gennemsigtige for borgere på grund af den lave
interaktionsgrad. Det betyder endvidere, at politikerne kommer til at give de involverede aktører
indtryk af at kunne influere beslutninger ved at foregive at lytte, og det betyder, at de involverede
aktører får forventninger og forhåbninger til udfaldet af processerne (Edelenbos & van Meerkerk
2016). Det betyder samlet set, at det politiske lederskab er relativt svagt, fordi designet af processen for
det første ikke understøtter interaktion, og fordi det for det andet får politikeren til at håndtere sin
repræsentative rolle ved at agere suveræn beslutningstager i en interaktiv kontekst.
Det andet trin på den politiske interaktionstrappe giver et design, som understøtter en mellemhøj grad
af interaktion mellem den offentlige instans og relevante aktører. Dette trin lægger op til en
repræsentativ rollehåndtering som delegeret, fordi der lægges op til en højere grad af interaktion, som
er en forudsætning for at kunne agere som delegeret. Den delegerede vil indgå i højere grad af
interaktion med omgivelserne, fordi vedkommende fungerer som et medie for deres holdninger til,
hvad der skal ske. Ved at indtage denne rolle i en interaktiv proces, vil der være lav grad af autonomi,
fordi vedkommende underminerer egen rolle ved at fungere som et medie for de involverede aktører.
Der vil også være lav grad af læring mellem parterne, fordi der ikke er en gensidig udveksling gennem
dialog. Der vil til gengæld være høj grad af accept, fordi den delegerede handler i overensstemmelse
med aktørernes ønsker. Samlet set resulterer denne rollehåndtering i interaktive processer i et svagt
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politisk lederskab. Denne repræsentative rollehåndtering udfordrer endvidere det repræsentative
demokrati, fordi den giver en række aktører uden egentligt mandat en direkte stemme ind i politiske
beslutningsprocesser.
Det tredje trin på den politiske interaktionstrappe lægger op til et design, som understøtter høj grad af
interaktion. Det lægger op til en rollehåndtering svarende til den dynamiske leder, som indtager en
lærende adfærd i dialogen med omgivelserne. Ved at indtage denne rolle i en interaktiv proces vil der
være en mellemhøj grad af autonomi, fordi lederen på den ene side værner om sit repræsentative
mandat og retten til at træffe beslutninger på vegne af befolkningen, men at der er en anerkendelse af,
at disse beslutninger må træffes baseret på input fra andre aktører. Når politikere indtager rollen som
dynamisk leder, er der derfor teoretisk set mulighed for høj grad af læring, fordi de gennem dialog med
deltagerne får kvalificeret de problemstillinger, som de arbejder med. Politikerne kan opnå deltagernes
accept ved at skabe en dialog, hvor begge parter forklarer og retfærdiggør deres holdninger (Klijn
2011). Ved at indtage rollen som interaktiv leder i en interaktiv proces er alle tre aspekter tilstede, og
det betyder samlet set, at det politiske lederskab styrkes.

2.4.3 Opsummering
Det er således ikke kun politikernes håndtering af repræsentationsopgaven, som antages at have
betydning for deres politiske lederskab i interaktive processer. Det antages også, at designet af de
politiske processer påvirker, hvordan politikerne kan udøve deres politiske lederskab. Styrken af det
politiske lederskab i interaktive processer måles ved at vurdere, i hvor høj grad politikerne formår at
opnå læring, accept og autonomi i udøvelsen af deres politiske funktioner, som de varetager i de
interaktive politiske processer.
I modellen nedenfor har jeg samlet afhandlingens teoretiske hovedbegreber for antagelse 2 og 3, som
trækker på de tre hovedlitteraturer om politisk lederskab, repræsentation og interaktiv styring, som er
præsenteret ovenfor.
Figur 5: Analyseramme for antagelse 2 og 3

Design af interaktive
processer
Metastyring
Politisk interaktionstrappe

Politikeres håndtering af den
repræsentative rolle som:
suveræn beslutningstager, dynamisk
leder eller delegeret
i forbindelse med udøvelse af
politiske funktioner i interaktive
processer

Styrke af politisk
lederskab?
Stærk/svag
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Med afsæt i gennemgangen af de tre teoriafsnit vil jeg i det følgende beskrive den samlede
analyseramme samt operationalisering af de teoretiske begreber. Derudover vil jeg beskrive mere
indgående, hvordan begreberne operationaliseres, og hvordan analyserne af de respektive empiriske
cases struktureres.

2.5 Samlet analyseramme og operationalisering
Jeg er nu i stand til at undersøge det overordnede forskningsspørgsmål med udgangspunkt i den
teoretiske ramme. Det vil jeg gøre ved først at analysere hver enkelt kommune for derefter at
sammenligne de tre case-kommuner i et komparativt perspektiv. I det følgende vil jeg vise, hvordan
analyserne er struktureret efter de tre antagelser og undersøgelsesspørgsmål præsenteret i afsnit 1.1.
Efterfølgende viser jeg i tabel 2, hvordan de teoretiske begreber er operationaliseret for de respektive
undersøgelsesspørgsmål og antagelser.
Analyserne af de tre cases er opdelt i tre overordnede dele.
I første del analyser jeg spørgsmålet: Hvordan arbejder kommunen med inddragelse af relevante
aktører? Det gør jeg for at skabe forståelse af den kontekstuelle ramme, som politikerne indgår i, samt
hvilken form for samspil med borgere og andre relevante aktører, de søger at fremme. Analysen tager
udgangspunkt i teorien om interaktiv styring præsenteret i afsnit 2.4. Undersøgelsen tager afsæt i
styringsmæssige dokumenter fra de respektive kommuner, som sætter fokus på deres visioner for,
hvordan kommunerne vil samarbejde med borgerne.
I anden del analyser jeg spørgsmålet: Hvem interagerer politikerne med uformelt i forbindelse med
deres politiske lederskab? Det gør jeg, fordi det bidrager med viden om, hvem de selv går til for at
styrke deres politiske lederskab, når det ikke er dem pålagt. Dette spørgsmål belyser således
afhandlingens første antagelse, som er, at formelle interaktive processer har betydning for styrken af
det politiske lederskab (jf. afsnit 1.1). Jeg trækker på distinktionen mellem homogene og heterogene
netværk for at belyse politikernes netværk, samt på Leifields begreb om transaktionsomkostningsorientering, som blev præsenteret i afsnit 2.2.1. Denne del af undersøgelsen bygger på en deskriptiv
social netværks-spørgeskemaundersøgelse, der spørger ind til, hvem politikerne interagerer med i
forbindelse med de respektive funktioner knyttet til deres lederskab, som blev præsenteret i afsnit 2.2.1.
I kapitel 3 beskrives undersøgelsen mere indgående.
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Jeg fokuserer i tredje del af analysen på de indlejrede cases i de respektive kommuner. De to indlejrede
cases behandles separat. Først analyserer jeg planstrategien, og derefter analyserer jeg ad-hocudvalgene. Analyserne af de to indlejrede cases tager udgangspunkt i de samme spørgsmål, som
præsenteres nedenfor.
Det første spørgsmål som belyses i forhold til de indlejrede cases er: Hvordan er processen designet,
framet og faciliteret? Jeg trækker på ledelsesværktøjerne i begrebet metastyring for at besvare dette
spørgsmål, som blev præsenteret i afsnit 2.4.1. Jeg undersøger dette ved empirisk at fokusere på
interviews og styringsdokumenter. Derefter besvares andet spørgsmål, som er: Hvor høj grad af
interaktion lægger designet af processen op til mellem politikere og andre relevante aktører? Jeg
besvarer dette spørgsmål ved at undersøge, hvilken grad af interaktion designet af processen lægger op
til. Formålet med at kategorisere processerne i forhold til den politiske interaktionstrappe (figur 3,
afsnit 2.4.1.2) er at undersøge, om designet af processen har betydning for, hvordan politikernes
funktioner understøttes. Dette spørgsmål undersøges ved at fokusere på styringsdokumenter samt
interviews.
Jeg undersøger herefter tredje spørgsmål, som er: Hvordan håndterer politikerne deres repræsentative
rolle i interaktive processer? Jeg undersøger, hvordan politikerne håndterer deres repræsentative rolle
med udgangspunkt i figur 2 om repræsentationsstile, som blev præsenteret i afsnit 2.3.2. Empirisk
ligger fokus på interviews og observationer, som giver indsigt i, hvordan politikerne forholder sig til
deres mandat i mødet med borgerne og andre relevante aktører. Det tredje spørgsmål er: Styrkes det
politiske lederskab, når politiske ledere deltager i de interaktive processer? Dette spørgsmål besvares
teoretisk med udgangspunkt i figur 4, som peger på, hvilken betydning rollehåndteringen har for det
politiske lederskab, og empirisk med udgangspunkt i analysen af de foregående spørgsmål.
Med udgangspunkt i analyserne af de respektive kommuner, sammenligner jeg i fjerde del resultaterne
med henblik på at finde forskelle og uligheder. I det følgende ses den samlede analyseramme, som
opsummerer den struktur, som er gennemgået ovenfor.
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Tabel 2: Analysestruktur samt operationalisering af begreber
UNDERSØGELSESTEORETISKE
SPØRGSMÅL
BEGREBER
DEL 1: Beskrivelse af kommuners inddragelsesstrategier
1. Hvordan arbejder
Interaktiv styring
kommunerne med inddragelse
af relevante aktører?
DEL 2: Antagelse 1: Netværksanalyse
For alle
2. Hvem
Transaktionsomkostning
tre
interagerer
funktioner politikerne med
uformelt i
forbindelse med
Homogene netværk
deres politiske
lederskab?
Internt heterogene
netværk

OPERATIONALISERING

EMPIRISK
ENHED

Formalisering af
kommunernes
inddragelsesstrategier

Dokumentanalyse
Observationer
Interviews

Politikere tager kontakt til
aktører, som de kender i
forvejen for at spare
transaktionsomkostninger
Politikere går til andre
politikere
Politikere går til andre aktører
indenfor rådhusets mure, som
ikke ligner dem selv.
Eksternt heterogene
Politikere får henvendelser
netværk
fra eller går til aktører
udenfor rådhusets mure, som
ikke ligner dem selv.
DEL 3: Antagelse 2 og 3: Undersøgelse af først planstrategi og derefter ad-hoc-udvalg
For alle
3. Hvordan er
Metastyring:
tre
processerne
funktioner designet, framet og Hands-on
Den offentlige instans
faciliteret?
forsøger at kontrollere
processen ved at styre den
direkte
Hands-off
Den offentlige instans
forsøger at kontrollere
processen ved at styre den
indirekte
4. Hvor høj grad af Politisk
interaktion lægger interaktionstrappe:
processer op til
1. Receptivitet
Den offentlige instans er
mellem politikere
interesseret i at få input på
og andre relevante
proces fra eksterne aktører
aktører
2. Reaktivitet
Den offentlige instans er
interesseret i at få input på
proces og kommunikerer med
eksterne aktører
3. Reciprocitet
Den offentlige instans

Deskriptiv
social
netværks
analyse

Dokumentanalyse
Interviews
Observationer

Dokumentanalyse
Interviews
Observationer
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initierer samarbejde med
eksterne aktører, som bygger
på dynamisk dialog og ønsket
om gensidig læring
5. Hvordan
håndterer
politikerne deres
repræsentative
rolle i interaktive
processer?

Tre
fortolkningsmuligheder
af repræsentativ rolle:
1. Suveræn
beslutningstager

2. Dynamisk leder

3. Delegeret

6. Styrkes det
politiske lederskab,
når politiske ledere
deltager i
interaktive de
processer?

Interviews
Observationer
Politikerne forholder sig
passivt i mødet med borgerne
og træffer egenhændige
beslutninger
Politikerne går i gensidig
dialog med eksterne aktører
undervejs med fokus på at
lære i de interaktive processer
og træffer egne beslutning på
baggrund af dialogen
Politikerne ser det som sin
opgave at realisere borgernes
ønsker uden selv at søge
indflydelse på beslutningen

Styrken af
repræsentativt politisk
lederskab afhænger af,
at alle tre forhold er til
stede:
1. Læring

Interviews
Observationer

Politikerne opnår
kvalificerede input i
processen som understøtter
deres politiske funktioner
2. Accept
Politikerne opnår tilslutning
blandt deltagerne ved at
skabe en transparent proces,
hvor deltagerne forstår og
bakker op om politikernes
beslutninger og holdninger.
3. Autonomi
Politikerne opnår magt til at
handle på baggrund af
dialogen i de interaktive
processer.
DEL 4: Komparativ analyse af mønstre på tværs af del 1, 2 og 3 for at belyse forholdet mellem antagelse 2
og 3
I det følgende kapitel præsenteres afhandlingens metodiske overvejelser.
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Kapitel 3: Forskningsdesign og metode
3.1 Indledning
I dette kapitel udfoldes de metodiske refleksioner omkring afhandlingens forskningsdesign og metode.
Jeg starter med at præsentere forskningsdesignet, som er et komparativt casestudie. Derefter
præsenterer jeg først valget af overordnede cases og derefter indlejrede cases. Jeg beskriver herefter,
hvordan jeg trækker på og kombinerer forskellige metoder til at besvare afhandlingens
undersøgelsesspørgsmål. Med afsæt i denne præsentation går jeg herefter i dybden med at beskrive,
hvordan jeg har anvendt dokumentanalyse, observationsstudier samt interviews, og efterfølgende
hvordan jeg har behandlet disse data. Derefter beskriver jeg, hvordan jeg har udarbejdet og bearbejdet
en deskriptiv social netværksanalyse, som giver indblik i politikernes netværksaktiviteter.
Afslutningsvis præsenteres de etiske overvejelser der har været gjort i forbindelse med at udarbejde
afhandlingen.

3.2 Komparativt casestudie
I det følgende vil jeg beskrive de metodiske overvejelser, der ligger bag caseudvælgelsen. Først
beskriver jeg, hvordan jeg har udvalgt tre overordnede cases, som er Fredensborg Kommune,
Hedensted Kommune og Holbæk Kommune. Derefter gennemgår jeg, hvordan jeg har udvalgt seks
indlejrede cases efter et most-similar-system-design. De tre overordnede cases skal anskues som en
kontekstuel ramme, hvori de seks indlejrede cases udfolder sig. Det er således de seks indlejrede cases,
der lægges primær vægt på i analyserne, idet de repræsenterer konkrete eksempler på interaktive
processer. Dette skyldes, at interessen i studiet er at afdække, hvordan sådanne processer påvirker
styrken af det politiske lederskab.
For at besvare forskningsspørgsmålet har jeg valgt at tilrettelægge undersøgelsen som et komparativt
casestudie. Komparative casestudier har til formål at sammenligne forskelle og ligheder mellem de
forskellige enheder for dermed at styrke validiteten af resultaterne og sandsynligøre, at de er generiske
(Seawright & Gerring 2008). Fordelen ved komparative casestudier er, at designet kan bidrage til at
isolere de faktorer, som ønskes undersøgt. I dette studie er der fokus på, hvordan interaktive processer
påvirker styrken af det politiske lederskab. Komparative studier er særligt velegnede til at undersøge
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hypoteser (Lijphart 1975). Forskningsdesignet er således deduktivt, hvilket kommer til udtryk ved, at
afhandlingen søger at belyse tre arbejdshypoteser (jf. kapitel 1).

3.2.1 Valg af casekommuner
Ifølge Burnham et al. (2008) er det afgørende i selektion af cases i komparative studier, at casene ikke
er ekstreme. De skal derimod være nogenlunde repræsentative for populationen for at minimere fejlvarians. Jeg har derfor udvalgt tre danske kommuner, Holbæk, Hedensted og Fredensborg, på baggrund
af, at de ved indgåelsen af aftalen om ph.d.-projektet udviste ambitioner om at inddrage borgere og
andre aktører i politikudvikling som et led i at styrke lokalpolitikernes lederskab. De tre kommuner
giver således sandsynligvis gode betingelser for at undersøge, hvordan interaktive processer påvirker
styrken af det politiske lederskab, da de tre kommuner har ambitioner om at udvikle politik i samspil
med borgerne, om end på forskellige måder. I det følgende beskriver jeg kort, hvordan kommunerne
har sat interaktiv styring på dagsordenen.
I Fredensborg Kommune udviklede de i 2013 en ny medborgerskabspolitik, der fastslog, at
udviklingen af politik er en opgave, der skal ske i samarbejde mellem relevante aktører. Interaktiv
styring er dermed slået igennem i den måde, hvorpå Fredensborg Kommune har organiseret nogle af
deres politiske processer (Fredensborg Kommune 2012).
I Hedensted Kommune kommer fokus på inddragelse af borgere blandt andet til udtryk i strategien
’Arbejdsgrundlag 2014’, hvor de lægger vægt på, at politikudvikling skal ske i samspil med borgerne,
som skal være aktive medspillere i forhold til at definere og udvikle velfærden i kommunen (Hedensted
Kommune 2013).
I Holbæk Kommune vedtog byrådet i 2013 ’Holbæk i fællesskab’, som var en videreudvikling af
strategien ’Der er noget vi kan, og der er noget vi vil’, som satte fokus på at styrke den politiske ledelse
gennem inddragelse af lokalsamfundet. Det har kommunen blandt andet gjort ved at udvikle nye
udvalgsformer og arbejdsgrupper (Holbæk Kommune 2014c).
Det er ikke usædvanlige ambitioner i danske kommuner at ville inddrage borgere i politikudvikling.
Danske forskere peger på, at hensynet til inddragelse i politikudvikling er stort i danske kommuner
(Torfing & Triantafillou 2013; Kjær & Opstrup 2016). Kommunerne kan dermed i udgangspunktet
anskues som repræsentative cases med hensyn til inddragelse af borgere i politikudvikling, idet Torfing
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og Sørensen peger på, at ”Many municipalities have taken initiative to strengthen the political
communication with the local citizens and to enhance the use of traditional forms of citizen
participation through consultations, hearings and town-hall meeting. About half of the municipalities
have established one or more so-called § 17.4 Committees that are thematic ad hoc committees of the
same kind as the Task Committees” (Sørensen & Torfing 2017, p.15). De tre casekommuner er således
eksempler på kommuner, som også har arbejdet på at styrke kommunikationen mellem politikere og
borgere. I det følgende vil jeg beskrive, hvordan jeg har valgt de indlejrede cases.

3.2.2 Seks indlejrede cases
For at undersøge hvordan interaktive processer påvirker styrken af det politiske lederskab, udvælger jeg
en række indlejrede cases i de tre kommuner, som er genstand for yderligere analyse. Indlejrede cases
er ifølge Yin under-enheder i en holistisk sammenhæng (Yin 2003). De indlejrede cases giver et indblik
i, hvordan kommunerne i konkrete situationer arbejder med interaktiv styring. Jeg har, som beskrevet
ovenfor, valgt at tage udgangspunkt i et most-similar-system-design. Formålet med dette design er at
kunne konkludere, hvordan den forklarende variabel påvirker udfaldet. I dette studie betyder det,
hvordan interaktive processer (x) påvirker styrken af det politiske lederskab (y). Som Burnham et al.
(2008) pointerer, er det dog umuligt fuldstændigt at udelukke, at andre faktorer ikke influerer udfaldet.
Ved at benytte most-similar-system-design-metoden kan det dog sluttes, at de øvrige faktorer spiller en
minimal rolle, fordi de dermed også vil gøre sig gældende i de andre cases (Burnham et al. 2008). I
most-similar-system-design-metoden udvælges casene ud fra to faktorer: 1) udvalgte
baggrundsvariable skal være ens, og 2) den eller de forklarende variable (x) udvælges på baggrund af
maksimal varians. I det følgende uddyber jeg, hvordan disse to faktorer kommer til udtryk i valget af de
indlejrede cases.
Idet interaktiv styring antager forskellige former (jf. kapitel 1), har jeg valgt at undersøge to forskellige
interaktive processer i hver kommune. De interaktive processer har dog samme karakteristika på tværs
af de tre kommuner, hvilket gør det muligt at holde de udvalgte baggrundsvariable konstante. Den
første type case, som jeg undersøger i alle tre kommuner, er den obligatoriske planstrategi, som
kommunerne er forpligtede til at udarbejde hvert fjerde år. Planstrategien er kommunalbestyrelsens
program for udvikling af kommunen. Planstrategierne udarbejdes ifølge Miljøministeriet og
Landsskabsstyrelsen ofte i tæt samspil med borgere, og de er derfor et godt eksempel på en proces, som
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indeholder elementer af interaktiv styring (Miljøministeriet & Landskabsstyrelsen 2008). Den anden
type case, som jeg undersøger i alle tre kommuner, er de såkaldte § 17 stk. 4-udvalg. Disse
tidsbegrænsede ad-hoc-udvalg nedsættes typisk for at løse presserende udfordringer i samfundet og
giver mulighed for et tæt samarbejde mellem politikere, borgere og andre relevante aktører. § 17 stk. 4udvalg lægger i udgangspunktet op til høj grad af interaktion mellem politikere og borgere, fordi
borgere inviteres tæt ind i politikudviklingsprocessen. De to typer cases lægger således op til to
forskellige typer interaktioner med borgere.
Selvom casene i udgangspunktet er ens, går kommunerne meget forskelligt til designet af processerne,
som det kan ses i tabellen nedenfor. Casene har således maksimal varians på den forklarende variabel,
dvs. designene lægger op til meget forskellige former for inddragelse af borgere og andre relevante
aktører. Der lægges således umiddelbart op til tættere interaktion i nogle cases end i andre. Hvor høj
grad af interaktion casene reelt lægger op til undersøges i de respektive cases med henblik på at belyse,
hvilken betydning nærheden til borgerne har for, hvordan styrken af det politiske lederskab påvirkes.
Tabel 3: Caseudvælgelse af indlejrede cases
Cases Hedensted Kommune
Indlejrede cases
Planstrategi
Maksimal varians på
design af proces
Ad-hoc-udvalg
Maksimal varians på
design af proces

Holbæk Kommune

Fredensborg Kommune

Høring

Plan- og
udviklingsstrategi
Borgerinitieret møde

Temagruppe om
flygtninge
Mulighed for inddragelse
af borgere

Omstillingsgruppe om
kollektiv trafik
Bredt sammensat
aktørgruppe

Fremtidens Fredensborg
Kommune
Borgermøder med speeddating
Udvalg om boligsociale
indsatser
Eksterne repræsentanter

Planstrategi

Den maksimale varians på den uafhængige variabel bidrager til at styrke den analytiske
generaliserbarhed af studiet, hvilket betyder, at de mønstre, der tegner sig på tværs af de seks indlejrede
cases, med stor sandsynlighed også vil gøre sig gældende i andre cases med lignende betingelser.
Konklusionerne i afhandlingen vil dermed ikke kunne anskues som almengyldige konklusioner, der
kan generaliseres statistisk. De kan derimod bruges som diskussionspunkter for andre kommuner, som
ønsker at arbejde med lignende designs af interaktive processer (Yin 2009; Justesen & Mik-Meyer
2010).
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3.3 Indsamling og anvendelse af data
I det følgende beskriver jeg, hvordan forskellige metoder kombineres for at besvare
forskningsspørgsmålet. Casestudiet er kendetegnet ved at være en tilgang til undersøgelsen af et
fænomen, der bygger på forskellige metoder, og i dette studie gøres brug af interviews,
dokumentstudier, observationer og en deskriptiv social netværksundersøgelse. Undersøgelsen trækker
dermed på både kvalitative og kvantitative metoder, men med hovedvægt på det kvalitative perspektiv.
Som jeg beskrev i tabel 2 afsnit 2.5, anvendes de forskellige metoder for at besvare de respektive
undersøgelsesspørgsmål, og jeg vil kort beskrive nedenfor, hvordan metoderne spiller sammen.
Dokumentanalysen bidrager til at skabe indsigt i, hvordan kommunerne på et generelt strategisk plan
forholder sig til inddragelse af borgere og andre relevante aktører i politikudvikling
(undersøgelsesspørgsmål 1). Den deskriptive sociale netværksundersøgelse anvendes til at belyse,
hvem politikerne interagerer med, og om de selv formår at skabe sig et bredt netværk, som kan
understøtte deres ledelsesfunktioner (undersøgelsesspørgsmål 2). Disse to undersøgelsesspørgsmål
bidrager således til at belyse de tre kommuner på et overordnet og generelt plan, hvor de resterende
undersøgelsesspørgsmål belyser de indlejrede cases, som jeg beskriver nedenfor.
Dokumentanalysen bidrager til at belyse de strategiske og planlægningsmæssige tanker, der ligger bag
de seks indlejrede cases. Det vil sige, hvordan de interaktive processer er designet, og hvor høj grad af
interaktion de lægger op til mellem politikere og andre relevante aktører (undersøgelsesspørgsmål 3 og
4). Indsigterne fra dokumentanalysen trianguleres med data fra observationer og interviews (Creswell
2009). Interviewene og observationerne bidrager til at anskueliggøre, hvordan politikere og
embedsmænd italesætter formålet med de indlejrede cases og inddragelse af eksterne aktører.
Trianguleringen er således med til at belyse, om der er overensstemmelse mellem de nedskrevne
strategiske tanker, og hvordan politikere og embedsmænd fortolker og udøver disse i praksis.
Interviewene og observationerne trianguleres endvidere for at få indblik i, hvordan politikerne
håndterer deres repræsentative rolle i de interaktive processer, og hvordan deres politiske lederskab
påvirkes i deltagelsen i de interaktive processer (undersøgelsesspørgsmål 5 og 6). Hvor interviewene er
med til at belyse politikernes forestillinger om deres rollehåndtering, så belyser observationerne deres
handlinger. Interviewene er foretaget efter observationerne, hvilket er med til at belyse politikernes
overvejelser om deres handlinger. Studiet bygger altså med andre ord på en tilgang, hvor forskellige
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metoder og datakilder kombineres og trianguleres for at få et dybdegående indblik i, hvordan politikere
udøver deres rolle i en interaktiv kontekst, og hvordan det påvirker deres lederskab. Denne tilgang kan
således være med til at understøtte og styrke validiteten i konklusionerne, fordi de hver især bidrager
med at afdække forskellige dele af politikeres rolleudøvelse (Teddlie & Tashakkori 2011). Tabellen
nedenfor giver et samlet overblik over afhandlingens datamateriale.
Tabel 4: Afhandlingens samlede datamateriale
Datatype
Dokumenter
Observationer
Interviews
Spørgeskemaundersøgelse
af politikernes netværk

Fredensborg
5
13
17
18/27 (66,67 %)

Hedensted
5
12
10
23/27 (85,2 %)

Holbæk
11
10
11
25/31 (80,6 %)

I alt
21
35
38
66 /85 (77,49 %)

Metoderne supplerer og understøtter hinanden ved at skabe indsigt i fænomenet, når andre metoder
kommer til kort (Creswell 2009). Jeg har i afhandlingen efterstræbt en så systematisk og ensartet
tilgang som muligt til indsamling, bearbejdning og afrapportering af data i alle tre kommuner, som er et
af Yins kvalitetskriterier (Yin 2003). Det betyder, at det er de samme undersøgelsesspørgsmål, jeg
søger at afdække i de tre kommuner i dokumentanalyserne, observationerne, interviewene og
spørgeskemaundersøgelsen, hvilket er med til at sikre, at casene kan sammenlignes. Nedenfor
beskrives det, hvordan metoderne er bragt i spil i forhold til hinanden i dataindsamlingsprocessen.
Figur 6: Dataindsamlingsprocessen

Fase 1

• Dokumenter indsamles med henblik på at skabe overblik over de respektive
kommuner med fokus på arbejdsformer, karakeristika og udfordringer
• Indledende interviews med politikere og embedsmænd for at få skabt kontakt til feltet
og udvælge indlejrede cases

Fase 2

• Løbende indsamling af relevante dokumenter om indlejrede cases
• Observationsstudier af indlejrede cases
• Social netværksanalyse - spørgeskemaundersøgelse

Fase 3

• Interviews med politikere og enkelte embedsmænd efter afslutning på politiske
processer i indlejrede cases
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Dataindsamlingen er foregået i perioden fra februar 2015 til juni 2016. I praksis er dataindsamlingen
ikke foregået helt så stringent, som ovenstående figur indikerer, men har mere været udtryk for en
iterativ proces, hvor jeg i enkelte tilfælde har afveget fra de opstillede faser, hvilket jeg kommer ind på
i afsnit 3.3.3. I det følgende beskrives de anvendte metoder mere dybdegående.

3.3.1 Dokumentstudier
Som en del af det empiriske datamateriale har jeg indsamlet policy-dokumenter, som for det første
belyser, hvordan kommunerne strategisk arbejder med inddragelse af borgere og andre relevante
aktører, og for det andet hvilke strategiske tanker, der ligger bag de indlejrede interaktive cases. Policydokumenterne bidrager i afhandlingen med baggrundsviden om strategiske mål, organisering af
politiske processer, deltagerlister, ansvarsfordeling og formalisering af interaktive processer. Policydokumenterne giver således et indblik i de institutionelle rammer, som politikerne udøver deres rolle i.
Det betyder, at policy-dokumenterne er med til at belyse undersøgelsesspørgsmål 1, 3 og 4 (jf. tabel 2).
Dokumenterne er værdifulde at have adgang til på grund af deres blivende karakter, som adskiller sig
fra den viden, der opnås gennem interviewene (Yin 2009). Fordelen ved at analysere policydokumenter er, at de er udarbejdet uafhængigt af forskningsprojektet, og de dermed bidrager med en
viden, der ikke er produceret i interaktion mellem feltet og forskeren, som observationer og interviews
eksempelvis er (Bowen 2009). Det betyder dog ikke, at policy-dokumenterne skal anskues som neutral
eller objektiv viden (Lynggard 2010; Yin 2009), eller at de fuldstændig afspejler kommunernes praksis,
da policy-dokumenter ofte er udtryk for visioner.
Indsamling af dokumenter
Jeg har indsamlet dokumenter såsom kommissorier for de formelle interaktive processer, referater fra
møder, politiker, strategier, foldere og interne arbejdspapirer. Dokumenterne har således forskellige
funktioner, og hvor nogle er henvendt til aktører indenfor de respektive organisationer, er andre
målrettet omverdenen, som kan få et indblik i de konkrete processer og de beslutninger, som træffes.
Identifikationen og indsamlingen har taget udgangspunkt i ’snowball-metoden’ (Streeton et al. 2004),
hvor jeg gennem det indsamlede materiale har opsporet andre dokumenter, som kunne have relevans
for analysen. Kontaktpersonerne i de forskellige kommuner har været en stor hjælp i forbindelse med at
få adgang til interne arbejdsdokumenter. Der er dog forskel på, hvor skriftlige de respektive kommuner
er i forbindelse med arbejdet med deres strategiske overvejelser om inddragelse af borgere i
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politikudvikling og i forbindelse med de interaktive processer. Derfor varierer det en smule, hvor
mange dokumenter jeg har indsamlet og analyseret for de tre kommuner og seks indlejrede cases. I
analysen trækker jeg på fem dokumenter i Fredensborg Kommune, fem i Hedensted Kommune og
elleve i Holbæk Kommune. I det følgende vil jeg præsentere de metodiske overvejelser om
observationsstudierne.

3.3.2 Observationsstudier
Som en del af studiet af, hvordan interaktive processer påvirker politisk lederskab, har jeg udført en
række deltagerobservationer i forbindelse med de seks indlejrede cases. Observationsstudierne bidrager
til at belyse undersøgelsesspørgsmål 3-6 samt antagelse 2 og 3 (jf. tabel 2) og giver særligt indsigt i,
hvordan politikerne håndterer deres repræsentative rolle i mødet med borgere og andre relevante
aktører. Observationsstudierne giver en unik mulighed for at observere politikerne i deres vante
rammer og for at få et indblik i en verden jeg som forsker normalt ikke har adgang til, hvilket har
bidraget med en solid kontekstuel baggrundsforståelse og konkret viden om de respektive indlejrede
cases (Fenno 1990; Emerson et al. 2011). Observationerne udgør sekventielle og episodiske nedslag i
de respektive processer, som giver et indblik i, hvordan politikerne handler på forskellige stadier i de
interaktive processer (Fenno 1990, p.116). Indblikket i politikernes dagligdag giver blandt andet en
indsigt i, hvordan de interagerer med andre aktører, og hvordan interaktionen understøtter de respektive
funktioner, der er forbundet med at udøve politisk lederskab (Emerson et al. 2011). Observationerne
giver indblik i politikernes handlinger, som kan være svære at indfange på anden vis. Fordelen ved
observationsstudierne er dermed, at der lægges vægt på det, der ses og høres, og ikke på hvordan
aktørerne oplever eller efterrationaliserer situationerne (Järvinen & Mik-Meyer 2005). Det er brugbart i
studiet af politiske ledere, som kan have interesse i, hvordan de fremstår (Glaser 1996).
Udførelse af observationer
Selvom jeg har forholdt mig åbent og udforskende over for nye perspektiver i observationerne, så er de
også foretaget med udgangspunkt i den opstillede teoretiske ramme. Det vil sige, at jeg har fokuseret
på, hvordan politikerne har søgt at sætte retning for udvikling af konkrete problemstillinger eller
opgaver, ved primært at fokusere på, hvordan de udøver de tre ledelsesfunktioner, som handler om 1) at
konstruere problemdiagnoser, 2) anvise løsninger og 3) mobilisere opbakning. Jeg har i forbindelse
med observationer af disse tre funktioner fokuseret på, hvordan politikerne håndterer deres
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repræsentative rolle i samspillet med embedsmænd, borgere og andre relevante aktører. Det vil især
sige, hvordan politikerne kommunikerer med de forskellige aktører. Observationerne har også bidraget
til at få indsigt i, hvordan de deltagende aktører forsøger at influere processerne ved at tage forskellige
hands-off- og hands-on-greb.
Jeg har i alt udført 35 observationer af forskellige aktiviteter såsom møder med borgere, lukkede møder
i udvalg, temaseminarer, byrådsmøder m.v. Det har været vigtigt for mig at deltage i så mange
aktiviteter som muligt, der afspejler den proces, politikerne gennemgår, inden beslutninger træffes i
byrådet, fordi det giver et indblik i, hvem politikerne interagerer med undervejs, og hvordan det
politiske lederskab påvirkes undervejs i processen. Nedenfor ses en oversigt over antallet af
observationer, jeg har foretaget i forhold til hver af de indlejrede cases.
Tabel 5: Antal observationer i de respektive indlejrede cases
Planstrategi
Antal observationer
Ad-hoc-udvalg
Antal observationer

Holbæk Kommune
Plan- og
udviklingsstrategi
6
Kollektiv Trafik
4

Hedensted Kommune
Planstrategi
4
Flygtninge
8

Fredensborg Kommune
Fremtidens Fredensborg
Kommune
9
Boligsocial indsats
4

Som det fremgår af tabellen, har jeg foretaget flere observationer i nogle indlejrede cases end andre.
Det skyldes, at nogle af processerne var mere omfangsrige end andre, og at der derfor foregik flere
aktiviteter. I appendix II findes en mere detaljeret oversigt over observationerne, som også giver
indblik i, hvad jeg henviser til i analysesammenhæng. Deltagelsen i 35 aktiviteter afspejler, at der i høj
grad har været opbakning til undersøgelsen i de respektive kommuner, men min deltagelse har i nogle
tilfælde krævet både borgmester og kommunaldirektørs accept. Jeg har således kun haft mulighed for at
deltage én gang i økonomiudvalgsregi, og det kan anskues som problematisk, idet økonomiudvalget
traditionelt set har en stærk position i byrådet og derfor kan være retningsangivende i forhold til de
beslutninger, der træffes i kommunerne.
Jeg har undervejs i processen kommunikeret med udpegede kontaktpersoner fra det administrative
niveau om, hvilke aktiviteter der var relevante at deltage i. Det kan være en udfordring at få adgang til
de ønskede processer i en politisk kontekst (Glaser 1996; Fenno 1990; Gains 2014). Kontaktpersonerne
har dermed ydet en stor hjælp i forhold til at bidrage med oversigter og informationer om aktiviteter.
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Kontaktpersonerne har dog også ageret ’gatekeepers’, der har varetaget kommunernes og byrådenes
interesser i forhold til at vælge, hvornår min tilstedeværelse har været passende. Der har således været
et stort arbejde forbundet med at bevare en god relation til mine kontaktpersoner, fordi det har haft
betydning for, hvilke aktiviteter jeg kunne få adgang til. Jeg har desuden været opsøgende overfor mine
kontaktpersoner for at få bekræftet aftaler osv. Det skyldes, at jeg ikke har haft en naturlig rolle i
processerne, hvilket har medført, at jeg ikke altid er blevet orienteret om ændringer i de meget
omskiftelige politiske processer.
Tilgang til observationsstudier og observationsteknik
I forhold til observationsstudier findes der flere overordnede tilgange (Bryman 2004). I denne
afhandling har jeg taget udgangspunkt i de to tilgange: ikke-deltager- og deltager-observation.
Forskellen er, at den første tilgang passivt observerer, hvad der foregår uden selv at deltage, og den
anden tager del i aktiviteterne (Bryman 2004). Jeg har gennem forløbet indtaget begge roller. Det vil
sige, at jeg på alle formelle møder har forholdt mig passivt og observerende, fordi der har været tale om
situationer, hvor jeg ingen indflydelse har på aktiviteten og ikke spiller en naturlig rolle. I de situationer
har jeg forholdt mig passivt og fokuseret på at lytte, observere og notere, hvor der har været mulighed
for det. Det betyder også, at jeg har været opmærksom på ikke at udtrykke politiske holdninger og i det
hele taget bevare en neutral grimasse til enhver tid for ikke at tage parti og dermed svække tilliden
mellem mig og de respektive aktører.
Udenfor formelle møder og i den tid, som jeg ellers har tilbragt i de respektive kommuner, har jeg
deltaget aktivt, for dermed at blende mere naturligt ind i omgivelserne (Fenno 1990). Det har jeg fx
gjort ved at deltage i fælles frokoster og middage med politikere og embedsmænd i forbindelse med
observationerne, deltaget i fællessang før byrådsmøder og talt uformelt med dem i pauser, hvilket har
bidraget til at skabe tillid hos politikerne, som blev mere afslappede omkring min tilstedeværelse
gennem processen. Jeg har dog været opmærksom på at holde en arms længde til aktørerne for ikke at
komme så tæt på dem, at det bliver umuligt at holde en distance og forholde mig objektivt til de
aktiviteter, som jeg har overværet (Fenno 1990). Det betyder fx, at jeg afslog en invitation til et af
byrådenes juleafslutninger efter et møde for ikke at komme for tæt på.
Jeg har igennem processen været opmærksom på, at min tilstedeværelse i observationsstudierne kan
have påvirket aktørernes handlinger, og at de måske ikke har sagt de ting, som de normalt ville gøre,
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når der ikke var en observatør til stede. I et enkelt tilfælde var politikerne ikke blevet orienteret om min
tilstedeværelse på forhånd. Det skabte uro, og formanden for udvalget sagde indledningsvist, at hun
måske ville bede mig om at gå udenfor døren, hvis politikerne var utrygge ved at udtrykke deres
holdninger på udvalgets møder, mens jeg var til stede. Det skete dog ikke. Jeg har således, som nævnt
tidligere, forsøgt at imødekomme politikernes utryghed ved undervejs at opbygge tillidsrelationer til
både politikerne og kontaktpersoner på det administrative niveau (Fenno 1990). Det har jeg gjort ved
kontinuerligt at forsikre dem om, at jeg ikke er ude på at sætte dem i dårligt lys, at projektet ikke søger
at beskrive politikernes specifikke politiske holdninger, og at jeg ikke vil referere fra lukkede møder. I
det følgende beskriver jeg observationsteknikken.
Helt praktisk har jeg foretaget observationerne i en blanding af hånd- og computerskrevne notater. For
ikke at gøre aktørerne for opmærksomme på min tilstedeværelse, har jeg ved første deltagelse i nye
processer ikke skrevet notater til møderne, men derimod beskrevet dem detaljeret efterfølgende. Ved
deltagelse over flere gange er jeg langsomt begyndt at tage håndskrevne notater for derefter at skrive på
computer til møderne. Ved møder med mange deltagere har jeg som regel anvendt computer, fordi det i
de omgivelser ikke tiltrækker sig stor opmærksomhed, at jeg noterer løbende. Hvis jeg har fornemmet,
at deltagerne taler om sensitive emner, så har jeg holdt pause fra at skrive noter for at give aktørerne
plads til at sige, hvad de vil uden at føle sig ’overvåget’ (Bryman 2004). Jeg har desuden taget
udgangspunkt i Emerson et als (2011) punkter til, hvordan brugbare feltnoter nedfældes. Jeg har
dermed forsøgt, at:
1. beskrive de indledende indtryk: Hvordan ser der ud og hvem deltager: embedsmænd, politikere,
borgere m.m.
2. beskrive det signifikante eller uventede og være opmærksom på, at mine reaktioner på
hændelser kan adskille sig fra aktørnes, fordi de kan opleve det som ’normalt’ for deres miljø.
3. beskrive hvad folk gør og siger og være opmærksom på hvornår, hvor og ifølge hvem.
4. lave så systematiske noter som overhovedet muligt.
I observationerne har jeg især haft fokus på det sagte. Det vil sige, at jeg har forsøgt at nedfælde, hvad
aktørerne siger, for at få en indsigt i, hvordan aktørerne interagerer med hinanden. I forbindelse med
observationsstudier kan der være en risiko for, at observatøren misforstår situationer, fordi
vedkommende kun opholder sig episodisk i den givne kontekst (Justesen & Mik-Meyer 2010), som
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punkt 2 ovenfor også indikerer. Jeg forsøger at imødekomme dette i afhandlingen ved for det første at
kombinere forskellige metoder, som giver forskellige perspektiver på det samme felt, og for det andet
at tale med aktørerne om mine oplevelser af observationerne. Det har jeg både gjort i interviews og
uformelt i pauser på møderne, hvor jeg har spurgt ind til aktørernes oplevelser af situationerne, hvilket
har bidraget til respondent-validering af observationerne (Justesen & Mik-Meyer 2010). I det følgende
beskriver jeg de metodiske overvejelser om interviewene.

3.3.3 Interviews
Som en del af empiriindsamlingen har jeg foretaget en række interviews med politikere og
embedsmænd primært på bagkant af de politiske processer. Interviewene bidrager ved at give et indblik
i aktørernes forestillinger og oplevelser af de interaktive processer. Interviewene belyser
undersøgelsesspørgsmål 3-6 samt antagelse 2 og 3 (jf. tabel 2). Fordelen ved interviewene er, at de
stimulerer aktørerne til at eksplicitere deres fortolkninger af processerne. Ulempen ved interviews er, at
de kan fungere som efterrationaliseringer for politikere, som ønsker at fremstille processerne og deres
rolle heri på en bestemt måde (Harvey 2011). Det søger jeg at imødekomme i interviewene ved i nogle
tilfælde at dele de refleksioner, jeg har gjort undervejs i observationerne af processerne. Det vil sige, at
jeg præsenterer nogle perspektiver på processerne for politikerne, som de kan diskutere op imod.
Politikerne er på den måde en særlig aktørgruppe at interviewe, fordi de i kraft af deres hverv er vant til
at diskutere og argumentere for deres holdninger, og der er derfor ikke så stor risiko for at komme til at
lede dem, fordi de er vant til at erklære sig uenige i udsagn. Formålet er således at sammenholde
aktørerne handlinger med deres forestillinger og validere de fortolkninger, jeg har lavet af
observationerne.
Udvælgelse af interviewpersoner
Jeg har i forbindelse med udvælgelse af respondenter haft blik for at interviewe et repræsentativt udsnit
af kommunalbestyrelserne. Det skyldes, at jeg ikke kun er interesseret i politikere i fremtrædende
positioner, men derimod den bredere sammensætning i byrådene, fordi politikere i alle positioner til
tider indgår i interaktive processer. Derfor har jeg i udvælgelsen forholdt mig til kriterier som parti og
position (borgmester, udvalgsformand eller menig), fordi politikere har forskellige forudsætninger for
at skabe sig indflydelse i de politiske processer alt efter deres position (se liste over interviewpersoner i
appendix I). Denne udvælgelsesstrategi har især gjort sig gældende i forhold til de indlejrede cases om
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planstrategierne, som involverer hele byrådet, hvorimod aktørerne i ad-hoc-udvalgene er mere naturligt
afgrænsede, fordi aktørerne er udvalgt på forhånd. Udover politikerne har jeg interviewet en eller to
embedsmænd pr. case, som var ansvarlige for de respektive processer. Interviewene med
embedsmændene har især bidraget til at belyse undersøgelsesspørgsmål 3 (jf. tabel 2), om hvordan de
indlejrede cases er designet, framet og faciliteret. Som beskrevet i teorien om interaktiv styring, spiller
embedsmændene en væsentlig rolle i designet af processerne, og derfor har jeg valgt at interviewe
nogen af dem for at få indblik i de bagvedliggende tanker om organiseringen af processerne. I tabellen
nedenfor ses en oversigt over interviewene.
Tabel 6: Antal interviews i de respektive cases
Planstrategi
Antal interviews
Aktuel
problemstilling
Antal interviews

Holbæk
Plan- og
udviklingsstrategi
5 politikere
2 embedsmænd
Kollektiv Trafik

Hedensted
Planstrategi

Fredensborg
Fremtidens Fredensborg Kommune

3 politikere
2 embedsmænd
Flygtninge

11 politikere
1 embedsmand
Boligsocial indsats

4 politikere
1 embedsmand

4 politikere
2 embedsmænd

4 politikere
1 embedsmand

Som det fremgår af tabellen, har jeg valgt at foretage omkring tre til fem interviews med politikere pr.
indlejret case og et til to med embedsmænd. I Fredensborg har jeg dog foretaget 11 interviews omkring
planstrategien ’Fremtidens Fredensborg Kommune’, fordi der var et ønske fra administrativ side om, at
jeg skulle interviewe før og efter de politiske drøftelser.
Gennemførsel af interviews
Interviewene er forløbet efter en semi-struktureret interviewguide, som rummer en række overordnede
temaer og spørgsmål. Fordelen ved semi-strukturerede interviews er, at de giver fleksibilitet med
hensyn til at udforske nye tematikker, hvor nye spor kan forfølges undervejs i samtalerne (Justesen &
Mik-Meyer 2010). Tabellen nedenfor viser sammenhænge mellem afhandlingens
undersøgelsesspørgsmål, teoretiske begreber og interviewspørgsmål.
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Tabel 7: Sammenhænge mellem undersøgelsesspørgsmål, teoretiske begreber og
interviewspørgsmål
Undersøgelsesspørgsmål

Teoretiske begreber

Uddrag af interviewspørgsmål

3. Hvordan er processerne
designet, framet og
faciliteret?
4. Hvor høj grad af
interaktion lægger processer
op til mellem politikere og
andre relevante aktører

Metastyring: handsoff/hands-on
(jf. afsnit 2.4.1)
Politisk interaktionstrappe
(jf. figur 3, afsnit 2.4.1.2)



5. Hvordan udøver
politikerne deres
repræsentative rolle i
processerne?

Repræsentationens stil
(jf. figur 2, afsnit 2.3.2)









6. Styrkes det politiske
lederskab, når politiske
ledere deltager i interaktive
de processer?

Stærkt/svagt politisk
lederskab
(jf. figur 4, afsnit 2.4.2)




Hvad er formålet med den interaktive
proces?
Hvordan er processen tilrettelagt?
Hvordan inddrages borgere og andre
relevante aktører i processen?
Hvad er formålet med inddragelse af
borgere eller andre relevante aktører i
processen?
Hvordan er politikerne indstillet
overfor mødet med borgerne?
Hvordan forholder politikerne sig til
borgerne, når de mødes i interaktive
processer?
Hvad er politikernes rolle i mødet
med borgere eller andre relevante
aktører i interaktive processer?
Hvordan kommunikerer politikerne
med borgere eller andre relevante
aktører i mødet?
Hvad har politikerne fået ud af
interaktionen med borgerne?
I hvilken udstrækning er politikerne i
stand til at influere retningen for de
politiske processer?

