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Abstract	
	
In	this	thesis,	I	will	investigate	what	possibilities,	limitations	and	dilemmas	co-production	

holds,	when	attempting	to	fulfil	its	own	objectives:	effective	results	and	democratic	results.		

The	analytical	framework	consists	of	broad	theories	about	participatory	democracy	to	place	

co-production	in	a	conceptual	landscape.	I	use	newer	sociological	critical	and	systemic	theory	

about	dilemmas	concerning	division	of	labor	and	inequality	in	participatory	democratic	

practices	and	transfer	these	to	co-production.	This	is	justified	by	the	assumption,	that	these	

same	dilemmas	can	be	found	in	co-production,	which	is	a	newer	and	more	involving	version	

of	participatory	democratic	practices.	From	different	sociological	contributions	I	identify	this	

thesis’	main	dilemma:	participatory	democracy	and	co-production	can	achieve	effectivity	

through	the	involvement	of	experts	and	their	knowledge.	However,	this	comes	at	a	cost:	less	

democratic	results,	because	citizens	do	not	have	the	relevant	knowledge	within	a	specific	field	

to	deliberate	with	experts	and	are	thus	excluded.	On	the	other	hand,	democratic	results	can	be	

obtained	through	broad	inclusion	of	citizens,	but	this	keeps	the	technical	level	of	deliberation	

to	a	low	level,	and	the	degree	of	efficiency	declines.		

To	conceptualize	how	these	limitations	and	dilemmas	can	be	mitigated,	I	turn	to	facilitation-

theory	to	illuminate	how	these	conditions	of	co-production	processes	limit	respectively	

permit	co-production	processes	to	fulfil	its	own	objectives.		

The	thesis’s	empirical	examples	are	Political	Laboratories	conducted	by	the	Danish	political	

party	The	Alternative.	Here	I	investigate	how	the	co-production	of	politics	between	

representatives	from	the	party	and	citizens	is	carried	out	when	it	attempts	to	obtain	it’s	two	

goals	or	results:	both	effective	results;	useful	political	proposals,	and	democratic	results,	

which	refers	to	public	value,	such	as	empowerment,	citizenship,	participation	and	social	

capital.		

I	do	so	by	triangulating	different	qualitative	research	methods:	expert	interviews,	participant	

observation	at	four	different	Political	Laboratories	and	four	semi-structured	research	

interviews	with	participants	from	these	Political	Laboratories.		

My	analysis	shows,	that	the	above-mentioned	dilemma	or	tension	between	effectivity	and	

democracy	can	exist	in	co-production	processes.	Although,	the	main	reasons	for	these	
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processes	failures	in	obtaining	its	own	goals,	are	social	and	strategic	inequality	alongside	

unsuitable	facilitation.	I	highlight	how	facilitation	strategies,	such	as	neutral	facilitation,	

balancing	of	expectations	and	openness	about	the	degree	to	which	citizens	can	actually	

influence	on	the	decision	making	can	enhance	both	effectiveness	and	democracy.	These	two	

elements	can	reinforce	each	other	rather	than	share	an	antagonistic	relationship.		

These	results	conclude	the	need	for	further	discussion.	I	argue	that	the	new	knowledge	I	have	

created	about	co-production	shows	that	the	existing	research	about	dilemmas	in	participatory	

democratic	practices	ought	to	focus	on	how	the	conditions	shape	the	process	and	results	of	

co-production.	Sociology	must	integrate	a	macro-structural	theoretical	framework	of	co-

production	with	micro	or	interactionist	knowledge	about	how	a	deeper	facilitation	of	co-

production	can	contribute	to	the	fulfillment	of	its	goals.	This	would	also	illuminate	the	

important	point	that	co-production	is	a	challenging	task	and	not	an	easy	fix	to	complex	

societal	challenges,	and	that	the	core	challenges	to	the	concept	are	inequality	and	facilitation	

rather	than	citizens	lack	of	knowledge.	Practitioners	of	co-production	must	gain	the	necessary	

competencies,	if	the	potential	of	the	growing	participation	in	society	is	not	to	be	lost.		
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1	

Indledning	
	

Samskabelse	er	blevet	et	populært	koncept	i	både	det	offentlige	og	det	politiske	liv,	ligesom	

også	erhvervslivet	og	den	frivillige	sektor	gør	brug	af	begrebet.	Følgende	er	eksempler	på	

samskabelse	i	forskellige	sektorer:		

	

• En	kommune,	der	igangsætter	samskabelsesprocesser	med	aktører	i	civilsamfundet,	

om	at	finde	måder	at	bidrage	til	bedre	ældrepleje	(Fredensborg	kommune).	

• Et	politisk	parti,	der	aktivt	bruger	samskabelsesmetoder	til	at	give	input	til	partiets	

politik	og	til	at	skabe	politisk	dialog	(Alternativet).	

• En	finansiel	virksomhed,	der	ved	samskabelse	afdækker	lokalsamfundets	behov	for	

finansiel	rådgivning	og	træner	lokalsamfundsborgere	til	at	rådgive	medborgere	

(Danske	Bank,	Roskilde).	

• Frivillige,	der	går	sammen	med	myndigheder	om	at	aktivere	og	integrere	flygtninge	

(Trampolinhuset).	