Jeg har taget udgangspunkt i samme interviewguide i de forskellige kommuner for at belyse de
respektive undersøgelsesspørgsmål, hvilket er med til at ensarte data på tværs af de tre kommuner. Det
gør det muligt at se forskelle og ligheder på tværs. Interviewene indenfor hver indlejret case er
foretaget indenfor en kort tidsramme, hvorimod interviewene omkring alle de indlejrede cases er
foretaget over et år, fordi processerne har fundet sted på forskellige tidspunkter. Det betyder, at jeg har
justeret lidt på spørgeguiden undervejs for at få et endnu mere dybdegående indblik i de forskellige
tematikker. Jeg har således ved at interviewe politikere i én case haft mulighed for at undersøge om
samme tematikker gør sig gældende i de andre cases. Det har således været med til at styrke den
komparative analyse af de respektive cases (Eisenhardt 2002). Jeg har foretaget alle interviews med
enkeltindivider for at give interviewpersonerne (hhv. politikere og embedsmænd) et fortroligt rum,
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hvor de kan dele perspektiver og indsigter, som de måske ikke ville fortælle om i andre sammenhænge.
Interviewene er primært udført ansigt til ansigt, mens få er udført over telefonen. Interviewene er
derefter blevet transskriberet med henblik på bearbejdning. I det følgende beskriver jeg, hvordan jeg
har bearbejdet dokumenter, observationer og interviews.

3.3.4 Bearbejdning af dokumenter, observationer og interviews
Som en del af bearbejdningen af datamaterialet har jeg foretaget kodning af dokumenter, interviews og
observationerne med henblik på at identificere mønstre og tematikker, som eksisterer i den indsamlede
empiri (Creswell 2009). Kodning er for alle tre datatyper foretaget manuelt, hvilket vil sige, at jeg ikke
har brugt særlige computerprogrammer som fx MAXQDA eller Nvivo i bearbejdningen af
interviewene og observationerne. Disse programmer kan være en hjælp i forbindelse med store
datamængder, og selvom jeg i afhandlingen bearbejder store datamængder, så gør jeg det i forhold til
seks indlejrede cases, som bryder kodningsprocessen op i overskuelige bidder, hvor jeg i første omgang
har holdt overblik over ca. 5 dokumenter, 5 interviews og 5 observationer ad gangen. Jeg har derfor
valgt at kode dokumenter, observationer og interviews manuelt for at bevare en tæt kontakt med
datamaterialet (Creswell 2009) og for at kunne opnå et helhedsbillede, som er nødvendigt for at
kortlægge forløbet i politiske processer. I det følgende beskriver jeg først, hvordan jeg har bearbejdet
dokumenter, for dernæst at beskrive behandlingen af observationer og interviews, som har fulgt samme
forskrift. Jeg har bearbejdet observationer og interview sammen for at triangulere fundene i de to
forskellige datasæt, hvilket giver indblik i forskelle og ligheder mellem respondenternes forestillinger
og deres handlinger.
Bearbejdning af dokumenter
Jeg har som beskrevet i afsnit 3.3 og 3.3.1 brugt dokumenter i forbindelse med to forskellige opgaver.
Den første er at få indblik i, hvilke strategiske overvejelser kommunerne har omkring inddragelse af
borgere i politikudvikling, og den anden er at forstå, hvilke strategiske og organisatoriske overvejelser
der ligger bag de formelle interaktive processer, som jeg har valgt at fokusere på i afhandlingen. I
tabellen nedenfor, ses et eksempel på, hvordan jeg har bearbejdet data.
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Tabel 8: Eksempel på bearbejdning af dokumenter

Ambition om
inddragelse af
borgere i
politikudvikling

Fredensborg
Kommune

Hedensted Kommune

Holbæk Kommune

”Fredensborg Kommune
indgår derfor
partnerskaber og
samarbejder med alle,
der er parate til at styrke
medborgerskabet:
borgere, foreninger,
erhvervsliv, andre
kommuner og staten”
(Fredensborg Kommune
2012).

”Ideen er, at kommunen
skal se sig selv som en
partner for borgerne frem
for at se sig som en
serviceleverandør” (Dawe
et al. 2016).

”Vi vil være den
kommune i Danmark, der
er bedst til at inddrage
borgere og virksomheder i
udviklingen af nye
løsninger” (Holbæk
Kommune 2013).

Jeg har således fokuseret på, hvordan kommunerne italesætter inddragelse af borgerne i
politikudvikling og formålet med de respektive interaktive processer for at belyse, hvordan
kommunerne arbejder med interaktiv styring. Jeg har, som det kan ses ovenfor, analyseret
dokumenterne enkeltvis, hvor jeg har haft øje for passager, der forholder sig til kommunernes
strategiske overvejelser om inddragelse af borgere, hvorefter jeg har kondenseret meningen med
citaterne.
Bearbejdning af interviews og dokumenter
Interviewene og observationerne er gennemarbejdet i tre overordnede runder. I første runde
gennemlæste jeg interviewene og observationerne i sin helhed for at danne mig et overblik over
forløbene i de respektive indlejrede cases. Formålet var at få indblik i den empiriske kontekst, som
udsagnene og observationerne skal ses i, og forstå de fortællinger, som kom til udtryk i de enkelte
interviews og observationer. I den forbindelse noterede jeg med udgangspunkt i empirien fremtrædende
tematikker, såsom ’sætte retning’, ’mandat’ og ’vision’. Denne tilgang gav endvidere mulighed for at
fremanalysere tematikker, som jeg ikke havde taget teoretisk højde for.
I anden runde gennemgik jeg interviewene og observationerne med udgangspunkt i teorirammen og
udvalgte de tekststykker, som belyste de forskellige teoretiske tematikker. De tekststykker har jeg
kondenseret til mindre sætninger, der trækker indholdet op på et højere abstraktionsniveau, som gør det
muligt at sammenligne på tværs af de respektive interviews. Jeg har struktureret dette arbejde i et
kodeskema, som gør det nemt at have overblik over mønstrene, der tegner sig på tværs af de forskellige
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interviews og observationer. Nedenfor ses et eksempel på de kodeskemaer, jeg har arbejdet med i
bearbejdelsen af datamaterialet.
Tabel 9: Kodeskema - eksempel på kodning af ’håndtering af repræsentativ rolle’
TEMA
Håndtering af Person 1
repræsentativ
rolle

Person 2

INTERVIEWS
Person 3
Person 4

Person 5

Hvordan er
politikerne
indstillet
overfor mødet
med borgerne?

(163-167)
Som en
mulighed for
at få indsigt i
problemer,
som kan tages
op i
byrådsregi

(313-317):
Positivt
indstillet
overfor
borgeres
perspektiver

(92-93)
Positivt
indstillet
overfor
borgeres
perspektiver

(220-225)
Positivt
indstillet
overfor
borgeres
perspektiver

(10.25)
Positivt
indstillet
overfor
borgeres
perspektiver

Hvordan
forholder
politikerne sig
i mødet med
borgerne?

(163-167):
Lyttende Beskyttende
overfor
borgerne

(374-382):
Lyttende

(284-289):
Lyttende

(4-12)
Dialog

(10.40)
Lyttende

Hvad får
politikerne ud
af dialogen
med borgerne?

(163-167)
Sager som
kan tages op i
byrådsregi

(322-324):
Intet
substantielt

(4-12)
Intet
substantielt

(12.20)
Intet
substantielt

OBSERVATION
Observations nr.

(Observation 8)
Borgmester siger
til borgerne i sin
åbningstale, at
kommunen er
åben overfor, at
borgerne kan
influere
planstrategien
(Observation 8)
Få politikere går i
dialog med
borgerne, resten
forholder sig
lyttende
(Observation 8)
Borgerne
efterspørger
sammenhængskraft og støtte til
mindre byer

Tallene i tabellen angiver linjetal fra transskriptionerne af interviewene, minuttal fra lydfiler og
observationsnummeret. Jeg har udarbejdet et sådant kodeskema for alle de indlejrede cases, hvor jeg
afdækker de forskellige teoretiske temaer og undersøgelsesspørgsmål. Foruden at danne udgangspunkt
for analyse af de enkelte indlejrede cases, har jeg også baseret den komparative analyse af de tre
kommuner på disse kodeskemaer. Det har givet mulighed for at se forskelle og ligheder med hensyn til,
hvordan politikerne forstår og forholder sig til deres politiske lederskab i forskelligartede interaktive
processer. I det følgende beskriver jeg, hvorfor og hvordan jeg har udarbejdet netværksanalysen.
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3.4 Deskriptiv social netværksanalyse af politikeres uformelle
netværksaktiviteter
I det følgende gennemgår jeg først formålet med at lave en deskriptiv social netværksanalyse. Derefter
vil jeg beskrive, hvordan jeg har udformet undersøgelsen samt indsamlet og behandlet datamaterialet.
Jeg trækker på metoden omkring social netværksanalyse (SNA) til at lave en deskriptiv analyse af
politikernes netværk (Borgatti & Molina 2005; Borgatti et al. 2013; Prell 2012; Wasserman & Faust
1994). Den deskriptive sociale netværksanalyse bidrager med indsigt i, hvilken type aktører politikerne
går til, og kan således belyse undersøgelsesspørgsmål 2 og første antagelse (jf. tabel 2). Som det
tidligere er blevet beskrevet, så er netværksopbygning en stor del af at udøve politisk lederskab. Dette
sker, som beskrevet i kapitel 1, både i uformelle og formelle situationer. I denne del af undersøgelsen
ønsker jeg at afklare, hvem politiske ledere går til for at understøtte deres ledelsesfunktioner i uformelle
situationer med henblik på at undersøge, om politiske ledere har behov for formaliserede interaktive
processer til at give mangfoldige perspektiver på de udfordringer, som de møder.
SNA-terminologien definerer sociale netværk som sociale systemer bestående af relationer mellem
aktører, der kaldes for noder (Borgatti et al. 2013, p.1; Krackhardt 2010). SNA er en metode, der
muliggør matematisk, visuel og grafisk kortlægning af relationer mellem individer (Jamali &
Abolhassani 2006). Netværksundersøgelsen søger at få indblik i en afgrænset del af et netværk, som i
dette tilfælde er politikernes interaktion i et større kommunalt og lokalt sammenspil. Det er vigtigt at
pointere, at undersøgelsen kortlægger politikernes opfattelser af netværket, og dermed hvem de tolker
som værdifulde i forhold til at bidrage til beslutningsprocessen. Det er interessant at få indblik i, hvem
politikerne opfatter som vigtige, fordi opfattelsen har betydning for, hvem de interagerer med (Borgatti
et al. 2013). Politikernes tilkendegivelser afspejler dermed ikke faktuelt, hvem de er i dialog med. En
kortlægning af deres egentlige netværk vil fx kræve, at man som forsker kommer længere ind i deres
privatsfære og afdækker deres kontaktflade, og/eller at får adgang til deres mobildata og e-mail-konti,
og det har ikke har været muligt i forbindelse med dette forskningsprojekt.
Undersøgelsens udformning
Jeg har valgt at tilrettelægge undersøgelsen som et spørgeskema. Spørgeskemaet består af 19 spørgsmål
og er opbygget i tre sektioner (se appendix III), som jeg beskriver mere indgående nedenfor.
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I sektion 1 bedes politikerne om at udfylde en række baggrundvariable såsom deres fulde navn og
tidsforbrug i kommunalbestyrelsen.
Sektion 2 og 3 søger at belyse, hvem politikerne interagerer med i forbindelse med tre teoretisk
informerede faser, som er: 1) konstruktionen af problemdiagnose, 2) anvisning af retning for, hvordan
problemer kan løses og 3) mobilisering af opbakning blandt følgere (jf. afsnit 2.2.1). Spørgsmålene
søger således at belyse politikernes netværk i forbindelse med forskellige faser af deres politiske
lederskab. Spørgsmålene om, hvem politikerne går til i forskellige situationer er arrangeret som åbne
kategorier, så politikerne kan pege på lige præcis de personer, som de finder relevante. Det skyldes, at
jeg er interesseret i at undersøge, om politikerne selv skaber et heterogent og dermed mangfoldigt
netværk, som kan bidrage med forskelligartede perspektiver. Jeg begrænser dog, hvor mange aktører
politikerne kan pege på til fem personer pr. spørgsmål, da en endeløs liste kan få respondenterne til at
opgive besvarelsen, fordi det bliver uoverskueligt (Borgatti et al. 2013). Når svarkategorierne er åbne,
kan der forekomme recall-bias, dvs. at politikerne kan have svært ved at huske, hvem de præcist har
været i kontakt med. Jeg har forsøgt at imødekomme dette ved at sætte en tidbegrænsning på
spørgsmålene, ved fx at spørge, ’hvem gik du til sidst, da du...’, for at gøre det mere konkret for
respondenterne (Borgatti et al. 2013). Spørgsmålene om, hvilke personer politikerne går til, er
endvidere efterfulgt af en såkaldt ’navne fortolker’, som spørger ind til yderligere information om de
pågældende personer, som politikerne peger på (Prell 2012; Borgatti et al. 2013). Navnefortolkeren
giver indsigt i, hvilken relation politikerne har til de angivne personer, og derudover gør
navnefortolkeren det også muligt at identificere, hvis andre politikere peger på samme personer.
Nedenfor ses et eksempel på spørgsmålene i komprimeret form. Hele spørgeskemaet findes i appendix
III.

68

Forskningsdesign og metode

Tabel 10: Eksempel fra spørgeskema (spørgsmål 14)
Hvis du tænker tilbage på sidste gang, hvor du ville udvikle et løsningsforslag på et politisk problem, hvem
talte du så med i den forbindelse?
(Du må nævne op til 5, som du fandt mest væsentlige – Udfyld så meget som muligt)
Navn,
Hvor
Hvad er personens Hvor kender I
Primære relation (Fx kollega,
efternavn
arbejder
stillingsbetegnelse? hinanden fra?
borger, ven, familiemedlem,
personen?
(Skriv navnet på
kommunalbestyrelsesmedlem,
(Alle navne
stedet - Eks.
virksomhedsejer etc.)
anonymiseres)
Juelsminde
fodboldklub, Røde
Kors, Siemens,
temaudvalg om
klima,
Økonomiudvalget,
forvaltningsenhed,
borgermøde etc.)
A:
B:
C:
D:
E:
Nogle af spørgsmålene følges op af opklarende spørgsmål, som handler om, hvad politikernes
bevæggrunde er for at række ud til de pågældende aktører. Formålet med de opklarende spørgsmål er at
få indsigt i, hvad politikerne efterspørger hos de pågældende personer, for at få en forståelse af hvad
politikerne finder understøttende for deres politiske lederskab. Svarmulighederne formuleres som
lukkede svarkategorier for at sikre sammenlignelige svar på tværs af de tre kommuner. I det følgende
beskriver jeg, hvordan jeg er gået til indsamlingen af data.
Indsamling af data
Den sociale netværksanalyse er tilrettelagt som en spørgeskemaundersøgelse i papirform. Valget om at
udsende spørgeskemaet i papirform er truffet på baggrund af, at kontaktpersoner i kommunerne og
politikere, som deltog i en pilottest af spørgeskemaet, pegede på, at udsendelsen af spørgeskemaet via
e-mail ville gå hårdt ud over svarprocenten, fordi politikerne får tilsendt mange forespørgsler i
forvejen. Embedsmændene pegede endvidere på, at der ville være en fordel i, at jeg kom ud og
afleverede spørgeskemaet til politikerne og var der, mens de besvarede det, og tog dem med hjem i
lukkede svarkuverter bagefter, for at vise at spørgeskemaerne blev behandlet fortroligt. Jeg fik således
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tildelt tid sammen med politikerne i alle tre kommuner, hvor jeg indledte med et kort oplæg om
undersøgelsen. Derefter fik politikerne ca. en halv time, hvor de sad og udfyldte spørgeskemaet. Det
foregik d. 10. februar 2016 i Holbæk Kommune, 7. marts 2016 i Hedensted Kommune og 25. april
2016 april i Fredensborg Kommune. Jeg har forsøgt at indhente svar hos nogle af de politikere, som
ikke var til stede de pågældende dage, men har også måttet balancere hensynet til ikke at forstyrre
politikerne mere end højst nødvendigt.
66 ud af 85 politikere har svaret på spørgeskemaet. Svarprocenten i de tre kommuner er henholdsvis
66,6 % i Fredensborg, 85,2 % i Hedensted og 80,6 % i Holbæk. Disse tal dækker over såvel delvise
som hele besvarelser af spørgeskemaet. Det betyder, at nogle spørgsmål bygger på flere besvarelser end
andre, og at der i nogle tilfælde må tages forbehold for konklusionernes rækkevidde. I
netværksanalyser kan manglende data være problematisk, idet de kan skævvride billedet af, hvem der
fx er magtfulde spillere i netværkene (Borgatti et al. 2013). Idet fokus for undersøgelsen er at få et
indblik i, hvilke type relation aktørerne skaber, bidrager den høje svarprocent til at give et
repræsentativt billede af hvem, politikerne rækker ud til. Cross, Nohria og Parker peger således på, at
svarprocenten skal være over 80 % i netværksanalyser for at være repræsentative for den undersøgte
population (Cross et al. 2001). Det betyder, at der især er begrænsninger forbundet med de resultater,
der fremkommer i analysen af politikernes netværksaktiviteter i Fredensborg Kommune. Resultaterne i
netværksanalyserne skal dermed ikke anskues som statistiske generaliserbare, men kan derimod bruges
som udgangspunkt for analytisk generalisering.
Bearbejdning af spørgeskemaundersøgelsen
I det følgende beskriver jeg, hvordan jeg har bearbejdet de forskellige typer spørgsmål i undersøgelsen.
Jeg har først behandlet og analyseret hver kommune separat, og derefter har jeg sammenlignet
resultaterne af de forskellige spørgsmål på tværs af de tre kommuner. Det er en stor styrke i
netværksundersøgelser at være i stand til at sammenligne mønstrene på tværs, fordi alle netværk i
udgangspunktet er unikke. Det kan derfor være svært at sige noget om et enkelt netværk, hvorimod
mønstre på tværs af flere netværk styrker validiteten af resultaterne.
I forbindelse med indtastning af data har jeg således først indtastet alle informationerne i et Excel-ark,
og derefter har jeg gennemgået indtastningerne for at mindske risikoen for tastefejl (Borgatti et al.
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2013). Spørgeskemaet har tre forskellige typer spørgsmål, som jeg i det følgende vil beskrive, hvordan
jeg har behandlet.
Den første type spørgsmål handler om, hvor hyppigt politikere er i kontakt med en række aktørgrupper
(spørgsmål 7). Spørgsmålet er behandlet ved at lave procentvise udregninger, som giver et deskriptivt
billede af politikernes kontaktflade. Jeg har valgt at anvende procenter for at gøre det muligt at
sammenligne på tværs af de tre kommuner. Det kan være problematisk at anvende procentangivelser på
små populationer. Det skyldes, at flere svar kan ændre resultatet markant (Boolsen 1997). Jeg har
derfor for hver tabel anført, hvor mange observationer procenterne dækker over i de respektive
analysekapitler. Observationerne varierer for de forskellige aktørgrupper, som politikerne bedes
forholde sig til. Dette skyldes for det første, at ikke alle politikere har udfyldt for alle kategorier, og at
jeg har fjernet de besvarelser, som lægger sig mellem to svarmuligheder.
Den anden type spørgsmål handler om, hvem politikerne går til i forskellige situationer. Jeg har først
indtastet data i Excel for de forskellige netværksspørgsmål i matricer, og derefter har jeg anvendt
UCINET. Nedenfor ses et eksempel på denne indtastning.
Tabel 11: Eksempel på indtastning i matricer
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Tallene i anden kolonne i den horisontale og vertikale akse er numrene på aktørerne i netværket. I
tabellen angiver 0 fraværet af en relation og 1 angiver tilstedeværelsen af en relation mellem to aktører.
Jeg har herefter angivet en række baggrundsvariable for de forskellige aktører for at anskueliggøre,
hvilke typer aktører politikerne rækker ud til.
Tabel 12: Eksempel på indtastning af baggrundsvariable

Tallene i anden kolonne angiver aktørerne i netværket, og tallene under ’position’ angiver aktørernes
position i kommunerne, som jeg fx har kodet under 1) menige politikere, 2) udvalgsformænd, og 3)
chefer i administrationen. I andre spørgsmål har jeg ligeledes kodet efter, hvorfra politikerne kender de
udpegede aktører, som fx lokalmiljø, privatliv, politisk sfære m.m. Politikernes tilkendegivelser om,
hvem de er i kontakt med, fungerer som primære kilder, hvorimod nogle af baggrundsvariablerne
omkring politikerne såsom partitilhørsforhold, position i byrådet og udvalgsposter udfyldes på
baggrund af sekundære kilder fra deres profiler på kommunernes hjemmesider (Borgatti et al., 2013). I
dette studie udfylder politikerne også baggrundsinformationer om de aktører, som de peger på. De
personer kaldes i netværkslitteraturen for ’alterne’. Det kan dog være problematisk, da respondenterne
ikke altid er fuldstændig præcise, fordi de enten ikke kan huske oplysningerne eller ikke har kendskab
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til dem. Det afgørende i denne afhandling er dog at få indblik i, hvilke relationer politikerne har til de
udpegede aktører, hvilket politikerne selv bedst kan vurdere, omend de andre aktører kan være uenige i
denne vurdering.
Jeg har derefter benyttet programmet NetDraw til visualisering af de respektive netværk. Hvorvidt
netværkene er homogene eller eksternt/internt heterogene (jf. tabel 2) er beregnet ved at tælle hver
enkelt politikers forbindelser til andre aktører, som besidder samme karakteristika, og dividere dem
med summen af alle politikerens forbindelser. Hvis tallet er 1, er netværket fuldstændig homogent
(Prell 2012). Det har således givet et billede af karakteren af byrådenes samlede kontaktflader.
Som det er beskrevet i afsnittet om udformningen af spørgeskemaet, så har jeg også indsamlet viden
om, hvorfor politikerne går til andre aktører. Det er således den tredje type spørgsmål. I denne
sammenhæng har det vist sig særligt problematisk at udsende spørgeskemaet i papirform, fordi
aktørerne har sat så mange krydser, at svarene mister sin betydning. Det betyder, at jeg har valgt at
bruge disse tilkendegivelser i meget begrænset omfang. I det følgende præsenterer jeg
afslutningsvisafhandlingens etiske overvejelser.

3.5 Etiske overvejelser
Igennem forskningsprojektet er der opstået en række etiske spørgsmål, som jeg har forholdt mig til
gennem processen. I det følgende reflekterer jeg over manglende samtykke og anonymitet, som har
været de væsentligste etiske overvejelser i afhandlingen.
Jeg har som beskrevet ovenfor observeret møder af meget forskellig karakter. Der har således i langt de
fleste situationer været mulighed for at blive introduceret overfor deltagerne indledningsvist, så de var
informerede om, hvorfor jeg var til stede, og hvad jeg ville bruge observationerne til. Der har dog været
enkelte lejligheder, hvor det ikke har været muligt at blive introduceret og få deltagernes samtykke,
fordi aktiviteterne var uden dagsorden og mødeleder. Det betyder, at borgere i enkelte tilfælde ikke har
været klar over eller givet samtykke til at blive inddraget i forskningsprojektet. Jeg har forholdt mig til
denne problematik ved ikke at gengive indholdet af, hvad de pågældende personer har sagt.
Jeg har valgt at anonymisere deltagerne i forskningsprojektet, hvilket betyder, at deres navne ikke
fremgår, og at de umiddelbart ikke kan identificeres. Det er gjort ud fra den betragtning, at deltagernes
navne ikke har nogen værdi for projektet, og at der derfor ikke er unødig grund til at udstille enkelte
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personer (Creswell 2009). Idet denne afhandling omhandler en politisk kontekst, hvor der foregår
forskellige magtspil, har jeg dog valgt at beholde stillingsbetegnelser og politiske positioner, fordi
positionerne kan have betydning for politikernes indflydelsesmuligheder. Politikerne vil dermed ikke
være umulige at identificere for aktører tæt på, men vil være sværere at identificere for udenforstående.
En overvejelse er endvidere, at politikere i fremtrædende positioner er vant til at stå på mål for deres
udtalelser, handlinger og beslutninger, hvilket også gør sig gældende i denne sammenhæng. I forhold
til den sociale netværksanalyse er alle deltagere også anonymiseret, fordi denne type undersøgelse er
kendt for at stille sensitive spørgsmål, hvilket kan betyde, at aktørerne undlader at svare på visse dele af
spørgsmålene, hvis det ikke foregår anonymt (De Lange et al. 2004). Oplysningerne om politikernes
personlige netværk kan anskues som værende af høj sensitiv karakter, og respondenterne samt de
udpegede personer opnår anonymitet ved, at alle navne udskiftes med id-numre. Jeg har endvidere
behandlet datamaterialet fortroligt og opbevaret data sikkert for at værne om den tillid, som politikerne
har udvist ved at medvirke i undersøgelsen.
Med afsæt i præsentationen af afhandlingens forskningsdesign og metodisk tilgang, vil jeg i det
følgende kapitel analysere, hvordan de politiske ledere udøver politisk lederskab i Fredensborg
Kommune.

74

Politisk lederskab i Fredensborg Kommune

Kapitel 4: Politisk lederskab i Fredensborg
Kommune
Indledning
I dette kapitel analyseres, hvordan politikerne udøver deres politiske lederskab i Fredensborg
Kommune. Del 1 belyser kort, hvordan kommunen på strategisk niveau arbejder med at gøre
inddragelse af borgere og andre relevante aktører til en del af den styringsmæssige ramme. Afsnittets
formål er at belyse den kontekst, som politikerne udøver deres rolle i, for at se om det har betydning
for, hvordan politikerne udøver politisk lederskab i interaktive processer. Analysen viser, at
Fredensborg Kommune arbejder med inddragelse af borgere og andre eksterne aktører i
politikudvikling, men at de ikke har udviklet en formel strategi på området. I del 2 analyserer jeg
politikernes uformelle netværksaktiviteter, og mere specifikt med hvem og hvordan de interagerer i
forbindelse med udøvelsen af deres politiske lederskab. Formålet er at undersøge, hvorvidt der er behov
for formelle interaktive processer, eller om politikere selv formår at række ud til forskelligartede
aktører i uformelle sammenhænge. Del 2 belyser således antagelse 1 (jf. kapitel 1), som er, at formelle
interaktive processer har betydning for styrken af det politiske lederskab. Analysen viser, at politikerne
orienterer sig mest mod aktører, som besidder samme sociale karakteristika som dem selv, og at de er
transaktionsomkostningsbevidste omkring, hvem de rækker ud til i forbindelse med udøvelsen af deres
politiske funktioner. Undersøgelsen indikerer således, at politikerne ikke uformelt udnytter det
potential, der er forbundet med at trække på et eksternt heterogent netværk for at kvalificere deres
beslutninger. Del 3 og 4 undersøger, hvordan politikerne udøver deres politiske lederskab i forbindelse
med først planstrategien og derefter ad-hoc-udvalget om boligsociale indsatser. Formålet er at belyse
anden og tredje antagelse, der som præsenteret i kapitel 1 handler om, at designet af interaktive
processer samt politikeres repræsentative rollehåndtering har betydning for styrken af det politiske
lederskab. Analyserne viser, at politikerne i begge processer udøver et relativt svagt politisk lederskab.
Det kan tilskrives en kombination af, at designet ikke understøtter samarbejde mellem aktørerne, og at
politikernes repræsentative rollehåndtering ikke virker befordrende for at udnytte potentialet af
interaktionen i de to processer. Afslutningsvis opsummerer jeg de fire dele.
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4.1 Del 1: Hvordan arbejder kommunen med inddragelse af relevante
aktører?
Fredensborg Kommune har den mindst formaliserede strategi omkring inddragelse af relevante aktører
i deres politikudvikling af de tre case-kommuner. Kommunen har således ikke udarbejdet en decideret
strategi for, hvordan de vil inddrage borgere i forhold til politikudvikling. Kommunen udarbejder i
2012 en medborgerpolitik, som erstatter deres tidligere integrationspolitik. Strategien præsenterer synet
på, hvordan kommunen vil samarbejde med borgerne. Strategien fastslår, at Fredensborg Kommune
ønsker et medborgerskab, hvor borgerne aktivt bidrager til udvikling af kommunen. Strategien lægger
endvidere vægt på et ønske om dialog mellem kommunens forskellige aktører (Fredensborg Kommune
2012). Selvom der ikke foreligger en egentlig strategi for samarbejdet med borgerne, så kommer det til
udtryk både i kommunens brug af § 17 stk. 4-udvalg og i forhold til planstrategien, at der er et bevidst
politisk fokus på at inddrage borgerne for at understøtte udviklingen i kommunen. På den måde er der
ikke et meget formaliseret fokus på interaktiv styring, men det benyttes alligevel i designet af politiske
processer. I Fredensborg Kommune udøver politikerne dermed deres politiske lederskab i en kontekst,
hvor der strategisk set ikke er høj grad af fokus på at institutionalisere interaktiv styring i den måde,
hvorpå kommunen styres ved at italesætte det gennem særskilte strategier. Det er bare noget, ’de gør’,
hvilket kan ses som et udtryk for, at kommunen har et pragmatisk forhold til inddragelse.

4.2 Del 2: Hvem interagerer politikerne uformelt med i forbindelse med
deres politiske funktioner?
4.2.1 Indledning
Det følgende afsnit fokuserer på politikernes uformelle netværksaktiviteter. Analysen søger først at
finde svar på, hvor hyppigt lokalpolitikere kommunikerer uformelt med en række aktører om
lokalpolitik, og derefter hvem politikerne interagerer med, når det omhandler de forskellige funktioner
knyttet til deres lederskab (jf. afsnit 2.2.1). Det vil sige: 1) hvem politikerne får inspiration fra til at
konstruere problemdiagnoser, 2) hvem de drøfter disse henvendelser med, 3) hvem de går til for at
udvikle politiske løsningsforslag, samt 4) hvem de går til, hvis de vil sikre sig indflydelse på en
beslutning i byrådssalen. Indsigten i politikernes uformelle netværksaktiviteter bidrager med viden om,
hvem politikerne selv vælger at gå til, når de vil understøtte funktionerne knyttet til deres lederskab.
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Spørgsmålet er, om politikerne selv er i stand til at etablere kontakt til et bredt netværk, som kan
understøtte deres respektive ledelsesfunktioner, eller om de har behov for mere formaliserede processer
(jf. 1. antagelse præsenteret i kapitel 1).

4.2.2 Hyppighed af uformel kommunikation om lokalpolitik inden- og udenfor rådhusets
mure
Inden politikernes netværksaktiviteter analyseres, undersøges først, hvor hyppigt politikerne
kommunikerer med en række aktører. Politikerne besvarer således spørgsmålet: Udover ved formelle
og planlagte aktiviteter i forbindelse med dit byrådsarbejde, hvor ofte kommunikerer du så ca. med
nedenstående aktører om lokalpolitik? Formålet med dette spørgsmål er at få indblik i, hvor hyppigt
politikerne kommunikerer med aktører inden- og udenfor rådhusets mure, for derefter at kortlægge i
hvor høj grad de inddrager disse forskelligartede aktører i deres politiske ledelsesfunktioner.
I Fredensborg viser svarene på spørgsmålet overordnet set, at langt størstedelen af politikerne har
hyppigst kontakt med aktører indenfor rådhusets mure. Det indikerer, at politikerne er
transaktionsomkostningsbevidste, idet de går til aktører, som er umiddelbart indenfor rækkevidde.
Deres netværk er endvidere rimelig homogene, idet de orienterer sig mod aktører, som har samme
sociale karakteristika som dem selv. Nedenfor viser figur 6 og 7, hvem lokalpolitikerne kommunikerer
hyppigst med inden- og udenfor rådhusets mure.
Figur 7: Hvor hyppigt kommunikerer politikere med forskellige grupperinger i uformelle
sammenhænge - indenfor rådhusets mure
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Note: N = [13;18]

Figuren viser, at størstedelen af politikerne har hyppig kontakt (daglig eller ugentlig) med deres
partifæller (KB (kommunalbestyrelse) - parti) og øvrige kommunalpolitikere, hvorefter en lidt mindre
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andel er i hyppig kontakt med embedsmænd. Politikernes hyppige kontakt med embedsværket
indikerer, at der er et tæt samspil mellem de to aktørgrupper, hvilket kan ses som et udtryk for, at der er
hjælp at hente hos embedsværket. Det er kun omkring halvdelen af politikerne, som er i hyppig kontakt
med udvalgsformænd, og en fjerdel som er i hyppig kontakt med borgmesteren. Det er overraskende, at
færre politikere har hyppig kontakt med disse aktørgrupper, fordi de normalt udpeges som de mest
magtfulde spillere i kommunalbestyrelserne (Bækgaard 2010). De kan derfor være værdifulde at have
kontakt med som et led i koalitionsopbygning. Nedenfor viser figur 8, hvor hyppigt lokalpolitikerne i
Fredensborg kommunikerer med aktører udenfor rådhusets mure.
Figur 8: Hvor hyppigt kommunikerer politikere med forskellige grupperinger i
uformelle sammenhænge - udenfor rådhusets mure
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Figur 8 viser, at næsten to tredjedele af politikerne har hyppig kontakt til partiforeninger og lidt under
halvdelen har hyppig kontakt til civile foreninger. Det kan skyldes, at politikerne primært drøfter
lokalpolitiske spørgsmål med de aktører, som er forbundet med lave transaktionsomkostninger. Det vil
sige, hvor politikerne kan benytte allerede institutionaliserede kanaler for at opnå interaktion. Der er
således noget, der tyder på, at politikerne i Fredensborg ikke har institutionaliserede kanaler, som går
ud til virksomheder og kommunale medarbejdere, men at de er tættere forbundne til partiforeninger og
civileforeninger, og at det er derfor, de har hyppigere kontakt med denne type aktører. Der er således
relativt stor forskel på andelen af politikere, som har hyppig kontakt indenfor og udenfor rådhusets
mure. Denne forskel kan potentielt hænge sammen med, at der heller ikke er strategisk fokus på at
kommunikere med mange forskelligartede aktører i forbindelse med politikudvikling i kommunen som
sådan.
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4.2.3 Politikernes uformelle netværksaktiviteter i udøvelsen af politiske funktioner
I det følgende undersøger jeg, hvem politikerne får henvendelser fra om problemstillinger i
lokalsamfundet. Sociogram 1 viser, hvem politikerne får inspiration og viden fra i forhold til at udøve
første ledelsesfunktion, som er at forstå, definere og konstruere fortællinger om problemstillinger i
samfundet.
Sociogram 1: Hvem modtager politikerne henvendelser fra om problemstillinger i samfundet?
Aktører:
Politikere
Borgere
Embedsmænd

Kilde: Spørgsmål 9 - Se appendix III
Note: Sociogrammet viser et socialt netværk, hvor de farvede firkanter er ’noder’. I dette netværk repræsenterer noderne aktører, som jeg
har anonymiseret med nummerangivelse. I mellem noderne ses pile, som angiver forbindelser. Forbindelserne er retningsbestemte, og idet
jeg kun har spurgt, hvem politikerne er i kontakt med, viser dette sociogram, hvem politikerne angiver har henvendt sig om udfordringer i
samfundet. Det vil fx sige, at aktør 18 (politiker) angiver, at aktør 45 (borger) har henvendt sig om en udfordring i samfundet.

Selvom afsnit 4.2.2. viser, at politikerne primært har deres kontakt med aktører indenfor rådhusets
mure, så henvender aktører udenfor rådhusets mure sig til politikerne omkring udfordringer i
lokalsamfundet. Sociogram 1 viser, at det overordnet set er aktører, som kan karakteriseres som
’borgere’, der henvender sig til lokalpolitikerne. Kategoriseringen af borgere dækker ikke over aktører
som embedsmænd eller andre lokalpolitikere, selvom de i princippet også kan være borgere i
kommunen. Politikerne karakteriserer mere specifikt, at de kender disse ’borgere’ fra ’lokalmiljøet’ (18
ud af 40 relationer) og fra deres ’politiske virke’ (15 ud af 40 relationer). De resterende henvendelser
kommer primært fra politikernes private sfære. Politikerne får altså over halvdelen af henvendelserne
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fra aktører, som de kender gennem institutionaliserede kanaler. Politikerne får således henvendelser fra
et eksternt heterogent netværk.
I det følgende visualiseres, hvem lokalpolitikerne angiver, de gik til for at drøfte henvendelserne fra de
respektive aktører. Formålet med spørgsmålet er at belyse, hvem politikerne går til for at få input til at
konstruere problemdiagnoser for henvendelserne.
Sociogram 2: Hvem drøfter politikerne henvendelserne med?

Aktører:
Politikere
Udvalgsformænd
Chef
Direktør
Partiforening
Privatliv

Kilde: Spørgsmål 11 - Se appendix III

Ovenstående sociogram er præget af, at ikke ligeså mange politikere har besvaret, hvem de har
diskuteret henvendelserne med, som hvem de får henvendelser fra. Visualiseringen giver dog en indsigt
i, hvad der karakteriserer de personer, som politikerne rækker ud til. 12 politikere har svaret på, hvad
der karakteriserer de personer, de er gået til for at drøfte henvendelsen. Kun to ud af 12 politikere har
været i kontakt med personer udenfor rådhusets mure. Aktør 16 har således drøftet henvendelsen med
en person fra sit privatliv (aktør 55), og aktør 10 har drøftet henvendelsen med to fra sin partiforening
(51 og 52) og to aktører fra sit privatliv (50 og 53).
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Tre ud af 12 politikere har drøftet henvendelserne med chefer eller direktører fra rådhuset.
Visualiseringen antyder altså, at størstedelen af politikerne vælger at drøfte henvendelserne med andre
byrådsmedlemmer eller med andre aktører indenfor rådhusets mure. Det indikerer, at politikerne er
transaktionsomkostningsbevidste omkring, hvor mange ressourcer de bruger på at drøfte sagerne. De
går således ad institutionaliserede veje, hvilket kan skyldes, at de overleverer viden til embedsmænd,
som arbejder med emnet, og at de har tillid til, at disse personer kan hjælpe med at løse udfordringerne.
Politikerne orienterer sig dermed også mod aktører, der har ressourcer og viden til at hjælpe dem videre
i arbejdet med henvendelsen.
Sociogrammet nedenfor viser, hvem politikerne går til, når det handler om at udvikle politiske
løsningsforslag, hvilket belyser den anden politiske funktion, som handler om at anvise løsninger på
udfordringer.
Sociogram 3: Hvem går politikerne til, når de vil udvikle politiske løsningsforslag?

Kilde: Spørgsmål 14 - Se appendix III

Sociogram 3 viser, at politikerne primært udvikler politik med andre politikere. Det vil sige, at
størstedelen af politikerne har et homogent politikudviklingsnetværk, og at politikerne også her er
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transaktionsomkostningsbevidste. Som det ses i sociogrammet er der to netværk. Politikerne 4, 9, 10,
11 danner et mindre netværk. Disse aktører bliver hverken peget på eller peger på de øvrige politikere.
Politiker 9 og 10 er de eneste, som peger på, at de går til partiforening (58, 59) eller aktører fra deres
privatliv (51, 53, 60), når det gælder politikudvikling. Sociogram 3 viser dermed, at politikerne ikke
benytter sig af det brede eksterne heterogene netværk, som de ellers kommunikerer med (jf. figur 7, 8
og sociogram 1). Det vil sige, at politikerne ikke på egen hånd bringer deres netværks ressourcer og
viden i spil for at kvalificere deres politiske løsningsforslag. Det indikerer, at politikerne benytter
allerede institutionaliserede kanaler, når de udvikler politiske løsningsforslag, og at de taler med de
aktører, som er nemme at komme i kontakt med. Det er dog ud fra besvarelsen af spørgeskemaet svært
at fastslå, hvorfor politikerne netop vælger at gå til disse aktører, fordi svarene fordeler sig ganske
ligeligt mellem de respektive opstillede kategorier i spørgsmål 15 (se appendix III). I det følgende
fokuseres på, hvem politikerne går til, når det drejer sig om mobilisering af opbakning.
Sociogram 4: Hvem går politikerne til for at sikre sig, at et forslag bliver vedtaget i byrådet?

Kilde: Spørgsmål 16 - Se appendix III

Sociogram 4 viser, at politikerne hovedsageligt mobiliserer opbakning til at stemme forslag igennem
ved at gå til andre politikere. Politikerne benytter sig dermed af et homogent netværk, når de udvikler
politik. Der er kun en enkelt politiker, der peger på en aktør udenfor netværket, som er en person fra
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partiforeningen. Politikerne benytter således ikke netværket til at søge opbakning blandt borgere og
andre relevante aktører, som kan være med til at influere beslutningerne i byrådet. Det kan skyldes, at
det vil være for transaktionsomkostningstungt at række ud til andre aktører, for at de kan lægge pres på
byrådets beslutningsprocesser.

4.2.4 Opsummering på analysen af politikernes uformelle netværksaktiviteter
Netværksanalysen viser, at politikerne har et stort netværk af aktører, som de potentielt kan trække på
for at kvalificere deres beslutninger. Afsnit 4.2.2. viser således, at en stor andel af politikerne har
hyppig kontakt med aktører indenfor rådhusets mure, samt med civile foreninger og partiforeninger,
der kan bidrage med perspektiver på de udfordringer, som de møder i deres virke i
kommunalbestyrelsen. Politikerne får henvendelser fra et eksternt heterogent netværk, der er med til at
understøtte deres forståelse af udfordringer i kommunen. Netværksanalysen viser dog også, at
politikerne ikke etablerer en fremadrettet dialog med disse aktører for at løse udfordringerne i
fællesskab. Det vil sige, at politikerne får inputtene og derefter orienterer de sig mod aktører indenfor
rådhusets mure. Sociogrammerne viser således, at politikerne benytter relativt homogene netværk, når
det gælder, hvem de rækker ud til for at drøfte henvendelser, finde løsninger samt mobilisere
opbakning. Politikerne fremstår transaktionsomkostningsbevidste, idet de går til aktører, som de er
institutionelt forbundne med. Det kan betyde, at politikerne ikke udnytter deres brede kontaktnetværk,
som vi så i sociogram 1, for at understøtte de politiske funktioner. Politikerne får således ikke skabt et
uformelt netværk, som understøtter deres politiske ledelsesfunktioner. Det indikerer, at der er behov for
mere formelle rammer omkring inddragelse af borgere i politikudvikling.

4.3 Del 3: Planstrategien ’Fremtidens Fredensborg Kommune’
I det følgende analyserer jeg planstrategien ’Fremtidens Fredensborg Kommune’ (FFK) med henblik på
for det første at belyse, hvordan processen er designet, og for det andet forstå hvordan politikerne
håndterer deres repræsentative rolle i forbindelse med udøvelsen af de respektive funktioner knyttet til
det politiske lederskab i processen omkring FFK. På baggrund af disse analyserer, vurderer jeg med
udgangspunkt i teoriafsnit 2.4.2 styrken af det politiske lederskab i processen. Analysen af FFK viser
samlet set, at administrationen designer og faciliterer en proces, som kan placeres som ’reaktiv’ på den
politiske interaktionstrappe. Designet af processen lægger således op til en mellemhøj grad af
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interaktion mellem politikere og andre relevante aktører. Politikerne håndterer deres repræsentative
rolle i udøvelsen af de politiske funktioner ved at skifte mellem en under- og over-responsiv
repræsentativ rollehåndtering. Kombinationen af procesdesignet og politikernes repræsentative
rollehåndtering betyder samlet set, at det politiske lederskab er relativt svagt i processen omkring FFK.

4.3.1 Hvordan er processen designet, framet og faciliteret?
Fredensborg Kommune står ligesom de øvrige kommuner i Danmark overfor kravet om at skulle
udvikle en planstrategi. Det overordnede politiske mål for processen er at skabe en attraktiv kommune,
som både kan tiltrække og fastholde borgere (Fredensborg Kommune 2014b). Byrådet beslutter at
udviklingen af strategien skal baseres på en inddragelsesproces af relevante aktører (Fredensborg
Kommune 2014b).
På baggrund af denne beslutning tager embedsværket det primære initiativ i forhold til at designe,
frame og facilitere processen omkring planstrategien, og Økonomiudvalget fungerer som tovholder på
processen. Embedsværket tager således ansvar for at udvikle strategien på baggrund af input fra
”borgere, foreninger, erhvervsliv, politikere og den kommunale organisation” (Fredensborg Kommune
2014b). Politikerne sidestilles derfor i kommissoriet med de øvrige aktører, og succeskriteriet er, at:
”byrådet godkender og beslutter strategien” (Fredensborg Kommune 2014b). Den første formulering
tildeler ikke umiddelbart politikerne en position, hvorfra de kan udøve politisk lederskab undervejs i
processen, hvor de anviser retning for, hvordan strategien skal udvikles. Politikerne tager
indledningsvist et hands-off-greb på processen ved at formulere de helt overordnede politiske mål, som
er, at strategien har til formål at tiltrække nye borgere til kommunen, og at der skal inddrages relevante
aktører i processen for at kvalificere udvikling af strategien. Det er dog embedsværket, der samler op
på inputtene og formulerer strategien undervejs (Interview 31). Politikerne har dermed i
udgangspunktet en svag position i forhold til at konstruere problemdiagnoser og anvise retning
undervejs i processen, fordi embedsværket påtager sig den opsamlende rolle.
I forbindelse med designet af bymøderne får de respektive aktørgrupper tildelt forskellige roller af
administrationen. Administrationen tager således et hands-on-greb ved at facilitere processen.
Politikernes rolle på møderne er at indgå i en række ’speeddating-sessioner’ med interesserede
deltagere, som kan være med til at forme udviklingen af strategien (Fredensborg Kommune 2014b).
Embedsværket har fordelt politikerne på bymøderne, så ca. fem politikere indgår i speeddating84
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sessionerne per gang. De politikere, som ikke har en formel rolle på møderne, opfordres til at deltage i
arrangementerne og debatterne på lige fod med de øvrige borgere (Fredensborg Kommune 2015).
Derudover har borgmesteren og to andre udvalgte politikere til opgave at åbne og lukkede bymøderne
med taler, som embedsværket har udarbejdet. Politikerne har dermed nogle helt faste rammer for,
hvordan de skal medvirke på møderne, og det giver tryghed i en strategisk usikker situation, fordi
politikerne har lettere ved at navigere i interaktionen med borgerne, hvis de har en konkret opgave, som
de skal forholde sig til (Interview 28). Det giver dog også politikerne et mindre råderum til selv at
styre, hvordan de vil interagere med borgerne, hvilket betyder, at de får sværere ved at tage styring på
processen og angive retning for, hvordan de synes, at strategien skal udvikles.
For at inddrage et stort udsnit af borgerne, planlægger administrationen fem bymøder rundt omkring i
kommunen, og afslutningsvis afholdes et borgermøde på rådhuset, som borgmesteren tager initiativ til
(Interview 31: 25.50). På de fem bymøder præsenterer et konsulenthus og en tegnestue deres analyser
af potentialer og problemstillinger i de respektive bysamfund for borgerne, som skal bidrage til
debatten om, hvordan kommunen skal udvikles. Formatet for bymøderne er uformelt, hvilket betyder,
at der arrangeres aktiviteter, som både kan have interesse for voksne og børn. Fælles for aktiviteterne
er, at de har til formål at tiltrække borgere og tilvejebringe information til embedsværket og politikerne
om, hvad borgerne ønsker sig i forhold til Fremtidens Fredensborg Kommune. Med afsæt i hvordan
processen designes og faciliteres vil jeg i det følgende undersøge, hvor høj grad af interaktion designet
af processen lægger op til.

4.3.2 Hvor høj grad af interaktion lægger designet af processen op til mellem politikere og
andre relevante aktører?
Embedsværket designer, foruden den obligatoriske høring, en interaktiv proces, som kan placeres på
andet trin på den politiske interaktionstrappe, hvor fokus ligger på reaktivitet (jf. figur 3, afsnit 2.4.1.2).
Det vil sige, at designet af processen lægger op til en mellemhøj grad af interaktion mellem politikere
og andre relevante aktører. Processen placereres på dette trin, fordi formålet med borgermøderne
beskrives som, at give ”borgerne mulighed for at komme på banen med spørgsmål, idéer og
holdninger til udviklingen af deres lokalsamfund” (Fredensborg Kommune 2015). Kommunen udviser
således interesse for at høre borgernes input til den strategi, som de er i gang med at udvikle. Idet
borgerne får tildelt denne centrale rolle på bymøderne, inviteres de ind i kernen af, hvad politik handler

85

Politisk lederskab i Fredensborg Kommune

om, nemlig at fordele værdier i samfundet (jf. afsnit 2.2). Borgerne har mulighed for at reagere på
kommunens ideer for planstrategien og at forsøge at sætte deres aftryk, men designet lægger ikke op til,
at parterne skal skabe udvikling sammen. På bymødet i Fredensborg kommer dette til udtryk ved, at
borgerne præsenteres for vinderforslaget i en arkitektkonkurrence, som handler om, hvordan
kommunens bysamfund kan forskønnes. Oplægget skaber debat, hvor borgere og politikere reagerer på
ideerne, der præsenteres. Den debat kan være med til at give politikerne indsigt i borgernes ønsker,
behov og bekymringer, hvilket kan understøtte deres ledelsesfunktioner. Designet lægger dog ikke op
til en dynamisk dialog, som kan fortsætte over tid. Det betyder, at borgerne kan levere nogle input til
politikerne, men at de ikke kan sikre sig, at de bliver brugt. Det giver således i udgangspunktet
politikerne begrænsede muligheder for at skabe en transparent proces, hvor de får borgernes accept af
deres handlinger.

4.3.3 Hvordan håndterer de politiske ledere deres repræsentative rolle i forhold til de
politiske funktioner knyttet til det politiske lederskab?
I det følgende vil jeg gå i dybden med, hvordan politikerne håndterer deres repræsentative rolle i
forbindelse med udøvelse af de politiske funktioner i processen om FFK. Først fokuseres på
konstruktion af problemdiagnose, derefter på anvisning af retning og afslutningsvis på mobilisering af
opbakning.
Konstruktion af problemdiagnose
I det følgende vises, hvordan politikerne håndterer deres repræsentative rolle ved at være underresponsive i mødet med borgerne i forbindelse med udøvelsen af den politiske funktion, som
omhandler at konstruere problemdiagnoser i samfundet. I forbindelse med planstrategien er der tale om
en proces, hvor politikerne ikke nødvendigvis står overfor en brændende platform med en presserende
politisk situation, som de er nødt til at sætte ind overfor hurtigst muligt. Politikerne har derimod en
opgave i forhold til at finde ud af, hvor der er behov for at sætte ind i planstrategien for at realisere
deres overordnede vision om at skabe en attraktiv kommune.
Gennem interviews og observationer fra bymøderne kommer det til udtryk, at der er en stærk forståelse
blandt politikerne af, at inddragelsen af borgerne er værdifuld og nødvendig for at udvikle
planstrategien. Politikerne er langt hen ad vejen begejstrede for ideen om at skulle i dialog med
borgerne, og de argumenterer for, at det kan være med til at klæde dem på til at træffe beslutninger
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(Interview 22: 182-183, interview 25: 55-57, interview 27: 264-267, 246-250, interview 28: 22-26,
166-167, interview 34: 192-200). Dialogen med borgerne er endvidere en måde, hvorpå politikerne
ikke skal bære ansvaret for beslutningerne egenhændigt, hvilket fremhæves som et væsentligt aspekt
(Interview 27). Det skyldes, at inddragelse af borgerne kan være med til at legitimere de politiske
beslutninger.
Politikerne får gennem de tilrettelagte speeddating-sessioner en interaktiv arena, hvor de kan gå i
dialog med borgerne for på den måde at udvide deres viden om de problemstillinger, som optager
borgerne i forhold til planstrategien. Dialogen er i udgangspunktet tiltænkt som ’ligeværdig’, hvor der
er plads til såvel borgernes som politikernes holdninger, hvilket beskrives i folderen ’Politisk deltagelse
på bymøder’, som politikerne får udleveret af administrationen forud for bymøderne (Fredensborg
Kommune 2015). Politikerne placeres på bymøderne ved caféborde, og interesserede borgere kan gå i
dialog med dem (Observation 24-27). Til speeddating-sessionerne har embedsværket udviklet en række
spørgsmål, som politikere og borgere kan tage udgangspunkt i for at strukturere interaktionen.
Embedsværket tager således hands-on-styring i processerne ved at forsøge at målrette dialogen for at
holde fokus på emner, der er interessante i forhold til udviklingen af planstrategien, og som kan hjælpe
politikerne. Borgerne køber dog ikke præmissen for speeddating-sessionerne, og spørgsmålene bruges
ikke som en guide for samtalerne (Observation 24-27). Det betyder, at dialogen først og fremmest
præges af emner, som optager borgerne, hvilket kan ses som et udtryk for, at borgerne forsøger at gøre
en abstrakt proces håndgribelig. Inputtene handler derfor om alt fra rågekolonier til utryghed ved
stationerne (Observation 24-27). Politikerne finder det frustrerende, at borgerne orienterer sig mod
egne interesser, hvilket betyder, at de ikke får talt om planstrategien på et mere overordnet plan
(Interview 26: 29-33, interview 30, interview 33). Det betyder, at politikerne lader borgerne levere
deres input, uden de selv går ind i dialogen, fordi de anskuer dem som lidt tilfældige. Politikerne har
således svært ved at omsætte inputtene til konkrete problemdiagnoser.
Politikerne bliver endvidere anbefalet af embedsværket at ”lytte” og ”suge indtryk ind” og ikke at
diskutere indhold, hvilket strider mod ønsket om en ligeværdig dialog (Observation 25, Fredensborg
Kommune, 2015). Denne anbefaling gør det svært at skabe den dialog blandt deltagerne, som skal til
for at skabe læring. En af politikerne sætter ord på, at embedsmændene bakker dem op i, at de skal
håndtere deres rolle med hensyn til: ”(…) Hvordan man performer, og hvordan man netop lytter og
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ikke docerer [red. leder]. Det er jo det, der var borgerinddragelse, og borgerne skulle opleve det som
en god oplevelse at møde politikerne, så på den måde er det lidt mere stil end indhold” (Interview 22:
226-229).
Citatet illustrerer, at politikerne ikke for alvor finder borgernes input nødvendige for at træffe
beslutninger, men at borgerne skal have mulighed for at blive hørt. Det kan således ses som et udtryk
for en under-responsiv repræsentativ rollehåndtering, hvor politikerne ser sig i stand til at træffe
beslutninger egenhændigt. Borgerne leverer dermed input til politikerne, men politikerne adresserer
ikke borgernes synspunkter (Observation 24-27). Politikerne får dermed ikke skabt en dynamisk dialog
om planstrategien, som understøtter deres indsigt i, hvad borgerne finder problematisk. Politikernes
repræsentative rollehåndtering betyder således, at de ikke tager ansvar for at få et udbytte af deres
deltagelse i interaktion, fordi de har en opfattelse af, at deres rolle kun er at lytte til borgerne, og at de
dermed ikke må indgå i diskussion med dem om deres synspunkter. Politikerne har således svært ved at
sætte ord på, hvad de har lært i mødet med borgerne i forbindelse med speeddating-sessionerne
(Interview 25, 26, 27, 29, 33). På den måde går læringspotentialet i interaktionen tabt. Det får en af
politikerne til at beskrive dialogen, som en ”skraldespand” (Interview 32: 381). Politikernes
rollehåndtering resulterer dermed i, at politikerne ikke får input til det, som de har behov for (Interview
23: 638-640). Spørgsmålet er dog, om politikerne egentlig ved, hvad de har behov for viden om? I
interviewene udtrykker politikerne utilfredshed om manglen på dialog, og flere politikere efterspørger
tid til diskussion mellem såvel borgere, politikere og embedsmænd om planstrategien (Interview 28:
133-139, interview 29: 26-31, interview 32). En af embedsmændene forklarer dog, at det er svært at få
politikerne til at diskutere indholdet i strategien, når der er afsat tid til det (Interview 31: 22.00).
Politikerne refererer således ikke til speeddating-sessionerne, som den aktivitet hvor de får de vigtigste
input til at konstruere en problemdiagnose for planstrategien. Enkelte politikere giver i stedet udtryk for
at være en smule overvældede over den mængde information, som de modtager i mødet med borgerne
(Interview 32, 33). Det hænger måske sammen med, at politikerne får en masse henvendelser fra
borgerne, men at de ikke har tid til at sidde og arbejde med inputtene efterfølgende for at analysere,
hvordan de kan bruge dem til at konstruere problemdiagnoser. Selvom administrationen forsøger at
skabe rum til refleksion om, hvad politikerne har hørt og oplevet efter bymøderne (Observation 24-27),
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så indikerer interviewene og observationerne, at der kan være behov for i endnu højere grad at
formalisere processen omkring, hvordan inputtene integreres i politikernes funktioner.
Nogle af politikerne peger på, at de får brugbare input, som understøtter deres mulighed for at
konstruere problemdiagnoser fra andre aktiviteter end speeddating-sessionerne på borgermøderne
(Interview 22: 140-142, interview 26:208-213). En af disse aktiviteter er konsulenthusets
præsentationer af udfordringer og muligheder i de respektive bysamfund. Politikerne peger på, at disse
oplæg har givet dem indsigt, som understøtter konstruktionen af problemdiagnoser (Interview 22: 140142, interview 33: 99-101). De konkrete analyser er med til at understøtte politikerne i forhold til at
tænke i, hvilke løsninger der skal prioriteres for at gøre kommunen attraktiv, som er formålet med
strategien. En anden af aktiviteterne går ud på, at borgerne skal sætte røde og grønne klistermærker på
et kort over et af de fire bysamfund i kommunen. Klistermærkerne markerer, hvor borgerne
henholdsvis er tilfredse og utilfredse med forholdene i kommunen. Designet af denne aktivitet kan
karakteriseres som receptivt på den politiske interaktionstrappe, idet den offentlige instans efterspørger
et input, som borgere eller andre relevante aktører leverer uden anden dialog. Det er en
inddragelsesform, der ikke forpligter politikerne til at gå i egentlig dialog med borgerne. Det giver
politikerne et meget konkret form for input, som de giver udtryk for, at de have let ved at overskue og
bruge i deres argumentation. De konkrete input bidrager til politikernes konstruktion af
problemdiagnoser, fordi de giver et billede af, hvor borgerne oplever udfordringer og muligheder.
Hvor det frustrerer nogle politikere, at de ikke får brugbare input, så er andre politikere og
embedsmænd mere optagede af at skabe en vellykket proces (Observation 28). Det vil sige, at de finder
det vigtigere, at borgerne har fået en interaktiv arena, hvor de kan blive hørt, end at politikerne får input
fra møderne, som de kan bruge i forhold til at understøtte deres politiske ledelsesfunktioner. Det
kommer til udtryk i dette citat: ”Jamen det allervigtigste, tror jeg, er, at borgerne gerne vil involveres.
At de virkelig har noget på sinde, og at vi skal lægge os i selen for at bruge det og gøre noget ved det.
Det kan være med til at skabe den gode stemning og det gode image, som i hvert fald især Nivå,
Kokkedal mangler ikke. Ja. Det tror… ja, jeg var meget positivt overrasket over, hvor mange
mennesker der kom” (Interview 25: 285-297). Citatet kan ses som et udtryk for, at politikerne får inputlegitimitet ved at give borgerne indtryk af at blive hørt, men understreger igen den under-responsive
repræsentative rollehåndtering. Citatet viser også, at politikerne ikke kun er interesserede i at lære af
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borgerne og andre relevante aktører, men at der også er andre interesser på spil, f.eks. at brande
kommunen. Inddragelsen af borgerne viser, at politikerne er responsive overfor borgerne, og derfor
bliver antallet af deltagere et vigtigt succeskriterium, der refereres til og er stolthed over fra både
politisk og administrativ side (Observation 28; interview 30).
I datamaterialet kommer det til udtryk at enkelte politikere selv forsøger at skabe dialog med borgerne
udenom de formelle arrangementer. Det gør de helt lavpraktisk ved at oprette eller indgå i lokale
foreninger, hvor de kan debattere udviklingen i kommunen, som dermed er med til at klæde dem på til
at træffe beslutninger (Interview 27: 116-117, interview 30: 61-66). Det er således et eksempel på
politikere som bryder ud af de formelle institutionelle rammer for at styrke muligheden for at
konstruere passende problemdiagnoser.
Anvisning af løsninger
I det følgende fokuseres på, hvordan politikerne arbejder med at anvise retning for, hvilke løsninger
planstrategien skal rumme. Analysen viser, at en stor andel af politikerne indtager en over-responsiv
rolle overfor borgernes ønsker i denne del af processen.
En del af politikerne giver gennem processen udtryk for, at de har visioner for, hvordan de ønsker, at
kommunen skal udvikle sig på et overordnet, langsigtet og abstrakt plan (Interview 22, 23). I praksis er
det dog svært for politikerne reelt at anvise retning for, hvordan planstrategien skal sætte rammerne for
udviklingen, og hvilke løsninger de skal prioritere. Det skyldes, at politikerne i høj grad lader sig
påvirke af, hvad der foregår omkring dem og lader deres dagsorden diktere af, hvad der sker nu og her i
kommunen (Interview 25: 551-556, interview 26: 36-37, interview 29: 63-74; observation 28). Det
kommer fx til udtryk ved, at politikernes fokus skifter med stemningen blandt borgerne og med de
dagsordener, der får mest opmærksomhed. Det ses tydeligst i forhold til udbygning af Humlebæk Syd
(Observation 30). En stor og toneangivende del af politikerne håndterer deres repræsentative rolle ved
at være over-responsive overfor borgernes ønsker om ikke at udbygge i Humlebæk Syd. Det kommer
til udtryk ved, at denne del af strategien ikke får stor opmærksomhed, da politikerne internt diskuterer
strategien, men derimod får det, da borgerne sætter fokus på det (Observation 28, observation 30;
interview 31).
Politikernes over-responsive rollehåndtering i forhold til de konkrete prioriteringer leder generelt til
frustration hos både embedsmænd og politikerne, fordi sidstnævnte dermed har svært ved at forfølge
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deres egne anvisninger for, hvordan udfordringer skal løses, og kommunen skal udvikles, og det
betyder, at de ofte afviger fra den kurs, som de selv har udstukket (Interview 25: 551-556; observation
28). Politikerne får således svært ved at være retningsgivende for, hvordan planen skal udvikle sig,
fordi de forfølger andres visioner i stedet for at forsøge at realisere egne. Når politikerne håndterer
deres repræsentative rolle således, kan de få svært ved at sikre sammenhæng i kommunes udvikling,
fordi de lader udviklingen afhænge af, hvilke projekter borgerne vil realisere her og nu.
En af de faktorer som påvirker politikerne i forbindelse med at sætte retning for, hvilke løsninger der
skal iværksættes, er kommunens økonomiske situation. Politikerne er usikre på, hvorvidt de projekter,
der er lagt op til, overhovedet kan realiseres indenfor den økonomiske ramme. Det gør sig især
gældende i forhold til forslaget om at bygge en ny svømmehal i kommunen. Nogle af politikerne kan
på den ene side se potentialet i at bygge en svømmehal, fordi de mener, at den kan have værdi i forhold
til at realisere visionen om en attraktiv kommune, men på den anden side tror de ikke på økonomien
bag forslaget. De er således usikre på, hvilke løsninger de kan pege på i forhold til planstrategien, fordi
de ikke kan gennemskue konsekvenserne af deres beslutninger. En af politikerne forklarer det således:
”Men hvis vi sådan tænker mere på, hvor den skal placeres, så tror jeg faktisk at Nivå ville have godt
af det. Når vi får råd til det. (respondent griner) - det får vi aldrig. Nej” (Interview 28: 56-58). Det
frustrerer derfor nogle af politikerne, at en del af byrådet er så over-responsive overfor borgergruppen
og borgmesterens ønsker, at det ifølge dem går ud over hensynet til kommunens økonomi.
Svømmehalsprojektet beskrives dermed som ”larmende urealistisk” og som et ”fatamorgana”
(Interview 24, interview 32: 333+335). I det følgende fokuseres på, hvordan politikerne arbejder med at
mobilisere opbakning til deres politiske visioner.
Mobilisering af opbakning
I det følgende fokuseres på, hvordan politikerne håndterer deres repræsentative rolle i forhold til at
mobilisere opbakning. Analysen viser, at politikerne håndterer rollen ved at være under-responsive. I
forhold til mobilisering af opbakning er politikernes største udfordring dog, at embedsværket er overresponsive overfor borgerne, hvilket begrænser politikernes rolle, fordi borgernes input i nogle tilfælde
vægtes højere end politikernes.
Politikerne har svært ved at mobilisere borgernes opbakning til deres visioner, fordi de, som tidligere
nævnt, ikke for alvor engagerer sig i dialogen med borgerne. Politikerne er ved flere lejligheder
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udfordrede i forhold til overhovedet at gå i dialog med borgerne på grund af den økonomiske situation,
som de oplever uklar både for dem selv og for borgerne (Observation 23). Politikerne har således svært
ved at skabe en dialog, som kan bidrage til at mobilisere opbakning til deres beslutninger. Flere
politikere giver udtryk for, at de ikke synes, at formen for processen er befordrende, fordi den ”stikker
blår i øjnene” på folk (Interview 26, 32; observation 23). Politikerne er nervøse for at indgå i en dialog
og fremstå som om, at de lover langt mere, end de kan holde, hvilket kan blive problematisk for dem i
en genvalgssituation, og derfor kan deres ageren ses som et udtryk for, at de forsøger at beskytte deres
mandat (Interview 23, 26, 27, 28, 32; observation 28). Frygten for at miste mandatet i byrådet kan være
medvirkende årsag til, at politikerne forholder sig lyttende og passive i mødet med borgerne, men det
gør det samtidig svært for politikerne at opnå opbakning til deres beslutninger.
Nogle af politikerne prøver dog at komme problematikken omkring økonomien i forkøbet ved at
forventningsafstemme og forklare borgerne, at det økonomiske råderum er begrænset, og at alle
projekter ikke vil blive realiseret (Interview 30: 112-114; observation 24). Det kan ses som et udtryk
for, at de politikere forsøger at skabe transparens i processen, hvilket kan være med til at mobilisere
opbakning til deres beslutninger, fordi borgerne får forståelse for, at politikerne står overfor en svær
prioritering. Andre forsøger at håndtere situationen ved at skubbe på for realisering af projekter, som
har karakter af at være ”lavthængende frugter” (Observation 28). Ved at realisere de ’nemme’ projekter
først, kan politikerne mobilisere borgernes fortsatte opbakning til projektet, fordi det kommer til at
fremstå som om, at der sker noget, og at de har lyttet til deres ønsker.
I visse situationer udfordres nogle af politikernes visioner af administrationen, som henviser til, hvad
de ser som befolkningens interesser og ønsker på baggrund af det datamateriale, de har indsamlet.
Processens design med fokus på en mellemhøj grad af interaktion gør, at administrationen i tråd med
byrådets anvisninger prioriterer borgernes input højt. Embedsværket lægger stor vægt på borgernes
tilkendegivelser i udvikling af strategien, hvilket både kommer til udtryk i et interview med en
embedsmand og i en observation af et internt møde for byrådet (Interview 31: 02.36; observation 28).
Der kan dog argumenteres for, at embedsværket i nogle tilfælde kommer til at tage en over-responsiv
rolle i forhold til borgerne, og det har politikerne svært ved at argumentere imod (Observation 28). Det
betyder, at politikerne mister autonomi til at træffe beslutninger. Der opstår blandt andet en diskussion
mellem politikere og embedsmænd om, hvorfor udvikling af Nivå Havn er taget ud af strategien, da
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den bliver diskuteret i byrådsregi i september 2015, selvom nogle af politikerne ønsker at skabe
udvikling der (Interview 25, 29). Administrationens over-responsive rollehåndtering kommer fx til
syne i diskussionen, hvor en embedsmand siger: ”Det der har overrasket os, det var, at vi tror, at
borgerne ville tilkendegive, at borgene ville ned til havnen. Vi kan jo ikke vide noget om dem, der ikke
var der. Vi var overraskede over, at folk allerede var tilfredse” (Observation 28). Citatet viser, at
embedsværket har baseret strategien på borgernes input, hvilket kan ses som et udtryk for, at de
prioriterer borgernes tilkendegivelser over, hvad enkelte politikere ønsker at arbejde for, og det har
politikerne svært ved at modargumentere. Til det siger en embedsmand, at det er en svær opgave at
tilgodese alle, når datamaterialet er så stort, som det er (Interview 31: 17.40).
En af politikerne forklarer dog, at det er vigtigt at have embedsværkets opbakning for at sikre sig
indflydelse: ”Jamen, i virkeligheden er det jo vigtigt at få det [red. ens vision] med, altså hvis det bliver
skrevet ind af administrationen, så er man jo bare næsten på den sikre side. Ellers er man i hvert fald
et godt stykke henad vejen, hvis administrationen ignorerer det, så er det ligesom ude” (Interview 33:
337-339). Citatet er et eksempel på en politiker, som oplever, at embedsværket har stor indflydelse på,
hvilke projekter der bliver realiseret. Politikerne har således svært ved at bruge inputtene fra processen
til at underbygge deres politiske funktioner og argumenter, fordi der er forskellige opfattelser af, hvad
der gør et politisk argument legitimt. Der opstår således en diskussion om, hvorvidt argumenter kan
bygge på enkelte input fra borgere, eller om de skal baseres på kvantitative undersøgelser (Observation
28). Det er dog, som vi senere skal se i kapitel 6, ikke en usædvanlig diskussion i interaktive processer.
Der er endvidere en del skeptiske udmeldinger fra politikerne omkring borgernes input, som de ikke
mener, er repræsentative i forhold til sammensætningen af borgere i kommunen (Observation 28).
Enkelte forsøger at så tvivl om administrationens konklusioner, som de ikke mener, stemmer overens
med deres oplevelser af borgernes præferencer (Observation 28). De mener derfor ikke, at de kan
basere deres beslutninger på baggrund af materialet. De skeptiske udmeldinger kan ses som et udtryk
for en under-responsiv repræsentativ rollehåndtering, hvor politikerne hellere vil træffe egne
beslutninger end at læne sig op ad et datagrundlag, som de ikke anerkender (Observation 28).
Uenighederne om, hvor tungt borgernes input skal veje i processen, illustrerer et behov for en
forventningsafstemning mellem embedsværket og politikere forud for sådanne processer. Det giver
endvidere indtryk af, at politikerne har behov for endnu mere tid til at være med til at arbejde med
datamaterialet, så de selv kan opbygge argumenter. Med afsæt i analyserne af, hvordan politikerne
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håndterer deres repræsentative rolle i forbindelse med udøvelsen af de politiske funktioner, fokuserer
jeg i det følgende på, hvordan det politiske lederskab påvirkes i processen.

4.3.4 Styrken af det politiske lederskab i den interaktive proces omkring planstrategien?
I det følgende vurderer jeg styrken af det politiske lederskab i den interaktive proces omkring FFK med
udgangspunkt i de tre kriterier, jeg opstillede i afsnit 2.4.2 om autonomi, læring og accept, som er
nødvendige betingelser for et stærkt lederskab i interaktive processer. I denne proces opnår politikerne i
Fredensborg hverken læring, accept eller autonomi. Resultaterne ses i tabellen nedenfor:
Tabel 13: Analyseresultater - planstrategien i Fredensborg Kommune
Design - politiske
interaktionstrappe

Håndtering af
repræsentativ rolle

Styrken af politisk lederskab

Reaktivitet

Under-responsiv
Over-responsiv/

Svag:

Læring

- Accept

- Autonomi

-

Læringspotentialet begrænses væsentligt i interaktionerne mellem politikere og borgere i processen
omkring FFK. Politikerne er i udgangspunktet åbne overfor at lære i den interaktive proces. Som vist
ovenfor i analysen, er der stor enighed blandt politikerne om, at input fra borgere og andre relevante
aktører er værdifulde for at varetage deres politiske funktioner, men politikerne håndterer ikke deres
repræsentative rolle på en måde, som understøtter læringsprocessen i mødet med borgerne. Politikerne
håndterer deres repræsentative rolle ved at være passive og under-responsive overfor borgerne på
bymøderne. På den måde er de ikke med til at skabe en dialog, som passer til netop de udfordringer,
som de har behov for viden om.
Politikerne har svært ved at opnå borgernes og embedsværkets accept undervejs i processen, og det
betyder, at de har svært ved at sætte retning for, hvilke visioner der skal realiseres. Selvom politikerne
ikke taler meget i møderne med borgerne, så er de gode til at virke imødekommende overfor borgerne
ved at have et åbent kropssprog, nikke anerkendende og se interesserede ud, når borgerne kommer og
snakker med dem (Observation 24-27). Det betyder, at politikerne i første omgang vinder borgernes
tillid, hvilket styrker deres troværdighed. Politikernes under-responsive rollehåndtering betyder dog, at
de ikke får skabt gennemsigtighed i processen for borgerne ved at forklare om deres holdninger og
prioriteringer, og det gør, at borgerne har svært ved at vurdere, hvor politikerne står i processen
(Observation 24). Uden dialog er det svært for borgerne at vurdere, hvad der sker med de input, som de
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har givet, og manglen på transparens kan svække deres accept af politikernes handlinger i processen
(Observation 24).
Selvom politikerne i dele af processen indtager en under-responsiv rolle, hvor autonomien teoretisk set
vil være stor, så er politikerne fra starten af processen placeret i en svag position i forhold til at udøve
et stærkt politisk lederskab. Det betyder, at deres autonomi er begrænset. Det skyldes som tidligere
nævnt, at de tager et hands-off-greb på processen ved at fastsætte de overordnede mål, men derudover
er deres magt til at sætte retning for processen begrænset. Det hænger endvidere sammen med, at
borgernes input i nogle tilfælde i processen vægtes højt af embedsværket, hvilket betyder, at
politikernes input vægtes mindre.
Den begrænsede læring, accept og autonomi betyder således samlet set, at der er tale om et relativt
svagt politisk lederskab i denne proces, og at politikerne kun i meget begrænset omfang får sat aftryk
på, hvordan lokalsamfundet udvikles, og udfordringer mødes.

4.3.5 Opsummering på FFK
Analysen viser således, at det politiske lederskab er relativt svagt i processen omkring Fremtidens
Fredensborg Kommune. Det skyldes, at politikerne hverken opnår læring, accept eller autonomi til at
sætte retning for, hvordan lokalsamfundet udvikler sig. Den interaktive proces placeres på andet trin på
den politiske interaktionstrappe, hvor der er tale om et reaktivt design, som betyder, at der lægges op til
en mellemhøj grad af interaktion mellem politikere og andre relevante aktører. Politikerne indtager dog
ikke, som ellers antaget i teorikapitlet, en udelukkende over-responsiv rolle, men er i højere grad underresponsive overfor borgernes input, som de ikke oplever som understøttende for deres politiske
funktioner. Politikernes rolle udfordres endvidere i processen på grund af en manglende
forventningsafstemning om, hvor tungt borgernes input skal veje, og det medfører, at politikerne
undermineres i processen. Designet af processen kan således ikke alene lede til en form for interaktion,
som styrker det politiske lederskab. Analysen viser, at politikernes repræsentative rollehåndtering er en
ligeså vigtig faktor for at få udbytte af den interaktiv proces, som kommunen har initieret.

4.4 Del 4: Ad-hoc-udvalg om boligsociale indsatser (BYBO)
I det følgende analyserer jeg, hvordan de politiske ledere udøver deres politiske lederskab i ad-hocudvalget om boligsociale indsatser. Antagelsen er, at denne proces vil give de deltagende politikere et
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stærkt politisk lederskab, fordi udvalgsstrukturen lægger op til et tæt samarbejde mellem
forskelligartede aktører, som kan understøtte deres respektive ledelsesfunktioner. Analysen viser dog,
at politikerne i store dele af processen håndterer deres repræsentative rolle som under-responsive
suveræne beslutningstagere, hvilket samlet set betyder, at deres politiske lederskab er relativt svagt i
processen.

4.4.1 Hvordan er processen designet, framet og faciliteret?
I forbindelse med konstitueringsaftalen i januar 2014 beslutter byrådet i Fredensborg Kommune at
oprette § 17 stk. 4-udvalget ’Byrum og Boligsocial indsats’(BYBO) (Fredensborg Kommune 2013).
Udvalget bliver nedsat på baggrund af, at der gennem en længere periode har været uroligheder og
utryghed i nogle af kommunens boligområder. En af politikerne forklarer: ”(…) vi havde en stor
bandekonflikt, kriminalitet nede i særligt Kokkedal, og det var simpelthen overskyggende for alt i hvert
fald den del af kommunen. Der var skyderier, og det var virkeligt ubehageligt, og derfor blev vi enige
om, at det måtte vi gøre noget ekstra i forhold til” (Interview 33: 352-359). I valgkampen bliver disse
uroligheder italesat som en brændende platform, der kræver politisk handling, og derfor bliver det
besluttet at oprette et udvalg, som kan samle indsatsen (Interview 32).
Formålet med oprettelsen af udvalget er at skabe en platform, hvorfra politikerne kan arbejde hen mod
at skabe et tryggere miljø i kommunen (Fredensborg Kommune 2014a). Udvalget er bredt sammensat
af aktører inden- og udenfor rådhusets mure, og udvalgsmedlemmerne er udvalgt på baggrund af et
repræsentationsprincip. Aktørerne består af fem byrådsmedlemmer, som repræsenterer hver sit parti, en
repræsentant fra politiet, to fra boligselskaber, en fra foreningslivet og en fra erhvervslivet
(Fredensborg Kommune 2014a). I analysen refererer jeg til de medlemmer, som ikke er politikere, som
eksterne aktører. I kommissoriet udspecificeres det i forhold til inddragelsen af boligselskaberne og
politiet, at formålet er at ’samarbejde’ om henholdsvis at vende udviklingen i de udsatte boligområder
og at skabe tryghedsfremmende foranstaltninger (Fredensborg Kommune 2014a).

4.4.2 Hvor høj grad af interaktion lægger designet af processen op til mellem politikere og
andre relevante aktører?
Udvalget kan placeres på tredje trin på den politiske interaktionstrappe. Designet af ad-hoc-udvalget
lægger således op til en reciprok relation mellem deltagerne, hvilket er udtryk for høj grad af
interaktion, idet formålet er at skabe ’samarbejde’ mellem aktører med forskellige baggrunde
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(Fredensborg Kommune 2014a). Aktørerne er således gensidigt afhængige af hinanden for at vende den
kriminelle udvikling i kommunen. Udvalget mødes fire til seks gange om året. I forhold til processer
placeret lavere på den politiske interaktionstrappe, så giver medlemsskabet af ad-hoc-udvalg, der kører
over en længere periode, mulighed for at aktørerne lærer hinanden at kende undervejs. Det giver
tryghed for aktørerne, og det kan understøtte læringspotentialet i interaktionen. Rammerne omkring
udvalget er designet således, at de eksterne aktører har stemmeret, hvilket betyder, at de i princippet
indgår på lige fod med politikerne. Formanden for udvalget, som er en politiker, har dog retten til at
træffe endelige beslutninger ved stemmelighed (Fredensborg Kommune 2014a). Udvalget har kun en
forberedende, rådgivende og initierende funktion overfor byrådet og Social- og Seniorudvalget, som de
svarer til (Fredensborg Kommune 2014a). Udvalget er således forankret i den formelle politiske
struktur i kommunen. Det kan ses som en sikring af, at det arbejde der laves i udvalget, bliver båret
videre ind i den politiske beslutningsproces, men det betyder ikke nødvendigvis, at arbejdet bliver
realiseret.

4.4.3 Hvordan håndterer de politiske ledere deres repræsentative rolle i forhold til de
politiske funktioner knyttet til det politiske lederskab?
I det følgende vil jeg fokusere på, hvordan politikerne håndterer deres repræsentative rolle i forbindelse
med udøvelsen af de respektive funktioner knyttet til det politiske lederskab. Først fokuseres på
konstruktion af problemdiagnose og ansvisning af løsning og derefter på mobilisering af opbakning.
Udvalgets arbejde er meget flydende og derfor diskuteres problemer og løsninger ofte samtidigt,
hvilket det følgende afsnit afspejler ved at slå de to funktioner sammen. Analysen viser i det følgende,
at politikerne i udgangspunktet er positive overfor ideen om at være læringsorienterede i mødet med de
eksterne medlemmer af udvalget i forbindelse med at konstruere problemdiagnoser og anvise løsninger.
Det viser sig dog svært at praktisere dette ideal i mødet med borgerne, og derfor håndterer de deres
repræsentative rolle ved at være under-responsive, suveræne beslutningstagere.
Problemdiagnose og anvisning af løsninger
Idet formålet med udvalget er at dæmme op for utrygheden i kommunen, er politikernes vision klar fra
start; de ønsker sig tryghed i kommunen. På trods af at visionen er klar og langsigtet, så er den også
abstrakt og uhåndgribelig. Det betyder, at der er en væsentlig opgave i at forstå udfordringerne for
dermed at kunne konstruere problemdiagnoser, som kan danne grundlag for at anvise retning for,
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hvordan kommunen konkret skal angribe problemerne. Gennem observationer og interviews kommer
det til udtryk, at politikerne har et stort behov for at være opdaterede på, hvad der foregår i kommunens
udsatte områder, så de har mulighed for at identificere passende problemdiagnoser. Politikerne omtaler
således deres tilgang til udvalgsarbejdet som ’dynamiske ledere’, som er interesserede i at indgå i
dialog med de øvrige deltagere i udvalget, der kan være med til at kvalificere deres problemdiagnoser
og løsninger. Det betyder, at de er positivt indstillede overfor ideen om at have et udvalg, hvor der er et
tæt samarbejde med aktører med indsigt i, hvad der foregår i praksis. Politikerne taler således
overordnet om de øvrige medlemmers deltagelse som en berigelse af deres lederskab, fordi de kan give
direkte indsigt i, hvordan det står til i forskellige dele af kommunen (Interview 28: 278-285, interview
29, interview 33). Politikerne taler derfor om, at de eksterne medlemmer bidrager i kraft at deres
forskellige fagligheder, og det gør, at politikerne får et mere holistisk billede af udfordringerne i
kommunen. Det er ifølge en af politikerne en styrke, fordi diskussionerne ellers bliver præget af, at
politikerne reagerer på, hvad der omtales i medierne: ”(…) så bliver det jo sensationerne og de enkelte
tilfælde, som kan komme til at fylde, hvorimod de kan sige, det går opad, og det går nedad” (Interview
33: 448-450). Deltagerne kan altså bidrage med deres indsigt i, hvordan det står til i kommunen, hvilket
klæder politikerne på i forhold til at konstruere problemdiagnoser og finde på passende løsninger.
Igennem observationer og interviews kommer det dog til udtryk, at det er sværere end som så at
designe interaktive arenaer, som understøtter læringsadfærden i praksis. Faciliteringen af møderne har
betydning for, i hvor høj grad potentialet af det bredt sammensatte udvalg høstes i forhold til at skabe
en dialog, der understøtter politikernes ledelsesfunktioner. Derfor er den nye formand optaget af at
prøve at skabe en mødeform, som aktiverer medlemmerne (Interview 29; observation 35). Det skyldes,
at han ikke altid oplever, at deltagerne er lige engagerede: ”(…) jeg er frustreret over, at der ikke er
flere, der kommer til møderne, og at der ikke er flere, der er lidt mere aktive på møderne” (Interview
29). Formanden påtager sig således en faciliterende rolle i udvalget, hvor han forsøger at skabe dialog
blandt deltagerne. Det kan ses som et udtryk for, at han er interesseret i at indtage en balanceret
repræsentativ rolle som dynamisk leder, der lærer af de øvrige aktører. Han mangler dog opbakning til
at få sat gang i dialogen fra de øvrige politikere, som ikke altid prioriterer deres deltagelse i møderne
(Interview 29; observation 32, 33, 34).
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Formanden ønsker således at ændre faciliteringen af møderne, fordi han ikke mener, at den fungerer.
Det kommer særligt til udtryk på møderne, når dagsordenerne er præget af orienteringer (Observation
32, 33, 34). I de situationer er det oftest formanden, der gennemgår punkterne og kommenterer,
hvorimod de øvrige deltagere forholder sig passivt (Observation 32, 33, 34). Det vil sige, at han glider
væk fra idealet om den balancerede repræsentative rolle og bevæger sig mod en under-responsiv rolle,
hvor han træffer hurtige beslutninger uden behov for den store debat med de øvrige aktører. Det er
således svært at omsætte idealet om en balanceret og lærende repræsentativ rolle. Det kommer ifølge en
af de øvrige politikere til udtryk ved at: ”(…) vi andre, vi sådan lige kigger lidt på det forundret, og så
siger vi ja eller nej, om det ser godt ud, og så bliver det spillet videre til et egentligt fagudvalg til
beslutning” (Interview 33: 410-411). Hun oplever således møderne som lidt ’tomme’ (Interview 33:
409). Orienteringerne understøtter således ikke interaktion blandt deltagerne. Dagsordnerne for
møderne er præget af den institutionelle ramme, som de foregår i, og forløber efter traditionelle
forskrifter og er ikke nødvendigvis tilpasset en kontekst, hvor det gælder om at skabe samarbejde
mellem deltagerne. Møderne er desuden karakteriserede ved at have komprimerede dagsordener, og det
betyder, at møderne ofte er tidspressede. Det resulterer i, at en del af punkterne hastes igennem, og at
administrationen forsøger at holde møderne inden for tidsrammen (Observation 33, 35). På den måde
har dialogen og diskussionen svært ved for alvor at folde sig ud og komme i dybden, og på den måde
realiseres potentialet i at have sammensat en bred gruppe, som kan bidrage til at understøtte politikerne,
ikke til fulde (Interview 33:420-424). Det frustrerer de eksterne deltagere, som ikke oplever, at de får
lov til reelt at bidrage, fordi diskussionerne ikke kommer i dybden med de problemstillinger, som
kommunen står over for i forhold til kriminalitet (Observation 35).
Igennem observationer og interviews kommer det dog til udtryk, at det der især virker befordrende for
debatten i udvalget, er, når de får faglige input udefra, som kan være med til at belyse udfordringer og
løsninger. I de situationer deltager samtlige aktører aktivt i diskussionerne (Interview 28:223-25,
interview 33:411-417; observation 32, 35). Oplæggene er med til at skabe en dialog; politikerne
responderer på, hvad de øvrige medlemmer siger og mener og udfolder deres egne synspunkter i den
forbindelse. I de diskussioner håndterer politikerne deres repræsentative rolle ved at indtage en
balanceret position som dynamiske ledere. En af politikerne forklarer dog, at hun forsøger at være
varsom i sine formuleringer, når der diskuteres i udvalget af respekt for de øvrige medlemmers
holdninger. Hun argumenterer for, at det er vigtigst at lytte til deres input og ikke nødvendigvis at
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respondere på det, som hun er uenig i. I stedet sorterer hun i det, hun har hørt (Interview 33: 526-540).
Det betyder, at hun lytter, men ikke nødvendigvis får kommunikeret, hvordan hun tænker at bruge
deltagernes input, og det får hende til at fremstå under-responsiv overfor borgerne. Det bliver således
ikke transparent for borgerne, hvad der ligger til grund for de politiske beslutninger. På den måde er der
elementer i udvalget, som leder til dialog blandt deltagerne, men der er stadig nogle barrierer i forhold
til at realisere potentialet.
Når det drejer sig om at anvise løsninger i udvalget, præges debatterne af, at de eksterne aktører ønsker
sig handling. De udviser en samarbejdsorienteret adfærd ved at forsøge at lave aftaler med de øvrige
eksterne aktører i udvalget. De eksterne medlemmer af udvalget bidrager således ved at byde ind med
egne ressourcer, og deres input på møderne illustrerer, at de ser deres deltagelse som en mulighed for at
påbegynde nye samarbejder om mulige løsninger (Observation 33). Aktørerne er dermed
handlingsorienterede, og derfor finder de det også hæmmende, at udvalgsarbejdet ofte ikke fører til
hurtige, konkrete løsninger, som de kan arbejde med (Interview 29: 414-418). De eksterne aktører
virker skuffede over, at politikerne ikke i højere grad gør brug af deres ressourcer. Det kan ses som et
udtryk for, at der ikke har været en hel klar forventningsafstemning mellem deltagerne, og det leder til
frustration (Observation 35). Formanden ser det ikke kun som sin rolle at håndtere sin egen
repræsentative rolle, han bekymrer sig også om, hvad de eksterne aktører repræsenterer. Det kommer
til udtryk ved, at nogle af de eksterne aktører har klare præferencer, som de forsøger at realisere
gennem arbejdet i udvalget. Formanden anskuer de eksternes opgave som at repræsentere bestemte
grupperinger i samfundet og bringe deres holdninger og synspunkter i spil i udvalget. Han advokerer
altså for, at udvalgsmedlemmerne skal håndtere deres rolle som ’delegerede’, der fungerer som et
medie for andres holdninger (jf. afsnit 2.3.2). Politikeren er således bekymret for, hvorvidt
medlemmerne af udvalget lever op til den forventning, og om han får den brede indsigt i
repræsentantens målgruppe, som han håber på (Interview 29: 384-390). Det betyder, at formanden er
nervøs for, at disse aktører vil pege på løsninger, der ikke er bred enighed om i lokalsamfundet. Der er
således ikke kun behov for at afstemme og arbejde med politikernes repræsentationsrolle men også
med de øvrige deltageres.
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Mobilisering af opbakning
I det følgende fokuseres på, hvordan de politiske ledere udøver den politiske lederfunktion om
mobilisering af opbakning. Analysen viser, at politikerne ikke kun skal arbejde for at mobilisere
opbakning til deres visioner blandt de eksterne aktører. De skal også sikre sig byrådsmedlemmer og
administrationens opbakning til at tage deres forslag op, og det får dem til at håndtere deres
repræsentative rolle som under-responsive, suveræne beslutningstagere overfor udvalgets eksterne
medlemmer.
Hvor politikerne oplever, at de eksterne medlemmer bidrager i udvalget med deres faglige indsigter, så
bidrager politikerne med deres kendskab til den politiske sfære (Interview 28: 235-239; observation
32). Det ses blandt andet i forhold til formanden, som viser, at han har blik for den politiske situation.
Han forsøger at indhente informationer fra både embedsmænd og eksterne medlemmer, som han ved
kan give opbakning fra de øvrige politikere (Observation 33). Han er orienteret omkring virkningen af
de initiativer, som de har igangsat, og efterspørger effekter og resultater (Observation 33), hvilket
kommer til udtryk i dette citat: ”Jeg kender bare mine politiske kollegaer - de vil se resultater, før de
laver bevillinger” (Observation 33). Formandens forsøg på at opbygge argumenter, som kan
overbevise de øvrige politikere, er vigtig, fordi udvalget ikke har beslutningskompetence og derfor er
afhængige af, at Social- og Seniorudvalget og resten af byrådet bakker op om deres konklusioner.
Politikerne håndterer således deres repræsentative rolle i mobiliseringsfasen som under-responsive
overfor de eksterne deltagere i udvalget, fordi de ikke har en position, som giver dem indflydelse i
forhold til den egentlige beslutningsproces i byrådet. Det vil sige, at fordi de eksterne deltagere ikke er
en del af det formelle politiske system, som ad-hoc-udvalget er bundet op på, så har deres opbakning til
politikerne ikke en stor betydning for, hvorvidt udvalgets beslutninger gennemføres.
Politikerne finder dog tryghed i udvalgets forankring i den formelle politiske struktur, hvor de svarer til
Social- og Seniorudvalget, fordi det er med til at kontrollere den strategiske usikkerhed, der er
forbundet med at involvere eksterne aktører (Interview 28, 29, 32). Det betyder dog ikke, at politikerne
ikke ønsker at være responsive overfor det, de hører. En af politikerne udtrykker det således: ”(…) det
tænker jeg faktisk ofte er en politikers vigtigste rolle, at høre, hvad er det der sker, hvordan er det, der
bliver oplevet derude. Livet og hverdagen og så videre, og så tage det med ind i beslutningerne, så godt
det er muligt” (Interview 33: 519-521). Politikerne er således på vej til at indtage en balanceret
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repræsentativ rolle, men ender med at glide mod en mere under-responsiv rollehåndtering, hvor de ikke
for alvor får kommunikeret til deltagerne, at de træffer de endelige beslutninger. Det kan være et udtryk
for, at politikerne ikke bruger interaktionerne med borgerne til at skabe opbakning til de beslutninger,
der træffes efterfølgende.
Politikerne er dog ikke kun opmærksomme på den mobiliseringsopgave, der ligger i forhold til at
overbevise de øvrige byrådsmedlemmer om at bakke op om deres visioner og målsætninger. Flere
politikere giver udtryk for, at de oplever, at det kan være svært at mobilisere embedsværkets opbakning
til at arbejde med nye ideer (Interview 28, 29, 32). Politikerne beskriver i stedet, at de er nødt til at
insistere, hvis de vil have et punkt på dagsordenen (Interview 28: 264-268, interview 29: 424-433,
interview 32). Det tyder på, at interaktionen med administrationen ikke altid understøtter det politiske
lederskab. Det kommer konkret til udtryk ved, at den forrige formand for udvalget udviklede et
idekatalog for udvalgets arbejde sammen med næstformanden. Politikerne forsøgte at få det sat på
udvalgets dagsorden, men det blev i stedet til en orientering: ”(…) altså vi fik lov til at sige: ’se her, vi
har fået nogle ideer’, og så kunne de andre sige ’nå’. Og det var det, og så var der ikke noget med,
’hvad gør vi ved de her ideer, skal vi sende dem videre til nogle andre eller?’” (Interview 32: 202204). Ved formandsskiftet forsøgte den nye formand også at bringe ideerne i spil, men han lykkedes
heller ikke med at få dem taget op (Interview 29: 420-433). Selvom politikerne forsøger at bringe noget
konkret i spil, som aktørerne kan diskutere i udvalget, så er der ikke opbakning til det i
administrationen. Det er problematisk for politikerne, fordi de får svært ved at sætte retning for,
hvordan kommunen skal arbejde med at dæmme op for kriminaliteten i kommunen. Politikerne er
dermed i en vanskelig rolle i forhold til at være retningsgivende for, hvordan de skal arbejde med at
dæmme op for kriminaliteten i kommunen.

4.4.4 Styrken af det politiske lederskab i den interaktive proces omkring Boligsociale
indsatser?
I det følgende vurderer jeg styrken af det politiske lederskab i den interaktive proces omkring
boligsociale indsatser i Fredensborg Kommune med udgangspunkt i de tre kriterier, jeg opstillede i
afsnit 2.4.2 om autonomi, læring og accept, som er nødvendige betingelser for et stærkt politisk
lederskab i interaktive processer. I denne proces opnår politikerne i Fredensborg til dels læring, men de
opnår ikke accept og autonomi til at handle. Resultaterne er visualiseret i tabellen nedenfor:

102

Politisk lederskab i Fredensborg Kommune

Tabel 14: Analyseresultater - ad-hoc-udvalg i Fredensborg Kommune
Design - politiske
interaktionstrappe

Håndtering af
repræsentativ rolle

Styrken af politisk lederskab

Reciprocitet

Under-responsiv

Svag:

Læring

+ Accept

- Autonomi

-

Politikerne er i udgangspunktet åbne overfor at indgå i en dialog med deltagerne i udvalget, men i
praksis viser det sig svært at facilitere en dialog, som understøtter læring. Møderne er således præget af
dagsordener, der er fyldt med orienteringer, som får politikerne til at indtage en under-responsiv
repræsentativ rolle overfor deltagerne, fordi orienteringerne ikke lægger op til dialog. Deltagerne opnår
dog læring, når de får præsenteret faglige input, som de kan diskutere. Politikerne er dog
tilbageholdende i diskussionerne, hvor de lytter og responderer, men er påpasselige med at ytre deres
holdninger. Politikernes repræsentative rollehåndtering gør det svært for de eksterne aktører i udvalget
at gennemskue baggrunden for politikernes endelige beslutninger, fordi de ikke kommunikerer dem
undervejs i processerne. Politikerne benytter således ikke samværet med medlemmerne i udvalget til at
opnå deres accept. Det kan hænge sammen med, at politikerne ikke oplever de eksterne medlemmers
opbakning som afgørende for, hvorvidt de kan sætte retning for udvalgsarbejdet på grund af det
institutionelle setup, hvor byrådet har beslutningskompetencen. På grund af den institutionelle struktur
omkring udvalget er det vigtigere for politikerne at mobilisere opbakning hos de øvrige politikere i
byrådet, som tager de endelige beslutninger. Det viser sig endvidere svært for politikerne at mobilisere
embedsværkets opbakning til at arbejde med deres visioner, og det medfører, at politikernes autonomi
til at handle er begrænset i udvalget. Det betyder samlet set, at det politiske lederskab er relativt svagt i
processen, fordi politikerne har svært ved at opnå den accept og autonomi, som skal til for, at de kan
sætte retning for, hvordan kommunen skal arbejde med at dæmme op for kriminalitet i kommunen.

4.4.5 Opsummering på BYBO
Udvalget BYBO kan karakteriseres som en interaktiv arena, som kan placeres på tredje trin på den
politiske interaktionstrappe. Der er således lagt op til en proces, hvor formålet er at skabe samarbejde
blandt aktørerne og kvalificere hinandens input, så man til sammen kan løse kommunens udfordringer i
forhold til kriminalitet. Politikerne håndterer dog primært deres repræsentative rolle ved at være underresponsive overfor de øvrige deltagere, hvilket hænger sammen med designet af processen, hvor både
formalisering og facilitering spiller en afgørende rolle for, hvordan politikerne går i dialog med de
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øvrige aktører. Politikerne opnår ikke autonomi til at handle, hvilket hænger sammen med, at de
endelige beslutninger ikke træffes i udvalget, og at de har svært ved at mobilisere embedsværkets
opbakning til at realisere deres visioner. Det er i udgangspunktet ikke et problem, at politikerne trækker
sig tilbage og træffer beslutninger andetsteds, men det er problematisk for politikernes legitimitet og
handlekraft, når de ikke får kommunikeret dette klart til de øvrige aktører. Det betyder således, at det
politiske lederskab står svagt i ad-hoc-udvalget BYBO.

4.5 Opsummering på kapitlet om politisk lederskab i Fredensborg
Kommune
Fredensborg Kommune har en lav grad af formalisering omkring interaktiv styring i forhold til
politikudvikling, hvilket kommer til udtryk ved, at de endnu ikke har udarbejdet en politisk strategi for
inddragelse af borgere. På trods af dette arbejder kommunen med interaktiv styring, hvilket er kommet
til udtryk i afsnit 4.3 og afsnit 4.4. Politikerne har på uformelt plan hyppig kontakt med aktører
indenfor rådhusets mure, men mindre med aktører udenfor. Politikerne bliver kontaktet af et eksternt
heterogent netværk af aktører, som beretter om udfordringer i kommunerne, men netværksanalysen
viser, at politikerne ikke i tilstrækkelig grad udnytter dette netværk i forhold til at understøtte deres
ledelsesfunktioner. Det kan betyde, at der er behov for yderligere institutionalisering af uformelle
processer for at høste de potentialer, der er forbundet med interaktion, fordi politikerne ikke selv
formår at skabe det uformelt (jf. 1. antagelse i kapitel 1). Eksemplerne om planstrategien og ad-hocudvalget viser begge, at det politiske lederskab er relativt svagt i de interaktive processer. Politikerne er
således begejstrede for tanken om interaktion med eksterne aktører, men de håndterer deres
repræsentative mandat ved enten at være over- eller under-responsive overfor borgerne. Det betyder, at
de ikke opnår tilstrækkelig læring, accept og autonomi til at sætte retning for, hvordan de respektive
processer skal udvikle sig. I kapitel 7 sammenlignes mønstrene på tværs af casene yderligere for at
belyse afhandlingens antagelser, som blev præsenteret i kapitel 1. I det følgende kapitel vil jeg
analysere, hvordan de politiske ledere udøver deres lederskab i Hedensted Kommune.
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Kapitel 5: Politisk lederskab i Hedensted
Kommune
Indledning
I dette kapitel analyseres, hvordan politiske ledere udøver politisk lederskab i interaktive processer i
Hedensted Kommune. Del 1 belyser kort, hvordan kommunen arbejder på strategisk niveau med
inddragelse af borgere og andre relevante aktører i politikudvikling. Formålet med afsnittet er at belyse
den styringsmæssige kontekst, som politikerne udøver deres rolle i, for at se om den har betydning for,
hvordan politikerne udøver politisk lederskab i interaktive processer. Analysen viser, at Hedensted
Kommune formulerer strategier, som vægter samarbejde med eksterne aktører højt, men at de endnu
ikke har udviklet specifikke strategier for, hvordan samarbejdet skal iværksættes. I del 2 analyserer jeg
politikernes uformelle netværksaktiviteter, og mere præcist med hvem og hvordan politikerne
interagerer uformelt i forbindelse med udøvelsen af deres politiske lederskab. Formålet er at undersøge,
hvorvidt der er behov for formelle interaktive processer, eller om politikere selv formår at række ud til
forskelligartede aktører i uformelle sammenhænge. Del 2 belyser således antagelse 1 (jf. kapitel 1),
som er, at formelle interaktive processer har betydning for styrken af det politiske lederskab.
Netværksundersøgelsen indikerer, at politikerne ikke uformelt udnytter potentialet, der er forbundet
med at have et bredt netværk, som kan være med til at kvalificere de politiske beslutninger. Det
antyder, at de formelle interaktive processer har betydning for styrken af det politiske lederskab, fordi
de kan sikre interaktion med relevante aktører. I del 3 og 4 undersøges, hvordan politikerne udøver
deres politiske lederskab i forbindelse med først planstrategien og derefter temagruppen om flygtninge.
Formålet er at belyse anden og tredje antagelse, der er præsenteret i kapitel 1, som handler om, at
designet af interaktive processer samt politikeres repræsentative rollehåndtering har betydning for
styrken af det politiske lederskab. Del 3 viser, at politikerne udøver et svagt politisk lederskab, fordi
politikerne ikke opnår læring og accept til deres beslutninger gennem processen. Del 4 viser, at
politikerne udøver et stærkt politisk lederskab, fordi designet giver politikerne autonomi til at handle,
samt at politikerne gennem uformelle kanaler formår at opnå læring og accept til at sætte retning for
temagruppens opgaver. Med afsæt i de fire dele opsummerer jeg afslutningsvist analysen af den
samlede case.
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5.1 Del 1: Hvordan arbejder kommunen med inddragelse af relevante
aktører?
I det følgende fokuseres på, hvordan Hedensted Kommune arbejder med interaktiv styring i forhold til
politikudvikling. Analysen viser, at Hedensted Kommune arbejder strategisk med at inddrage borgere i
arbejdet omkring politikudvikling. Byrådet har i den indeværende byrådsperiode særligt været optaget
af organisatorisk udvikling. I 2014 vedtog byrådet et nyt arbejdsgrundlag for kommunen, som både
havde implikationer for den administrative og politiske organisering. Baggrunden for udviklingen af
deres organisatoriske struktur og politiske arbejdsgrundlag var en erkendelse af, at bevarelsen af
velfærden og velstanden i samfundet kræver nytænkning (Hedensted Kommune, 2014).
Kommunaldirektøren samt borgmesteren peger i den forbindelse på, at dette bedst sker i samspil med
borgere og andre relevante aktører, og derfor har kommunen arbejdet målrettet med at bringe borgerne
tættere på politikudvikling (Boye 2013). Formålet med den nye organisering er blandt andet at skabe et
aktivt samfund, hvor alle skal hjælpe til, i det omfang de kan (Hedensted Kommune 2015b). Det er
således skrevet ind i arbejdsgrundlaget fra 2014, at ”Der skal være mulighed for tidligere og
anderledes involvering af borgere og andre, fx ansatte på tværs af hierarkier og fagligheder”
(Hedensted Kommune 2013, p.9). Kommunen har derfor arbejdet med blandt andet temagrupper, hvor
eksterne aktører inddrages (Kjær & Opstrup 2016). Det er et gennemgående tema i arbejdsgrundlaget
for kommunen, at de vil skabe udvikling i kommunen i fællesskab. Et ord som ’sammen’ går derfor
også ofte igen, når visionerne for Hedensted beskrives (Dawe et al. 2016). Det vil sige, at borgerne og
andre relevante aktører i stigende grad skal bidrage til udvikling af velfærden ved at bestemme og
definere, hvad velfærd er, samt hjælpe til at skabe den. I strategien om arbejdsgrundlaget argumenteres
der ud fra en tankegang om, at samarbejde og dialog er forudsætningen for den offentlige
opgavevaretagelse (Hedensted Kommune 2013). Hedensted kommune har således søgt at formalisere
ønsket om mere dialog med borgerne i den måde, de arbejder på, men de har ikke udarbejdet
detaljerede strategier for, hvordan de vil opnå dette samarbejde. Hedensted har således mere strategisk
fokus på inddragelse af borgere, end Fredensborg Kommune har. I Hedensted Kommune udøver
politikerne altså deres politiske lederskab i en kontekst, hvor der er fokus på at gøre interaktiv styring
til en institutionaliseret del af den måde, hvorpå kommunen arbejder og politik udvikles. I det følgende
vil jeg se nærmere på, hvordan politikerne uformelt interagerer med forskellige aktører i forbindelse
med udøvelsen af deres politiske lederskab.
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5.2 Del 2: Hvem interagerer politikerne uformelt med i forbindelse med
deres politiske funktioner?
5.2.1 Indledning
I det følgende stilles skarpt på politikernes uformelle netværksaktiviteter. Analysen søger at finde svar
på, hvem politikerne interagerer med i forskellige situationer relateret til deres lederskab, når det ikke
er i forbindelse med formelle og planlagte processer. Mere specifikt fokuseres på, hvem de interagerer
med, når de konstruerer problemdiagnoser, udvikler løsningsforslag samt mobiliserer opbakning til at
få gennemført forslag i byrådet. Indsigten i politikernes uformelle netværksaktiviteter bidrager med
viden om, hvem politikerne selv vælger at gå til, når de vil understøtte funktionerne knyttet til deres
lederskab. Spørgsmålet er, som tidligere nævnt, om politikerne selv er i stand til at etablere kontakt til
et bredt netværk, som kan understøtte deres respektive ledelsesfunktioner, eller om de har behov for
mere formaliserede processer (jf. 1. antagelse præsenteret i kapitel 1)?

5.2.2 Hyppighed af uformel kommunikation om lokalpolitik inden- og udenfor rådhusets
mure
I det følgende undersøger jeg, hvor hyppigt politikerne kommunikerer med en række aktører, inden jeg
går til selve netværksanalysen. Politikerne besvarede således spørgsmålet: Udover ved formelle og
planlagte aktiviteter i forbindelse med dit byrådsarbejde, hvor ofte kommunikerer du så ca. med
nedenstående aktører om lokalpolitik? Formålet med dette spørgsmål er at få indblik i, hvor hyppigt
politikerne kommunikerer med aktører inden- og udenfor rådhusets mure, for efterfølgende at
undersøge i hvor høj grad politikerne rækker ud til disse forskelligartede aktører i forbindelse med
udøvelsen af de respektive ledelsesfunktioner. Analysen viser, at flest politikere i Hedensted Kommune
har hyppigst kontakt indenfor rådhusets mure, men mange politikere har også hyppig kontakt med
partiforeninger, civile foreninger og virksomheder. Politikerne orienterer sig således både inden- og
udenfor rådhusets mure. Det vil sige, at de er mindre transaktionsomkostningsbevidste med hensyn til,
hvem de har kontakt med, end politikerne er i Fredensborg Kommune, hvor de primært har kontakt
med aktører indenfor rådhusets mure. I det følgende vil jeg først fokusere på, hvor hyppigt politikerne
interagerer med aktører inden og udenfor rådhusets mure.
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Figur 10: Hvor hyppigt kommunikerer politikerne med forskellige grupperinger i uformelle
sammenhænge - indenfor rådhusets mure.
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Figur 9 viser, politikerne er i hyppig kontakt med aktører indenfor rådhusets mure. 95 % af
respondenterne svarer, at de er i daglig eller ugentlig kontakt med partifæller i kommunalbestyrelsen
(KB parti). Lidt over halvdelen af respondenterne angiver, at de er i kontakt med borgmesteren
månedligt eller sjældnere, hvorimod lidt under halvdelen angiver, at de er i ugentlig kontakt med
borgmesteren. Over halvdelen af respondenterne svarer, at de er i ugentlig kontakt med
udvalgsformændene. 2/3 af respondenterne peger på, at de er i daglig eller ugentlig kontakt med
embedsværket, hvilket indikerer, at der er et tæt samarbejde blandt de to grupperinger. Yderligere
analyse viser, at det er såvel menige politikere som udvalgsformænd for større og mindre partier, der er
i daglig eller ugentlig kontakt med embedsværket. Det antyder, at det ikke er forbeholdt nogen særlige
grupperinger i byrådet at kommunikere med embedsværket, og det kan betyde, at politikerne har god
adgang til hjælp i forhold til deres politiske funktioner. Figuren nedenfor viser, hvem politikerne
kommunikerer med udenfor rådhusets mure.
Figur 9: Hvor hyppigt kommunikerer politikerne med forskellige grupperinger i uformelle
sammenhænge - udenfor rådhusets mure
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Figur 10 viser overordnet, at politikerne er i hyppig kontakt med partiforeninger og civile foreninger.
Det kan indikere, at politikerne er transaktionsomkostningsbevidste, og dermed er i kontakt med
aktører, hvor de allerede har deres daglige gang. Politikerne har altså umiddelbart hyppig kontakt med
nogle grupperinger undenfor rådhusets mure. Kontakten kan anskues som en ressource, som politikerne
kan trække på i forbindelse med udøvelsen af deres respektive ledelsesfunktioner. I forhold til
Hedensted Kommunes egne målsætninger om at skabe politik sammen med relevante aktører, er det
dog iøjnefaldne, at politikerne har mindst hyppig kontakt med kommunale medarbejdere. Det er
således kun ¼ af respondenterne, der angiver, at de er i daglig eller ugentlig kontakt med denne
gruppering. I det følgene vil jeg gå i dybden med, hvem politkerne går til i forbindelse med de
respektive ledelsesfunktioner knyttet til det politiske lederskab, hvor det er interessant om politikerne
bringer det brede netværk i spil.

5.2.3 Politikernes uformelle netværksaktiviteter i udøvelsen af politiske funktioner
I det følgende undersøger jeg, hvem politikerne får henvendelser fra om problemstillinger i
lokalsamfundet. Sociogram 5 viser, hvem politikerne får inspiration og viden fra i forhold til at udøve
første ledelsesfunktion, som er at forstå, definere og konstruere fortællinger om problemstillinger i
samfundet.
Sociogram 5: Hvem modtager politikerne henvendelser fra om problemstillinger i samfundet?

Kilde: Spørgsmål 9 - Se appendix III
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Sociogram 5 viser, hvem politikerne angiver, at de har fået henvendelser fra omkring problemstillinger i
lokalsamfundet. Netværket viser, at politikerne (sorte) primært peger på borgere (blå). Der er således kun
et enkelt tilfælde, hvor en politiker har angivet, at vedkommende har fået en henvendelse fra en
embedsmand (grøn). Politikerne får ingen henvendelser fra de samme personer, hvilket understreger at
byrådet samlet set kan trække på en bred skare af aktører. Yderligere analyse viser, at politikerne primært
får henvendelser fra personer, som de kender fra ’lokalmiljøet’ (16 ud af 38 relationer). Det vil sige
personer, som de ikke har tæt personlig kontakt med, men i stedet har et geografisk fællesskab med. De
får derudover nogle henvendelser fra personer, som de kender fra den politiske sfære (otte ud af 38
relationer) og fra personer fra foreningslivet (otte ud af 38). Det antages, at politikerne har en tættere
relation med disse aktører, fordi de deler interessefælleskaber. Derudover dækker de sidste relationer over
henvendelser, som politikerne har fået fra private relationer. Sociogrammet indikerer, at politikerne er
nemme at komme i kontakt med, idet borgerne uden tætte relationer kan henvende sig om
problemstillinger i lokalsamfundet, som de mener, kræver politikernes opmærksomhed. Det kan således
karakteriseres som en ekstern heterogen aktørgruppe, der henvender sig til politikerne omkring
problemstillinger i samfundet, hvilket bidrager til, at politikerne får en bred indsigt i kommunens
udfordringer. Når det handler om, hvem politikerne diskuterer henvendelser med, så ser billedet dog
anerledes ud. I det følgende visualiseres, hvem lokalpolitikerne angiver, at de går til for at drøfte
henvendelserne fra de respektive aktører. Formålet med spørgsmålet er at belyse, hvem politikerne går til
for at få input til at konstruere problemdiagnoser for henvendelserne.
Sociogram 6: Hvem drøfter politikerne henvendelserne med?

Aktører:
Politikere
Udvalgsformænd
Chef
Embedsmænd
Foreningsliv
Politiske
organisationer
Kilde: Spørgsmål 11 - Se appendix III
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Sociogram 6 viser, at politikerne går til andre politikere og embedsmænd for at diskutere henvendelserne
fra andre borgere. Politikerne går dog lidt oftere til embedsmænd, og det betyder, at netværket hælder
mod at være internt heterogent. Det antyder, at politikerne mener, at det primært er folk indenfor
kommunens mure med fagligt kendskab til problemstillingerne, som kan understøtte dem i deres
overvejelser om, hvordan de skal håndtere henvendelserne. Det kommer til udtryk ved, at politikerne ofte
går til cheferne for kerneområderne (grønne). Politikerne er således transaktionsomkostningsbevidste og
går gennem institutionaliserede kanaler i stedet for at række ud til andre aktører, som kan understøtte
politikernes arbejde med at konstruere problemdiagnoser. Det kan hænge sammen med, at de har tillid til,
at disse aktører har ressourcer og viden, som kan hjælpe dem i deres arbejde med henvendelserne. Det er
kun politiker 9, 10 og 21, der drøfter sagerne med aktører udenfor rådhusets mure. Det interessante ved
disse tre politikere er, at det ikke kun er personer med et enkelt mandat i byrådet, som ellers kan antages
at have større behov for at sparre med andre aktører udadtil, men at det er politikere fra et større parti i
byrådet, som søger andre former for input. Selvom de to personer fra netværket har en del
byrådskollegaer fra samme parti, som de kan drøfte henvendelserne med, så vælger de at gå i dialog med
aktører udenfor rådhuset mure for at undersøge, om der er mulighed for at samarbejde om en løsning på
problemstillingen (jf. data fra spørgsmål 12, hvor alle tre har angivet ’samarbejde’ som årsag til
henvendelsen). De politikere benytter altså andre institutionaliserede kanaler for at arbejde med
henvendelserne.
I det følgende fokuseres på, hvem politikerne går til, når de vil udvikle politiske løsningsforslag.
Udvikling af politiske løsningsforslag kræver indsigt i problemstillingen samt i udfordringerne og
mulighederne ved at forsøge at dæmme op for den. Det er derfor interessant at undersøge, hvem
politikerne går til for at kvalificere deres forslag.
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Sociogram 7: Hvem går politikerne til, når de vil udvikle politiske løsningsforslag?
Aktører:
Politikere
Udvalgsformænd
Embedsmænd
Foreningsliv
Partiforening

Kilde: Spørgsmål 14 - Se appendix III

Sociogram 7 viser, at politikerne primært henvender sig til andre byrådskollegaer, når de vil udvikle
politiske løsningsforslag. Politikerne har således et relativt homogent politikudviklingsnetværk, hvilket
vil sige, at netværket består af aktører, hvis sociale karakteristika ligner hinanden. Politikerne kan
selvfølgelig være individer med forskellige baggrunde og holdninger, men de er alle situeret i en
bestemt institutionel kontekst med det samme mandat, som gør, at de kan have samme oplevelser af,
hvad der er muligt og passende i de respektive situationer.
Derudover er det tydeligt, at udvalgsformændene i byrådet spiller en central rolle. Det er aktører, der
både har stor indflydelse på feltet og tæt kontakt til embedsværket. Det er i netværket tydeligt, at især
én udvalgsformand spiller en afgørende rolle, og at vedkommende bygger bro mellem forskellige
grupperinger i byrådet. Der kan iagttages en række reciprokke forhold mellem aktør 18 og de øvrige
udvalgsformænd. Det vil sige, at de har en gensidig relation, der indikerer, at de finder hinanden
værdifulde i forhold til at udvikle politiske løsningsforslag. I forhold til at Hedensted Kommune har
ambitioner om at udvikle politik sammen med borgerne, er det her slående, at kun tre politikere
henvender sig til aktører udenfor rådhusets mure. De tre politikere henvender sig til deres
partiforeninger. Politikerne udnytter således ikke det potentiale, der ligger i et have hyppig kontakt med
forskelligartede aktører, som afsnit 5.2. indikerer, at de har. Politikerne lukker sig således om sig selv,
og rækker ikke ud til forskelligartede aktører, som kan understøtte deres politiske lederskab.
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Det sidste sociogram sætter fokus på, hvem politikerne går til, når de vil sikre sig, at et forslag bliver
vedtaget i byrådet. Formålet er at belyse, hvem politikerne henvender sig til, når det drejer sig om
mobilisering af opbakning.
Sociogram 8: Hvem går politikerne til, når de vil sikre sig, at et forslag bliver vedtaget i byrådet?
Aktører:
Politikere
Udvalgsformænd

Kilde: Spørgsmål 16 - Se appendix III

Sociogram 8 viser, at politikerne i Hedensted udelukkende går til andre politikere, hvis de vil sikre sig,
at et forslag bliver vedtaget i byrådet. Det vil sige, at netværket er fuldstændig homogent. Politikerne
forsøger således ikke at gå til aktører udenfor byrådet for at forsøge at lægge pres på
byrådsmedlemmerne. Det indikerer, at politikerne er transaktionsomkostningsbevidste, idet der vil
være store tidsmæssige ressourcer forbundet med at mobilisere udefrakommende aktører til at handle
eller lægge pres på byrådets beslutningsprocesser. Med udgangspunkt i ovenstående analyse, samler jeg
nedenfor op på, hvad der kendetegner politikernes uformelle netværksaktiviteter i Hedensted
Kommune.

5.2.4 Opsummering på analysen af politikernes uformelle netværksaktiviteter
Netværksanalysen viser, at politikerne har et bredt netværk af aktører, som de potentielt kan trække på
for at kvalificere deres beslutninger. Afsnit 5.5.2 viser, at en stor andel af politikerne har hyppig
kontakt med aktører såvel inden- som udenfor rådhusets mure, der kan bidrage til at skabe passende
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problemdiagnoser og løsninger. Netværksanalysen viser, at politikerne får henvendelser fra en ekstern
heterogen gruppe af aktører. De giver således input om udfordringer i samfundet, som kan være med til
at kvalificere politikernes problemdiagnoser. Langt størstedelen af politikerne anvender dog ikke denne
kontaktflade aktivt. De vender sig i stedet mod aktører indenfor rådhusets mure, når de vil drøfte
henvendelser, udvikle politiske løsningsforslag og mobilisere opbakning til at gennemføre
beslutningsforslag. Det vil sige, at politikerne udøver deres ledelsesfunktioner i et relativt homogent
netværk, hvor der umiddelbart ikke er store transaktionsomkostninger forbundet med interaktionerne.
Analysen af politikernes netværk viser således, at politikerne ikke selv formår at etablere en dialog med
eksterne aktører, som kan give forskelligartede perspektiver, der kvalificerer deres politiske funktioner
(jf. afsnit 2.4). Det indikerer, at der er behov for at etablere formaliserede strukturer omkring
politikudvikling med borgere.

5.3 Del 3: Planstrategien for Hedensted Kommune
I det følgende analyserer jeg processen omkring planstrategien i Hedensted Kommune med henblik på
for det første at belyse, hvordan processen er designet, og for det andet hvordan politikerne håndterer
deres repræsentative rolle i forbindelse med udøvelsen af de respektive funktioner knyttet til det
politiske lederskab. På baggrund af disse analyser vurderer jeg med udgangspunkt i teoriafsnit 2.4.2,
om det politiske lederskab styrkes i processen. Analysen viser samlet set, at den politiske proces kan
placeres på det første trin på den politiske interaktionstrappe. Det vil sige, at der lægges op til lav grad
af interaktion mellem politikere og andre relevante aktører, og at politikerne håndterer deres
repræsentative rolle som suveræne beslutningstagere, som dermed ikke opnår accept eller læring, der
kan understøtte deres beslutninger. Det betyder samlet set, at politikerne udøver et relativt svagt
politisk lederskab i processen.

5.3.1 Hvordan er processen designet, framet og faciliteret?
Formålet med planstrategien er at udvikle de overordnede strategiske mål for kommunens udvikling.
Planstrategien anskues i Hedensted som forløberen til kommuneplanen, og det er en af grundene til, at
processen ikke har været så omfangsrig, som den er i Fredensborg og Holbæk Kommune med hensyn
til borgerinddragelse m.m. (Interview 15: 1.00, 03.00). Embedsværket metastyrer indledningsvist
processen ved hjælp af hands-off-greb, som fastsætter de overordnede målsætninger for planstrategien
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(Interview 16). KommuneLedelsen, som består af otte chefer samt kommunaldirektøren (Hedensted
Kommune 2015b), lægger vægt på, at strategien skal understøtte de tre overordnede fokuspunkter i
kommunen, som er øget vækst, kerneopgaver og råderum til innovation (Interview 16: 3.00-3.22). Det
er magtpåliggende for KommuneLedelsen, at planstrategien bliver et redskab, der understøtter den
udvikling, som byrådet allerede har igangsat i kommunen (Interview 16: 5.00-5.30).
KommuneLedelsen peger derfor på, at planstrategien skal indeholde en række tematikker, som byrådet
allerede fokuserer på, og som understøtter ønsket om at skabe øget vækst i kommunen. Det betyder, at
KommuneLedelsen i første omgang peger på syv revisionstemaer, som udvalget Politisk Koordination
& Økonomi (PKØ) reducerer til fem (Observation 12).
Udover at KommuneLedelsen indledende anvender hands-off-greb på processen ved at pege på de
politiske mål for planstrategien, som de mener ligger i tråd med byrådets tidligere beslutninger, så
benytter de også hands-on-greb på processen ved at udfordre den måde, hvorpå den ansvarlige del af
embedsværket arbejder med strategien (Interview 16: 8.00). Den ansvarlige gruppe har nedsat
arbejdsgrupper, som udarbejder dybdegående beskrivelser af de respektive revisionstemaer. Det finder
KommuneLedelsen problematisk, fordi det skrevne bliver udtryk for embedsværkets tanker og ikke
politikernes visioner (Interview 16). Derfor bad KommuneLedelsen embedsværket om at kassere det
skrevne materiale, så politikerne fik mulighed for at diskutere revisionstemaerne, inden de blev
beskrevet af embedsværket (Interview 15, 16). KommuneLedelsen giver således politikerne en
platform, hvorfra de kan udøve politisk lederskab, men med udgangspunkt i afgrænsede rammer, som
er de fem revisionstemaer. Det giver politikere, som ikke er enige med revisionstemaerne, svære vilkår
for at påvirke udviklingen af planstrategien.

5.3.2 Hvor høj grad af interaktion lægger designet af processen op til mellem politikere og
andre relevante aktører?
Processen omkring planstrategien i Hedensted Kommune kan placeres på det første trin på den
politiske interaktionstrappe. Det vil sige, at der lægges op til lav grad af interaktion mellem politikere
og andre relevante aktører. Strategien bliver primært diskuteret i to politiske udvalg (PKØ samt Fritid
og Fællesskab) og på et lukket temamøde for byrådet. Involveringen af borgere foregår gennem den
obligatoriske otte ugers høringsfrist, hvor politikere lægger planstrategien ud til kommentering
(Hedensted Kommune 2015a). Kommunen efterspørger altså input til en strategi, som borgere kan
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give. I en sådan proces forpligter den offentlige instans sig ikke til at gå i dialog med borgerne eller
andre relevante parter omkring deres beslutninger. Placeringen på første trin på den politiske
interaktionstrappe betyder således, at der ikke opstår meget interaktion mellem borgere eller andre
relevante aktører undervejs i processen, hvor politikerne skal håndtere deres repræsentative rolle. Der
opstår dog en interessant diskussion omkring, hvorvidt processen skal involvere borgere, som viser
forskellige repræsentative rolleopfattelser i byrådet, som jeg vil udfolde nedenfor.
I datamaterialet findes forskellige holdninger blandt byrådsmedlemmerne til, hvorvidt processen skal
involvere borgere. Fritid og Fællesskab ønskede indledningsvist at udvikle strategien i tæt samarbejde
med borgerne (Interview 15: 09.40). PKØ besluttede dog at køre en mere enkel strategi. Det fik
formanden for Fritid og Fælleskab til at sige: ’så kører vi en traditionel proces - det må jeg tage til
efterretning’ på byrådsmødet i april 2015, hvor byrådet skulle principgodkende planen for processen.
Fritid og Fællesskabs ønske om en mere borgerinddragende proces blev dermed underkendt af PKØ,
hvilket kan ses som et udtryk for, at de har større magt til at designe processen.
Beslutningen om en mere enkel proces kan være et udtryk for en diskussion, der både findes blandt
politikere og embedsmænd i kommunen. En af embedsmændene forklarer, at hun er skeptisk overfor at
lave borgerinddragelse, som kan placeres højere oppe på den politiske interaktionstrappe i forbindelse
med en proces som planstrategien. Hun argumenterer for, at planstrategien er for abstrakt, og at
borgerne vil have svært ved at forholde sig til den (Interview 15). Hun mener i stedet, at mere
vidtgående borgerinddragende processer skal igangsættes, når der er konkrete udfordringer eller
muligheder, som borgerne kan forholde sig til i deres konkrete nærområder (Interview 15).
Borgmesteren læner sig op ad dette synspunkt og argumenterer for, at inddragelsen af borgere skal ske
under hensynstagen til borgernes tid og ressourcer, og at de ikke skal inddrages i forbindelse med
opgaver, hvor politikerne allerede har indsigt i borgernes holdninger (Observation 12). Hun
argumenterer for, at hun fra tidligere borgerinddragende processer har fået indsigt i deres ønsker og
behov og derfor føler sig klædt på til at repræsentere deres interesser. Hun ser derfor ingen grund til at
inddrage dem i denne omgang (Observation 12). En embedsmand forklarer, at det er vigtigt for
borgmesteren at værne om det repræsentative demokrati, forstået på den måde, at borgerne ikke skal
inddrages i alle aspekter, men at der må være respekt for, at politikerne til tider kan træffe beslutninger
på vegne af borgerne (Interview 15: 27.00).
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Det er dog ikke alle politikere i byrådet, der er enige i, at de har indsigt i borgernes ønsker for
planstrategien, som gør, at de kan træffe passende beslutninger på vegne af dem. Det får specielt en af
politikerne til at argumentere for en mere inddragende proces. Han begrunder dette ønske i, at der
tidligere har været eksempler på, at byrådet sender sager i høring, som får mange svar fra borgere, fordi
sagerne ikke møder deres behov og bekymringer (Interview 14: 2.00-). Han forklarer, at det leder til en
voksende frustration blandt borgerne, fordi de ikke har oplevelsen af, at de kan ændre på det, som
byrådet har sendt til høring. Han mener, at byrådet kan imødekomme sådanne utilfredsstillende
processer ved at inddrage borgere langt tidligere. Han peger på, at tidlig og kontinuerlig inddragelse af
borgerne vil skabe løsninger, som de i højere grad finder relevante og passende, og derfor mener han,
“at det handler om at smøge ærmerne op og komme i gang” (Interview 14: 23.50). Han udviser
dermed et ønske om at håndtere sin repræsentative rolleopgave som en dynamisk leder, som er i tæt
dialog med borgerne for at skabe passende løsninger. En anden politiker forklarer endvidere, at det til
tider kan være svært at håndtere, at kommunen udadtil bryster sig af at ville samarbejde med borgerne i
politikudviklingen, men at borgerne ikke altid føler sig inddraget. Det betyder, at borgerne stiller
spørgsmålstegn ved, hvor reelle intentioner kommunen faktisk har i forhold til at lytte til borgerne. De
bekymringer bruger borgerne mod politikerne til at så tvivl om deres intentioner, hvilket kan være
svært at takle for politikerne (Interview 12: 40.58).
Igennem interviewene problematiserer politikere og embedsmænd høringsformen, da det kan være
svært overhovedet at få borgerne til at sende svar, fordi de ligger på kommunens hjemmeside, hvor
borgerne ikke får orienteret sig (Interview 12, 14, 15). Processen lægger altså ikke op til høj grad af
interaktion mellem politikere og borgere, selvom nogle politikere udtrykker ønske om at være i tættere
dialog med borgerne. Politikerne der ønsker sig denne dialog forsøger dog ikke selv at gå udenom de
formelle rammer og interagere med borgerne for at få indsigt i deres holdninger omkring
planstrategien.

5.3.3 Hvordan håndterer de politiske ledere deres repræsentative rolle i forhold til de
politiske funktioner knyttet til det politiske lederskab?
I det følgende vil jeg fokusere på, hvordan politikerne håndterer deres repræsentative rolle i forbindelse
med udøvelsen af de respektive funktioner knyttet til det politiske lederskab i processen omkring
planstrategien. Først fokuseres på konstruktion af problemdiagnose og ansvisning af løsning og derefter
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på mobilisering af opbakning. Arbejdet omkring planstrategien er meget flydende og derfor diskuteres
problemer og løsninger ofte samtidigt, hvilket afsnittet afspejler ved at slå de to funktioner sammen.
Analysen viser ikke overraskende, at politikerne håndterer deres repræsentative rolle som suveræne
beslutningstagere, der tager beslutninger på vegne af borgerne, hvilket designet af processen lægger op
til.
Konstruktion af problemdiagnose og anvisning af løsninger
Som tidligere beskrevet, så besluttes revisionstemaerne for planstrategien på et tidligt tidspunkt i et
samspil mellem KommuneLedelsen og PKØ, hvilket gør, at rammen for, hvad der er muligt at
diskutere, er fastlåst. Ikke alle politikere er enige i, at ’vækst’ skal være det overordnede tema for
planstrategien. Derfor udtrykker en af de øvrige politikere, at det er svært at gå ind på den udlagte
præmis. Han ville derfor gerne have været med til at diskutere, hvilke tematikker planstrategien skulle
involvere (Interview 14: 09.00).
Det er dog ikke alle politikere, der er lige visionære omkring planstrategien. Det kommer til udtryk i
interviewene, hvor politikerne er mere fokuserede på betydningen af at udvikle en planstrategi end
indholdet i den (Interview 12, 13, 15). De adspurgte politikerne er enige i, at det er et vigtigt dokument,
fordi det kan have konsekvenser for deres handlerum efterfølgende (Interview 12, 13, 15). Politikerne
anskuer således planstrategien som et arbejdsredskab, der kan tages frem og bruges som rygdækning
for enten at realisere en politisk dagsorden eller for at stoppe andre fra at gøre det. Derfor mener
politikerne, at det vigtigste arbejde i forhold til planstrategien er at sætte nogle rammer, som ikke
kommer til at virke begrænsende for deres råderum.
På trods af at KommuneLedelsen tager de indledende hands-off-greb på processen, så forsøger de, som
tidligere nævnt, at skabe rammerne omkring en politisk drøftelse af revisionstemaerne, som politikerne
kan sætte deres præg på (Interview 16). Embedsværket planlægger et temamøde, hvor politikerne kan
diskutere de revionstematikker, som optager dem. Formålet er at give politikerne et ’blankt papir’, så
de får mulighed for at konstruere problemdiagnoserne og anvise løsninger for de respektive
revisionstemaer. Det er endvidere et forsøg på at give politikerne ejerskab til planstrategien, som ellers
bliver udtryk for embedsværkets tanker (Interview 16). I diskussionen omkring de enkelte
revisionstemaer står politikerne overfor komplekse problemstillinger, blandt andet i forhold til hvordan
de skal udvikle udvalgte centerbyer i kommunen. Dialogen er af teknisk karakter, idet politikerne fx
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diskuterer, hvilke rammer planloven giver (Observation 13). I den forbindelse yder embedsværket
faglig bistand (Observation 13). Politikerne bruger dialogen både til at forsøge at indkredse
problemerne og finde en måde, hvorpå de kan løse dem. Politikernes dialog er kendetegnet ved, at de
både er konkrete i forhold til, hvordan de ser problemerne, og hvad de anskuer som mulige løsninger
(Observation 13). Politikerne tager udgangspunkt i og diskuterer hinandens udmeldinger og ideer. I
dialogen er der dog enkelte politikere, der søger at tage teten og sætte retning, og det griber de andre
politikere fat i og argumenterer for og imod (Observation 13). Dialogen styres ved, at embedsværket
har udarbejdet en række spørgsmål, som politikerne trækker fra en bunke undervejs i dialogen. Det gør,
at samtalen bliver styret, og at politikerne bevarer fokus på at diskutere, hvordan de kan udvikle
centerbyerne.
Politikerne håndterer således deres repræsentative rolle som suveræne beslutningstagere, idet designet
af processen ikke lægger op til egentlig interaktion gennem processen. Politikerne er nødt til at basere
deres beslutninger på egne holdninger. Politikerne refererer således ikke til borgeres ønsker eller
holdninger i dialogen omkring revisionstemaerne (Observation 13). Det betyder, at de træffer
egenhændige beslutninger på vegne af borgerne. Det er dog interessant, at politikerne ikke forsøger at
række ud til borgere, som kan understøtte deres beslutninger udenom det formelle setup, som blev
beskrevet i afsnit 5.3.2. Casen om temagruppen om flygtninge i afsnit 5.4 viser nemlig, at politikerne er
i stand til at varetage borgernes ønsker og trække på dem i forbindelse med udøvelsen af deres politiske
funktioner, selvom designet af processen ikke lægger op til det. Det skyldes, at de selv rækker ud til en
række aktører udenom den formelle proces og bruger deres input aktivt i processen. Det gør politikerne
dog ikke i forbindelse med planstrategien. De forbeholder sig i stedet retten til at træffe suveræne
beslutninger på vegne af borgerne.
Mobilisering af opbakning
I forbindelse med planstrategien har politikerne ikke meget fokus på den politiske funktion, som
handler om at mobilisere opbakning til deres visioner. Det kan hænge sammen med flere ting. Enten at
politikerne accepterer den retning, som fra start bliver lagt på strategien med udgangspunkt i
revisionstemaerne, og at de dermed ikke har behov for at overbevise de øvrige politikere om at gå i
andre retninger. Eller at de, som er uenige med retningen, accepterer, at de ikke kan ændre kursen. Den
formelle politiske diskussion omkring strategien udebliver således på byrådsmøder, hvor strategien
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bliver sendt i høring uden bemærkninger fra byrådet. I det følgende vil jeg vurdere, hvordan det
politiske lederskab påvirkes i processen omkring planstrategien.

5.3.4 Styrken af det politiske lederskab i den interaktive proces omkring planstrategien?
I det følgende vurderer jeg, hvordan det politiske lederskab styrkes i processen omkring planstrategien i
Hedensted Kommune med udgangspunkt i de tre kriterier, jeg opstillede i afsnit 2.4.2 om læring, accept
og autonomi. De tre aspekter er nødvendige betingelser for et stærkt lederskab i interaktive processer. I
denne proces opnår politikerne ikke læring og accept, men en mindre del af byrådsmedlemmerne har
autonomi til at sætte retning for arbejdet med strategien. Det resulterer samlet set i et svagt politisk
lederskab. Resultaterne ses i tabellen nedenfor:
Tabel 15: Analyseresultater - planstrategien i Hedensted Kommune
Design - politiske
interaktionstrappe
Receptivitet

Håndtering af
repræsentativ rolle
Under-responsiv

Styrken af politisk lederskab
Svag:

Læring

- Accept

- Autonomi

+

KommuneLedelsen og PKØ tager, som nævnt tidligere, indledningsvist nogle hands-off-greb på
processen, som definerer planstrategiens fokus. Det vil sige, at PKØ og KommuneLedelsen har
autonomi til at sætte retning, mens resten af byrådet som udgangspunkt har sværere ved at influere
planstrategiens fokus på de fem udvalgte revisionstemaer. Der er dog ikke stor diskussion af
revisionstemaerne på hverken temamødet eller på byrådsmøderne, som indikerer uenighed om
revisionstemaerne (Observation 13, 14). Det kan hænge sammen med, at revisionstemaerne afspejler
den retning, som fx lægges i Arbejdsgrundlag 2014 (Hedensted Kommune 2013).
Designet af processen omkring planstrategien lægger ikke op til høj grad af inddragelse af borgere eller
andre relevante aktører. Der er således ikke de store muligheder for læring i processen. Det leder ikke
overraskende til, at politikerne håndterer deres repræsentative rolle som suveræne beslutningstagere,
der træffer beslutninger på vegne af borgerne. Embedsværket bistår dog politikerne i forhold til at
udøve de politiske funktioner ved at orientere dem om forskellige regler m.m. (Observation 13).
Politikerne får dermed ikke input fra borgere eller andre relevante aktører undervejs, som kan være
med til at styrke deres muligheder for at konstruere problemdiagnoser og anvise passende løsninger.
Borgerne kan derimod kommentere på byrådets arbejde, når strategien er udarbejdet. Designet lægger
dermed ikke op til læring mellem forskellige aktører undervejs i processen. Det bekymrer nogle af
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politikerne (Interview 12, 14), som finder det utilfredsstillende først at kende til borgernes holdninger
på bagkant af processen.
Høringer som inddragelsesform giver risiko for, at borgerne føler sig afkoblet, hvilket leder til
frustration hos borgerne. En af politikerne illustrerer dette ved at pege på, at der opstår en følelse af ’os
mod systemet’ blandt borgerne (Interview 14). Han finder det således problematisk at håndtere den
repræsentative rolle som suveræn beslutningstager, fordi politikerne ikke opnår borgernes accept til
deres politiske beslutninger undervejs i processen. Politikeren advokerer dermed for mere dialog, som
kan give borgerne en mere direkte stemme ind i udviklingen af strategien. Han advokerer således for en
mere balanceret repræsentativ rollehåndtering.
Der er altså ikke tale om udøvelse af et stærkt politisk lederskab i kommunen, da politikerne har
begrænsede muligheder for at opnå læring og accept til deres beslutninger, men en del af byrådet
formår at gå i den allerede fastsatte retning uden de store reaktioner fra det resterende byråd. Det er
ikke overraskende, at der ikke opstår læring og accept i denne proces, da det ikke er en del af
intentionen bag designet af processen.

5.3.5 Opsummering på planstrategien i Hedensted Kommune
Processen omkring planstrategien tilrettelægges således, at den kan placeres på første trin på den
politiske interaktionstrappe. Det skyldes, at interaktionen består i den obligatoriske otte ugers høring.
Det resulterer ikke overraskende i, at politikerne håndterer deres repræsentative rolle som suveræne
beslutningstagere, der handler på vegne af borgerne. Det er dog overraskende, at politikerne ikke selv
forsøger at række ud til borgerne for at styrke deres ledelsesfunktioner, i forhold til at de i princippet
har en stor kontaktflade, som kan hjælpe dem med at underbygge deres argumenter m.m.
KommuneLedelsen og PKØ styrer processen ved at tage et indledende hands-off-greb, som
determinerer planstrategiens fokus. De har dermed autonomi til at sætte retning, og det bliver ikke
udfordret af de øvrige politikere i processen. Det antyder, at der er enighed blandt byrådet om den
retning, som KommuneLedelsen og PKØ udstikker. Der er dog mindre enighed om processens design,
som nogle af politikerne finder problematisk, fordi de dermed ikke får etableret en dialog med borgere
og andre relevante aktører, som bidrager med læring, der kan kvalificere beslutningerne omkring
planstrategien. Det betyder samlet set, at politikerne udøver et svagt politisk lederskab, fordi politikerne
ikke opnår læring og accept til deres politiske beslutninger gennem forløbet.
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5.4 Del 4: Analyse af temagruppen om flygtninge
I det følgende analyserer jeg, hvordan de politiske ledere udøver deres politiske lederskab i
temagruppen om flygtninge, som blev nedsat i Hedensted Kommune i marts 2015 (Hedensted
Kommune 2015c). Antagelsen er, at politikerne i dette udvalg vil udøve et stærkt politisk lederskab,
fordi designet omkring processen lægger op til et tæt samarbejde med forskelligartede aktører, som kan
understøtte deres ledelsesfunktioner (jf. tabel 1). Analysen viser, at politikerne udøver et stærkt politisk
lederskab, hvor de håndterer deres repræsentative rolle som dynamiske ledere. De indgår således i
dialog med forskelligartede aktører, der understøtter deres ledelsesfunktioner, til trods for at designet af
processen ikke understøtter denne rolle i praksis.

5.4.1 Hvordan er processen designet, framet og faciliteret?
I forbindelse med ankomst af flygtninge til Hedensted Kommune nedsættes et temaudvalg, som har
samme karakter som et § 17 stk. 4 udvalg. Baggrunden er, at kommunen skal modtage 161 flygtninge i
2015, og at der dertil vil komme en række familiesammenføringer (Hedensted Kommune 2015c).
Byrådet står dermed på en brændende platform, fordi det er et langt større antal, end de er vant til at
håndtere, og statistik viser, at de er blandt de kommuner, der har størst vanskeligheder ved at få
flygtninge i selvforsørgelse (Interview 20). Som en af politikerne siger, så er ”Det jo ikke bare i
Hedensted. Det er en samfundsudfordring, som hvis vi ikke løser den godt nok, og måske endda er med
til at gå rimelig forrest, så kan vi komme til at stå med en rigtig stor udfordring om 3-4 år” (Interview
18: 178-180) Byrådet står dermed overfor en problemstilling, som relaterer sig til deres bekymringer
for, hvordan de kan opretholde velfærden og velstanden fremover i kommunen, og det får dem til at
definere problemstillingen som en situation, de prioriterer højt at løse, fordi de ikke kan fortsætte som
de hidtil har gjort (Interview 19: 191-19, interview 20). Politikeren beskriver således opdagelsen af at
være placeret så lavt på listen over kommuners evner til at få flygtninge i selvforsørgelse, som et
’wake-up call’, og at det fik byrådet til at forstå, at der skulle handles (Interview 18: 70).
Det bliver afgørende såvel indadtil i organisationen som udadtil mod borgerne at signalere, at byrådet
tager situationen alvorligt, og at de evner at varetage opgaven, fordi det er en sag, der får stor
opmærksomhed i medierne (Interview 18: 103-104, interview 19: 397-405, interview 21: 186-190). Det
afspejles i sammensætningen af temagruppens medlemmer, som består af såvel udvalgsformænd som
topembedsmænd. Sammensætningen af deltagerne er vigtig, fordi de gerne vil signalere, at udvalget
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har gennemslagskraft (Interview 18: 101, interview 21). Mere specifikt består gruppen af: formanden
for Udvalget for Fritid & Fællesskab, formanden for Udvalget for Beskæftigelse og formanden for
Udvalget for Læring. Desuden deltager borgmester og viceborgmester, de 4 chefer fra de 3
kerneområder samt kommunaldirektør eller vicekommunaldirektør” (Hedensted Kommune 2015c).
Det betyder, at politikerne repræsenterer Socialdemokratiet og Venstre, og at de i princippet, med deres
bagland i ryggen, er nok til at gennemføre temagruppens beslutninger i byrådsregi, selvom
temagruppen som instans ikke har beslutningskompetence. Politikerne får med dette hands-off-greb på
sammensætningen af temagruppen et stærkt udgangspunkt, hvorfra de kan udøve politisk lederskab.
Designet af hvem processen inkluderer og ekskluder er et vigtigt styringsmæssigt greb, fordi der findes
forskellige holdninger i byrådet til, hvordan ankomsten af flygtningene skal håndteres. Det er et handsoff-greb, som har betydning for, hvordan politikerne kan udvikle strategien for flygtningene.
Argumentet for sammensætningen italesættes udadtil som et ’koordinationshensyn’ mellem de
respektive stående udvalg, som senere er ansvarlige for forskellige dele af processen (Interview 19:
185-189, interview 20). Det betyder, at opgaven for udvalget får praktisk karakter. Det er en
overvejelse for politikerne, at temagruppen skal være i stand til at handle hurtigt og effektivt. En af
politikerne forklarer, at sammensætningen gør, at ”fremfor at det bliver en kampplads, så bliver det en
løsningsorienteret plads” (Interview 19: 239-240). Idet sammensætningen har stor indflydelse på,
hvilke politikere der kommer tæt nok på processen til at definere problemdiagnosen og anvise løsning
for opgaven, så er det også et punkt som møder kritik i byrådet. Der er en række politikere der
kritiserer, at de ikke er blevet inddraget i processen, fordi de mener, at temagruppens opgave snarere er
et idelogisk og politisk spørgsmål end et praktisk, og derfor argumenterer de for, at temagruppen bør
inddrage alle de politiske partier i byrådet (Interview 18: 256-268). På den måde får temagruppen en
ekstra opgave i at holde byrådet ajour med, hvad der foregår i udvalget, for på den måde at kunne sikre
opbakning til deres arbejde og overbevise det resterende byråd om, at de skal bakke op om deres vision
(Interview 17: 240-242).

5.4.2 Hvor høj grad af interaktion lægger designet af processen op til mellem politikere og
andre relevante aktører?
Temagruppen kan med udgangspunkt i kommissoriet placeres på tredje trin på den politiske
interaktionstrappe, hvilket lægger op til høj grad af interaktion mellem politikere og andre relevante
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aktører. Det skyldes, at kommissoriet lægger op til design af en proces, som bringer borgere og andre
relevante aktører ind i politikudvikling: ”Temagruppen kan alt efter behov supplerer sig selv med
yderligere deltagere, fx borgere og foreninger fra relevante byer eller byområder, eksperter, andre fra
den kommunale organisation mv.” (Hedensted Kommune 2015c). Det vil sige, at kommunen
anerkender behovet for at inddrage eksterne aktører med det formål at bidrage med andre former for
viden, end de selv har. Det kan ses som et udtryk for, at der er åbenhed overfor læring i temagruppen,
og at aktørerne ikke nødvendigvis ser sig i stand til at imødekomme opgaven egenhændigt. I praksis
benytter temagruppen sig dog ikke af denne mulighed, fordi politikerne selv skaber relationerne
udenom det formelle, institutionelle setup. Om det siger kommunaldirektøren: ”Det er sådan en
tradition, vi gennem et år har opbygget, vi gør de der ting, vi gør det bare, går ud og snakker med folk,
hvis der er noget, man synes, så gør vi det” (Interview 21: 237-239). Der lægges således ikke
metastyrende hands-on-kræfter i at facilitere interaktionen mellem politikere og andre relevante
aktører, den opstår mere ad-hoc.
Temagruppen har til formål at koordinere indsatsen mellem de respektive kerneforvaltningsområder i
kommunen. Formålet er at lægge et ”bredt og helhedsorienteret perspektiv i opgaveløsningen”
(Hedensted Kommune 2015c). Der er således fokus på at skabe et samarbejde og en dialog mellem de
respektive forvaltningsenheder, som er gensidigt afhængige for at løse opgaven med at modtage
flygtningene, hvor de udveksler ressourcer og viden undervejs i processen. Udvalgets arbejde
tilrettelægges således, at medlemmerne mødes en til to gange om måneden for at følge op på indsatsen
og diskutere relevante emner (Hedensted Kommune 2015c).

5.4.3 Hvordan håndterer de politiske ledere deres repræsentative rolle i forhold til de
politiske funktioner knyttet til det politiske lederskab?
I det følgende vil jeg fokusere på, hvordan politikerne håndterer deres repræsentative rolle i forbindelse
med udøvelsen af de respektive funktioner knyttet til det politiske lederskab i temagruppen. Først
fokuseres på konstruktion af problemdiagnose og ansvisning af løsning, og derefter på mobilisering af
opbakning. Udvalgets arbejde er meget flydende, og derfor diskuteres problemer og løsninger ofte
samtidigt, hvilket det følgende afsnit afspejler ved at slå de to funktioner sammen. Analysen viser, at
politikerne håndterer deres repræsentative rolle ved at agere som dynamiske ledere i forbindelse med

124

Politisk lederskab i Hedensted Kommune

de respektive politiske funktioner i temagruppen. Det kommer til udtryk ved, at de både holder fast i
deres vision, samtidig med at de er åbne overfor at lære.
Problemdiagnose og anvisning af løsninger
Processen omkring temagruppen starter, som nævnt ovenfor, med en klar problemdiagnose, som
handler om kommunens manglende evne til at få flygtninge i ordinær beskæftigelse. Det betyder, at
politikerne i temaudvalget hurtigt tager stilling til, hvordan de vil imødekomme denne udfordring
(Observation15, 16). De peger på, at flygtninge skal i en form for beskæftigelse inden 96 timer efter
ankomst til kommunen (Observation 16). Politikerne har således klare visioner for, hvordan de ønsker
at modtage og integrere flygtningene i kommunen. Den overordnede politiske målsætning lægger
således en snæver ramme for, hvilke beslutninger politikerne kan tage i temagruppen. Det der
efterlades til politikerne i udvalget at diskutere, er, hvordan de skal udfylde rammerne. Det vil sige, at
politikernes opgave bliver at opstille konkrete mål for, hvordan de skal opnå den overordnede vision.
Det gør, at drøftelserne bliver korte (Interview 18: 311-316). Det får en af politikerne til at stille
spørgsmålstegn ved, hvorfor de skal bruge så mange ressourcer på en temagruppe som denne, når
arbejdsopgaverne er af administrativ og praktisk karakter (Interview 17: 341). Det betyder også, at en
anden politiker undervejs foreslår at give sin plads i temagruppen til en anden, hvis opgaven forbliver
et spørgsmål om praktik i stedet for politik (Observation 15, 16).
På trods af dette, argumenterer flere politikere dog for, at nedsættelsen af temagruppen er essentiel i
forhold til at skabe fremdrift, fordi den giver et helt særligt fokus, der bibringer resultater, som de ikke
oplever i ligeså høj grad i andre konstellationer (Interview 19: 215-216, interview 20). Det kan blandt
andet tilskrives det tætte samarbejde med embedsværket, som også sidder med i udvalget. Det tætte
samarbejde med embedsværket giver politikerne mulighed for at tilegne sig informationer om opgaven
og arbejde med dem for at kunne træffe beslutninger (Observation 15-21; interview 18: 153-157,
interview 19: 350-353, interview 20). Embedsmændene understøtter politikerne direkte i at løse
opgaven ved at bibringe de informationer og analyser, som politikerne efterspørger, og det styrker
politikernes muligheder for at anvise passende løsninger. Det gør endvidere, at såvel politikere som
embedsmænd kan arbejde effektivt med opgaven. Det er ikke kun politikerne, der føler sig bedre klædt
på til at træffe beslutninger. Kommunaldirektøren forklarer, at de i embedsværket også føler sig bedre
klædt på til at håndtere opgaven efter deltagelsen i temagruppen (Interview 21: 286-291). Der opstår
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således gensidig læring mellem de respektive aktører. Aktørerne indgår i en ligeværdig dialog, hvor der
på den ene side værnes om de klassiske weberske dyder (jf. afsnit 2.4.1.1), hvor politikere har den
retningsangivende rolle, og embedsmændene loyalt eksekverer politikernes ordre, og på den anden side
er der plads til meningsudvekslinger (Observation 15, 18). Det kan ses som et udtryk for, at politikerne
håndterer deres repræsentative rolle i temagruppen som dynamiske ledere ved på den ene side at sætte
retning og på den anden side at lytte til embedsværkets input og bruge dem aktivt i deres beslutninger.
Temagruppen benytter sig, som tidligere nævnt, ikke af den formelle mulighed, der ligger i
kommissoriet for udvalget, hvor de kan inddrage eksterne aktører. De holder sig derimod opdaterede
på, hvad der foregår omkring tilstrømningen af flygtninge i kommunen gennem uformelle kanaler. De
udviser således en læringsadfærd, hvor de er responsive overfor eksterne aktørers holdninger og input,
samtidig med at de holder fast i den vision, som de har fremsat. En af politikerne siger i den forbindelse
”man kan godt få input, uden de kommer og sidder ved bordet” (Interview 19: 324). Det vil sige, at
hvis politikerne selv er indstillede på at få input, så er den formaliserede proces omkring interaktionen
ikke nødvendig. I et demokratisk perspektiv kan det dog være problematisk, hvis inddragelse af borgere
kun sker i uformelle sammenhænge, fordi det kan være vanskeligt at afgøre, hvem der har indflydelse
på de politiske beslutninger i kommunalbestyrelserne. De formaliserede interaktive processer kan alene
af den grund have sin berettigelse, fordi de kan skabe mere transparens omkring, hvilke aktører der
involveres.
Det er ikke kun embedsmændene, der bidrager til politikernes viden om den aktuelle opgave. Det
kommer til udtryk ved, at politikerne indhenter information fra borgere, foreninger, medarbejdere og
flygtninge, som styrker deres forståelse af problemstillinger og løsninger (Observation 16, 17, 18, 20,
21). Politikerne bringer hyppigt disse input i spil for at skabe passende løsninger, og det vil sige, at de
også retter ind i forhold til dem, når de får kritik for de tiltag, som de igangsætter (Observation 20). En
af politikerne forklarer således: ”(…) det er altså dem, der står derude tæt, tæt, tæt på, der kan give os
det allerbedste billede. (…) Altså, hvis man ikke kan lytte til de mange signaler, så får man det svært
som politiker, fordi man skaber sit eget virkelighedsbillede, og det er ikke altid det, der måske er det
rigtige” (Interview 20). Citatet illustrerer, at politikeren bruger inputtene til at moderere de ideer, som
temagruppen arbejder med. Politikerne har dog en reaktiv tilgang til, hvordan de opnår denne
information. Det vil sige, at politikerne i langt højere grad taler om, at de har fået henvendelser, end at
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de selv har henvendt sig til andre aktører i forhold til at få understøttet deres ledelsesfunktioner. Det er
ikke overraskende i forhold til netværksanalysen (jf. afsnit 5.2), der pegede på, at til trods for at
politikerne har en stor kontaktflade, så benytter de sig ikke af den for at understøtte de respektive
funktioner knyttet til deres lederskab.
En af de aktiviteter, som politikerne henviser til har været mest givende for deres forståelse af, hvilke
udfordringer flygtningene støder på, når de kommer til kommunen, har været arrangeret af en lokal
avis, som har fulgt sagen tæt (Interview 18, 20). Avisen kontaktede en af politikerne og spurgte, om de
ville tage et møde med en af flygtningene, hvilket to politikere sagde ja til (Interview 18: 193-200). På
det møde fandt politikerne ud af, at de problemstillinger som flygtningene står overfor, når de kommer
til Danmark, er langt bredere end at omhandle skole og arbejde, som ellers har været temagruppens
fokus. Mødet var dermed med til at udvide forståelsen af problemerne, og hvad der skal til for at løse
dem (Interview 18: 193). Mødet med flygtningene bidrager altså til, at politikerne i højere grad kan
konstruere passende problemdiagnoser og løsninger. Kommunaldirektøren bakker op om, at politikerne
går ud og indsamler viden fra borgerne og siger i den forbindelse: ”Det er jo hele vores grundlæggende
tænkning, vi skal jo ikke sidde herinde i klasseburet, vi skal jo tale med menneskerne, der hvor
menneskerne er” (Interview 21: 229-231). En af politikerne forklarer dog, at det kan være en
udfordring at gå i dialog med flygtningene, fordi de som politikere skal passe på med at love noget,
som de ikke kan holde. Der ligger dermed en stor opgave i at kommunikere, at de som politikere ikke
kan hjælpe flygtningene med individuelle sager, men at de kan tage dem videre til de embedsmænd, der
behandler sagerne (Interview 17: 197-204).
Politikernes dynamiske repræsentative rollehåndtering betyder, at politikerne tør at eksperimentere med
de løsninger, som de anviser. Det hænger sammen med deres tætte kontakt til feltet, hvor de får indsigt
i, hvordan tiltagene virker og opfattes. Politikerne udtrykker således, at de er åbne for at lave fejl
undervejs i processen (Interview 17: 470, interview 18: 301-306), for som borgmesteren siger: ”vi skal
ikke være så nervøse for at komme til at gøre noget, vi kan se bagefter, det virkede ikke, fordi så laver
vi det om. Altså mere indviklet er verden jo ikke” (Interview 19: 157-159). Det er et budskab og en
tilgang, som kommunaldirektøren bakker op om, og på den måde kan det også give politikerne ro til at
være modige i forhold til at tænke i nye og kreative løsninger. Han siger i den forbindelse: ”det er
sjovere og vigtigere og bedre at blive klogere, mens man gør det, fordi så er du hele tiden fremme ved
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kanten, fremfor at stå her og vente i startboksen” (Interview 21: 259-261). Politikerne bærer dermed
ikke alene ansvaret for, om løsningerne virker, for det er en grundlæggende holdning og kultur i
kommunen, at der skal være plads til fejl. Som en af politikerne bemærker, så har de taget hånd om de
problemstillinger, som de har hørt om undervejs (Interview 19: 339-340). Det betyder, at politikerne
undervejs i processen modificerer deres løsningsforslag med udgangspunkt i de input, de får fra andre
politikere, embedsmænd, kommunale medarbejdere og flygtninge (Interview 20). Samtlige politikere i
temagruppen udtrykker høj grad af lydhørhed overfor embedsmænd, medarbejdere i kommunen,
byrådsmedlemmer, borgere og interessegrupper (Interview 17, 18, 19, 30), dog uden at gå på
kompromis med deres overordnede vision. Politikerne håndterer således overvejende deres
repræsentative rolle som dynamiske ledere i forbindelse med at konstruere problemdiagnoser og anvise
løsninger. I det følgende vil jeg fokusere på, hvordan de udøver deres repræsentative rolle i forbindelse
med mobilisering af opbakning til deres beslutninger.
Mobilisering
Der er, som tidligere beskrevet, et respektfuldt forhold mellem embedsmænd og politikere, idet
politikerne har det sidste ord i forhold til at sætte retning for temagruppens arbejde. Det vil sige, at
politikerne undervejs i processen ikke bruger mange ressourcer på at overbevise embedsværket om at
gå i deres retning. Kommunaldirektøren nikker genkendende til, at politikerne har taget styring på
processen, hvilket i første omgang var svært for embedsværket at acceptere, fordi de ikke troede, at det
var muligt at realisere politikernes ambitioner indenfor en så kort tidsramme, som de havde at arbejde
med (Interview 21: 190-200). Embedsværket modargumenterede derfor indledningsvist ambitionen,
men rettede hurtigt ind og fandt mulige løsninger (Observation 15).
Politikerne bruger i stedet en del ressourcer på at mobilisere opbakning blandt de øvrige
byrådsmedlemmer ved at tage dem med på råd løbende. Det skyldes, at politikere i byrådet ikke er
enige i, hvordan tilstrømningen af de nyankommne flygtninge skal håndteres (Observation 17). Det er
således vigtigt for temagruppen at være i tæt kontakt til byrådet undervejs i processen for at sikre sig
deres opbakning. Politikerne håndterer deres repræsentative rolle som dynamiske ledere i arbejdet med
at mobilisere opbakning ved på den ene side at stå ved den retning, som de har lagt for, hvordan
opgaven skal håndteres, og på den anden side at anvise løsninger, som byrådet kan bakke op omkring.
Det kommer til udtryk ved, at politikerne fra temagruppen helt indledende drøfter visionen for
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temagruppen på et af byrådets månedlige dialogmøder. På dialogmøderne kan politikerne sætte et tema
på dagsordenen og debattere i uformelle rammer uden embedsværkets og pressens tilstedeværelse.
Ifølge en af politikerne blev dialogmødet blandt andet benyttet til at afklare, hvordan byrådet forstod
’god integration’. Denne uformelle debat kan i første omgang have været med til at skabe accept blandt
byrådsmedlemmerne, selvom de har forskellige holdninger til, hvordan integration af flygtninge skal
håndteres. Byrådsmedlemmerne fik tidligt mulighed for at komme med indspark i processen til, hvad
de synes var vigtigt at have in mente i forløbet (Interview 18: 82-88). Opmærksomheden på at
mobilisere opbakning fortsætter dog gennem processen, hvor temagruppen forsøger at orientere de
øvrige politikere om deres arbejde og at tage diskussioner løbende (Observation 17), hvilket gør, at
byrådsmedlemmerne overordnet set bakker op om temagruppens arbejde.

5.4.4 Styrken af det politiske lederskab i den interaktive proces omkring flygtninge?
I det følgende vurderer jeg, hvordan det politiske lederskab påvirkes i den interaktive proces omkring
flygtninge i Hedensted Kommune med udgangspunkt i de tre kriterier, jeg opstillede i afsnit 2.4.2 om
læring, accept og autonomi. De tre aspekter er nødvendige betingelser for et stærkt lederskab i
interaktive processer. I denne proces opnår politikerne læring, accept og autonomi, hvilket giver dem et
stærkt politisk lederskab. Resultaterne ses i tabellen nedenfor:
Tabel 16: Analyseresultater - temagruppe i Hedensted Kommune
Design - politiske
interaktionstrappe
’Reciprocitet’

Håndtering af
repræsentativ rolle
Balanceret

Styrken af politisk lederskab
Stærk:

Læring

+ Accept

+ Autonomi

+

Politikere og embedsmænd opnår gennem processen høj grad af læring igennem den dialog, som er på
møderne, hvor de bliver klædt på med information fra de forskellige forvaltningsområder, der har
arbejdsopgaver relateret til tilstrømningen af flygtninge til kommunen. Politikerne er proaktive i
forhold til at efterspørge information, der kan klæde dem på til at træffe beslutninger, som
embedsværket leverer. Derudover spiller politikernes repræsentative rollehåndtering, hvor de agerer
som dynamiske ledere, en stor indflydelse på den læring, som de opnår gennem forløbet. Politikerne
udviser således responsivitet overfor de input, som kan hjælpe dem med at realisere den vision, de har
udstukket for arbejdet. Politikerne formår dermed at indhente information, som de kan bruge i deres
arbejde. Temagruppen benytter ikke den formelle mulighed for at inddrage udefrakommende aktører i
udvalget. Derfor er reciprocitet anført i anførelsestegn i tabel 9 ovenfor. Politikerne taler dog uformelt
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med aktører, som har input på området, og de bliver bragt i spil på temagruppens møder. Politikerne
formår dermed selvstændigt at indhente relevante informationer, som understøtter deres
ledelsesfunktioner. Der opstår således læring mellem de respektive parter undervejs i processen.
Opgaven omkring flygtninge er kompleks og kontroversiel, men temagruppen formår gennem forløbet
at opnå byrådsmedlemmerne og embedsværkets accept til at gå i den retning, som de fremsætter. Det
lykkes, fordi de forsøger at skabe gennemsigtighed i processen ved at holde temadrøftelser m.m. med
det øvrige byråd. Embedsværket arbejder endvidere på at opnå medarbejdernes accept af udvalgets
beslutninger ved at skabe signalværdi med deres tilstedeværelse. Det betyder samlet set, at
temagruppen opnår accept af deres handlinger.
Igennem processen er det tydeligt, at politikerne har stor autonomi til at træffe beslutninger i
temagruppen. Politikernes autonomi hænger sammen med, at selvom politikerne og embedsmændene
arbejder tæt i temagruppen og har forskellige meningsudvekslinger, så har politikerne det sidste ord, i
forhold til hvilke løsninger de vil igangsætte. Selvom temagruppen ikke har en formel
beslutningskompetence, så betyder sammensætningen af politikere samlet set, at de med deres politiske
partier i ryggen, er nok til at få stemt beslutningerne igennem. På den måde kæmper politikerne ikke
med et institutionelt setup, hvor de ikke har magt til at træffe beslutninger. Det betyder, at politikerne
har stor handlekraft i forhold til at sætte retning for, hvordan kommunen skal håndtere opgaven.
Politikerne opnår dermed igennem processen et stærkt politisk lederskab, hvor de er retningsgivende
for, hvordan kommunen skal håndtere tilstrømningen af flygtninge.

5.4.5 Opsummering på temagruppen om flygtninge
Temagruppen designes således, at den primært lægger op til samarbejde mellem politikere og
embedsmænd med mulighed for at inddrage eksterne aktører. Processen kan således placeres på tredje
trin på den politiske interaktionstrappe, idet kommissoriet formelt lægger op til gensidig dialog mellem
forskellige parter, som søger at løse den samme opgave. Temagruppen benytter sig dog ikke af
muligheden for formelt at inddrage eksterne aktører. Politikerne tager indledningsvist et afgørende
hands-off-greb i designet af processen, som betyder, at de formår at sætte retningen for temagruppens
arbejde på et tidligt tidspunkt. Deres mulighed for at sætte retning er endvidere et resultat af
samarbejdet med embedsværket, hvor der er stor respekt for rollefordelingen mellem dem. Politikerne
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udøver et stærkt politisk lederskab gennem processen, hvor de på den ene side er tro mod den vision,
som de har udstukket, samtidig med at de er åbne overfor læring, som kan understøtte deres funktioner.
Politikerne udøver således et dynamisk lederskab, som giver dem læring og accept, der styrker deres
politiske lederskab, og designet af processen bidrager til at understøtte politikernes autonomi. I denne
case kommer det til udtryk, at designet af processen ikke er afgørende for, hvordan det politiske
lederskab påvirkes, det er derimod deres repræsentative rollehåndtering, som har størst betydning for
dette.

5.5 Opsummering på kapitlet om politisk lederskab i Hedensted
Kommune
I Hedensted Kommune arbejder de for i højere grad at skabe samarbejde med borgere og andre
relevante aktører omkring politikudvikling i kommunen. Netværksanalysen viser, at politikerne får
henvendelser fra en ekstern heterogen gruppe af aktører om udfordringer i lokalsamfundet. Det kan ses
som et udtryk for, at borgerne finder det nemt at henvende sig til politikerne, uden de kender hinanden.
Politikerne benytter sig dog ikke af dette netværk i forbindelse med udøvelsen af de politiske
funktioner. Der orienterer politikerne sig i stedet mod aktører indenfor rådhusets mure. Det kan være et
udtryk for, at politikerne er transaktionsomkostningsbevidste i forhold til, hvem de rækker ud til.
Samlet set tegner det et billede af, at der er behov for endnu mere formaliserede rammer omkring
interaktionen med borgere og andre relevante aktører, hvis politikerne vil bruge interaktionen til at
understøtte deres ledelsesfunktioner. Casen om planstrategien og temagruppen viser to forskellige
grader af politisk lederskab. I casen om planstrategien udøver politikerne et svagt politisk lederskab,
hvor de ikke opnår læring eller accept til deres handlinger, fordi der er for lav grad af interaktion med
det omgivne samfund. I casen om temagruppen opnår politikerne et stærkt politisk lederskab, på trods
af at temagruppen ikke benytter muligheden for formelt at inddrage borgere eller andre relevante
aktører i udvalget. Politikerne lykkes med at opnå læring, accept og autonomi, fordi de udøver et
dynamisk lederskab, hvor de selv tager initiativ til at tale med de aktører, som kan understøtte deres
ledelsesfunktioner. I kapitel 7 vil jeg gå endnu mere i dybden med mønstrene på tværs af casene. I det
følgende vil jeg analysere, hvordan de politiske ledere i Holbæk Kommune udøver politisk lederskab.
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Kapitel 6: Politisk lederskab i Holbæk
Kommune
Indledning
Kapitel 6 undersøger, hvordan politiske ledere udøver politisk lederskab i interaktive processer i
Holbæk Kommune. Del 1 belyser kort, hvordan kommunen arbejder på strategisk niveau med at
inddrage borgere og andre relevante aktører i politikudvikling. Formålet med denne del er at belyse den
styringsmæssige kontekst, som politikerne udøver deres rolle i, for at se om den har betydning for,
hvordan politikerne udøver politisk lederskab i interaktive processer. Analysen viser, at Holbæk
Kommune har ambition om at være Danmarks bedste til at inddrage borgere i politikudvikling (Holbæk
Kommune 2013). De er derfor også den case-kommune, som arbejder mest strategisk med at gøre
interaktiv styring til en del af deres styringsmæssige værktøjskasse. I del 2 analyserer jeg politikernes
uformelle netværksaktiviteter, og mere præcist med hvem og hvordan politikerne interagerer uformelt i
forbindelse med udøvelsen af deres politiske lederskab. Formålet er at undersøge, hvorvidt der er behov
for formelle interaktive processer, eller om politikere selv formår at række ud til forskelligartede
aktører i uformelle sammenhænge. Del 2 belyser således antagelse 1 (jf. kapitel 1), som er, at formelle
interaktive processer har betydning for styrken af det politiske lederskab. Netværksundersøgelsen viser,
at politikerne ikke uformelt udnytter potentialet, der er forbundet med at have et bredt netværk, som
kan være med til at kvalificere de politiske beslutninger. Det antyder, at de formelle interaktive
processer har betydning for styrken af det politiske lederskab, fordi de kan sikre interaktion med
relevante aktører. I del 3 og 4 undersøges, hvordan politikerne udøver deres politiske lederskab i
forbindelse med først planstrategien og derefter omstillingsgruppen, som arbejder med kollektiv trafik.
Formålet er at belyse anden og tredje antagelse, der blev præsenteret i kapitel 1, som handler om, at
designet af interaktive processer samt politikeres repræsentative rollehåndtering har betydning for
styrken af det politiske lederskab. Del 3 viser, at politikerne udøver et relativt svagt politisk lederskab,
fordi politikerne ikke opnår læring og accept i processen. Del 4 viser ligeledes, at politikerne udøver et
relativt svagt politisk lederskab, fordi de ikke opnår læring og accept, som kan understøtte deres
beslutninger. Med afsæt i de fire dele opsummerer jeg afslutningsvist på den samlede case. I det
følgende analyserer jeg første del.
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6.1 Del 1: Hvordan arbejder kommunen med inddragelse af relevante
aktører?
Holbæk Kommune har det mest omfattende strategiske fokus på inddragelse af borgere i
politikudvikling af de tre udvalgte case-kommuner. Kommunen anvender således interaktiv styring
som et værktøj til at overkomme komplekse problemstillinger og til at styrke de politiske ledere
(Holbæk Kommune 2014d). Det er en tilgang, de har haft siden 2005, og som de over årene har haft
fokus på at udvikle (Holbæk Kommune 2014d). Byrådet vedtog således strategien ’Der er noget, vi
skal, og der er noget vi vil!’ i maj 2010. Strategien lagde vægt på, at de store udfordringer i kommunen
blandt andet skal tackles gennem samarbejde med borgerne (Holbæk Kommune 2010). Siden da har
kommunen arbejdet målrettet med at bringe borgerne tættere på udviklingen af velfærdssamfundet. Det
har de konkret gjort ved at vedtage en mere vidtgående strategi i 2013, ’Holbæk i Fællesskab’, hvor
visionen er at ”være den kommune i Danmark, der er bedst til at inddrage borgere og virksomheder i
udviklingen af nye løsninger, som skaber velfærd og tryghed og for alle” (Holbæk Kommune 2014c,
p.4). Kommunen har således en ambitiøs tilgang til arbejdet med inddragelse. Byrådet vedtog i 2014
nedsættelsen af ’Demokratieksperimentariet’, som er et tidsbegrænset udvalg, der skal understøtte
ambitionen. Formålet med udvalget er at skabe en platform, hvorfra de kan ”udforske og afprøve
forskellige metoder til dialog, samarbejde og lokaldemokrati og derigennem skabe et solidt grundlag
for byrådets beslutninger om nye modeller for fremtidens demokrati i Holbæk Kommune” (Holbæk
Kommune 2014d, p.2). Det, der adskiller Holbæk fra de to andre kommuners fokus på inddragelse af
borgere, er, at de i kommissoriet for Demokratieksperimentariet har konkrete anvisninger til, hvilke
aktiviteter de kan igangsætte for at inddrage borgerne. Det sker blandt andet gennem
omstillingsgrupper, som er § 17 stk. 4-lignende konstruktioner, der har til formål at bringe politikere,
borgere og andre relevante aktører sammen for at løse konkrete udfordringer. Ambitionen er dog ikke
kun, at politikerne skal igangsætte initiativer, der kan udvikle kommunen. Kommunen er ligeledes
interesseret i at understøtte borgerinitierede projekter. Det vil sige, at der er fokus på samskabelse i
kommunen, hvor de respektive aktører bringer deres ressourcer i spil for at skabe læring og udvikling
for lokalsamfundet. I Holbæk Kommune udøver politikerne altså deres politiske lederskab i en
kontekst, hvor de i høj grad arbejder på at gøre interaktiv styring til en institutionaliseret del af den
måde, hvorpå kommunen styres og politik udvikles.

133

Politisk lederskab i Holbæk Kommune

6.2 Del 2: Hvem interagerer politikerne med uformelt i forbindelse med
deres politiske funktioner?
6.2.1 Indledning
I det følgende fokuseres på politikernes uformelle netværksaktiviteter. Analysen søger at finde svar på,
hvem politikerne interagerer uformelt med i forskellige situationer relateret til deres lederskab.
Analysen fokuserer specifikt på, hvem politikerne interagerer med, når de konstruerer
problemdiagnoser, udvikler løsningsforslag samt mobiliserer opbakning til at få gennemført et forslag i
byrådet. Indsigten i politikernes uformelle netværksaktiviteter bidrager med viden om, hvem
politikerne vælger at gå til, når de vil understøtte funktionerne knyttet til deres lederskab. Spørgsmålet
er, om politikerne selv er i stand til at etablere kontakt til et bredt netværk, som kan understøtte deres
respektive ledelsesfunktioner, eller om de har behov for mere formaliserede processer (jf. 1. antagelse
præsenteret i kapitel 1).

6.2.2 Hyppighed af uformel kommunikation om lokalpolitik inden- og udenfor rådhusets
mure
Inden politikernes netværksaktiviteter analyseres, undersøges først, hvor hyppigt politikerne
kommunikerer med en række aktører. Politikerne besvarer således spørgsmålet: Udover ved formelle
og planlagte aktiviteter i forbindelse med dit byrådsarbejde, hvor ofte kommunikerer du så ca. med
nedenstående aktører om lokalpolitik? Formålet med dette spørgsmål er at få indblik i, hvor
forskelligartet et netværk politikerne er i kontakt med, for derefter at undersøge om politikerne selv
rækker ud til disse aktører i forbindelse med de respektive ledelsesfunktioner. Analysen viser, at en stor
andel af politikerne har hyppig (daglig/ugentlig) kontakt med aktører såvel inden- som udenfor
rådhusets mure.
Figur 11: Hvor hyppigt kommunikerer politikerne med forskellige grupperinger i uformelle
sammenhænge - indenfor rådhusets mure.
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Figur 11 viser, at politikerne i Holbæk Kommune har den hyppigste kontakt med politikere fra eget
parti. 60 % af respondenterne angiver således, at de er i kontakt med politikere fra eget parti dagligt.
Derimod angiver en markant mindre andel, at de har daglig kontakt med øvrige medlemmer af
kommunalbestyrelsen (KB), borgmesteren og udvalgsformænd. Når det kommer til, hvor ofte
politikerne er i kontakt med embedsmænd, så svarer 67 % af respondenterne, at de er i daglig eller
ugentlig kontakt med embedsværket. Det tegner et billede af, at der er et kontinuerligt samarbejde
blandt de to grupperinger. Politikerne angiver således, at de er i hyppigere dialog med embedsværket
end både borgmesteren og udvalgsformændene, hvilket også gør sig gældende i de to andre kommuner.
I den følgende figur fokuseres på, hvor hyppigt politikerne er i kontakt med aktører udenfor rådhusets
mure.
Figur 12: Hvor hyppigt kommunikerer politikerne med forskellige grupperinger i uformelle
sammenhænge - udenfor rådhusets mure.
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Figuren viser, at over halvdelen af politikerne kommunikerer hyppigt (dagligt/ugentligt) med
partiforeninger, civile foreninger samt virksomheder, hvorimod under halvdelen af politikerne
kommunikerer hyppigt med kommunale medarbejdere. Det er overraskende i forhold til, at kommunen
i sin strategi med at inddrage borgere mere, også har mål om at inddrage medarbejdere mere i
politikudvikling (Holbæk Kommune 2014d). Andelen af politikere, der er i kontakt med kommunale
medarbejdere dagligt og ugentligt, er dog lidt højere end i de to andre kommuner, hvor der er mindre
strategisk fokus på inddragelse af medarbejdere i politikudvikling. Det indikerer, at deres fokus på
inddragelsen af kommunale medarbejdere har en afsmittende effekt på, hvem politikerne
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kommunikerer med uformelt. Over halvdelen af respondenterne angiver således, at de månedligt,
sjældnere eller aldrig er i kontakt med denne gruppe, som er med til at levere kommunens
serviceydelser. Figur 11 og 12 viser, at store andele af politikerne har hyppig kontakt med aktørerne
både inden- og udenfor rådhusets mure. Politikerne er dermed en smule mindre
transaktionsomkostningsbevidste i forhold til at være i kontakt med forskelligartede aktører, end
politikerne er i de øvrige kommuner. Det kan dog også være et udtryk for, at der på grund af
kommunens strategiske fokus på samarbejde omkring politikudvikling er bedre institutionaliserede
kanaler til aktørerne udenfor rådhusets mure, hvilket gør det mindre omkostningsfyldt for politikerne at
have kontakt med dem. Det indikerer, at politikerne har rig mulighed for at trække på et eksternt
heterogent netværk, der kan bidrage med forskelligartede perspektiver på de udfordringer, som de står
overfor at skulle håndtere. I det følgene vil jeg gå i dybden med, hvem politkerne går til i forbindelse
med de respektive ledelsesfunktioner knyttet til det politiske lederskab, hvor det er interessant om
politikerne bringer det brede netværk i spil.

6.2.3 Politikernes uformelle netværksaktiviteter i udøvelsen af politiske funktioner
I det følgende undersøger jeg, hvem politikerne får henvendelser fra om problemstillinger i
lokalsamfundet. Sociogram 9 viser, hvem politikerne får inspiration og viden fra i forhold til at udøve
første ledelsesfunktion, som er at forstå, definere og konstruere fortællinger om problemstillinger i
samfundet.
Sociogram 9: Hvem modtager politikerne henvendelser fra om problemstillinger i samfundet?

Kilde: Spørgsmål 9 - Se appendix III
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Netværket viser, at politikerne (sorte) primært peger på, at borgere (blå) har henvendt sig.
Sociogrammet viser, at kun en borger (nr. 28) har henvendt sig til to forskellige politikere (1 og 13).
Det understreger, at byrådet får henvendelser fra et eksternt heterogent netværk. Netværket går dermed
mod tesen ’Tordenskjolds soldater’, hvor det er de samme borgere, der engagerer sig og søger at
influere udviklingen af samfundet (Bryson et al. 2012). Politikerne angiver i 22 ud af 53 relationer, at
de kender personerne fra ’lokalmiljøet’. Det er således ikke aktører, politikerne har en tæt relation til,
da aktørerne enten angives som kendte ansigter i bybilledet eller borgere i kommunen. Politikerne
angiver i 12 tilfælde, at de har fået henvendelser fra personer, som de kender fra deres politiske virke.
Det vil sige, aktører som de kender fra partiforeninger, råd, udvalg m.m.. Politikerne angiver i lige
mange tilfælde (syv), at de har fået henvendelserne fra aktører fra deres privatliv og foreninger,
hvorimod få politikere angiver, at de har få henvendelser fra folk fra deres arbejdsliv. Politikerne får
således langt de fleste henvendelser fra aktører fra lokalmiljøet. Det tyder på, at politikerne er synlige
og nemme at komme i kontakt med, fordi det ikke overvejende er aktører med tættere relationer til
politikerne, der henvender sig om udfordringer i lokalsamfundet. Det følgende sociogram fokuserer på,
hvem lokalpolitikerne angiver, at de gik til for at drøfte henvendelserne fra de respektive aktører.
Formålet med spørgsmålet er at belyse, hvem politikerne går til for at få input til at konstruere
problemdiagnoser for henvendelserne.

Sociogram 10: Hvem drøfter politikerne henvendelserne med?

Aktører:
Politikere
Borgere
Embedsværk
Kommunale
medarbejdere

Kilde: Spørgsmål 11 - Se appendix III
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Sociogram 10 viser, at politikerne orienterer sig mod andre politikere og embedsmænd, når det gælder
hvem de går til for at drøfte henvendelser om udfordringer i samfundet. Politikerne orienterer sig
faktisk en smule mere mod embedsmænd end andre politikere. Det betyder, at politikernes netværk kan
defineres som internt heterogent, fordi de går til andre aktører indenfor samme institutionelle ramme,
der er anderledes end dem selv. Ved yderligere analyse af aktørernes positioner, står det klart, at det
særligt er udvalgsformænd og topledelsen i kommunen, som politikerne går til. Politikerne rækker
også ud til menige embedsmænd. Politikerne går primært til embedsværket af tre årsager. Det er at
orientere dem om problemstillingen, anskaffe sig mere viden og at finde ud af, om det er muligt at
samarbejde om en løsning på problemet (jf. spørgsmål 12 appendix III). Det kan indikere, at politikerne
går til disse aktører, fordi de har tillid til, at de har den fornødne viden og ressourcer, som kan hjælpe
dem med at håndtere henvendelserne. Når politikerne går til udvalgsformændene, handler det om at
orientere, finde ud af om der er mulighed for at samarbejde om en løsning, og at fornemme om der er
opbakning til at tage problemstillingen op i byrådsregi. Sociogrammet viser, at politikerne primært
rækker ud til aktører, hvor der er få transaktionsomkostninger forbundet med interaktionen. Det vil
sige, at politikerne rækker ud til aktører, som de allerede er institutionelt forbundne med.
Det følgende sociogram viser, hvem politikerne går til, når de vil anvise løsning for en problemstilling.
Udvikling af politiske løsningsforslag kræver indsigt i problemstillingen, samt i udfordringerne og
mulighederne ved at forsøge at dæmme op for den. Det er derfor interessant at undersøge, hvem
politikerne går til for at kvalificere deres forslag.
Sociogram 11: Hvem går politikerne til, når de vil udvikle politiske løsningsforslag?
Menige politikere
Udvalgsformand
Embedsmand
Partiforening
Privatliv
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Sociogrammet viser, at politikerne primært orienterer sig mod aktører indenfor rådhusets mure.
Politikerne er således transaktionsomkostningsbevidste i forhold til at gå til aktører, som er nemme at
komme i kontakt med. Der er dog en enkelt politiker (nr. 1), der har peget på aktører fra sit privatliv og
partiforening. Sociogrammet indikerer, at udvalgsformændene og nogle af embedsmændene er centrale
spillere i forhold til at understøtte politikernes muligheder for at anvise løsninger. Sociogrammet
indikerer derfor, at politikudvikling i Holbæk Kommune foregår i samspil mellem såvel politikere som
embedsmænd. Det betyder, at politikerne trækker på et delvist homogent og internt heterogent netværk.
Politikerne rækker primært ud til andre aktører situeret i den samme institutionelle kontekst. Det kan
betyde, at politikerne har samme oplevelse af, hvad der er muligt og passende at gøre. Politikerne
rækker således ikke uformelt ud til det eksternt heterogene netværk af aktører, som figur 11 og 12 samt
sociogrammet 9 indikerer, at de har. Det tegner et billede af, at byrådets strategiske fokus på at
inddrage borgerne formelt i politikudviklingen er nødvendig, fordi politikerne ikke gør det selv.
Det sidste netværk fokuserer på, hvem politikerne går til, når de søger at mobilisere opbakning til at
gennemføre et politisk forslag. Sociogrammet viser ikke overraskende, at politikerne primært går til
andre politikere, når de vil mobilisere opbakning til at gennemføre et forslag i byrådet. Det vil sige, at
de mobiliserer opbakning i homogene netværk. Politikerne bruger altså deres tid på at opbygge
alliancer internt i byrådet. I dette netværk er udvalgsformændene igen primære personer, som menige
politikere går til for at mobilisere opbakning. Kun en enkelt politiker (nr. 13) peger på embedsværket.
Politikerne er altså igen transaktionsomkostningsbevidste ved at gå til aktører, som de er institutionelt
forbundne med i stedet for at forsøge at mobilisere opbakning blandt borgerne, der dermed kan lægge
pres på byrådets beslutninger.
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Sociogram 12: Hvem går politikerne til for at sikre sig, at et forslag bliver gennemført i
byrådet?

Aktører:
Politikere
Udvalgsformænd
Embedsværk
Kilde: Spørgsmål 16 - Se appendix III

Politikerne angiver forskellige årsager til, hvorfor de går til de forskellige aktører. Overordnet går
politikerne til udvalgsformændene for at søge at skabe alliancer, hvorimod politikerne tager kontakt til
menige politikere for at overbevise dem om at stemme for deres forslag (jf. spørgsmål 17 appendix III).
Netværket indikerer dermed, ikke overraskende, at udvalgsformændene har større gennemslagskraft
end de menige politikere, og at det er en god investering at skabe en alliance med dem, fordi det måske
kan akummulere en større opbakning fra deres partifæller m.m.

6.2.4 Opsummering på analysen af politikernes uformelle netværksaktiviteter
Politikerne i Holbæk Kommune har hyppig kontakt med aktører såvel inden- som udenfor rådhusets
mure, som de kan trække på i forbindelse med udøvelsen af deres respektive ledelsesfunktioner.
Netværksanalysen viser endvidere, at politikerne får henvendelser fra en ekstern heterogen gruppe af
borgere, som er med til at kvalificere deres problemdiagnoser m.m. Selvom politikerne får disse input
fra borgerne, etablerer de ikke kontakt med aktørerne, så de aktører også kan bidrage til politikernes
andre ledelsesfunktioner. Netværksanalysen viser, at politikerne primært orienterer sig mod andre
politikere og embedsmænd, når det gælder udøvelsen af deres ledelsesfunktioner. Det indikerer, at
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politik primært udvikles i enten homogene eller internt heterogene netværk, og at politikerne er
transaktionsomkostningsbevidste omkring, hvilke aktører de vælger at række ud til for at få kvalificeret
deres beslutninger. Netværksanalysen indikerer således, at der er behov for formelle institutionelle
processer omkring inddragelsen af borgere, som kan bidrage med forskelligartede perspektiver, fordi
politikerne ikke selv inddrager et eksternt heterogent netværk i forbindelse med udøvelsen af deres
politiske funktioner.

6.3 Del 3: Planstrategien for Holbæk Kommune
I det følgende analyserer jeg på den formelle proces omkring planstrategien i Holbæk Kommune med
henblik på først at belyse, hvordan processen er designet. Dernæst analyserer jeg, hvordan politikerne
håndterer deres repræsentative rolle i forbindelse med udøvelsen af de respektive funktioner knyttet til
det politiske lederskab. På baggrund af disse analyser, vurderer jeg med udgangspunkt i teoriafsnit
2.4.2, hvordan det politiske lederskab påvirkes i processen. Analysen viser overordnet, at politikerne
udøver et relativt svagt politisk lederskab, hvilket hænger sammen med designet af processen, som
lægger op til en mellemhøj grad af interaktion, som delvist resulterer i en under-responsiv
repræsentativ rollehåndering. Det vil sige, at de ikke opnår accept eller læring i processen, som kan
understøtte deres beslutninger.

6.3.1 Hvordan er processen designet, framet og faciliteret?
Holbæk er ligesom alle andre kommuner underlagt at skulle tage stilling til planstrategien for
kommunen hvert fjerde år. Holbæk Kommune har valgt at slå planstrategien og udviklingsstrategien
sammen til et samlet dokument. Plan- og udviklingsstrategien (PUS) er en mulighed for, at politikerne
kan stoppe op og overveje, hvilken retning de er på vej i og lægge nogle overordnede retningslinjer for
kommunens udvikling. Holbæk Kommune reviderede sidst plan- og udviklingsstrategien i 2012, og
dengang besluttede det daværende byråd, at strategien skulle bestå af otte pejlemærker. De otte
pejlemærker har senere dannet udgangspunkt for byrådets beslutning om at organisere det politiske
arbejde efter seks kerneopgaver. Plan- og udviklingsstrategien fremstår dermed som et centralt
strategisk dokument.
Processen omkring plan- og udviklingsstrategien bliver fra start italesat som en opdatering af den
foregående strategi (Holbæk Kommune 2015b). Embedsværket tager således et hands-off-greb på
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processen, hvor de er med til at lægge de overordnede rammer om planstrategien. Da byrådet for første
gang skal debattere strategien på deres sommertemamøde d. 25. juni 2015, er det embedsværket, der
faciliterer og rammesætter processen. Embedsværket lægger op til, at det er en vigtig strategi, fordi den
sætter kommunens overordnede retning, men at der ligger et stort forarbejde fra sidste revision, som
politikerne kan trække på (Observation 5). Det ligger i tråd med borgmesterens vision om at bruge
processen til at få bekræftet den vision, som byrådet fremsatte i forrige valgperiode (Interview 10:
1.20). Byrådet beslutter på mødet at arbejde videre med seks ud af otte tematikker, som efterfølgende
skal diskuteres i relevante udvalg (Holbæk Kommune 2015e). Processen omkring plan- og
udviklingsstrategien giver således alle politikerne mulighed for at få berøring med processen og
diskutere aspekter af den.

6.3.2 Hvor høj grad af interaktion lægger designet af processen op til mellem politikere og
andre relevante aktører?
Processen omkring plan- og udviklingsstrategien kan placeres på andet trin på den politiske
interaktionstrappe, som handler om reaktivitet. Det vil sige, at designet af processen lægger op til en
mellemhøj grad af interaktion mellem politikere og andre relevante aktører. Processen foregår primært i
lukkede udvalg, hvor politikerne diskuterer udvikling af strategien. Embedsværket har udover den
obligatoriske høring planlagt et ’borgermøde’ sammen med en række borgere, som er interesserede i at
præge kommunens udvikling. Præmissen for mødet er, at borgerne planlægger, faciliterer og sætter
dagsordenen, og at embedsværket understøtter denne proces. Formålet er, at borgerne får mulighed for
at tale om det, der optager dem, og at de kan sætte deres aftryk på plan- og udviklingsstrategien
(Observation 5, 6, 9; Holbæk Kommune 2015b). Det har potentialet til at give politikerne føling med
borgernes perspektiver på udviklingen af kommunen. Mødet giver mulighed for, at borgere kan reagere
på den udvikling, de oplever, og politikerne stiller sig til rådighed for at svare på spørgsmål m.m.
På mødet byder borgmesteren velkommen. Derefter er det frivillige, der faciliterer og holder oplæg.
Borgmesteren bruger sin velkomsttale til at sætte rammen for mødet og tale om politikernes rolle.
Borgmesteren lægger i oplægget op til, at de fremmødte borgere kan influere fokusset for plan- og
udviklingsstrategien: ”det kan sagtens være, at I kommer med helt andre ting. Ordet er frit. Spændende
at se, hvad vi kan konkludere. Det er det, der er afsættet for vores planstrategi - Ikke centralt, hvad vi
siger, men hvad I siger” (Observation 8). Den udmelding kan ses som et udtryk for, at
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byrådspolitikerne er åbne overfor læring, og at borgerne kan få indflydelse på strategien. Mødet er
således designet på en måde, som lægger op til dialog mellem de respektive parter. Idet der kun er
arrangeret et møde med borgerne, er det dog begrænset, hvor meget denne dialog kan udfolde sig. Det
vil sige, at borgerne får lov til at levere deres input til processen, men de er ikke sikret, at politikerne
forholder sig til dem. Det betyder, at politikerne har et svagt udgangspunkt for at skabe en transparent
proces, hvor de kan opnå borgernes accept til deres beslutninger.

6.3.3 Hvordan håndterer de politiske ledere deres repræsentative rolle i forhold til de
politiske funktioner knyttet til det politiske lederskab?
I det følgende fokuseres på, hvordan politikerne håndterer deres repræsentative rolle i forbindelse med
udøvelsen af de respektive funktioner knyttet til det politiske lederskab i processen omkring
planstrategien. Først fokuseres på konstruktion af problemdiagnose og ansvisning af løsning, og
derefter på mobilisering af opbakning. Udvalgets arbejde er meget flydende og derfor diskuteres
problemer og løsninger ofte samtidigt, hvilket afsnittet afspejler ved at slå de to funktioner sammen.
Mobilisering af opbakning får ikke meget fokus i processen, og derfor er afsnittet herom kort.
Konstruktion af problemdiagnose og anvisning af løsninger
I det følgende viser analysen, at politikerne primært håndterer deres repræsentative rolle som suveræne
beslutningstagere, der er under-responsive overfor borgerne i forbindelse med at konstruere
problemdiagnoser og anvise løsninger.
Politikerne bruger i de respektive temadrøftelser ikke meget tid på at drøfte problemdiagnoser
(Observation 6, 7, 9). De går i stedet lige til diskussionerne omkring, hvilke løsninger eller initiativer
der kan iværksættes. Det kan skyldes, at plan- og udviklingsstrategien, som tidligere beskrevet, bygger
videre på den eksisterende strategi, og at tematikkerne vedrører nogle fokuspunkter i kommunen, som i
forvejen er genstand for diskussion. Det kommer blandt andet til udtryk ved byrådsseminaret d. 9.
september 2015, hvor politikerne taler ind i en igangværende diskussion om sammenhængskraften i
kommunen og uenigheden om, hvorvidt Holbæk skal være kommunens hovedby, ligesom et flertal af
politikerne har peget på, at den skal (Observation 7). Det er en problemstilling, som er et
gennemgående, underliggende tema i drøftelserne, fordi problemstillingen ligger op til et
prioriteringsspørgsmål blandt politikerne om, hvordan de skal fordele værdierne i kommunen
(Observation 6, 7, 8). I denne debat kommer politikernes repræsentative fokus til udtryk, hvilket vil
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sige, hvem politikerne repræsenterer (jf. afsnit 2.3). Politikernes indlæg bærer præg af, at de taler ud fra
geografiske interesser, og at de prøver at trække debatten i en retning, som kan tilgodese deres
tilhørsforhold, hvilket blandt andet er vigtigt i forhold til at sikre genvalg. Politikernes orientering mod
eget geografiske tilhørsforhold kan endvidere skyldes, at de baserer deres problemdiagnose og
anvisning af løsninger på egne subjektive oplevelser, værdier og bekymringer, og at disse farves af,
hvor de kommer fra. De politikere, som har adresse i Holbæk, foreslår således aktiviteter i hovedbyen,
hvorimod langt de fleste af dem udenfor Holbæk foreslår aktiviteter eller initiativer, der enten kan
styrke deres lokalområde eller indgangen til Holbæk by (Observation 7).
Politikerne håndterer deres repræsentative rolle som suveræne beslutningstagere, der på baggrund af
deres politiske mandat, kan sætte retning for, hvordan kommunen skal udvikles. Det hænger sammen
med designet af processen, som primært foregår på lukkede møder. Politikerne er således nødt til at
gøre det, de er valgt til - at træffe beslutninger på vegne af borgerne. En stor del af politikerne indtager
en proaktiv rolle på møderne. Det betyder, at de forsøger at sætte retning for, hvilke løsninger der skal
prioriteres i forbindelse med plan- og udviklingsstrategien. På mødet er ca. 24 politikere mødt op, og
ud af de 24 deltager halvdelen af politikerne i diskussionen, om hvilke initiativer der kan være med til
at styrke Holbæk og bysamfundene (Observation 7). Alle partierne er repræsenteret i diskussionen, og
det er såvel formænd som menige politikere, der tager ordet (Observation 7). Fælles for politikerne er,
at de alle kommer med forslag til løsninger på, hvad der skal til for at skabe en samlet by og land.
Politikerne søger altså hver især at sætte retning for diskussionen. Det kommer til udtryk ved, at der i
løbet af 21 indlæg i debatten fremlægges 11 unikke ideer af 10 forskellige politikere (Observation 7).
Politikerne prøver således at trække debatten i deres retning, men de går ikke ind i diskussionen af
hinandens forslag. Den lukkede arena giver politikerne plads til at fremlægge deres synspunkter uden at
bekymre sig om, hvilke oppositioner der kan opstå til deres ideer blandt borgere eller andre relevante
aktører.
Som tidligere beskrevet, så får politikerne dog mulighed for at få indsigt i borgernes bekymringer,
ønsker og behov på borgermødet, der foregår i kollektivet Makvärket. Mødet ligger relativt sent i
forløbet. Det betyder, at politikerne ikke får denne viden med sig gennem forløbet, som de kan trække
på i forbindelse med de respektive ledelsesfunktioner. På mødet får borgerne lov til at pege på, hvilke
emner de vil diskutere. Deltagerne går derefter ud i mindre grupper og debatterer de forskellige emner.
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Størstedelen af politikerne forholder sig passivt og lyttende. Politikerne har således en opfattelse af, at
deres rolle er at lytte, stille opklarende spørgsmål og holde deres mening for sig selv (Interview 6, 7, 8,
9, 10). En af politikerne udtrykker sin opfattelse af rollen således: ”Jeg prøver altid ikke at involvere
mig i diskussionen. Jeg bruger mine to ører til at lytte til, hvad der er blevet sagt. For det er det
vigtigste for mig, det er at få inputtene med fra, hvad andre tænker og siger, for jeg ved da godt, hvad
jeg selv synes. Så derfor skal jeg inspireres” (Interview 10: 10.10). Politikeren illustrerer således i
interviewet, at han er åben overfor læring, men den passive tilgang gør det svært i praksis at
gennemskue, hvor responsiv han er overfor borgerne. Det er problematisk for borgerne, fordi de ikke
kan være sikre på, hvad der sker med deres input. Til det siger han: ”Det kan altid være en bekymring
som politiker, at man bliver taget til indtægt for at have bakket op om, stiltiende accepteret, eller hvad
det nu kan blive tolket som. Det er også derfor, det nogen gange kan være nødvendigt at agere, men det
er mere på den faktuelle bane” (Interview 10: 11.25). Politikernes repræsentative rollehåndtering
fremstår således under-responsiv overfor borgerne, fordi de uden at indgå i egentlig dialog med
borgerne træffer selvstændige beslutninger. Det er dog ikke alle politikere, der forholder sig lige
lyttende og afventende. Enkelte politikere håndterer deres repræsentative rolle i mødet med borgerne
som en dynamiske ledere, der søger at skabe dialog med borgerne. Det gør politikerne ved at stille
opklarende spørgsmål til de problemer, borgerne fremlægger, og forklare hvordan de ser
udfordringerne og ikke mindst spørge til, hvordan borgerne vil håndtere dem (Observation 8).
Politikerne får samlet set ikke input på borgermødet, som understøtter deres muligheder for at
konstruere passende problemdiagnoser og løsninger (Interview 7, 9, 10; observation 9). En af
politikerne tilskriver dette, at fremmødet til borgermødet ikke var godt nok. Han savnede ’almindelige
borgere’ uden relationer til politiske partier eller foreninger. Det betød, at han stillede spørgsmålstegn
ved værdien af de input, der kom: ”(…) Det var lidt nogle forslag, som kom fra nogen vi kender, eller
nogen som har en særinteresse. Så... den helhedsbetragtning som vi et eller andet sted håbede skulle
komme med ideer og indspark til en plan- og udviklingsstrategi for hele kommunen, den
perspektivering synes jeg ikke rigtig, at vi opnåede nogle input til” (Interview 10: 08.50). Når borgerne
sætter dagsordenen, har politikerne ikke kontrol med, hvilke emner der diskuteres. Det gør, at de ikke
kan sikre sig at få borgernes perspektiver på emner, som de finder relevante at arbejde med. Der er
således risiko for, at potentialet ved sådanne processer går tabt, hvis politikerne ikke selv går ind i
dialogerne for at skabe et udbytte, som de kan bruge. Manglen på relevante input får en af politikerne
145

Politisk lederskab i Holbæk Kommune

til at stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt denne type møder med borgerne egner sig til at arbejde med en
strategi som plan- og udviklingsstrategien: ”Jeg tror faktisk slet ikke, man skal diskutere sådan noget
her i borgersammenhæng. For det interesserer ikke borgerne, det er sådan min personlige holdning, og
så er der måske nogen, der kunne sige, jamen det er bare, fordi du vil sidde og styre det hele selv. Nej,
det er det ikke, men det er sådan set, fordi jeg vil godt bruge min tid og borgernes tid, embedsværkets
tid (…) fornuftigt. Så lad os diskutere det, der interesserer borgerne, og lad os få en dialog om det
(Interview 7: 440-). Der sættes endvidere spørgsmålstegn ved, hvorvidt politikerne overhovedet skal
læne sig op af input fra denne type processer, når de kommer fra enkelte borgere: ”Vi skulle passe på
med at tage enkeltudsagn og gøre dem til noget generelle retningsgivende spor, der skulle lægges ind i
en plan- og udviklingsstrategi” (Interview 10: 09.35). Det er på den ene side problematisk at stille
spørgsmålstegn ved, hvorvidt enkeltudsagn fra interaktive processer kan bruges, fordi det underminerer
værdien af interaktion med enkelte borgere og andre relevante aktører, som kan bidrage til at give
politikerne en dybdegående indsigt i udfordringerne i kommunen. På den anden side er der også behov
for, at politikerne stiller sig kritisk overfor det, der bliver sagt, og vurderer hvordan og hvorvidt
argumenterne kan understøtte deres politiske funktioner. Det kan ses som et udtryk for, at der opstår
tvivl om, hvorvidt politikerne skal læne sig op af kvalitative eller kvantitative argumenter. Politikerne
vil i deres position med knappe tidsmæssige ressourcer have svært ved at opbygge kvantitative
argumenter uden embedsværkets hjælp, og derfor er det problematisk, hvis kvalitative argumenter
underkendes. Politikerne får således ikke et udbytte af den interaktive proces, som er tilknyttet
processen omkring plan- og udviklingsstrategien. Det betyder, at de egenhændigt træffer beslutninger
om indholdet i strategien, hvilket understreger den repræsentative rollehåndtering som suveræne
beslutningstagere.
Mobilisering
Der er i processen omkring plan- og udviklingsstrategien ikke høj grad af fokus på mobilisering af
opbakning. Det kan skyldes de relativt faste rammer, som embedsværket var med til at skabe gennem
deres indledende hands-off-greb på processen. Derfor vil jeg gå videre til vurderingen af, hvordan det
politiske lederskab påvirkes i processen.
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6.3.4 Styrken af det politiske lederskab i den interaktive proces omkring planstrategien?
I det følgende vurderer jeg, hvordan det politiske lederskab påvirkes i den interaktive proces omkring
plan- og udviklingsstrategien med udgangspunkt i de tre kriterier, jeg opstillede i afsnit 2.4.2 om
autonomi, læring og accept, som er nødvendige betingelser for et stærkt lederskab i interaktive
processer. I denne proces opnår politikerne begrænset læring of accept, men byrådet har høj grad af
autonomi til at sætte retning for strategien. Det betyder samlet set, at det politiske lederskab står relativt
svagt i processen.
Tabel 17: Analyseresultater - planstrategien i Holbæk Kommune
Design - politiske
interaktionstrappe

Håndtering af
repræsentativ rolle

Styrken af politisk lederskab

Reaktivitet

Under-responsiv

Svag:

Læring

- Accept

- Autonomi

+

Politikerne opnår, som afsnit 6.3.3. illustrerer, ikke læring i processen omkring plan- og
udviklingsstrategien. Det hænger sammen med politikernes repræsentative rollehåndtering, hvor de
indtager en passiv og under-responsiv rolle i mødet med borgerne, hvor kun enkelte politikere forsøger
at gå i egentlig dialog. Det vil sige, at de fleste politikere ikke går ind i dialogen og forsøger at få et
udbytte af interaktionerne, som de kan bruge i forhold til at styrke deres respektive ledelsesfunktioner.
Designet af processen gør endvidere, at det er svært for politikerne at styre, hvad de kommer til at tale
om på mødet, fordi borgerne bestemmer, hvilke emner der skal debatteres. Politikerne får på den måde
svært ved at integrere inputtene i arbejdet med de politiske ledelsesfunktioner, fordi de ikke relaterer
sig til de problemstillinger, som de er interesserede i.
Politikerne opnår ikke accept til deres beslutninger gennem interaktionen med borgerne. Det hænger
sammen med den under-responsive repræsentative rollehåndtering, hvor langt størstedelen af
politikerne ikke engagerer sig i dialogen. Det er problematisk, fordi nogle af borgerne italesætter, at de
oplever mistillid til kommunen (Observation 8). Når politikerne ikke ytrer deres holdninger eller
fremlægger, hvilke dilemmaer de står overfor, så bliver det svært for borgerne at gennemskue
politikernes motiver. Det vil sige, at politikerne ikke formår at skabe en transparent proces, som kan
sikre borgernes accept til deres beslutninger.
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Igennem processen er det tydeligt, at især borgmesterkoalitionen har stor autonomi til at sætte retning
for, hvad plan- og udviklingsstrategien skal indeholde. Det sker allerede indledningsvist ved at
embedsværket benytter et hands-off-greb, idet der lægges op til en proces uden de store revisioner. På
den måde bekræftes den plan- og udviklingsstrategi, som blev udviklet i den foregående byrådsperiode
af politikere, hvoraf halvdelen ikke længere sidder i byrådet. Idet processen ikke lægger op til
kontinuerlig interaktion med borgere og andre relevante aktører, gør politikerne det, de er nødt til; de
sætter retning for udvikling af strategien egenhændigt. Politikerne er således proaktive i forhold til at
forsøge at få indflydelse på de respektive tematikker i plan- og udviklingsstrategien, og det gør, at de er
med til at sikre sig indflydelse på udviklingen.
Selvom politikerne formår at sætte retning for plan- og udviklingsstrategien, så er det problematisk for
deres politiske lederskab, at de udøver et suverænt politisk lederskab i en proces med interaktive
elementer. Politikerne formår ikke at få kommunikeret, hvad de baserer deres beslutninger på, og det
gør det uigennemsigtigt for borgerne, hvad deres input bidrager til. Det resulterer således samlet set i,
at politikerne udøver et relativt svagt politisk lederskab i processen, fordi de ikke opnår indsigt i og
accept til at skabe løsninger, som borgerne vil opleve som passende.

6.3.5 opsummering på planstrategien i Holbæk Kommune
Analysen viser samlet set, at politikerne udøver et relativt svagt politisk lederskab i processen omkring
udvikling af plan- og udviklingsstrategien. Det skyldes, at de, som beskrevet ovenfor, ikke opnår læring
eller accept til at træffe beslutninger omkring, hvordan de vil udvikle strategien. Processen kan placeres
på andet trin på den politiske interaktionstrappe, hvor designet lægger op til ’reaktiv’ interaktion.
Politikerne håndterer overordnet deres repræsentative rolle som suveræne beslutningstagere, hvor de
egenhændigt træffer beslutninger på vegne af borgerne. Det gør de også i mødet med borgerne på
Makvärket, hvor størstedelen af politikerne forholder sig passivt og lyttende. Det betyder, at politikerne
ikke oplever, at mødet bidrager med viden, som kan understøtte deres respektive ledelsesfunktioner. På
den måde går potentialet af at initiere et borgermøde tabt, fordi politikerne ikke selv er med til at skabe
en dialog, der understøtter de udfordringer, som de står overfor.
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6.4 Del 4: Analyse af temagruppen om kollektiv trafik
I det følgende analyserer jeg, hvordan de politiske ledere udøver deres politiske lederskab i
omstillingsgruppen, som arbejder med kollektiv trafik i Holbæk Kommune. Antagelsen er, at
politikerne i dette udvalg vil udøve et stærkt politisk lederskab, fordi designet omkring processen
lægger op til et tæt samarbejde med forskelligartede aktører, som kan understøtte politikernes
ledelsesfunktioner (jf. tabel 1) Analysen viser dog, at politikerne håndterer deres repræsentative rolle
som under-responsive suveræne beslutningstagere i store dele af processen, selvom de har intentioner
om at indtage en mere dynamisk rolle. Det vil sige, at de ikke får udnyttet det potentiale, designet af
processen lægger op til. Det betyder samlet set, at det politiske lederskab står relativt svagt i processen.

6.4.1 Hvordan er processen designet, framet og faciliteret?
I forbindelse med bestilling af kollektiv trafik for 2017 igangsætter Holbæk Kommune i januar 2015 en
proces, som har til formål at skabe dialog mellem politikere, borgere og andre relevante aktører
omkring kommunens offentlige befordringstilbud. Beslutningen om at sætte fokus på den kollektive
trafik bliver truffet i december 2014, hvor byrådet peger på kollektiv trafik, som et vigtigt område at
arbejde videre med (Holbæk Kommune 2014a). Byrådet beslutter, at arbejdet skal foregå i en såkaldt
’omstillingsgruppe’, som bliver forankret i Udvalget for Klima og Miljø (Holbæk Kommune 2015d).
Omstillingsgruppen kan karakteriseres som en § 17 stk. 4-konstruktion, fordi den, som paragraffen
muliggør, involverer politikere og andre interessenter, har til formål at forberede beslutningsgrundlaget
for politikerne og ikke har egentlig beslutningskompetence.
Derudover har omstillingsgruppen en økonomisk ambition, som er at: ”(…) finde 2 millioner kr. gerne
mere, og samtidig ikke gøre det dårligere, men måske endda gøre det bedre” (Observation 1;
HolbækKommune, 2015). Det økonomiske fokus for omstillingsgruppen er ikke overraskende, idet
omstillingsgrupperne i 2014 bliver introduceret som en måde, hvorpå kommunen i samarbejde med
borgere og andre relevante aktører kan finde nye veje til at levere deres services for færre penge
(Holbæk Kommune 2014b). Politikerne er uenige om, hvordan dette fokus skal italesættes overfor de
eksterne aktører i omstillingsgruppen (Interview 1, 3, 4, 5). Det økonomiske udgangspunkt for
omstillingsgruppens arbejde bliver dog centralt, da formanden italesætter dette mål i alle sine
indledende oplæg på omstillingsgruppens møder (Observation 1-4). Det får en af de andre politikere til
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at appellere til, at deltagerne ikke skal fokusere på det økonomiske aspekt, da hun synes, at det er
ødelæggende for kreativiteten i omstillingsgruppen (Interview 1, 4, 5). Italesættelsen af ønsket om en
økonomisk besparelse kan ses som et metastyrende greb, der er med til at sætte rammerne for, hvilke
muligheder omstillingsgruppen har for indretningen af den kollektive trafik. Formandens rationale er,
at deltagerne i omstillingsgruppen skal have et ’ærligt’ indtryk af, hvad de deltager i (Interview 3: 541543), og derfor vælger han i samråd med embedsværket at frame arbejdet med udgangspunkt i ønsket
om at finde to millioner kr.

6.4.2 Hvor høj grad af interaktion lægger designet af processen op til mellem politikere og
andre relevante aktører?
Designet af processen lægger op til høj grad af interaktion mellem politikere og relevante aktører. Det
vil sige, at processen kan placeres på tredje trin på den politiske interaktionstrappe, hvor designet
lægger op til gensidig udveksling af ideer og viden (jf. figur 3). Embedsværket igangsætter foruden
omstillingsgruppen et borgerpanel på 1000 borgere, som skal bidrage med deres perspektiver på,
hvordan de oplever den kollektive trafik i kommunen (Holbæk Kommune 2015d). Politikere, borgere
og andre relevante aktører er således gensidigt afhængige af hinanden i forhold til at skabe en
sammenhængende kollektiv trafik.
I forbindelse med introduktionen til omstillingsgruppens arbejde, forklarer formanden for udvalget,
hvad kommunen forventer af samarbejdet: ”I skal være med til at prioritere ressourcer. I skal være
med til at bidrage til at skabe godt beslutningsgrundlag – I skal være med til at skabe retning”.
Politikerne inviterer således borgere og andre relevante aktører ind i kernen af, hvad politisk lederskab
handler om - at fordele værdier og sætte retning for udvikling af samfundet (jf. teoriafsnit 2.2).
Borgerne skal således bistå politikerne i at sætte retning, men det gøres klart, at byrådet har den
endelige beslutningskompetence, og at deres input skal kvalificere beslutningsgrundlaget. Udover at
borgerne skal bidrage til at prioritere og sætte retning, lægger udvalget også op til, at de gerne vil
arbejde med den kollektive trafik på en helt ny måde (Observation 3). Omstillingsgruppen er åben
overfor kreative ideer og læring. Det hænger ifølge formanden sammen med, at det er svært at skabe
løsninger for den kollektive trafik, som borgerne er tilfredse med: ”(…) vi har jo haft rigtig meget
ballade med vores borgere, fordi vi har hvert evigt eneste år været ude og skære ned og omlægge (…)
ruter og sådan noget for at få budgettet til at hænge sammen. Så det har været et helvede for at sige det
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rent ud” (Interview 3: 83-86). Der er altså behov for dialog mellem de respektive parter for at skabe
passende løsninger og for at få borgernes accept til byrådets beslutninger på området.
Omstillingsgruppen består af de fire faste byrådsmedlemmer fra Udvalget for Klima og Miljø samt to
andre politikere. Derudover bliver en bred skare af interessenter inviteret: Ældrerådet,
Ungdomsbyrådet, Handicaprådet, taxivognmænd, busvognmænd, Movia, foreningslivet,
skoler/daginstitutioner samt pendlerforeningen (Holbæk Kommune 2015d). Tidshorisonten for
omstillingsgruppen er, at de mødes fire gange henover foråret 2015, hvor politikerne går i dialog med
borgerne. Det giver mulighed for, at de respektive aktører kan opbygge en relation til hinanden, som
understøtter dynamisk dialog, fordi aktørerne får tillid til hinanden. Politikerne og embedsværket
afholder foruden de officielle møder for omstillingsgruppen formøder, hvor de samler op og
koordinerer arbejdet. Omstillingsgruppens møder skal ende med en række anbefalinger, som bliver
præsenteret for byrådet i sommeren 2015.

6.4.3 Hvordan håndterer de politiske ledere deres repræsentative rolle i forhold til de
politiske funktioner knyttet til det politiske lederskab?
I det følgende vil jeg fokusere på, hvordan politikerne håndterer deres repræsentative rolle i forbindelse
med udøvelsen af de respektive funktioner knyttet til det politiske lederskab. Først fokuseres på
konstruktion af problemdiagnose og ansvisning af løsning og derefter på mobilisering af opbakning.
Analysen viser i det følgende, at politikerne i udgangspunktet er positive overfor ideen om at være
læringsorienterede i mødet med deltagerne i omstillingsgruppen i forbindelse med at konstruere
problemdiagnoser og anvise løsninger. Det viser sig dog svært at praktisere dette ideal i mødet med
borgerne, og derfor håndterer politikerne deres repræsentative rolle ved at være under-responsive,
suveræne beslutningstagere.
Konstruktion af problemdiagnose
Politikerne udtrykker overordnet begejstring for muligheden for at få input fra deltagere med større
kendskab til området, idet nogle af politikerne tilkendegiver, at de ikke selv er regelmæssige brugere af
den kollektive trafik eller har stor forstand på området (Observation 1, 2; interview 1: 99-100, 421-424,
interview 2: 23-24, interview 4: 311-314). Politikerne har dermed brug for deltagernes input for at
kunne konstruere relevante problemdiagnoser. Politikerne anskuer endvidere samarbejdet med
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deltagerne i omstillingsgruppen som en chance for at frembringe helt nye ideer til, hvordan de kan
organisere og planlægge den kollektive trafik fremover (Interview 2: 38-41). Tre ud af de fire
interviewede politikere taler i den forbindelse om, at det er deres ansvar at stimulere dialogen i
omstillingsgruppen, og at dette kan gøres ved at anvende ’provokation’ som værktøj (Interview 1: 9092, interview 3: 339-343). Det kan ses som et udtryk for, at politikerne ønsker at håndtere deres
repræsentative rolle som dynamiske ledere, der går aktivt ind i dialogerne med borgerne. En af
politikerne forklarer: ”nogle gange skal man også presse dem lidt og trykke dem på den forkerte knap
for at få dem til at reagere. Og det giver nogle gange nogle vilde ting, hvis man får gjort det”
(Interview 1: 90-92). I praksis forholder de fleste politikere sig passivt og lyttende i gruppearbejdet
(Obs. 1-4). Politikerne argumenterer for, at de skal bruge den interaktive proces til at lytte til borgerne
(Interview 1, 3, 4). En af politikerne siger: ”det er vigtigt (…), at det er deltagerne, der kommer til
orde, og så kan vi andre lytte, og så må vi tale bagefter omkring de her ting, men det skal ikke være
sådan at (…) det er os, der er dominerende” (Interview 3: 301-305). Det er altså svært for politikerne
at finde en balance i praksis, hvor de på den ene side lytter og på den anden side får kommunikeret
deres holdninger.
Politikerne er overordnet enige om, at omstillingsgrupperne ikke skal være en politisk kampplads
(Observation 9). De mener, at den politiske diskussion skal foregå i byrådsregi. En af politikerne
forklarer: ”Det hører til i byrådssalen. Det er der, vi tager beslutningen. Her skal vi have ideerne, og
der er stor forskel” (Interview 1: 249-251). Det kommer til udtryk til møderne i omstillingsgruppen,
hvor politikerne på intet tidspunkt præsenterer deres politiske ståsteder eller refererer eksplicit til deres
ideologiske baggrund (Observation 1, 2, 3, 4). Politikerne kommer således til at fremstå som underresponsive, suveræne beslutningstagere, fordi de for det første forholder sig lyttende og for det andet
ikke får kommunikeret, hvad de vil, eller hvad de står for. Det betyder, at borgerne kan have svært ved
at gennemskue politikernes motiver. Kun få politikere forsøger at stimulere dialogen i
omstillingsgruppen. Det gør en af politikerne eksempelvis både i gruppearbejdet, hvor han foreslår at
nedlægge al trafik i yderområderne og i opsamlingerne, hvor han stiller spørgsmålstegn ved, om den
kollektive trafik skal være indrettet, som den er i dag (Observation 1). Han forsøger således at
fremsætte kontroversielle forslag for at frembringe deltagernes reaktioner, så han kan få indblik i, hvad
borgerne anskuer som de største problemstillinger. Han håndterer rollen som en dynamisk leder, der
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går ind i dialogen og signalerer åbenhed overfor alle slags input, hvilket kan være med til at stimulere
borgerne til at byde ind med deres ideer.
Hvor formanden for udvalget indleder møderne med at introducere, så er det en embedsmand, der
faciliterer omstillingsgruppens arbejde. På det første møde igangsætter embedsmanden opgaver, som er
med til at understøtte udviklingen af en problemdiagnose: ”hvad der er galt, og hvad der kan gøres
bedre?” (Observation 1). Den første øvelse laves individuelt og diskuteres derefter i grupper.
Udviklingen af problemdiagnoserne tager altså udgangspunkt i deltagernes egne subjektive og
objektive forståelser, og da det er en bredt sammensat gruppe, betyder det, at der peges på en lang
række forskelligartede problemstillinger (Observation 1). Det kan være svært for politikerne at
håndtere de forskelligartede input og få dem integreret i deres ledelsesfunktioner. Det kan være et
udtryk for, at kollektiv trafik er et komplekst område, hvor det er svært at pege præcist på, hvad
udfordringerne er, fordi det afhænger af øjnene, der ser. Folk, der bor i yderområderne i kommunen,
har fx andre udfordringer end borgerne i Holbæk by. Det kræver et stort overblik over borgernes behov
og udfordringer at kunne konstruere problemdiagnoser.
De forskelligartede input overvælder således politikerne, fordi de kan være svære at samle op og sætte
ind i en større sammenhæng. En af politikerne siger i den forbindelse: ”(…) jeg havde nok troet, det var
de her store visioner, ikke? Så på den måde faldt jeg lidt af, fordi så blev det lige pludselig meget,
meget konkret og meget uoverskueligt” (Interview 2: 394-397). De ikke-politiske aktører forsøger
således at gøre en kompleks og abstrakt opgave mere håndgribelig ved at pege på helt konkrete
problemstillinger, som de møder i hverdagen, når der fx mangler et læskur ved busstoppestedet, eller
lystavlernes på stationerne ikke lyser nok op. Politikerne har dog svært ved at bruge disse input i
arbejdet med at konstruere problemdiagnoser, fordi de er for konkrete. Politikerne savner at diskutere
strategien på et mere overordnet, visionært plan. Møderne er endvidere prægede af, at en del af de ikkepolitiske aktører har særinteresser, som de forsøger at varetage. Det gør, at diskussionerne ikke
bidrager med helhedsorienterede problemdiagnostikker af den kollektive trafik i området (Interview 1:
45-51, interview 2: 47-52; observation 1, 2). Det får en af embedsmændene til at sige: ”Jeg havde det
lidt som om, at vi inviterede ind til at spille ludo, og så kom der nogle og spillede matador” (Interview
5: 389-390). Samarbejdet i omstillingsgruppen understøtter således ikke politikerne i at udvikle et
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overblik over problemstillingerne på området, som samlet set bidrager konstruktion af en eller flere
problemdiagnoser.
Politikerne får dog ikke kun input gennem arbejdet i omstillingsgruppen, som kan være med til at
bidrage til at konstruere en samlet problemdiagnose. Politikerne er også ude og besøge forskellige
områder og institutioner i kommunen, og det giver politikerne endnu flere input, som de skal håndtere.
En af politikere giver dog udtryk for, at det ikke hjælper ham til at få et bedre overblik: ”(…) jeg synes,
det blev endnu mere forvirrende, da vi var ude på skoler og institutioner og større
uddannelsesinstitutioner, fordi afhængigt af hvilken aldersgruppe det var… det var helt vildt
forskelligt, hvad vi fik med hjem derfra, ikke” (Interview 3: 136-138). Politikerne har altså på den ene
side en målsætning om, at dialogen med deltagerne skal gøre dem klogere på problemstillingerne i den
kollektive trafik, men på den anden side har de svært ved at forholde sig til informationsmængden. Det
betyder, at de får svært ved at integrere inputtene i deres lederskab.
Anvisning af løsning
Størstedelen af politikerne er, som tidligere nævnt, automatisk kommet med i omstillingsgruppen, fordi
de er en del af Udvalget for Klima og Miljø. Politikerne har således ikke været gennem en proces, hvor
de har overvejet og argumenteret for, hvorfor de skal være med i omstillingsgruppen. Det afspejler sig i
interviewene med den gruppe politikere, som automatisk er kommet med, ved at de ikke eller kun i
mindre omfang har gjort sig tanker om deres visioner for kollektiv trafik i kommunen (Interview 2, 3,
4). Det betyder, at politikerne fra start ikke har reflekteret over, hvordan de vil sætte retning for
udviklingen af den kollektive trafik, og det giver dem et svagt udgangspunkt for at udøve politisk
lederskab. Politikerne får dermed svært ved at hamle op med de borgere, der forsøger at fremme
særinteresser.
Deltagerne i omstillingsgruppen bliver allerede på første møde sat til at finde løsninger på de
problemstillinger, som de har udpeget. Det er dog en udfordring, fordi de for det første ikke har
konstrueret problemdiagnoser og for det andet ikke har kendskab til den eksisterende organisering af
den kollektive trafik, lovgivningen og økonomien bag (Observation1). Det frustrerer deltagerne, fordi
de ikke føler sig klædt på til at løse opgaven (Observation 2). På andet møde forsøger en af politikerne
at facilitere en dialog i en gruppe, der arbejder med ’kørsel af utrygge borgere’. Dialogen er træg, og
deltagerne har svært ved at svare på spørgsmålene (Observation 2). Embedsværket og politikerne
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forsøger at give indspark for at understøtte dialogen, men i abstrakte vendinger som ’det handler om at
gøre det bedre’ ’eller billigere’ (Observation 2). De lykkes dermed ikke med at stimulere borgerne i
samtalen til at finde på løsningsforslag. Politikerne indtager ligesom de øvrige deltagere en passiv og
lyttende rolle, og det kan være et udtryk for, at opgaven er for svær. Politikerne oplever dermed ikke, at
dialogen er med til at understøtte deres ledelsesfunktioner, som handler om at anvise løsninger. Det
leder til frustration for såvel politikere som borgere, der kritiserer forløbet for manglende progression
og information, som gør det muligt at løse opgaverne. Formanden for udvalget giver således også
udtryk for, at resultatet af processen ikke er tilfredsstillende: ”jeg synes, der var meget snakken, og der
var ikke sådan… jeg synes ikke, der kommer, kom nogen ting frem, som der var til at tage fat i”
(Interview 3: 27-28). Det kan ses som et udtryk for, at politikerne ikke mener, at dialogen i
omstillingsgruppen har understøttet deres ledelsesfunktioner.
Det interessante ved processen er, at det på omstillingsgruppens møder primært er de eksterne aktører,
der søger at skabe retning for gruppens arbejde ved at anvise løsninger. De eksterne aktører er i det hele
taget toneangivende i processen, og det er tydeligt, hvad de står for (Observation 1-4). Politikerne er,
som tidligere nævnt, mere lyttende og passive, med mindre embedsmændene beder dem om at lave
opsamlinger m.v. (Observation 1-2). Det giver samlet set et billede af, at de eksterne aktører i langt
højere grad udøver politisk lederskab end politikerne gør, fordi de på forhånd har gjort sig tanker om
mål og visioner med deres deltagelse. Det vil sige, at de har forberedt sig ved at opbygge argumenter,
som de forsøger at fremføre i processen.
Et eksempel på dette er, at en af de eksterne deltagere rejser sig op og præsenterer en tegning over,
hvad han på helt overordnet plan opfatter som problemet og løsningen (Observation 1). Han forsøger
således at være retningsangivende for, hvordan den kollektive trafik kan udvikles, og han appellerer til,
at gruppen kan tage udgangspunkt i hans forslag til en løsning. Deltageren lykkes dog ikke med at sætte
retning for omstillingsgruppens arbejde, og det skyldes ifølge den ansvarlige embedsmand, at forslaget
ligger for langt fra omstillingsgruppens formål, som er at spare penge. Det bliver dog først
kommunikeret til deltageren på sidste møde, hvor han ytrer utilfredshed med, at hans forslag ikke er
blevet taget med i overvejelserne til trods for flere henvendelser til administrationen (Observation 3).
Han får derfor tre minutter til at fremføre sit forslag, så han formelt bliver hørt (Interview 3: 478-480).
På det tidspunkt er anbefalingerne fra omstillingsgruppen dog skrevet og godkendt af politikerne, så
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han havde reelt ikke får mulighed for at få sit forslag med (Interview 2: 382-385). Politikerne havde
altså på formøderne truffet beslutning om, at hans forslag lå udenfor omstillingsgruppens fokusområde.
Det er udtryk for en under-responsiv rollehåndtering, hvor politikerne mener, at de har retten til at
træffe beslutninger på vegne af borgerne uden at kommunikere om deres beslutninger. Det viser, at
hvor politikerne i mødet med borgerne ikke er retningsgivende for processen, så er de det på
formøderne, hvor de kan beskytte deres mandat fra at komme med offentlige udmeldinger.
Mobilisering af opbakning
Politikerne håndterer altså overordnet deres rolle som suveræne beslutningstagere, der træffer deres
beslutninger i lukkede fora. Det er som sådan ikke et problem, at politikerne trækker sig tilbage og
træffer beslutninger selv, men det bliver et problem, når de ikke får kommunikeret, at det er sådan
processen forløber. Det vil sige, at de ikke får mobiliseret deltagernes opbakning. En af politikerne
uddyber: ”(…) det er de 31 amatørnisser, som har det sidste ord. Det er vores ansvar. Vi beder jer
bare om at hjælpe os med nogle ideer til, hvordan det kan gøre anderledes” (Interview 1: 362-364).
Selvom politikerne overordnet argumenterer for, at de har det sidste ord, så er der også opmærksomhed
om, at inddragelsen af borgerne skal være meningsfuld, forstået på den måde, at deltagerne skal kunne
genkende sig selv i det endelige resultat (Interview 3: 230-234). En intern evaluering af
omstillingsgruppens arbejde viser dog, at det ikke lykkes. Deltagerne er således utilfredse med arbejdet
i omstillingsgruppen, fordi de oplever en uoverensstemmelse mellem det, de har talt om på møderne,
og anbefalingerne som skal præsenteres for byrådet (Holbæk Kommune 2015a). Det vil sige, at der er
blevet truffet afgørende beslutninger omkring retningen for omstillingsgruppens arbejde, som ikke har
været transparent for borgerne, hvilket gør, at borgerne ikke kan bakke op om anbefalingerne.
Der er dog en af politikerne, der lykkes med at mobilisere opbakning til et brudstykke af en vision. Den
samme politiker forsøger at stimulere dialogen i omstillingsgruppen. Han appellerer på første møde til,
at deltagerne skal prøve at tænke ud af boksen, og han prøver at anspore dem til at tænke således ved at
sige: ’Kan vi gøre det gratis? Skal det overhovedet være på denne måde’ (Observation 1). På andet
møde fortæller han dog i en uformel samtale, at administrationen har sagt til ham, at det ligger udenfor
kommissoriet at gøre trafikken gratis (Observation 2). Det er således ikke en plan, der efterfølgende
fylder meget på omstillingsgruppens møder, for som han forklarer: ”én ting er jo at gå med i sådan en
omstillingsgruppe og så lige at stille sig op og sige, jeg synes, vi skal gøre det hele gratis. Den havde
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jeg nok ikke fået så mange point på hos nogen af dem, ikke. Og (…), da jeg så sad sammen med Tuse
Næs, så fik jeg jo den der idé med, gad vide om man ikke kunne gøre det på Tuse Næs som prøve”
(Interview 2: 92-97). Politikeren får således nedskaleret sin vision til et projekt, der er overkommeligt,
og det får han overbevist borgerne på Tuse Næs om at gå med på: ”der var absolut jo også nogle der,
der ændrede fra at have en dagsorden til at, til egentligt at bide på, på en ny vision – dem ovre fra Tuse
Næs, hvor jeg sad i gruppe med et par gange der. De havde jo egentligt en dagsorden om bare at få
vendt trafikken derovre, så den kørte den anden vej, i stedet for den ene vej” (Interview 2: 57:52).
Politikeren lykkes således med at mobilisere opbakning til sit projekt ved at gøre det uformelt, og
projektet ender med at være en ud af fire anbefalinger til byrådet.

6.4.4 Styrken af det politiske lederskab i den interaktive proces omkring kollektiv trafik?
I det følgende vurderer jeg, hvorvidt det politiske lederskab styrkes eller svækkes i den interaktive
proces omkring kollektiv trafik i Holbæk Kommune med udgangspunkt i de tre kriterier, jeg opstillede
i afsnit 2.4.2 om autonomi, læring og accept, som er nødvendige betingelser for et stærkt lederskab i
interaktive processer. I denne proces opnår politikerne begrænset læring og accept, men de tager sig
autonomi til at sætte retning for processen. Det vil sige, at politikerne overodnet set ender med et
relativt svagt politisk lederskab i processen.
Tabel 18: Analyseresultater - omstillingsgruppen i Holbæk Kommune
Design - politiske
interaktionstrappe

Håndtering af
repræsentativ rolle

Styrken af politisk lederskab

Reciprocitet

Under-responsiv

Svag:

Læring

- Accept

- Autonomi

+

Omstillingsgruppen består af række forskelligartede aktører, der i princippet kan bidrage til at udvikle
den kollektive trafik i området. Der er dermed i princippet et godt udgangspunkt for at opnå læring
blandt aktørerne. Politikerne giver dog udtryk for, at de ikke opnår læring i løbet af processen. Det
skyldes tre overordnede forhold: 1) at politikerne ikke kan håndtere den massive informationsstrøm,
der er forbundet med at åbne op for borgernes input, 2) at kollektiv trafik er et komplekst område, som
er svært at danne sig overblik over, og 3) at politikerne ikke går ind i dialogen og forsøger at opnå
viden om det, der interesser dem. Analysen af processen antyder dog, at politikerne ikke er godt nok
forberedt til arbejdet i omstillingsgruppen til at vide, hvad der interesserer dem, og derfor har de svært
ved at styre dialogen i en retning, som er befordrende for deres ledelsesfunktioner. Det giver indtryk af,
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at politikerne har behov for endnu mere tid til at bearbejde inputtene, end de allerede får ved at
diskutere, hvad de har hørt på formøderne.
Politikerne bevarer gennem processen deres autonomi til at træffe beslutninger. Politikerne træffer
beslutninger om, hvordan den kollektive trafik skal udvikle sig på formøderne mellem politikere og
embedsmænd. Politikerne skaber således et lukket rum, hvor de kan ytre deres holdninger uden at
bekymre sig om de øvrige deltageres holdninger. Det vil sige, at selvom politikerne har været relativt
usynlige gennem processen, så påtager de sig at sætte retning for omstillingsgruppens arbejde bag
lukkede døre.
Politikerne formår ikke at opnå deltagernes accept til deres beslutninger gennem processen. Det
kommer, som tidligere beskrevet, til udtryk ved, at borgerne ikke mener, at anbefalingerne afspejler
omstillingsgruppens diskussioner. Politikerne træffer beslutninger, uden at det er gennemsigtigt for de
øvrige deltagere, hvordan de er nået frem til beslutningerne. Det skyldes deres under-responsive
repræsentative rollehåndtering, hvor de ikke udtrykker deres holdninger undervejs, men derimod
forholder sig passivt og lyttende. Selvom politikerne fra starten forklarer, at borgernes indlæg fungerer
som grundlag for byrådets beslutningsproces, så giver de dem også indtryk af, at de har store
muligheder for at influere organiseringen af den kollektive trafik. Det giver indtryk af, at der kan
arbejdes endnu mere med at lave en klar forventningsafstemning af rollefordelingen i
omstillingsgrupperne, så borgerne ikke får falske forhåbninger til, hvad de kan få indflydelse på.
Politikerne ender således med at have autonomi til at sætte retning for udvikling af den kollektive
trafik, men de baserer ikke denne retning på læring eller accept fra borgerne i omstillingsgruppen. Det
resulterer samlet set i, at det politiske lederskab står relativt svagt i processerne.

6.4.5 Opsummering på omstillingsgruppe om kollektiv trafik
Omstillingsgruppen om kollektiv trafik kan karakteriseres som en proces, der er designet til høj grad af
interaktion mellem politikere og borgere. Politikerne ønsker at håndtere deres repræsentative rolle som
dynamiske ledere, der indgår i dialogen med de respektive aktører for at få indblik i deres viden. I
praksis formår næsten ingen af politikerne at påtage sig denne rolle. De håndterer i stedet deres
repræsentative rolle som suveræne beslutningstagere, der er passive og lyttende i mødet med borgerne.
Derudover træffer de egenhændige beslutninger på vegne af borgerne på lukkede møder, uden at det er
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klart for borgerne, hvad de baserer de beslutninger på. Det vil sige, at politikerne tager sig autonomi til
at sætte retning for organiseringen af den kollektive trafik, uden dog at basere denne på læring eller
borgernes accept. Det betyder samlet set, at politikerne udøver et svagt politisk lederskab i processen.
Casen er et eksempel på, at selvom designet af processen lægger op til høj grad af interaktion, så
blokerer politikernes repræsentative rollehåndtering for, at de kan høste potentialet.

6.5 Opsummering på kapitlet om politisk lederskab i Holbæk Kommune
Analysen viser, at Holbæk Kommune er den kommune, som arbejder mest strategisk med at
formalisere interaktiv styring i den måde, politik udvikles på i kommunen. De har således udarbejdet en
række strategier, som gradvist bygger ovenpå hinanden og operationaliserer ønsket om mere
inddragelse. Netværksanalysen viser også, at politikerne har hyppig kontakt med aktører såvel indensom udenfor rådhusets mure, hvilket kan indikere, at strategien om at være i tættere kontakt med
borgere og andre relevante aktører forplanter sig i politikernes uformelle netværksaktiviteter.
Politikerne benytter sig dog ikke af dette brede netværk, når det gælder om udøvelsen af de politiske
ledelsesfunktioner. Det antyder, at der er behov for yderligere institutionalisering af uformelle
processer for at høste potentialerne, der er forbundet med interaktion, fordi politikerne ikke selv formår
at skabe det uformelt (jf. 1. antagelse i kapitel 1). Processerne omkring planstrategien og
omstillingsgruppen om kollektiv trafik viser begge, at politikerne udøver et relativt svagt politisk
lederskab. De håndterer i begge processer overordnet set deres repræsentative rollehåndtering som
suveræne beslutningstagere, og det medfører, at de ikke udnytter potentialerne, der er forbundet med at
interagere med borgere og andre relevante aktører. I det følgende vil jeg diskutere de tværgående
mønstre på tværs af de tre kommuner.
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Kapitel 7: Komparativ analyse af empiriske
cases
7.1 Indledning
I dette kapitel diskuteres og sammenlignes resultaterne fra de tre kommuner og seks indlejrede cases.
Formålet med kapitlet er at diskutere de mest fremtrædende empiriske mønstre på tværs af de tre
kommuner med hensyn til, hvordan og med hvem politikerne interagerer uformelt, samt hvordan
designet af interaktive processer og politikernes repræsentative rollehåndtering heri påvirker styrken af
det politiske lederskab.
Kapitlet er således struktureret i to overordnede dele. I første del sammenfatter tabel 19 indledningsvist
de overordnede empiriske mønstre på tværs af de tre kommuner, med hensyn til hvordan kommunerne
arbejder strategisk med inddragelse af borgere i politikudvikling, og hvordan politikerne uformelt
bruger deres netværk i forbindelse med udøvelsen af deres politiske lederskab. Derefter sammenlignes
og diskuteres mønstrene på tværs af de tre cases med fokus på, hvor hyppigt politikerne interagerer
med en række aktører, og hvem politikerne interagerer med i forbindelse med forskellige funktioner af
deres lederskab.
I anden del sammenfatter tabel 20 indledningsvist resultaterne af de seks indlejrede cases. Tabellen
opsummerer for hver case, for det første hvordan den interaktive proces er designet, og for det andet
hvordan politikerne håndterer deres repræsentative rolle. Derefter opsummeres, hvordan disse to
aspekter påvirker styrken af det politiske lederskab. Efter tabelsammenfatningen sammenlignes og
diskuteres mønstrene på tværs af casene med fokus på designet af interaktive processer, og politikernes
håndtering af deres repræsentative rolle i de respektive processer.

7.2 Strategisk fokus på inddragelse og politikeres uformelle
netværksaktiviteter
I tabellen nedenfor præsenteres resultaterne af del 1 og 2 fra de tre case-analyser, som henholdsvis
belyser, hvordan kommunerne strategisk arbejder med inddragelse af borgere i politikudvikling, og
med hvem og hvordan politikerne interagerer uformelt i forbindelse med udøvelsen af deres politiske
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lederskab. Del 2 belyser første antagelse, som blev præsenteret i kapitel 1, om at formelle interaktive
processer, initieret af offentlige instanser, har betydning for understøttelsen af politisk lederskab.
Tabel 19: Opsummering af resultater på analysedel 1 og 2 på tværs af de tre kommuner

CASE

DEL 1:
Strategi

DEL 2:Netværksanalyse

Grad af
strategisk
fokus på
inddragelse

Hyppighed af
kontakt

Lav grad

Opsummering af sociogrammer i de tre cases
1.
Henvendelser

2.

Hyppig
kontakt
indenfor
rådhusets
mure

Eksternt
heterogent
netværk

Hedensted Mellemhøj grad

Hyppig
kontakt
inden- og
udenfor
rådhusets
mure

Eksternt
heterogent
netværk

Homogent/

Holbæk

Hyppig
kontakt
inden- og
udenfor
rådhusets
mure

Eksternt
heterogent
netværk

Hælder mod
internt
heterogent
netværk

Fredensborg

Høj grad

3.
Løsningsforslag

4.

Homogent/

Homogent

Ja

Internt
heterogent

netværk

Homogent
netværk

Homogent
netværk

Homogent
netværk

Ja

Homogent/
Internt
heterogent
netværk

Homogent
netværk

Ja

Drøftelse

Mobilisering

Transaktionsomkostningsbevidsthed

netværk

Internt
heterogent
netværk

Tabellen viser, at der på tværs af casene er et mønster, der tyder på en sammenhæng mellem graden af
kommunernes strategiske fokus på inddragelse af borgere i politikudvikling, og hvor hyppigt politikere
interagerer uformelt med aktører inden- og udenfor rådhusets mure. Tabellen viser endvidere, at
politikerne i alle tre kommuner har en eksternt heterogen kontaktflade, som bidrager med
forskelligartede perspektiver på problemstillinger i samfundet. Det eksterne heterogene netværk kan
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således anskues som en ressource, politikerne kan trække på i forbindelse med udøvelsen af deres
politiske ledelsesfunktioner. Netværksanalysen indikerer dog, at stort set ingen af politikerne i de tre
kommuner benytter sig af denne ressource. De orienterer sig i stedet primært mod internt heterogene
eller homogene netværk. Det indikerer, at politikerne ikke selv formår at bringe den brede kontaktflade
i spil i forbindelse med udøvelsen af deres politiske ledelsesfunktioner, og at der dermed er behov for
formaliserede interaktive processer, som kan understøtte dette samspil. I det følgende vil jeg uddybe
disse mønstre yderligere.

7.2.1 Hvor hyppigt er politikerne i kontakt med aktører inden- og udenfor rådhusets
mure?
Spørgsmål 7 i spørgeskemaundersøgelsen viser, at politikerne i alle tre kommuner har hyppig kontakt
indadtil i kommunerne (Appendix III). Det vil sige, at en stor andel af politikerne angiver, at de er i
hyppig (daglig eller ugentlig) kontakt med øvrige byrådsmedlemmer, udvalgsformænd og
embedsmænd. Det resultat indikerer, at politikerne har let adgang til information og sparring m.m., som
kan være med til at understøtte deres rolle. Fredensborg adskiller sig dog fra de øvrige kommuner ved,
at en markant mindre andel af politikerne angiver, at de er i hyppig kontakt med borgmesteren samt
partifæller. Det kan skyldes, at borgmesteren i Fredensborg Kommune har en bredere
borgmesterkoalition end i Hedensted og Holbæk, og at magten dermed ikke er lige så centraliseret, som
data indikerer, at den er i Holbæk.
Når det gælder politikernes kontaktfalde udadtil, så er det interessant, at politikerne på tværs af de tre
kommuner angiver, at de er i mindst hyppig kontakt med kommunens medarbejdere. Det er
overraskende, idet Hartley (2005) peger på, at denne type aktører generelt besidder høj faglig viden om
forholdene på offentlige institutioner, som kan være med til at kvalificere politikudvikling. Som jeg var
inde på i afsnit 6.2.2. har en større andel af politikerne i Holbæk hyppig kontakt med medarbejderne i
kommunen end i de øvrige kommuner. Det indikerer, at strategisk fokus på højere inddragelse har en
afsmittende effekt på, hvem politikerne interagerer uformelt med.
Det er endvidere bemærkelsesværdigt, at store andele af politikerne i Holbæk og Hedensted angiver, at
de er i hyppig kontakt med såvel partiforeninger, civile foreninger samt virksomheder, hvorimod en
markant mindre andel af politikerne i Fredensborg svarer, at de har hyppig kontakt med foreningslivet
samt virksomheder. En måde at fortolke disse resultater på er, som Alexander, Lewis og Considine
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(2011) i deres studie om, hvordan politikere og bureaukrater netværker, konkluderer, at ekstern
netværksaktivitet kan forstærkes af institutionelle rammebetingelser. Overført til dette studie har
Hedensted og Holbæk Kommune, som beskrevet indledningsvist i kapitel 5 og 6, udvist en mellemhøj
og høj grad af ambition om at inddrage borgerne i politikudvikling i forhold til Fredensborg. Det
betyder, at de i højere grad har skabt institutionelle rammer, som fordrer interaktion med eksterne
aktører. Det kan selvfølgelig diskuteres, om det i de to kommuner er de institutionelle betingelser, der
former politikernes handlinger, eller om det er politikernes handlinger, der former de institutionelle
rammer, som de indgår i. Analyserne viser ikke desto mindre en sameksistens mellem arbejdet mod at
skabe interaktive rammer, og at politikerne også uformelt søger at interagere med en bred aktørgruppe.
Det vil sige, at hvor Hedensted har arbejdet målrettet mod at inddrage borgerne i forhold til at definere
og udvikle velfærd, så har Holbæk Kommune arbejdet med demokratieksperimentarium og
omstillingsgrupper, som har bragt borgerne helt ind i kernen af politikudvikling. Politikernes angivelser
af, hvor hyppig kontakt de har med aktørerne udenfor rådhusets mure i de tre kommuner, indikerer
altså, at strategisk fokus på inddragelse af borgere betyder, at flere politikere har hyppig kontakt med
aktører udenfor rådhusets mure. Dvs. at opmærksomheden om og arbejdet med at inddrage borgerne på
det formelle plan lader til at smitte af på politikernes kontaktflade i uformelle sammenhænge. I det
følgende vil jeg se på, hvem politikerne interagerer med i forbindelse med deres politiske funktioner.

7.2.2 Netværksinspirerede spørgsmål
Afsnit 7.2.1 afdækkede, hvor hyppigt lokalpolitikerne er i kontakt med udvalgte aktører. I dette afsnit
rettes fokus mod, hvem politikerne går til i forbindelse med funktionerne i deres politiske lederskab,
som blev præsenteret i afsnit 2.2.1. Jeg vil her fokusere på 1) problemdiagnose - hvem politikerne får
henvendelser fra om problemstillinger i samfundet, og hvem de går til for at drøfte henvendelserne, 2)
anvisning af løsninger - hvem politikerne går til for at udvikle politiske løsningsforslag samt 3)
mobilisering af opbakning - hvem politikerne går til for at få opbakning til at realisere deres visioner.
Netværksanalysen åbner således op for en anden og mere dybdegående viden om, hvem politikerne
interagerer med i hvilke situationer og ikke mindst, hvad der karakteriserer disse relationer. På disse
spørgsmål tegner der sig, som nævnt indledningsvist, et markant anerledes billede end ovenfor.
Politikerne er i alle tre kommuner primært orienterede mod aktører indenfor rådhusets mure i
forbindelse med udøvelsen af de politiske funktioner. Det vil sige, at netværkene enten er homogene,
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hvor politikere går til andre politikere, eller internt heterogene, hvor politikerne primært henvender sig
til embedsmænd.
Netværksanalysen viser med hensyn til første funktion, at politikerne i alle tre kommuner har en
eksternt heterogen kontaktflade, som henvender sig til dem om problemer i samfundet. I alle tre
kommuner kendetegnes ca. 40 % af henvendelserne ved, at de kommer fra personer, politikerne ikke
har tætte relationer til (jf. spørgsmål 9 appendix III). Politikerne kender derimod disse personer som
’borgere’ i kommunen. Undersøgelsen viser, at ca. 40 % af henvendelserne kommer fra borgere, som
de ikke ellers er forbundet med. Det giver et indtryk af, at der er en god adgang til politikere, uden dog
at kunne sige noget om i hvilket omfang politikerne er responsive overfor henvendelserne. I
Fredensborg er det dog bemærkelsesværdigt, at politikerne angiver, at de får 36 % af henvendelserne
fra aktører, som de kender fra deres politiske virke i fx bestyrelser, råd m.m., hvorimod det kun er
omkring 20 % i de to andre kommuner. Det antyder, at adgangen til politikerne for borgere i
Fredensborg ikke er ligeså let, hvis de ikke har en relation til politikerne i forvejen, som den er i de
andre kommuner. Den ’nemme’ adgang til politikerne i Hedensted og Holbæk kan hænge sammen med
kommunernes strategiske fokus på at inddrage befolkningen, og at borgerne på den måde finder det
nemmere at henvende sig, fordi politikerne er mere synlige i lokalmiljøet.
Netværksundersøgelsen viser med hensyn til anden funktion, som handler om anvisning af løsninger, at
politikerne primært orienterer sig mod andre politikere og embedsmænd. Politikerne har således i
Fredensborg og Hedensted et relativt homogent politikudviklingsnetværk, hvorimod politikerne i
Holbæk orienterer sig lige meget mod politikere som mod embedsmænd. Det er bemærkelsesværdigt,
at politikerne primært orienterer sig mod aktører indenfor rådhusets mure, i forhold litteraturen om
politisk lederskab ellers lægger vægt på, at politiske ledere bruger meget tid på netværksopbygning
(Morrell & Hartley 2006a; Edinger 1990). Det er dog ikke overraskende, at politikere orienterer sig
mod fx embedsmænd, idet de er centrale spillere i kommunerne. Det er heller ikke overraskende i
forhold til teorien om transaktionsomkostningsbevidsthed. Netværksundersøgelsen viser på tværs af de
tre kommuner, at politikerne er transaktionsomkostningsbevidste. Det betyder, at politikerne først og
fremmest orienterer sig mod de aktører, som kan bidrage med viden m.m., og derefter hvor nemme de
er at komme i kontakt med. Dvs. at politikere har tendens til at gå gennem allerede institutionaliserede
arenaer, såsom udvalg, råd, embedsværket m.m., fordi det kan være tidskrævende at investere i nye
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kontakter. Det ses i netværksanalysen ved, at politikerne orienterer sig mod andre aktører, som de
allerede er institutionelt forbundne med. Det kan også være et udtryk for, at de har højere grad af tillid
til den information, som er tilgængelig hos de aktører. Den konklusion lægger sig op ad Leifeld og
Schneiders studie (2012), som introducerede transaktionsomkostnings-begrebet i en netværksanalyse,
som viste, at politikere er bevidste om de omkostninger, der er forbundet med at række ud til nye
relationer, når det gælder politikudvikling. Selvom politikerne altså i alle tre kommuner har en eksternt
heterogen aktørskare, som henvender sig til dem med oplysninger om problemstillinger i samfundet, så
trækker politikerne ikke på dette netværk, når de ønsker at udvikle løsningsforslag. Enkelte politikere
vender sig mod partiforeninger og civile foreninger, men det der karakteriserer disse politikere er, at de
ofte sidder med et enkelt mandat i byrådet. Dvs. at disse politikere har en langt større interesse i at søge
inspiration og sparring udenfor byrådet, end de politikere, der er en del af en større partigruppe med
flere muligheder for at få sparring.
I forhold til tredje funktion, der handler om, hvem politikerne går til for at mobilisere opbakning til at
få stemt et forslag igennem i byrådet, er det ikke overraskende, at politikerne i alle tre kommuner går til
andre politikere. Disse netværk er således homogene. Hypotetisk set kunne politikerne godt gå til
borgere eller andre relevante aktører for at mobilisere opbakning til at lægge pres på byrådet, men det
svarer ingen af politikerne. Det kan selvfølgelig hænge sammen med formulering af spørgsmålet. Det
kan fortolkes således, at det lægger op til, at politikerne ikke tænker ud af byrådet men derimod
indenfor. Det er således lidt uklart, hvordan politikerne ville have svaret, hvis spørgsmålet havde været
formuleret anderledes. Der kan derfor ikke lægges al for meget vægt på besvarelsen omkring tredje
funktion.
Med denne viden in mente sammenlignes resultaterne af de seks nedslag i de tre kommuner i det
følgende. Først vil jeg fokusere på betydningen af designet af de interaktive processer, for derefter at
fokusere på politikernes repræsentative rollehåndtering.

7.3 Politisk lederskab i de seks interaktive processer
Tabellen nedenfor opsummerer resultaterne af de seks interaktive processer, som er analyseret i kapitel
4, 5 og 6.
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Tabel 20: Opsummering af resultater på analysedel 3 og 4 på tværs af de tre kommuner

DEL 3 og 4:
Indlejrede
cases

Design:
Interaktions
-grad

Håndtering af
repræsentativ
rolle

Styrken af politisk lederskab

AD-HOC-UDVALG
1a Fredensborg

Reciprocitet

2a Hedensted
3a Holbæk

Under-responsiv

Svag:

Læring

+

Accept

- Autonomi

-

’Reciprocitet’ Balanceret

Stærk:

Læring

+

Accept

+ Autonomi

+

Reciprocitet

Svag:

Læring

-

Accept

- Autonomi

+

Under-responsiv

PLAN-STRATEGI
Svag:

Læring

- Accept

- Autonomi

-

Receptivitet

Under-responsiv /
Over-responsiv
Under-responsiv

Svag:

Læring

- Accept

- Autonomi

+

Reaktivitet

Under-responsiv

Svag:

Læring

- Accept

- Autonomi

+

1b Fredensborg

Reaktivitet

2b Hedensted
3b Holbæk

De seks indlejrede casestudier viser helt overordnet, at de interaktive processer har svært ved at
understøtte politisk lederskab. Dette modsiger Klijn og Koppenjan (2000), Mayer, Edelenbos og
Monnikhof (2005) samt Sørensen og Torfing (2017), der peger på, at interaktive processer kan berige
beslutningsprocesserne. Tabellen viser helt overordnet, at styrken af det politiske lederskab i interaktive
processer afhænger af designet af processerne og af politikernes repræsentative rollehåndtering i
forløbene. De to aspekter er således gensidigt afhængige, nødvendige betingelser for at styrke det
politiske lederskab. Analysen af de seks cases viser, at de to aspekter understøtter forskellige dele af det
politiske lederskab. Hvor designet af interaktive processer skal give politikerne autonomi til at handle
og dermed sætte retning, skal politikernes repræsentative rollehåndtering understøtte læring og accept.
Det vil sige, at det er mindre vigtigt, hvor høj grad af interaktion designet af processen lægger op til, så
længe designet sikrer politikerne autonomi til at handle. Det skyldes, at hvis politikerne håndterer deres
repræsentative rolle som dynamiske ledere, så kan de, uanset hvor høj grad af interaktion processen
lægger op til, opnå læring og accept hos relevante aktører. Det kommer til udtryk i case 2a, hvor
designet af processen i udgangspunktet lægger op til høj grad af interaktion. Temagruppen benytter sig
dog ikke af denne mulighed i praksis, og der er dermed reelt tale om et design med en lav grad af
interaktion. Derfor er reciprocitet markeret med anførselstegn i tabellen ovenfor ud for case 2a.
Designet af processen sikrer politikerne autonomi, fordi sammensætningen af politikerne giver dem
magt til at sætte retning for, hvordan de vil håndtere tilstrømning af flygtninge i kommunen, og

166

Komparativ analyse af empiriske cases

embedsmændene eksekverer loyalt disse beslutninger. Politikernes håndtering af deres repræsentative
rolle som dynamiske ledere, der går i dialog med aktørerne omkring sig, betyder, at politikerne får
kvalificeret deres beslutninger udenom den formelle proces. Politikerne indtager altså en
læringsadfærd, som gør dem klogere på de udfordringer, de står overfor, og derfor kan de integrere
inputtene i deres politiske ledelsesfunktioner. Politikerne får på grund af deres balancerede
repræsentative rollehåndtering desuden kommunikeret deres visioner samtidig med, at de er responsive
overfor kritik. Det betyder, at de opnår accept til deres politiske beslutninger, fordi de forsøger at skabe
transparens omkring beslutningerne i temagruppen.
Resultatet supplerer således litteraturen, der peger på, at designet af interaktive processer har stor
betydning for, at potentialet af interaktive processer høstes (Bryson et al. 2012; Sørensen & Torfing
2017). Det viser sig derved, at designets vigtigste egenskab, med hensyn til at styrke politikernes rolle,
er at sikre politikernes autonomi til at træffe beslutninger. Det resultat lægger sig op af Klijn og
Koppenjans studie fra 2000, som viser, at politikere er tilbageholdende med hensyn til at involvere sig i
interaktive processer, fordi de frygter at miste den magt, som de har fået tildelt gennem valg. Der er
dermed et behov for, at designet af processerne i endnu højere grad understøtter politikernes autonomi.
Det er dog ikke nok, at politikerne får autonomi til deres beslutninger. Politikerne har et ansvar for at
indgå i en dialog med de involverede aktører for at sikre sig læring og opbakning til deres beslutninger.
I det følgende vil jeg uddybe disse tværgående mønstre yderligere. I afsnit 7.3 går jeg i dybden med de
mønstre, der tegner sig på tværs af casene omkring designet af de interaktive processer. Derefter
fokuser jeg i afsnit 7.4 på de tværgående mønstre mellem de respektive cases omkring politikernes
repræsentative rollehåndtering. Jeg strukturer disse afsnit efter den politiske interaktionstrappe med
henblik på at undersøge, hvilke forskelle og uligheder der opstår i forbindelse med at designe processer
af forskellige interaktionsgrader, som planstrategierne og ad-hoc-udvalgene repræsenterer.

7.4 Design af interaktive processer
Den oprindelige udvælgelsesstrategi af de seks indlejrede cases bygger på et most-similar-systemdesign (jf. kapitel 3). Den ene type nedslag (planstrategierne) er udvalgt som et eksempel på cases,
hvor politikerne bevæger sig ud til borgerne og får input, og den anden type nedslag (ad-hocudvalgene) er et eksempel på, at politikerne inviterer borgerne ind i selve politikudviklingsprocessen.
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Af tabellen fremgår det dog, at ad-hoc-udvalgene ikke nødvendigvis giver bedre betingelser for at
styrke det politiske lederskab i interaktive processer, selvom borgerne kommer tættere på
politikudviklingsprocessen.
I undersøgelsen er der kun én case (2b), som befinder sig på første niveau på den politiske
interaktionstrappe. Processen lægger således op til lav grad af interaktion, idet interaktionen består i en
obligatorisk høring. Designet af processen giver embedsværket autonomi til at give en del af byrådet
magt til at sætte retning for strategiens udvikling, idet de er med til at pege på, hvilke revionstemaer
byrådet skal arbejde med. Som en del af processen faciliterer embedsværket dog en proces, hvor
politikerne kan diskutere de udvalgte revisionstemaer. På den måde får politikerne rum til at være
retningsangivende på disse områder.
I de indlejrede cases 1b og 3b er der tale om interaktive processer på andet niveau på den politiske
interaktionstrappe. Designet lægger således op til en mellemhøj grad af interaktion mellem politikere,
borgere og andre relevante aktører. De to indlejrede cases viser, at politikerne ikke kan bruge inputtene.
Det skyldes, at inputtene ikke relaterer sig til de problemstillinger, som politikerne har behov for at få
sparring på. Faciliteringen kan dermed beskrives som en smule ’skæv’. Denne pointe lægger sig op ad
Lees-Marshments undersøgelse fra 2015, der viser, at politikere har svært ved at integrere offentlige
input i deres arbejde, fordi arbejdet med inputtene er ukoordinerede, og derfor ofte ikke når
beslutningsprocesserne (Lees-Marshment 2015). I de to indlejrede cases skyldes manglen på brugbare
input blandt andet faciliteringen af møderne, hvor interaktionerne tager udgangspunkt i borgernes
omgivelser. Politikerne går i begge cases ud til borgerne og lader dem determinere, hvad der tales om
inden for en opstillet ramme. Selvom embedsværket i Fredensborg forsøger at facilitere dialogen
gennem forberedte spørgsmål, så lykkes det ikke politikerne at opnå passende input, hvilket hænger
sammen med deres repræsentative rollehåndtering, som jeg vil diskutere i afsnit 7.4.
Politikerne har i case 1b og 3b forskellige forudsætninger for at udøve deres politiske lederskab på
grund af designet af casene. Det skyldes, at designet af case 1b ikke giver politikerne autonomi, og case
3b gør. Designet af case 1b giver ikke politikerne autonomi, fordi politikerne er for løst koblede til den
formelle proces. Det vil sige, at politikerne kun kan diskutere strategien ved få lejligheder, og at disse
diskussioner ofte foregår på grundlag af et større skiftligt materiale udarbejdet af embedsværket, som
kan være svært for politikerne at påvirke. Det gør, at politikerne har svært ved at influere udviklingen
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af strategien gennem processen. Designet af case 3b giver autonomi til, at især borgmesterkoalitionen
kan sætte retning for udvikling af strategien, fordi embedsværket tager et hands-off-greb på de
overordnede rammer for strategien, hvilket ligger i tråd med borgmesterens ønske om at bekræfte den
foregående strategi.
Der tegner sig på det tredje niveau på den politiske interaktionstrappe et tværgående mønster af, at på
trods af, at designet af processerne i case 1a og 3a lægger op til høj grad af interaktion mellem
aktørerne, hvor de kan udveksle viden og ressourcer, så har politikerne svært ved at drage fordel af det i
udøvelsen af det politiske lederskab. Faciliteringen af møderne understøtter i få situationer en dynamisk
dialog, hvor de respektive aktører oplever et udbytte af at forsøge at skabe et samarbejde. Processerne
er dog i begge cases præget af en ’skæv’ facilitering. Mens der i case 1a er for mange orienteringer,
som ikke lægger op til dialog, så er opgaven i case 3a for svær for deltagerne, som oplever, at de
mangler information og viden for at være i stand til at gå i dialog om opgaverne. Politikerne har i de to
cases forskellige forudsætninger for at udøve politisk lederskab, hvor de sætter retning for arbejdet. I
case 1a er processen præget af, at udvalget ikke har en egentlig beslutningskompetence, men at de
svarer til et andet udvalg og byrådet. Det betyder, at politikerne fra udvalget om boligsociale indsatser
skal forhandle med de øvrige politikere. Disse forhandlinger finder sted i ’lukkede rum’, hvor det ikke
er transparent for de eksterne medlemmer af udvalget, hvad politikerne siger, og hvad der ligger til
grund for deres beslutninger. Det betyder, at politikerne på den ene side får ro i en strategisk usikker
situation, fordi de ikke er tvunget til at træffe endelige beslutninger i samarbejde med borgerne. På den
anden side betyder det også, at politikerne skal forhandle retningen for udvalgets arbejde med andre
politikere, som skal overbevises om at følge i deres retning.
Formålet med at give politikerne autonomi er ikke at give dem mandat til at agere suveræne
beslutningstagere, men i stedet at sørge for at de beslutninger, der træffes i samarbejde, har en chance
for at blive realiserede i den formelle beslutningsproces. Når politikerne ikke har autonomi, kan det
påvirke deres engagement, fordi de stiller spørgsmålstegn ved, om deres arbejde overhovedet nytter. I
case 3a får politikerne autonomi til at træffe beslutninger, fordi embedsværket skaber et ’lukket rum’ i
form af formøder, hvor politikerne kan sætte retning for omstillingsgruppens arbejde udenom den
formelle proces. Der er som sådan ikke noget problematisk i, at politikerne træffer beslutninger på
baggrund af processerne i lukkede rum. Problemerne opstår dog, når politikerne ikke formår at
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kommunikere til de øvrige deltagere, at det er sådan processerne foregår. Det vil jeg diskutere
yderligere i afsnit 7.4.
Det bliver altså synligt, at designet af de interaktive processer på de forskellige trin på den politiske
interaktionstrappe skaber forskellige udfordringer og muligheder for politikerne, og at det påvirker
styrken af det politiske lederskab. Designet af planstrategiprocesserne på første og andet trin på den
politiske interaktionstrappe er præget af skæve faciliteringer af interaktionerne mellem politikere og
borgere. Det vil sige, at inputtene ikke nødvendigvis passer til de problemstillinger, som politikerne
står overfor. De har derfor svært ved at integrere inputtene i deres arbejde. Politikerne får i to ud af tre
cases tildelt autonomi i designet af processen, hvor de kan trække sig tilbage og træffe beslutninger.
Det hænger sammen med, at der er afsat tid til diskussioner mellem politikerne, hvor de får mulighed
for at influere indholdet af processerne. Det er dog primært politikerne i borgmesterkoalitionerne, som
får glæde af dette. Ad-hoc-udvalgene kan placeres på tredje trin på den politiske interaktionstrappe.
Ad-hoc-udvalgs-konstellationerne lægger i udgangspunktet op til den højeste grad af interaktion. På
dette niveau er der også problemer med faciliteringen af møderne, som ikke altid understøtter dialog.
Designet af processerne omkring ad-hoc-udvalgene giver dog et bedre udgangspunkt for at understøtte
kontinuerlig dialog mellem de respektive aktører, som kan skabe tillid mellem de respektive aktører. På
dette niveau træffer politikerne dog deres beslutninger i ’lukkede rum’. Det kan give udfordringer for
politikernes repræsentative rolle, hvilket jeg vil diskutere i det følgende afsnit.

7.5 Håndtering af politikernes repræsentative rolle
Som jeg tidligere har været inde på i dette kapitel, er politikernes repræsentative rollehåndtering helt
afgørende for, hvorvidt de opnår læring og accept, som kan understøtte deres politiske lederskab.
Første trin på den politiske interaktionstrappe viser ikke overraskende, at politikerne håndterer deres
rolle som suveræne beslutningstagere. Det hænger sammen med designet af processen, som lægger op
til en lav grad af interaktion. Politikerne er således nødt til at træffe egenhændige beslutninger omkring,
hvordan de vil udvikle planstrategien. Det betyder dog, at politikerne opnår begrænset accept og
læring, som kan understøtte deres beslutninger, og det resulterer samlet set, i at politikerne udøver et
relativt svagt politisk lederskab i processen. Politikerne må således træffe egenhændige beslutninger
med udgangspunkt i det mandat, de har fået tildelt gennem valg, som giver dem legitimitet til at handle
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på vegne af borgerne. En del af byrådspolitikerne efterspørger en mere interaktiv politisk proces, men
forsøger ikke selv at skabe den udenom de formelle rammer. Det er interessant, fordi
netværksundersøgelsen viser, at politikerne i Hedensted har gode betingelser for at få relevante input til
deres ledelsesfunktioner, fordi de fleste politikere har en hyppig kontakt til mange forskelligartede
aktører. Det er endnu mere interessant, at denne gruppe politikere ikke skaber kontakt til aktører, som
kan hjælpe dem, fordi nedslag 2a peger på, at en række politikere i samme byråd formår at skabe
kontakt til relevante aktører, som understøtter deres lederskab udenom den formelle proces.
På andet trin på den politiske interaktionstrappe, håndterer politikerne primært deres repræsentative
rolle ved at være under-responsive overfor borgerne. Det betyder, at politikerne primært lytter til
borgerne uden at ytre egne holdninger. Politikerne går således ikke aktivt ind i interaktionerne og
forsøger at skabe en dialog, som kan understøtte arbejdet med de politiske funktioner. Politikerne
oplever, som tidligere nævnt, ikke at processerne bidrager med brugbare input. Analyserne af de to
cases indikerer dog, at politikerne er nødt til selv at tage ansvar for denne læring ved at indgå i
dynamisk dialog, hvor de skaber transparens for de øvrige deltagere. Det kan samtidig være med til at
give accept til, at politikerne træffer beslutninger bag lukkede døre, hvis borgerne har indsigt i, hvad
politikerne vil kæmpe for. Det er derfor problematisk, når politikere anbefales at lytte, eller selv har
opfattelsen af, at det er deres rolle i interaktionerne. Som Wolvin fastslår, så er det altså afgørende, at
politikere har et mål med interaktionerne, hvis de skal kunne integrere det i deres ledelsesfunktioner
(Wolvin 2010). Analysen viser dermed, at der i interaktive sammenhænge kan argumenteres for, at der
ikke skal være ’lytte-oplevelser’.
På tredje trin på den politiske interaktionstrappe er det tværgående mønster i case 1a og 3a, at
politikerne håndterer deres rolle ved at være under-responsive i forhold til de eksterne aktører.
Politikerne håndterer altså deres rolle ved at påtage sig rollen som suveræne beslutningstagere. Som
beskrevet i foregående afsnit, beskytter designet af processen politikerne fra at tage endelige
beslutninger i udvalgene. Begge cases peger på, at politikerne er trygge med et sådant set-up, fordi det
er en måde, hvorpå de kan bevare kontrol i en ellers usikker situation. Politikerne distancerer sig fra
arbejdet i udvalgene, fordi de har den endelige beslutningskompetence, og det gør, at de ikke for alvor
går ind i dialogen. Det betyder, at de mister muligheden for at kvalificere deres beslutningsproces. På
den måde havner politikerne i det dilemma, som Torfing, Peters, Pierre og Sørensen (2012) beskriver,
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hvor de på den ene side ikke involverer sig nok i processen til at skabe sig indflydelse, men på den
anden side prøver at bevare deres autoritet ved at holde fast i deres ret til at træffe de endelige
beslutninger. Selvom det kan synes problematisk, at politikerne trækker sig tilbage i lukkede arenaer,
hvor de eksterne aktører ikke involveres, så er det ikke kernen i, hvorfor den bevægelse svækker
politikernes politiske lederskab og leder til frustration blandt de eksterne aktører. Problemet ligger i
stedet i, at politikerne ikke formår at forklare de eksterne aktører, hvordan processen er designet. På
den måde får de ikke forklaret og retfærdiggjort deres handlinger, og det svækker deres politiske
lederskab. Resultaterne af de to processer står således i kontrast til Torfing og Sørensens studie af et adhoc-udvalg i Gentofte Kommune, som kan placeres på højeste trin på den politiske interaktionstrappe,
der viser, at politikernes lederskab understøttes (Sørensen & Torfing 2017).
Politikerne i nedslag 2a formår dog, som tidligere nævnt, at styrke deres politiske lederskab. Det
skyldes primært deres repræsentative rollehåndtering. Det vil sige, at de formår at balancere mellem på
den ene side at bevare autonomi til at træffe beslutninger ved ikke at inddrage borgere eller andre
relevante aktører mere, end de er parate til, og at de på den anden side formår at skabe en dynamisk
dialog med relevante aktører, hvilket kan være med til at understøtte deres politiske lederskab.
Temagruppen går således i dialog med de aktører, der kritiserer deres visioner og planer undervejs i
processer. De retter endvidere ind, hvor de finder det passende, og står på mål for, hvorfor de ikke
retter ind på andre punkter. Politikerne går således ikke på kompromis med deres vision, men anskuer
arbejdet i temagruppen som en læreproces, hvor de er villige til at ændre kurs undervejs. Politikerne
ender således med et stærkt politisk lederskab, hvor de effektivt kan handle på den problemstilling, som
de står overfor.
Fælles for planstrategiprocesserne og ad-hoc-udvalgsprocesserne er, at politikerne i fem ud af seks
cases primært håndterer deres repræsentative rolle som suveræne beslutningstagere. Denne
rollehåndtering sikrer dem dog ikke et stærkt politisk lederskab. Figur 4 i teoriafsnit 2.4.2. viser, at der
teoretisk er en hypotese om, at der er en sammenhæng mellem politikernes responsivitet og deres
autonomi. Den suveræne beslutningstager vil således i teorien besidde stærk autonomi til at handle.
Analysen af de seks cases viser dog, at autonomien ikke hænger sammen med den repræsentative
rollehåndtering men derimod det institutionelle design. Analyserne på tværs af de seks cases viser, som
beskrevet ovenfor, at det er afgørende for politikernes udbytte af processerne, at de investerer sig selv i
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interaktionerne ved at indgå i dynamisk dialog. Det vil sige, at politikerne ikke kun skal lytte, men også
ytre deres holdninger og bidrage med deres viden for at skabe læring og accept. Politikerne kan
gennem dialog være med til at sikre, at inputtene fra processen bliver så brugbare som muligt, og at
parterne opnår læring. Casene indikerer, at jo højere grad af interaktion, de respektive processer lægger
op til, jo vigtigere er det, at politikerne kommunikerer og skaber transparens omkring deres
beslutninger. Det skyldes, at borgere og andre relevante aktører får større forventninger til at skabe sig
indflydelse, jo tættere de kommer på processen. Det er således vigtigt, at politikerne bruger tid på at
møde disse forventninger. Politikernes håndtering af deres repræsentative rolle har altså afgørende
betydning for, om politikerne er i stand til at indgå i en dynamisk dialog, mens de seks indlejrede cases
dog tyder på, at det ikke er en nem øvelse.

7.6 Opsummering af komparativ analyse
Den komparative analyse viser, at der er en sammenhæng mellem graden af kommunernes strategiske
fokus på inddragelse af borgere samt andre relevante aktører, og i hvor høj grad politikerne interagerer
med politikere inden- og udenfor rådhusets mure. Flere politikere er således i hyppig kontakt med
aktører inden- og udenfor rådhusets mure i uformelle sammenhænge, hvis kommunen har høj grad af
fokus på inddragelse af borgere i formelle sammenhænge. Netværksanalysen viser på tværs af de tre
kommuner, at politikerne har en ekstern heterogen kontaktflade, som er med til at kvalificere
politikerne i forhold til at forstå og konstruere problemdiagnoser. Ingen af politikerne i de tre
casekommuner benytter sig dog af dette netværk, men orienterer sig i stedet mod andre politikere eller
embedsmænd. Det vil sige, at politik udvikles i relativt homogene netværk, og at politikerne i alle tre
kommuner er transaktionsomkostningsbevidste om, hvem de rækker ud til. Det betyder, at der er behov
for formaliserede processer til at understøtte interaktion, der kvalificerer de politiske lederes
beslutninger. De seks indlejrede cases viser, at det er svært at skabe interaktive processer, der styrker
politikernes lederskab, men at det kan lykkes. Analyserne viser helt overordnet, at designet af
processerne og politikernes repræsentative rollehåndtering i forløbene er to gensidigt afhænge,
nødvendige betingelser for styrken af det politiske lederskab. Designet af processen skal levere
autonomi, hvorimod det er politikernes ansvar at håndtere deres repræsentative rolle som dynamiske
ledere, der opnår læring og autonomi. Med afsæt i de foregående kapitler vil jeg i det følgende
konkludere på afhandlingens forskningsspørgsmål.
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Kapitel 8: Konklusion
Indledning
I dette kapitel vil jeg præsentere afhandlingens konklusioner. Først gennemgår jeg besvarelsen af
forskningsspørgsmålet og beskriver afhandlingens teoretiske og empiriske bidrag. Herefter diskuterer
jeg afhandlingens styrker og begrænsninger, hvorefter jeg peger på forslag til yderligere forskning på
området. Afslutningsvis sætter jeg afhandlingens resultater i et samfundsmæssigt perspektiv og
kommer med anbefalinger til, hvordan danske kommuner kan arbejde med at understøtte politisk
lederskab i interaktive processer.

8.1 Afhandlingens konklusion og bidrag
I kapitel 1 beskriver jeg, hvordan interaktiv styring i stigende grad anvendes som værktøj til
politikudvikling i den offentlige sektor i den vestlige verden, men at der mangler viden om, hvordan
interaktive processer påvirker styrken af det politiske lederskab, og hvad der skal til for at sikre, at
politiske ledere får udbytte af deres deltagelse i interaktive processer. Det er afgørende i en tid, hvor det
politiske lederskab er under pres. Derfor har formålet med afhandlingen været at generere viden om,
hvordan såvel formelle som uformelle interaktive processer påvirker styrken af det politiske lederskab.
Til det formål har jeg koblet litteraturen om politisk lederskab, repræsentationsteori samt interaktiv
styring, som tilsammen har bidraget til besvarelsen af forskningsspørgsmålet.

8.1.1 Konklusion på forskningsspørgsmålet
Afhandlingens forskningsspørgsmål lyder:
Hvordan påvirker interaktive processer styrken af det politiske lederskab?
Jeg har til besvarelsen af forskningsspørgsmålet udviklet en teoretisk ramme, som er blevet anvendt i
analyserne af Fredensborg Kommune, Hedensted Kommune og Holbæk Kommune. Teorirammen
kobler litteraturen om politisk lederskab med fokus på politikernes formål og funktioner,
repræsentationsteori med fokus på politikernes særlige vilkår i form af et repræsentativt mandat og
interaktiv styring med fokus på den styringsmæssige ramme, som giver muligheder og udfordringer i
forbindelse med udøvelse af det politiske lederskab. Forskningsspørgsmålet er besvaret gennem et
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komparativt case-studie af de tre danske kommuner, som på hver deres måde arbejder med interaktiv
styring i politiske processer. De tre cases er først analyseret hver for sig, og derefter er resultaterne
blevet sammenlignet med hinanden. Afhandlingen baserer sig på både kvalitative og kvantitative
metoder. Jeg har således indsamlet og analyseret fire forskellige former for data, henholdsvis
interviews, observationer, dokumenter og en spørgeskemaundersøgelse om politikernes
netværksaktiviteter.
I det følgende vil jeg først konkludere på afhandlingens undersøgelsesspørgsmål, og derefter vil jeg
med afsæt heri svare på det samlede forskningsspørgsmål.
1. Hvordan arbejder kommunerne med inddragelse af relevante aktører?
Analysen af spørgsmål 1 viser, at de tre kommuner har forskellige grader af strategisk fokus på
inddragelse af borgere og andre relevante aktører i politikudvikling. Fredensborg Kommune har den
laveste grad af strategisk fokus på inddragelse. Kommunen går således mere pragmatisk til arbejdet
med at inddrage borgerne, hvilket betyder, at de inddrager borgerne uden institutionaliserede strategier
herfor. I Hedensted Kommune og Holbæk Kommune er inddragelse af borgere og andre relevante
aktører en del af det strategiske fokus, hvilket kommer til udtryk i mere eller mindre detaljerede
strategier på området.
Antagelse 1: Formelle interaktive processer har betydning for understøttelse af politisk lederskab
2. Hvem interagerer politikerne uformelt med i forbindelse med deres politiske lederskab?
Analysen af spørgsmål 2 viser, at der er en sammenhæng mellem kommunernes strategiske fokus på
inddragelse af borgere og andre relevante aktører i politikudvikling, og hvor hyppigt politikerne i
uformelle sammenhænge kommunikerer med aktører inden- og udenfor rådhusets mure. De fleste
politikere i Fredensborg Kommune har således hyppigst kontakt med aktører indenfor rådhusets mure,
hvorimod de i Hedensted Kommune og Holbæk Kommune har relativ hyppig kontakt inden- og
udenfor rådhusets mure. Det vil sige, at det strategiske fokus på inddragelse af borgere i
politikudvikling har en afsmittende effekt på politikernes kontaktflade.
Netværksanalysen viser, at politikerne i de tre kommuner får henvendelser fra et eksternt heterogent
netværk omkring problemer i samfundet. Det eksternt heterogene netværk kan anskues som en
ressource, politikerne kan trække på i forbindelse med deres øvrige politiske funktioner. Politikerne i
de tre kommuner orienterer sig dog ikke mod det eksternt heterogene netværk, når det gælder
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udøvelsen af deres politiske ledelsesfunktioner. De orienterer sig i stedet mod andre politikere eller
embedsmænd. Det vil sige, at det politiske lederskab uformelt udøves i homogene eller internt
heterogene netværk i de tre kommuner.
Det vil sige, at politikerne ikke selv i uformelle sammenhænge skaber sig netværk, som kan give dem
forskelligartede perspektiver på de udfordringer, de står overfor. Det konkluderes derfor, at formelle
interaktive processer kan bidrage til at kvalificere deres beslutninger, fordi de har potentiale til
systematisk inddragelse af aktører med forskellige baggrunde, ressourcer og indsigter. Antagelsen om,
at formelle interaktive processer understøtter politiske ledere, bekræftes således i dette studie. Det kan
endvidere konkluderes, at kommunernes strategiske arbejde med inddragelse har en afsmittende effekt
på, hvor hyppigt og i hvilket omfang politikere interagerer med aktører såvel inden- som udenfor
rådhusets mure. I det følgende besvares anden antagelse og undersøgelsesspørgsmålene knyttet hertil.
Antagelse 2: Designet af formelle interaktive processer har betydning for, om politisk lederskab
styrkes
3. Hvordan er de interaktive processer designet, framet og faciliteret?
I forbindelse med planstrategierne er embedsværket i alle tre cases centrale spillere i designet af
processerne. Analyserne viser, at embedsværkets metastyrende greb får betydning for politikernes
handlerum, fx i forhold til politikernes muligheder for at sætte temaer på dagsordenen i forbindelse
med udvikling af de forskellige strategier. I Hedensted Kommune og Holbæk Kommune benytter
embedsværket i samspil med borgmestrene hands-off-greb på de interaktive processer ved at pege på,
hvilke tematikker politikerne skal diskutere. I Fredensborg Kommune tager embedsværket styring på
processen, og det betyder, at politikerne kun får mulighed for at diskutere indholdet i strategierne ved
relativt få lejligheder. Det konkluderes derfor, at politikerne i alle tre kommuner står relativt svagt i
forhold til at sætte retning for udvikling af problemdiagnoser og løsninger, med mindre de er enige med
embedsværket, og der er i ingen af processerne plads til radikalt nye tanker. Borgmesterkoalitionerne
får således i Hedensted og Holbæk tildelt autonomi til deres handlinger, mens politikerne i Fredensborg
ikke opnår autonomi.
I forbindelse med ad-hoc-udvalgene kommer borgere og andre relevante aktører tættere på de politiske
beslutningsprocesser, end borgerne gør i forbindelse med planstrategierne. Derfor fylder den
institutionelle afklaring af autonomi mere i disse cases end i planstrategierne. I Hedensted Kommune
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håndteres dette spørgsmål ved at sammensætte en gruppe, som reelt har autonomi til at sætte retning
for, hvordan arbejdet skal løses i byrådsregi. I Fredensborg svarer politikerne til Social- og
seniorudvalget og byrådet. Det er med til at begrænse gruppens autonomi, fordi politikerne ikke kun
skal mobilisere opbakning i ad-hoc-udvalget, men også fra byrådets øvrige medlemmer. I Holbæk
Kommune håndterer politikerne og embedsværket dette ved at give politikerne mulighed for at
diskutere ad-hoc-udvalgets arbejde bag lukkede døre. Det giver politikerne autonomi til at sætte retning
uden at skulle blotlægge deres politiske visioner for aktørerne i ad-hoc-udvalget.
4. Hvor høj grad af interaktion lægger designet af processerne op til mellem politikere og andre
relevante aktører?
Designet af planstrategierne lægger op til en lav eller mellemhøj grad af interaktion mellem politikere
og borgere. I Hedensted designer de en receptiv proces, hvor interaktionen består i en høring mellem
politikere og borgere. Det vil sige, at den offentlige instans efterspørger et input, som borgere og andre
relevante aktører kan give. I Holbæk og Fredensborg designes processerne omkring planstrategien som
reaktive processer, hvilket vil sige, at der er en mellemhøj grad af interaktion mellem borgere og
politikere. Fælles for de to processer er, at politikerne tager ud til borgerne i deres omgivelser og får
input til deres videre beslutningsproces, som foregår i byrådsregi. Det vil sige, at politikerne aktivt
opsøger input og trækker sig tilbage og træffer beslutninger.
Designet af ad-hoc-strategierne lægger i alle tre cases i udgangspunktet op til høj grad af interaktion
mellem politikere og borgere, hvormed de kan betegnes som reciprokke. Faciliteringen af møderne
betyder, at deltagerne mødes kontinuerligt over en længere periode. Ad-hoc-udvalgene har ikke
beslutningskompetence, og derfor trækker politikerne sig i begge processer tilbage i ’lukkede rum’,
hvor de træffer endelige beslutninger, uden de øvrige deltageres tilstedeværelse. I ad-hoc-udvalget i
temagruppen om flygtninge i Hedensted benytter de sig ikke af den formelle mulighed for at inddrage
eksterne aktører som borgere eller andre relevante aktører. Det vil sige, at der reelt er en lav grad af
formel mulighed for interaktion med borgerne.
Antagelse 3: Politikeres håndtering af deres repræsentative rolle i formelle interaktive processer
har betydning for, om deres politiske lederskab styrkes
5. Hvordan håndterer politikerne deres repræsentative rolle i interaktive processer?
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Politikerne håndterer i forbindelse med planstrategierne i alle tre cases primært deres rolle som
suveræne beslutningstagere, der er under-responsive overfor borgerne. Politikerne har en opfattelse af,
at deres rolle er at lytte til borgerne i de interaktive processer. Det vil sige, at de stiller opklarende
spørgsmål, men de ytrer overordnet set ikke egne holdninger eller bringer deres viden i spil. Politikerne
opnår således begrænset læring, som kan understøtte deres politiske ledelsesfunktioner, eller accept til
deres beslutninger, fordi det forudsætter dialog.
Politikerne håndterer i forbindelse med deltagelsen i ad-hoc-udvalgene i Fredensborg Kommune og
Holbæk Kommune også primært deres rolle som suveræne beslutningstagere, som er under-responsive
overfor borgerne. Politikerne forholder sig overordnet set lyttende, og de er påpasselige med at ytre
deres holdninger. De går således ikke for alvor ind i dialogen og bringer ikke deres egne ressourcer i
spil. Det betyder, at politikerne i ingen af de to indlejrede cases opnår accept til deres beslutninger. I
Fredensborg er der enkelte sessioner på møderne, hvor politikerne og borgerne lærer noget af hinanden,
fordi faciliteringen af mødet understøtter udveksling af viden. Politikernes læring understøttes dog ikke
i Holbæk Kommune.
I ad-hoc-udvalget omkring temagruppen i Hedensted Kommune håndterer politikerne deres rolle som
dynamiske ledere. Det vil sige, at de indtager en læringsadfærd, hvor de rækker ud til aktører, som kan
bidrage med nyttig viden for udvalget, som understøtter den vision, de ønsker at realisere. Politikerne
sætter dermed på den ene side retning, og er på den anden side responsive overfor den kritik, som
opstår undervejs i processen. Det betyder, at de både opnår læring og accept til at understøtte deres
beslutninger.
6. Styrkes det politiske lederskab i de interaktive processer?
I forbindelse med planstrategierne konkluderes det, at politikerne i alle tre indlejrede cases udøver et
relativt svagt politisk lederskab. Det politiske lederskab er svagest i casen omkring planstrategien i
Fredensborg Kommune. Politikerne opnår her begrænset autonomi, accept og læring til at sætte retning
for udvikling af strategien. I de to andre cases opnår borgmesterkoalitionerne autonomi til at sætte
retning for udarbejdelsen af planstrategierne, men politikerne opnår hverken accept eller læring som
understøtter deres beslutninger.
I forbindelse med ad-hoc-udvalgene udøver politikerne i to ud af tre cases et svagt politisk lederskab. I
Fredensborg Kommune opnår politikerne en smule læring til deres beslutninger, men de opnår ikke de
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øvrige deltageres accept, fordi de ikke kommunikerer, hvad de vil arbejde for. Deltagerne har dermed
svært ved at gennemskue, hvordan politikerne bruger deres input i deres videre forhandlinger med
Social- og seniorudvalget og Byrådet, og det leder til frustration. Politikerne har et relativt svagt
udgangspunkt for at sætte retning for udvalgets arbejde, fordi udvalget ikke er koblet tæt nok op på den
formelle beslutningsproces i byrådet. Politikerne har en stor opgave i at overbevise de øvrige politikere
om at bakke op om deres arbejde, og det begrænser deres autonomi. I Holbæk Kommune opnår
politikerne ikke læring eller accept hos deltagerne, fordi politikerne ikke kommunikerer deres visioner
undervejs. Politikerne har dog autonomi, fordi de skaber sig et lukket rum, hvorfra de træffer
beslutninger. I Hedensted Kommune udøver temagruppen om flygtninge et stærkt politisk lederskab.
De har således autonomi til at sætte retning for udvalgets arbejde, og de opnår endvidere accept og
læring som understøtter beslutningerne.
Det konkluderes således, at de de to antagelser om, at designet af interaktive processer og politikernes
repræsentative rollehåndtering har betydning for styrken af politisk lederskab, kan således bekræftes,
idet afhandlingen viser, at de er gensidigt afhængige, nødvendige betingelser for at styrke det politiske
lederskab. Analysen af de seks cases viser, at de to aspekter understøtter forskellige dele af det politiske
lederskab. Det kan konkluderes, at hvor designet af interaktive processer bør give politikerne autonomi
til at handle, bør politikernes repræsentative rollehåndtering understøtte læring og accept. Disse pointer
er inkorporeret i modellen nedenfor:
Figur 13: Sammenhæng mellem styrken af det politiske lederskab, design af interaktive processer og
håndtering af repræsentative mandat

Design af interaktive
processer
Metastyring skal sikre
autonomi

Politikeres håndtering af den
repræsentative rolle i forbindelse
med udøvelse af politiske
funktioner i interaktive processer
Dynamisk leder som
sikrer læring og accept

Stærkt politisk
lederskab

Besvarelse af forskningsspørgsmålet
Jeg vil i det følgende besvare forskningsspørgsmålet med afsæt i gennemgangen af analyserne af de
respektive undersøgelsesspørgsmål og antagelser ovenfor.
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Afhandlingen konkluderer samlet set, at interaktive processer har potentiale til at styrke det politiske
lederskab, men at det er svært at få til at lykkes. De formelle interaktive processer, hvor offentlige
instanser initierer samarbejde med forskelligartede aktører, er vigtige, fordi de politiske ledere ikke af
sig selv skaber mangfoldige netværk, som kvalificerer deres beslutningsprocesser i uformelle
sammenhænge. De formelle interaktive processer er endvidere vigtige for at sikre den demokratiske
kvalitet, hvor det er gennemsigtigt, hvem inddrages i de politiske processer. Der er derfor en vigtig
opgave forbundet med nøje at udvælge, hvem der skal være med til at bidrage i de interaktive
processer, hvilket er en pointe som litteraturen om interaktiv styring har lagt særlig vægt på (Turnhout
et al. 2010; Bryson et al. 2012).
Undersøgelsen af de seks indlejrede cases viser dog, at det ikke er nok at invitere borgerne ind i den
politiske beslutningsproces. Et design som lægger op til høj grad af interaktion giver gode muligheder
for, at aktører kan komme i dialog og udvikle passende løsninger sammen, men afhandlingen viser, at
det ikke er nok til at understøtte politikerne. Styrken af det politiske lederskab i interaktive processer
afhænger af, om politikernes handlerum sikres, og at politikerne er indstillede på at udvikle politik i
samarbejde med borgerne. Det vil sige, at designet af processerne skal give politikerne autonomi til at
handle, og at politikerne skal håndtere deres repræsentative rolle som dynamiske ledere, der dels opnår
læring, som kvalificerer deres beslutninger, og dels opnår accept, der skaber ro og stabilitet omkring
deres beslutninger. Det er således gensidigt afhængige, nødvendige betingelser, der skal være til stede,
for at det politiske lederskab styrkes i interaktive processer.
Afhandlingen konkluderer, at politikerne står overfor en stor udfordring i de respektive processer med
hensyn til deres repræsentative rollehåndtering, som de er nødt til at ændre for at få udbytte af at
deltage i de interaktive processer. Det er en svær ændring, fordi den gør op med en mere traditionel
forståelse af, hvad det vil sige at have et politisk mandat. Analysen viser dog også, at der er et stort
potentiale forbundet med rolleændringen, og at politikerne står stærkt, når de først indtager en
dynamisk rolle i interaktive processer, hvor de på den ene side går i dialog med forskelligartede
aktører, som kvalificerer deres beslutninger, og på den anden side bruger disse input aktivt til at sætte
retning for udviklingen af de respektive processer.
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8.2 Afhandlingens bidrag
Helt overordnet bidrager afhandlingen med en dybdegående viden om, hvordan lokalpolitiske ledere
udøver politisk lederskab i forskelligartede interaktive processer under uformelle og formelle
omstændigheder, hvilket er underbelyst i litteraturen om interaktiv styring. Afhandlingen bidrager med
såvel teoriudvikling som med empirisk viden. Den teoretiske ramme og den empiriske indsigt bidrager
således med viden om, hvad der skal til for at styrke politikeres lederskab i interaktive processer.
Afhandlingen bidrager teoretisk ved at koble litteraturen omkring politisk lederskab,
repræsentationsteori og interaktiv styring. Koblingen af disse litteraturer har blandt andet bidraget til en
model, som gør det muligt at rangere, hvor høj grad af interaktion de enkelte interaktive processer
lægger op til, samt en anden model, som gør de muligt at måle, hvordan interaktive processer påvirker
styrken af politisk lederskab.
Overordnet bidrager afhandlingen til teori omkring interaktiv styring med tre overordnede empiriske
fund. For det første bidrager afhandlingen empirisk ved at pege på, at formelle interaktive processer er
nødvendige, hvis offentlige institutioner ønsker mangfoldige perspektiver på politikudvikling, idet
politiske ledere generelt set ikke uformelt selv skaber et netværk, som kan bidrage med dette. De
formelle interaktive processer kan endvidere bidrage til at styrke den demokratiske kvalitet, da der er
større chance for gennemsigtighed om, hvem der får lov til at influere udviklingen, end hvis politikerne
gør det uformelt (Fung & Wright 2001; Sørensen 2015).
Afhandlingen bidrager for det andet ved at pege på, at designet af interaktive processer samt politikeres
repræsentative rollehåndtering er indbyrdes afhængige betingelser for at styrke det politiske lederskab.
Denne pointe bidrager til teoriudvikling i litteraturen om interaktiv styring, som tidligere har vist, at
veldesignede interaktive processer har potentiale til at understøtte politiske beslutningsprocesser og den
demokratiske kvalitet, uden dog at identificere, hvad der mere præcist skal til for at understøtte
politikere i processerne (Torfing 2007; Edelenbos 2005). Afhandlingen viser således, at det vigtigste
aspekt med hensyn til designet af interaktive processer er at sikre, at politikerne får autonomi til at
handle og sætte retning. Ifølge afhandlingen kan autonomi sikres ved, at de interaktive processer
forankres i den formelle institutionaliserede beslutningsproces. Det er en pointe, der ligger op ad
Edelenbos artikel fra 2005, som hævder, at interaktive processer skal forankres i de formelle
beslutningsprocesser, for at potentialet af processerne ikke går tabt. Afhandlingen bidrager således ved
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at pege på, at hands-off-grebet om formalisering af interaktive processer (jf. afsnit 2.4.1) skal vægtes
endnu højere for at give politiske ledere et godt udgangspunkt for at få et udbytte af at deltage i
interaktive processer. Afhandlingen viser endvidere, at autonomi skal sikres gennem et samspil med
embedsværket, som giver plads til, at politikerne kan være retningsangivende. Det er en pointe, som
hidtil ikke har fået stor opmærksomhed i teorien om interaktiv styring.
Udgangspunktet i interaktiv styring er ønsket om en tættere samstyring mellem politikere og andre
relevante aktører. Afhandlingen bidrager for det tredje med den væsentlige empiriske pointe, at det
ikke nødvendigvis styrker politikernes lederskab at bringe borgerne helt tæt på den politiske
beslutningsproces. Politikerne kan i ligeså høj grad opnå potentialerne i interaktiv styring ved selv at
indtage en dynamisk repræsentativ rolle. Som beskrevet ovenfor, kan politikeres uformelle
netværksaktiviteter dog have demokratiske implikationer, hvor det bliver svært at gennemskue, hvem
der får indflydelse, og hvem der skal holdes ansvarlige. Afhandlingen bidrager således til teorien om
interaktiv styring ved at pege på, at der er behov for en ny politikerrolle i interaktive processer, som
kan håndtere den repræsentative rolle på en måde, som styrker det politiske lederskab. Sørensen har
tidligere peget på, at politikere må håndtere deres rolle i interaktive processer som metaguvernører, der
bruger hands-on- og hands-off-styringsgreb til at styrke deres rolle (Sørensen 2006). Afhandlingen
peger dog på, at der foruden disse redskaber er behov for, at politikerne i endnu højere grad påtager sig
en læringsadfærd, end rollen som metaguvernør lægger op til. En læringsadfærd hvor politikerne for
det første går i dynamisk dialog med aktører for at lære af deres erfaringer og trække på deres viden,
hvilket kan kvalificere beslutninger, og for det andet bruger dialogen til at retfærdiggøre og forklare
beslutninger.

8.3 Refleksion over afhandlingens styrker og svagheder
I det følgende reflekterer jeg over nogle af afhandlingens styrker og svagheder. Jeg har her valgt at
fokusere på afhandlingens normative afsæt qua brugen af interaktiv styring som teoriramme,
caseudvælgelse, metodetriangulering samt politik som forskningsfelt.
Forskningsprojektet tager sit teoretiske afsæt i litteraturen om interaktiv styring. Afhandlingen
accepterer således den normative præmis, der er iboende i litteraturen, som bygger på forestillingen
om, at mangfoldighed af perspektiver på politiske problemstillinger kan bidrage til effektive løsninger i
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den offentlige sektor (Kooiman et al. 2008). Spørgsmålet er dog, om en sådan teoriramme er passende
for iagttagelse af den empiriske praksis. I praksis er de tre kommuner ikke lige optagede af at leve op til
det ideal, som teorien foreskriver. Det betyder, at de seks indlejrede cases måles op imod en
teoriramme, som måske ikke altid står mål med den egentlige ambition. Det kan således anskues som
en svaghed, at afhandlingen baserer sig på en teoriramme, som foreskriver bestemte idealtypiske
forestillinger om den rolle, som politikere og embedsmænd skal antage, samtidig med at der er mindre
fokus på de øvrige styringsmæssige udfordringer og krydspres, de står overfor at skulle håndtere. Der
er dermed behov for mere forskning, som belyser, hvad interaktiv styring bidrager med i danske
kommuner. Afhandlingen har endvidere et ensidigt fokus på, hvad der skal til for at styrke det politiske
lederskab i interaktive processer og tager dermed ikke højde for, hvilken betydning ændringer i den
politiske rolle har for borgernes udbytte og lyst til at indgå i samarbejdet. Pointen er dog ikke, at
politikernes rolle skal styrkes på bekostning af borgernes, men at der derimod skal foregå et mere
dynamisk samarbejde mellem de to aktørgrupper. Teorirammens styrke er dog, at den bidrager til at
belyse den empiriske udvikling, der foregår i den offentlige sektor, og at den gør det muligt at pege på,
hvad der skal til for, at politikere får udbytte af at deltage i interaktive processer. Det skyldes, at den
med sit præskriptive fokus kan indfange de handlinger, som ikke udøves i forløbene, men som har
betydning for, hvordan interaktive processer påvirker styrken af det politiske lederskab.
Afhandlingens cases er, som beskrevet i kapitel 3, selekteret på baggrund af en informeret udvælgelse.
Det kan dog indvendes, at der hersker en vis usikkerhed om, hvordan de tre cases placerer sig i forhold
til de resterende 95 kommuner i Danmark. Der kan dermed stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt de tre
cases er repræsentative, når det gælder danske kommuners brug af interaktiv styring. Forskningen på
området indikerer dog, at casene ligger indenfor normalområdet i forhold til, hvordan interaktive
processer bruges og designes i danske kommuner (Sørensen & Torfing 2017). Argumentet kan dog
med fordel styrkes af yderligere forskning, som mere systematisk belyser, hvordan danske kommuner
arbejder med interaktiv styring. Det styrker casenes repræsentativitet, at jeg har valgt at se nærmere på
seks indlejrede cases, som giver et bredt indblik i, hvordan interaktive styringsprocesser kan
tilrettelægges, idet litteraturen fastslår, at interaktiv styring initieret af den offentlige sektor kan antage
mange forskellige former.
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Jeg har i afhandlingen forsøgt at få et dybdegående indblik i, hvordan politiske ledere udøver deres
rolle i interaktive processer ved at triangulere forskellige metoder, der på hver sin måde belyser
forskellige vinkler af lederskabet. Det har således styrket afhandlingen at kombinere forskellige
metodikker, fordi ingen enkeltstående metode vil give et retvisende billede af, hvordan politikerne
udøver politisk lederskab i formelle og uformelle situationer. Den deskriptive sociale netværksanalyse
har bidraget til at give et indblik i, med hvem politikerne interagerer om lokalpolitik, når det foregår
udenfor formelle arrangementer i byrådsregi. Formålet har været at afdække, hvorvidt der er behov for
ressourcekrævende, formelle, interaktive processer, eller om politikere selv uformelt skaber sig
mangfoldige politikudviklingsnetværk, hvilket undersøgelsen har bidraget med pålidelige data til.
Svagheden ved netværksanalysen er, at data er selvrapporterede, og det betyder, at der kan være risiko
for, at der fx er ’recall-bias’, fordi spørgeskemaet er baseret på individuel hukommelse, eller at
politikerne ønsker at sætte sig i forbindelse med nogle aktører frem for andre. Det ville dermed have
givet mere pålidelige resultater, hvis jeg havde fået adgang til politikernes e-mail- eller mobiltrafik,
men i en kontekst, hvor det i forvejen er svært at få adgang, har det ikke været en mulighed.
Som Glaser (1996) og Fenno (1990) påpeger i deres publikationer om observationer af politiske ledere,
så er disse i sagens natur en aktørgruppe, som er svær at afdække. Det hænger sammen med, at
politikere udøver deres rolle i et offentligt domæne, hvor de er ansvarlige for at varetage almenvellets
interesser på forsvarlig vis. Hvis politikerne ikke lever op til borgernes forventninger, vil de have svært
ved at sikre sig genvalg. Derfor er politikere opmærksomme på, hvordan de fremstilles, og i den
forbindelse spiller embedsværket en rolle i forhold til at beskytte politikerne. Det giver anledning til
overvejelser om, hvordan observationer og udsagn fra interviews kan gengives på en måde, som ikke
kompromitterer politikere, embedsmænd m.m. Jeg har således balanceret hensynet til at give et så
ærligt billede som muligt af, hvad jeg har set i analyserne af de tre cases, samtidig med at jeg har
forsøgt ikke at udstille enkeltpersoner. Jeg har fx forholdt mig til dette dilemma ved ikke at dykke ned i
substansen af de politiske processer. Jeg har i stedet fokuseret på metaplanet, som belyser, hvordan
interaktive processer påvirker styrken af det politiske lederskab. Jeg har dermed ikke været fokuseret
på, hvad politikerne siger, men hvordan de interagerer. Jeg har endvidere delt og drøftet resultaterne af
mine analyser med case-kommunerne undervejs i processen, hvilket har været med til at nuancere og
validere resultaterne i afhandlingen.
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8.4 Perspektiver på fremtidig forskning
Afhandlingen har, som beskrevet ovenfor, belyst, hvordan interaktive processer påvirker styrken af det
politiske lederskab, men undersøgelsen efterlader en række spørgsmål, som kalder på yderligere
forskning. Jeg har valgt at udpege tre væsentligste områder, som drejer sig om undersøgelsen af, 1)
hvad der skal til for, at politikere i stigende grad opsøger interaktion med borgere og andre relevante
aktører, 2) hvordan det kan sikres, at politikere gør brug af de input, de får i interaktive processer med
borgere, og 3) mere forskning om hvordan politikere kan jonglere forskellige roller i en kompleks
styringsmæssig kontekst.
Undersøgelsen viser, at politikere selv kan opdrive forskelligartede perspektiver på de
problemstillinger, de står overfor, som kan hjælpe dem til at træffe beslutninger, hvis de er indstillede
på det. Undersøgelsen viser endvidere, at der i stort set alle cases er enkelte politikere, som håndterer
deres repræsentative rolle som dynamiske ledere, der går i dialog med borgere og andre relevante
aktører, og bliver beriget af det. Afhandlingen fokuserer dog ikke på, hvorfor netop disse aktører er i
stand til at påtage sig denne opgave. Der er derfor behov for endnu mere viden om, hvad der driver
disse aktører til at påtage sig denne dialog udenom formelle politiske processer, idet de formelle
processer er omkostningstunge, og udbyttet af dem varierer (Tortzen 2016).
I denne afhandling viser jeg, at politikerne har svært ved at integrere inputtene fra de interaktive
processer, hvilket er en pointe, som ligger op af Lees-Marshment (2015) samt Askim og Hanssens
(2008) studier, som viser, at politikeres brug af input fra interaktive processer varierer. Afhandlingen
peger blandt andet på, at politikerne mangler tid til at arbejde med inputtene. Det kræver dog yderligere
forskning at finde ud af, hvordan bearbejdningen af input kan formaliseres yderligere i politiske
processer, og om det vil have indflydelse på politikeres oplevelse af, hvor brugbare inputtene er.
Afhandlingen tager som bekendt udgangspunkt i teorien om interaktiv styring, og fokuserer ikke meget
på det institutionelle krydspres, politikere står overfor i forhold til at skulle håndtere opgaven som
politiske ledere i en kontekst, hvor der er mange forskellige styringslogikker på spil. Afhandlingen
kalder på, at politikere må påtage sig rollen som dynamiske ledere i interaktive processer, hvis de vil
have udbytte af deres deltagelse. Der er dog behov for mere viden om, hvordan krydspresset af
forskellige styringslogikker i samme organisation kan være med til at påvirke politikeres evne til at
jonglere med forskellige roller på samme tid.
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8.5 Perspektivering - hvad kan vi lære af studiet af formelle interaktive
processer?
Politikere oplever i disse år store ændringer i den måde politik udvikles på og dermed i deres
arbejdsrutiner, og det stiller store krav til deres evner til at jonglere forskellige roller på samme tid. Det
giver anledning til at diskutere, hvor der kan sættes ind i praksis i forhold til at forbedre politikernes
vilkår og muligheder for at drage fordel af den udvikling, der foregår.
Afhandlingens fund på tværs af de tre cases peger på, at de vigtigste steder at sætte ind for at styrke det
politiske lederskab i interaktive processer er at give politikerne handerum og at kvalificere dem med
hensyn til, hvordan de skal håndtere deres repræsentative rolle. Det er vigtigt at afklare denne rolle, når
politikerne indgår i interaktive processer for at undgå glidninger mod under- eller over- responsive
repræsentative rollehåndteringer, som svækker det politiske lederskab i interaktive processer.
Afhandlingen giver dog også anledning til at fokusere på andre forhold, som i praksis kan være med til
at understøtte politikernes rolle i interaktive processer. I det følgende vil jeg især pege på to forhold.
Det ene er, at der er behov for øget bevidsthed blandt politikere om, hvorfor og hvornår interaktive
processer skal igangsættes. Det andet forhold er, at der er behov for en generel debat om, hvordan
politiske ledere i stigende grad kan være med til at designe processerne, så de får en platform til at opnå
indflydelse.
Øget bevidsthed om hvornår interaktive processer skal igangsættes
Det er vigtigt at øge politikernes bevidsthed om, hvornår interaktive politiske processer skal
igangsættes. Det vil sige, at politikerne på forhånd skal afklare, hvad de ønsker at opnå ved at indgå i
interaktion med borgere og andre relevante aktører. Politikerne udtrykker på tværs af de seks cases stor
begejstring for tanken om interaktive processer, men i praksis er de ikke klar til at investere i
processerne ved at indgå i dynamisk dialog med de involverede aktører. Den konklusion divergerer fra
rapporten ’Op af sofaen - anbefalinger til lokaldemokratiet’ fra Økonomi- og Indenrigsministeriet
(2013), som pointerer, at der mangler mod fra politikernes side, når det gælder borgerinddragende
aktiviteter. Politikerne mangler ikke mod til at påbegynde processerne, men de mangler viden om,
hvordan de kan være med til at styre processerne, så de får et udbytte af dem. Det betyder blandt andet,
at der skal en rolleafklaring til blandt deltagerne. Parterne ved med andre ord ikke, hvordan de skal
håndtere rollen som interaktive medspillere. En af måderne politikerne kan håndtere denne
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rolleuklarhed, er ved i højere grad at påtage sig en hands-on-rolle i interaktionerne, hvor de er synlige,
faciliterer dialogen og engagerer sig i debatten. Det er dog en rolle, som analyserne 1a, 1b, 2b, 3a og 3b
viser, er svær for politikerne at påtage sig. Det kan have forskellige årsager. Det kan for det første være
problematisk for politikerne at indgå i dialog med eksterne aktører undervejs, fordi interaktive arenaer
kan anskues som politiske kamppladser (Sørensen 2013). Det vil sige, at så snart politikerne kommer
med en udmelding, så kan der opstå en reaktion, og derfor er politikerne nødt til at være forsigtige for
ikke at miste opbakning. Det er endvidere problematisk for politikerne at facilitere processerne, fordi
det er svært at balancere rollen mellem på den ene side at skabe tillid, så folk føler sig trygge og på den
anden side være retningsangivende uden at komme til at virke dikterende. Hands-on-rollen er dermed
ikke ubetinget nem for politikerne at påtage sig.
Ved at øge bevidstheden om, hvornår interaktive processer skal igangsættes, og hvordan politikerne
kan agere i dem for at styrke deres politiske lederskab, kan udfordringerne, som fremkommer på tværs
af casene, imødekommes. En af de udfordringer, som kommer til udtryk på tværs af de seks cases, er,
at politikerne udtrykker bekymring om at igangsætte interaktive processer, som de ikke er parate til at
indgå i. Politikerne er således nervøse for at igangsætte processer, hvor borgernes forventninger ikke
stemmer overnes med deres reelle indflydelsesmuligheder. I analyserne viser det sig, at politikerne har
svært ved at håndtere dette dilemma, for hvordan kommunikerer politikerne til borgerne, at der ikke er
noget at komme efter, når de først har sat processerne i gang? Det er således en vanskelig position at
skulle afstemme forventninger med eksterne aktører, som kan ende med at blive skuffede og
frustrerede over processerne, fordi de ikke oplever at blive hørt. De eksterne aktører oplever dermed i
nogle tilfælde deres investering af tid og ressourcer i processerne som nyttesløse. Det er dog en svær
øvelse at designe interaktive processer, som styrker alle involverede aktører, og derfor ligger der også
en udfordring i ikke at igangsætte processer, som politikerne reelt ikke har interesse i.
Behov for generel debat om tættere samspil om design af interaktive processer
For at politikerne kan gøre sig overvejelser om, hvordan de skal håndtere deres rolle, og hvornår
interaktive processer skal igangsættes for at understøtte deres rolle, kræver det, at politikerne
involveres i designet af processerne fra start. Det lægger op til tættere samarbejde mellem
embedsværket og politikerne i de forskellige kommuner. Det viser sig nemlig på tværs af de seks cases,
at politikerne ofte ikke spiller en særlig stor rolle i at designe processerne. Politikerne udviser heller
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ikke bevidsthed om, hvilken betydning de indledende og metastyrende greb har for deres mulighed for
at influere, hvad processerne kommer til at handle om. Det betyder, at politikerne har svært ved at være
retningsangivende. Det drejer sig især om hands-off-styrende greb på formålet med processen. I de
respektive cases er der således flere eksempler på, at både problemdiagnoser og rammer for
løsningsforslag er fastlagt på et tidligt tidspunkt. Det giver politikerne begrænsede muligheder for at
influere udfaldet af processerne. Embedsværket kan dermed både hæmme og fremme politikernes
muligheder for få noget ud af processerne. Disse iagttagelser ligger i forlængelse af Sørensen (2006)
samt Klijn og Koppenjan (2000), som peger på, at det er afgørende, at politikerne er med til at designe
processerne og frame formålet, hvis de skal få et udbytte.
Det ses især i forhold til planstrategierne, hvor embedsværket i samarbejde med borgmestrene lægger
rammerne for, hvordan de politiske processer skal udvikle sig. Planstrategierne ender i alle tre tilfælde
med i store træk at afspejle borgmestrenes visioner. Det er langt hen ad vejen et resultat af, at de
menige politikere ikke er med til at designe processerne, og at de i øvrigt heller ikke altid reagerer og
gør modstand mod de rammer, der lægges ned over dem. Meget fastlagte rammer for processerne kan
give anledning til diskussion om, hvorvidt der overhovedet er interesse i input fra borgere eller andre
relevante aktører, eller om de interaktive processer i stedet fungerer som symbolske handlinger, som
giver borgerne indtryk af at blive hørt. Embedsværket spiller dermed ikke kun en vigtig rolle i forhold
til at designe og facilitere processerne. Hvordan embedsværket arbejder med inputtene, har stor
betydning for, hvilke politikere der formår at skabe sig indflydelse på processerne. Det er således ikke
kun politikernes opfattelse af, hvordan de skal håndtere deres repræsentative mandat, der har betydning
for, om det politiske lederskab styrkes i interaktive processer.
Der er således samlet set behov for, at politikere inddrages tidligere i tilrettelæggelse af interaktive
processer. Den tidlige inddragelse og tætte samarbejde med embedsværket kan bidrage til, at
politikerne tidligt tager stilling til, om de overhovedet har behov for en interaktiv proces i forhold til
den givne problemstilling, som de står overfor. Interaktive processer har således potentiale til at styrke
politikerne, men politikerne skal være indstillede på, at den type samspil med borgere og andre
relevante aktører kræver en stor indsats fra deres side.
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Dansk resume
Ph.d.-afhandlingen ”Politisk lederskab i interaktive processer - et studie af lokalpolitiske ledere i
danske kommuner” undersøger, hvordan interaktive processer påvirker styrken af det politiske
lederskab. Interaktiv styring vinder i stigende grad frem som et værktøj til at politikudvikle i den
vestlige verden. Interaktiv styring bygger på tanken om, at ingen aktører har alle ressourcer til
egenhændigt at løse samfundets komplekse udfordringer. Derfor inddrages borgere og andre relevante
aktører i politikudvikling for at kvalificere politiske beslutningsprocesser. Det giver nye betingelser for
politiske ledere, som må udøve deres repræsentative rolle i tæt samspil med andre aktører.
Den danske og internationale forskningslitteratur om interaktiv styring har beskæftiget sig en del med,
hvilken betydning disse interaktive processer har for borgere. Litteraturen har dog beskæftiget sig langt
mindre med, hvordan interaktive processer påvirker styrken af det politiske lederskab. Der er dog al
mulig grund til at fokusere på, hvordan politisk lederskab kan styrkes. Det skyldes, at litteraturen om
politisk lederskab peger på, at politiske ledere er udfordrede i forhold til at håndtere samfundets
komplekse problemstillinger. Afhandlingen belyser således forskningsspørgsmålet: Hvordan påvirker
interaktive processer styrken af det politiske lederskab? Formålet med afhandlingen er at tilbyde en
mere præcis forståelse af, hvad der skal til for at sikre, at politiske ledere får udbytte af deres deltagelse
i interaktive processer.
For at undersøge dette, kombinerer afhandlingen indsigter fra litteraturen om politisk lederskab,
repræsentationsteori samt interaktiv styring i en teoretisk ramme. Afhandlingen gennemføres som et
komparativt casestudie af Fredensborg, Holbæk og Hedensted Kommune, og metodisk bygger
afhandlingen på en kombination af kvalitative data i form af dokumenter, interviews og observationer
samt en kvantitativ social netværksanalyse.
Afhandlingen har tre overordnede empiriske konklusioner, som tilsammen bidrager til litteraturen
omkring politikeres rolle i interaktive processer.
Resultaterne i afhandlingen viser for det første, at der er et behov for formelle interaktive processer,
idet politiske ledere generelt ikke selv skaber mangfoldige netværk i forbindelse med udøvelsen af
deres politiske funktioner, som er med til at kvalificere deres beslutningsprocesser. Formelle interaktive
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processer kan således sikre en systematisk inddragelse af borgere og andre relevante aktører, der kan
bidrage til at skabe passende løsninger.
Resultaterne viser for det andet, at designet af interaktive processer har afgørende betydning for
styrken af det politiske lederskab. Designet af processerne skal dog ikke kun sikre, at politikere og
borgere får en fælles platform, hvorfra de kan udvikle politiske løsninger. Designet skal sikre, at
politikerne får autonomi til at handle og dermed sætte retning for udvikling af de politiske processer.
Resultaterne i afhandlingen viser for det tredje, at designet af interaktive processer ikke alene har
betydning for styrken af det politiske lederskab. Politikernes repræsentative rollehåndtering er ligeså
afgørende for, om det politiske lederskab styrkes. Det er således behov for en ny politikerrolle i
interaktive processer, hvor politiske ledere håndterer deres repræsentative rolle som dynamiske ledere.
Det vil sige, hvor de på den ene side lytter, lærer og bringer egne holdninger og ressourcer i spil, og på
den anden side værner om retten til at træffe beslutninger og sætte retning ved at kommunikere og
retfærdiggøre beslutninger overfor borgere og andre relevante aktører.
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Abstract
The Ph.D. dissertation "Political Leadership in Interactive Processes - A Study of Local Political
Leaders in Danish Municipalities" examines how interactive processes affect the strength of political
leadership. Interactive governance is increasingly emerging as a tool for policy development in the
Western world. Interactive governance is based on the idea that no actors have all the resources to selfsolve the complex challenges of society. Therefore, citizens and other relevant actors are involved in
policy development in order to qualify decision making processes. It provides new conditions for
political leaders who must exercise their representative role in close collaboration with citizens and
other relevant actors.
Danish and international research literature on interactive governance has so far been focusing on the
role of the citizens. The literature has paid less attention to how interactive processes affect the strength
of political leadership. There is however every reason to focus on how this can be strengthened as the
literature on political leadership shows that political leaders struggle to deal with complex issues of
society. The dissertation therefore focuses on the main research question: How do interactive processes
affect the strength of political leadership? The purpose is to offer a more accurate understanding of
what is needed to ensure that political leaders benefit from their participation in interactive processes.
To investigate this, the dissertation combines insights from the literature on political leadership,
representation theory and interactive governance in a theoretical framework. The dissertation is
conducted as a comparative case study of three Danish Municipalities: Fredensborg, Holbæk and
Hedensted. Methodically, the dissertation is based on a combination of qualitative data in the form of
documents, interviews and observations as well as a quantitative social network analysis.
The dissertation has three overall empirical conclusions which together contribute to the literature
about the role of politicians in interactive processes:
Firstly, the results in the dissertation show that formal interactive processes are necessary, as political
leaders generally do not themselves create diverse networks in the exercise of their political functions
that help to qualify their political decision-making processes. Formal interactive processes can
therefore ensure the systematic involvement of citizens and other relevant actors that help create
suitable solutions.
206

Secondly, the results show that the design of interactive processes is crucial to strengthen political
leadership. This design should not only ensure that politicians and citizens get a shared platform
wherefrom they can develop policy solutions, it must also ensure that politicians get autonomy to act
and set direction.
Thirdly, the results in the dissertation show that the design of interactive processes is not the only factor
affecting the strength of political leadership. Politicians’ handling of their representative role is also a
crucial factor in how their political leadership is being affected in interactive processes. There is
therefore a need for a new political role in interactive processes where politicians are handling their
representative role as dynamic leaders. That entails politicians listening, learning and bringing their
own resources into play in the dialogue with citizens, whilst holding on to their right to make decisions
and set direction by communication and justifying their actions.

207

Appendix
I: Oversigt over interviewpersoner i forhold til de respektive cases

INTERVIEW NR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

POSITION
HOLBÆK KOMMUNE
Udvalgsformand
Menig politiker
Udvalgsformand
Menig politiker
Embedsmand

INTERVIEWTEMA
Kollektiv trafik
Kollektiv trafik
Kollektiv trafik
Kollektiv trafik
Kollektiv trafik

Menig politiker
Planstrategien
Menig politiker
Planstrategien
Udvalgsformand
Planstrategien
Menig politiker
Planstrategien
Borgmester
Planstrategien
Embedsmand
Planstrategien
HEDENSTED KOMMUNE
Menig politiker
Planstrategien
Udvalgsformand
Planstrategien
Menig politiker
Planstrategien
Embedsmand
Planstrategien
Embedsmand
Planstrategien
Udvalgsformand
Temagruppe om flygtning
Udvalgsformand
Temagruppe om flygtning
Udvalgsformand
Temagruppe om flygtning
Borgmester
Temagruppe om flygtning
Embedsmand
Temagruppe om flygtning
FREDENSBORG KOMMUNE
Menig politiker
Planstrategien (1. runde)
Udvalgsformand
Planstrategien (1. runde)
Menig politiker
Planstrategien (1. runde)
Udvalgsformand
Planstrategien (1. runde)
Menig politiker
Planstrategien (1. runde)
Udvalgsformand
Planstrategien (2. runde)
Menig politiker
Planstrategien (2. runde)
Udvalgsformand
Planstrategien (2. runde)
Borgmester
Planstrategien (2. runde)

31
32
33

Embedsmand
Menig politiker
Udvalgsformand

Planstrategien (2. runde)
Planstrategien (2.runde)
Planstrategien (2.runde)

28
29
32
33
34

Menig politiker
Udvalgsformand
Menig politiker
Udvalgsformand
Embedsmand

BYBO
BYBO
BYBO
BYBO
BYBO

II: Oversigt over observationer
OBS.
NUMMER

PROCES

1
2
3
4

Kollektiv trafik
Kollektiv trafik
Kollektiv trafik
Kollektiv trafik

5
6
7

Planstrategi
Planstrategi
Planstrategi

8
9

Planstrategi
Planstrategi

10

Planstrategi

11

Planstrategi

12

Planstrategi

13
14

Planstrategi
Planstrategi

TITEL PÅ AKTIVITET
HOLBÆK KOMMUNE
Omstillingsgruppemøde
Omstillingsgruppemøde
Omstillingsgruppemøde
Omstillingsgruppemøde
Temamøde om planstrategi
Temamøde om planstrategi
Udvalgsbehandling af planstrategi:
Demokratieksperimentariet
Borgermøde på Mäkværket
Planstrategi på efterårsseminar for
byrådet
Udvalgsbehandling af planstrategi:
Voksenudvalget
HEDENSTED KOMMUNE
Diskussion af planstrategi på
byrådsmøde (punkt 41)
Udvalgsbehandling af planstrategi:
PKØ
Temamøde om planstrategi
Byrådsmøde om planstrategien

DATO

05.03.2015
07.04.2015
05.05.2015
01.06.2015
25.06.2015
09.09.2015
22.09.2015
08.10.2015
21.10.2015
21.10.2015

29.04.2015
07.09.2015
30.09.2015
25.11.2015
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15
16
17
18
19
20

25.03.2015
29.04.2015
24.06.2015
26.08.2015
28.10.2015
25.11.2015

29
30
31

1. Møde i temagruppen
2. Møde i temagruppen
3. Møde i temagruppen
4. Møde i temagruppen
5. Møde i temagruppen
Temamøde om integrationsindsatsen
i byrådsregi
Temagruppe om flygtninge
5. Møde i temagruppen
Temagruppe om flytgninge
Byrådsmøde med punkt om
integrationsindsatsen (punkt 151)
FREDENSBORG KOMMUNE
Planstrategi
Planlægningsmøde
Planstrategi
Bymøde i Fredensborg
Planstrategi
Bymøde i Humlebæk
Planstrategi
Bymøde i Nivå
Planstrategi
Bymøde i Kokkedal
Planstrategi
Budgetseminar med drøftelse om
planstrategi
Planstrategi
Byrådsmøde
Planstrategi
Byrådsmøde
Planstrategi
Byrådsmøde

32
33
34
35

Byrum og bolisocial indsats
Byrum og bolisocial indsats
Byrum og bolisocial indsats
Byrum og bolisocial indsats

16.09.2015
04.02.2016
08.02.2016
06.04.2016

21
22

23
24
25
26
27
28

Temagruppe om flygtninge
Temagruppe om flytgninge
Temagruppe om flytgninge
Temagruppe om flytgninge
Temagruppe om flygtninge
Temagruppe om flygtninge

Udvalgsmøde
Udvalgsmøde
Udvalgsmøde
Udvalgsmøde

25.11.2015
16.12.2015

30.03.2015
25.04.2015
09.05.2015
09.05.2015
30.05.2015
04.09.2015
14.09.2015
25.04.2015
29.04.2015

III: Spørgeskema om lokalpolitikeres netværksaktiviteter
Findes på næste side.
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SPØRGESKEMA OM LOKALPOLITIKERES NETVÆRK
Kære politiker
Tak fordi du vil deltage i spørgeskemaundersøgelsen, som behandles anonymt og fortroligt. Det er et vigtigt
bidrag til at skabe viden om, hvilke former for netværk, der understøtter beslutningsprocesserne i
kommunalbestyrelserne.
Spørgeskemaundersøgelsen indgår i et 3-årigt ph.d.-projekt om lokalpolitikerrollen. Projektet handler om,
hvordan rammevilkår, som fx mødeformer, netværk og tilrettelæggelse af politiske processer, understøtter
mulighederne for at udøve politisk lederskab.
Spørgeskemaet har til formål at undersøge den del af projektet, der vedrører lokalpolitikeres netværk. Det skal
anvendes til at kortlægge, hvem lokalpolitikerne finder det relevant at kommunikere med i forskellige situationer
relateret til arbejdet i kommunalbestyrelsen. Undersøgelsen søger således at skabe overblik over byrådets
kontaktflade.
Spørgeskemaet
Spørgeskemaet er inddelt i tre sektioner. I første del vil jeg bede dig om at besvare baggrundsspørgsmål om dig
selv som fx din uddannelsesbaggrund og dit tidsforbrug i kommunalbestyrelsen. I anden og tredje del spørges
der ind til, hvem du er i kontakt med i forbindelse med dit arbejde i kommunalbestyrelsen, som fx venner,
borgere, kollegaer, byrådsmedlemmer og embedsmænd.
For at gøre det muligt at kortlægge samspillet er det vigtigt, at du opgiver fulde navn på personerne, hvor I kender
hinanden fra, og hvad jeres relation er. Hvis du oplever ikke at kunne huske alle oplysninger eller ikke kender
svaret, så svar på så meget, som du kan. Med udgangspunkt i disse informationer laves en grafisk og matematisk
kortlægning, som den nedenfor, der viser, hvordan personer er kædet sammen i et netværk:

Besvarelserne er anonyme og behandles fortroligt. I analyserne vil alle navne blive udskiftet med et IDnummer, som kun kendes af undertegnede. Det betyder, at dit navn og navnene på de personer, som du
opgiver, ikke vil fremgå af offentlige analyser eller i det datasæt, som analyserne baseres på.
Stillingsbetegnelser, navne på arbejdspladser m.m. vil heller ikke fremgå af offentlige analyser, men vil i
stedet blive kategoriseret, så de ikke kan genkendes. Oplysningerne opbevares på et sikkert drev på Roskilde
Universitet, og papirbesvarelserne, hvor navnene fremgår, destrueres kort efter indsamling.
Igen – tak fordi du ville deltage i undersøgelsen. Det tager ca. 20 min. at besvare.
Venlig hilsen
Kristina Krüger Hansen
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SEKTION 1
I det følgende vil jeg bede dig om at besvare en række baggrundsspørgsmål.
Baggrundsspørgsmål:
1. Fulde navn: ___________________________________________________
2. Kommune: Fredensborg
3. Hvad er din alder? ______________________________________________ år
4. Hvor mange år har du været medlem af en kommunalbestyrelse?__________ år
5. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? (Sæt kun ét kryds)
Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole)
Gymnasium, HF eller studenterkursus
Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX)
Erhvervsfaglig uddannelse (fx snedker eller frisør)
Kort videregående uddannelse (fx datamatiker eller laborant)
Bachelor uddannelse
Lang videregående uddannelse
Andet___________________________________________________________________________
6. Hvor meget tid bruger du ca. i gennemsnit pr. uge på arbejdet i kommunalbestyrelsen?
_________________________ timer.
7. Udover ved formelle og planlagte aktiviteter i forbindelse med dit byrådsarbejde, hvor ofte kommunikerer
du så ca. med nedenstående aktører om lokalpolitik?
Aktører:
Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig
Kommunalbestyrelsesmedlemmer fra eget parti
Kommunalbestyrelsesmedlemmer fra øvrige partier
Borgmesteren
Udvalgsformænd
Personer fra egen partiforening
Kommunale embedsmænd
Andre kommunale medarbejdere
Bekendte
Repræsentanter fra civile foreninger
Repræsentanter fra virksomheder
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SEKTION 2:
De følgende spørgsmål handler om, hvordan du bliver opmærksom på problemstillinger i lokalsamfundet, og hvordan du arbejder med dem.
(Eksempler på problemstillinger kan være: bustider der ikke fungerer, ældre der er utilfredse med serviceniveauet på lokale plejehjem, eller
butikker der har svært ved at overleve i lokalsamfundet.)
8. Har du inden for de sidste tre måneder fået nogen skriftlige eller mundtlige henvendelser om problemstillinger i lokalsamfundet på
baggrund af din rolle i kommunalbestyrelsen?
Ja
Nej
HVIS ja – fortsæt til næste spørgsmål 9.
HVIS nej, fortsæt til spørgsmål 13.
9. Hvem modtog du henvendelsen/henvendelserne fra?
(Du må nævne op til 5, som du fandt mest væsentlige – Udfyld så meget som muligt)
Navn, efternavn
(Alle navne anonymiseres)

Hvor arbejder
personen?

Hvad er personens
stillingsbetegnelse?

Hvor kender I hinanden fra?
(Skriv navnet på stedet - Eks.
Juelsminde fodboldklub, Røde Kors,
Siemens, temaudvalg om klima,
Økonomiudvalget, forvaltningsenhed,
borgermøde etc.)

Primære relation (Fx kollega,
borger, ven, familiemedlem,
kommunalbestyrelsesmedlem,
virksomhedsejer etc.)

A:
B:
C:
D:
E:
10. Har du drøftet henvendelsen/henvendelserne med andre?
Ja
Nej
Kan ikke huske/ ved ikke

HVIS ja, fortsæt til næste spørgsmål (11). HVIS nej eller Kan ikke huske/ved ikke, fortsæt til spørgsmål 13.
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11. Hvem gik du til for at drøfte henvendelsen/henvendelserne?
(Du må nævne op til 5, som du fandt mest væsentlige – Udfyld så meget som muligt)
Navn, efternavn
(Alle navne
anonymiseres)

Hvor
arbejder
personen?

Hvad er personens Hvor kender I hinanden fra?
stillingsbetegnelse? (Skriv navnet på stedet - Eks. Juelsminde
fodboldklub, Røde Kors, Siemens,
temaudvalg om klima, Økonomiudvalget,
forvaltningsenhed, borgermøde etc.)

Primære relation (Fx kollega,
borger, ven, familiemedlem,
kommunalbestyrelsesmedlem,
virksomhedsejer etc.)

A:
B:
C:
D:
E:
I det følgende spørgsmål bedes du udfylde tabellen med tanke på de personer, som du lige har opgivet i spørgsmål 11 i samme
rækkefølge.
12. Indikér venligst i tabellen nedenfor, hvad du husker som det primære formål med at drøfte henvendelserne/henvendelsen med de
pågældende personer?
(Sæt ét kryds ud for det udsagn, der passer bedst)
Udsagn At få
mere
viden
Aktører
A
B
C
D
E

At afklare
min
holdning

At orientere
vedkommend
e

At sende
henvendelsen videre
til en person med
større kendskab til
emnet

At finde ud af om der
er opbakning til at tage
henvendelsen op i
byrådsregi

At finde ud af om der er
mulighed for at samarbejde
om en løsning af problemet

Andet
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SEKTION 3:
Følgende spørgsmål handler om, hvem du taler med, når du søger at få indflydelse på forskellige dele af beslutningsprocessen.

Dagsordensætning
13. Hvis du tænker tilbage på sidste gang, du ville sætte et punkt på dagsordenen i et udvalg, hvem gik du så til for at få det til at ske?
(Du må nævne op til 5, som du fandt mest væsentlige – Udfyld så meget som muligt)
Navn, efternavn
Hvor arbejder
Hvad er personens
Hvor kender I hinanden fra?
Primære relation (Fx kollega,
personen?
stillingsbetegnelse? (Skriv navnet på stedet - Eks. Juelsminde fodboldklub,
borger, ven, familiemedlem,
(Alle navne
Røde Kors, Siemens, temaudvalg om klima,
kommunalbestyrelsesmedlem,
anonymiseres)
Økonomiudvalget, forvaltningsenhed, borgermøde etc.)
virksomhedsejer etc.)
A:
B:
C:
D:
E:
Jeg har ikke haft behov for at sætte et punkt på dagsordenen i noget udvalg:___

Idéudvikling
14. Hvis du tænker tilbage på sidste gang, hvor du ville udvikle et løsningsforslag på et politisk problem, hvem talte du så med i den
forbindelse?
(Du må nævne op til 5, som du fandt mest væsentlige – Udfyld så meget som muligt)
Navn, efternavn
Hvor arbejder Hvad er personens
Hvor kender I hinanden fra?
Primære relation (Fx kollega,
personen?
stillingsbetegnelse? (Skriv navnet på stedet - Eks. Juelsminde fodboldklub,
borger, ven, familiemedlem,
(Alle navne
Røde Kors, Siemens, temaudvalg om klima,
kommunalbestyrelsesmedlem,
anonymiseres)
Økonomiudvalget, forvaltningsenhed, borgermøde etc.) virksomhedsejer etc.)
A:
B:
C:
D:
E:
Jeg har ikke haft behov at tale om udvikling af løsningsforslag ___ Fortsæt da til spørgsmål 16
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I det følgende spørgsmål bedes du udfylde tabellen med tanke på de personer, som du lige har opgivet i spørgsmål 14 i samme rækkefølge.
15. Indikér venligst i tabellen nedenfor, hvad du husker som det primære formål med at tale med de pågældende personer?
(Sæt ét kryds ud for det udsagn, der passer bedst)
At få mere viden, der
At få indsigt i, hvilke
At finde ud af, om der var
At få afstemt partilinjen
Udsagn At få afklaret
min holdning til
kunne bidrage til
udfordringer der kan være opbakning til
i forhold til
løsningsforslaget udvikling af
forbundet med at realisere løsningsforslaget i
løsningsforslaget
løsningsforslaget
løsningsforslaget
kommunalbestyrelsen
Aktører
A:
B:
C:
D:
E:

Andet

Indflydelse
16. Hvis du tænker tilbage på sidste gang, hvor du ville sikre dig, at et forslag blev gennemført på et forestående
kommunalbestyrelsesmøde, hvem gik du så til op til mødet?
(Du må nævne op til 5, som du fandt mest væsentlige – Udfyld så meget som muligt)
Navn, efternavn
Hvor arbejder
Hvad er personens
Hvor kender I hinanden fra?
personen?
stillingsbetegnelse? (Eks. Juelsminde fodboldklub, Røde Kors,
(Alle navne
Siemens, temaudvalg om klima,
anonymiseres)
Økonomiudvalget, forvaltningsenhed,
borgermøde etc.)
A:
B:
C:
D:
E:

Primære relation
(Fx kollega, borger, ven,
familiemedlem,
kommunalbestyrelsesmedlem,
virksomhedsejer etc.)

Ved ikke ___ (Spring da til spørgsmål 19)
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I det følgende spørgsmål bedes du udfylde tabellen med tanke på de personer, som du lige har opgivet i spørgsmål 16 i samme rækkefølge.
17. Indikér venligst i tabellen nedenfor, hvad det primære formål var med at tale med de pågældende personer?
(Sæt ét kryds ud for det udsagn, der passer bedst)
At skabe en alliance
At finde ud af om der var
At afstemme
Udsagn At overbevise
vedkommende om at med en person med
opbakning til forslaget i
partilinjen i forhold til
stemme for forslaget gennemslagskraft i
kommunalbestyrelsen
forslaget
byrådet
Aktører
A
B
C
D
E

At have en åben
diskussion om
forslaget

Andet

Det følgende spørgsmål handler fortsat om de pågældende personer, som du har omtalt i spørgsmål 16 og 17.
18. Sæt et kryds i boksen, hvis du vil vurdere, at de pågældende personer vil tale med hinanden om lokalpolitik, selvom du ikke er til
stede.
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E

□
□
□
□

□
□
□

□
□

□

19. Afsluttende kommentarer:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
AFSLUTNING
Tak fordi du tog dig tid til at besvare spørgeskemaet.
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