	

Det	lyder	både	besnærende	og	simpelt.	Besnærende,	fordi	det	lægger	op	til	at	skabe	løsninger,	

der	er	relevante	for	dem,	der	skaber	noget	sammen,	i	modsætning	til	at	alene	magthavere	har	

definitionsretten.	Simpelt,	fordi	det	lægger	op	til	at	bringe	deltagere	sammen	og	skabe	dialog,	

demokrati	og	engagement	i	det	politiske	og	frivillige	liv.	Derfor	har	begrebet	også	et	vist	naivt	

præg,	fordi	det	ikke	af	sig	selv	opløser	magtforhold,	interessekonflikter	og	ulighed	i	deltagelse.	

Det	garanterer	heller	ikke	at	deltagerne	faktisk	finder	brugbare	løsninger.		

	

Jeg	finder	det	interessant	at	undersøge	hvad	der	egentlig	hæmmer	og	fremmer	samskabelse	i	

et	sociologisk	perspektiv,	for	dermed	at	afdække	begrebets	rækkevidde	og	dets	betingelser	

for	at	”virke”	og	dets	faldgruber.		
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Samskabelse	er	en	betegnelse	for	processer,	hvor	mennesker	arbejder	sammen	om	at	skabe	et	

resultat.	Der	ses	en	bevægelse	væk	fra,	at	services,	produkter	og	politik	udvikles	af	

fagprofessionelle	og	eksperter	til	brugere	og	borgere	hen	imod	en	stigende	involvering	af	og	

samarbejde	med	borgere	og	andre	aktører,	der	tidligere	har	været	passive	aftagere	af	disse	

produkter	eller	services.		

Hvad	sker	der,	når	forskellige	mennesker	og	organisationer	samskaber?	Hvilke	muligheder	

rummer	konceptet,	og	hvori	består	begrænsningerne	og	dilemmaerne?		

Det	er	disse	spørgsmål,	som	jeg	i	dette	speciale	undersøger	ved	hjælp	af	forskellige	kvalitative	

tilgange	til	et	aktuelt	empirisk	eksempel	på	samskabelse:	Politiske	Laboratorier	i	det	politiske	

parti	Alternativet.	Her	mødes	arrangører,	facilitatorer,	eksperter	og	deltagere	og	skaber	i	

fællesskab	forslag	til	partiets	politik.		

Involvering	af	brugere	og	borgere	er	ikke	et	nyt	fænomen,	men	i	de	senere	år	har	

involverende	demokratiske	praksisser	fået	et	comeback,	og	den	stigende	tendens	til	

involvering	af	borgere	og	herunder	samskabelse	forklares	med,	at	borgere	og	forbrugere	

stiller	større	krav	til	den	offentlige	sektor	og	produkter,	ligesom	det	senmoderne	samfund	er	i	

hastig	forandring,	og	nye	og	komplekse	problemstillinger	kalder	på	tillid	og	samarbejde	

mellem	borgere,	det	offentlige	og	andre	sociale	aktører,	samt	en	optimal	udnyttelse	af	

menneskers	viden	i	udvikling	og	styring	af	samfundet.		

Det	politiske	parti	Alternativet	er	i	dansk	kontekst	ambitiøse	i	forhold	til	samskabelse,	og	

under	deres	slogan	”Flere	ved	mere”	afholder	de	Politiske	Laboratorier	(POLA),	hvor	formålet	

både	er	at	inddrage	borgere	i	at	udvikle	konkrete	politiske	forslag	af	høj	kvalitet,	og	samtidigt	

fremme	dialog	mellem	borgere	og	skabe	involvering.	Derfor	undersøger	jeg	netop	dette	

fænomen	som	et	eksempel	på	samskabelse.	

Dette	leder	frem	til	specialets	problemformulering.		
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1.2	Problemformulering	

	

Hvilke	muligheder,	begrænsninger	og	dilemmaer	rummer	samskabelse,	i	forhold	til	at	kunne	

indfri	de	mål,	der	sættes?		

For	at	besvare	problemformuleringen	har	jeg	opstillet	følgende	underspørgsmål:	

• Hvordan	gennemføres	Politiske	Laboratorier,	så	de	lægger	op	til,	at	processen	opfylder	

målet	om	at	skabe	et	brugbart	politisk	produkt	af	høj	kvalitet?	Dette	er	et	mål	om	at	

opnå	effektivitet.		

• Hvordan	gennemføres	Politiske	Laboratorier,	så	de	lægger	op	til	at	styrke	dialog	og	

involvering	hos	deltagerne?	Dette	er	et	mål	om	at	opnå	demokratiske	resultater.		

• Hvilken	relation	er	der	imellem	at	opnå	effektive	resultater	og	demokratiske	

resultater,	i	de	Politiske	Laboratorier?	

Jeg	undersøger	hvordan	processerne	gennemføres,	så	de	lægger	op	til	at	opnå	målene	om	

effektivitet	og	demokrati	og	dermed	laver	jeg	ikke	en	evaluering	af,	hvorvidt	POLA’erne	

faktisk	opnår	deres	egne	mål.	I	specialets	teorikapitel	definerer	jeg,	hvordan	jeg	forstår	

effektivitet	og	demokrati	både	teoretisk	og	empirisk,	så	det	bliver	klart,	hvorledes	jeg	kan	

vurdere,	om	disse	mål	blev	søgt	opnået	i	processerne.	I	denne	sammenhæng	vil	jeg	kvalitativt	

vurdere,	i	hvilken	grad	målene	er	blevet	opnået.	
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1.3	Specialets	opbygning	
	
I	kapitel	2	sætter	jeg	samskabelse	i	en	samfundsmæssig	og	historisk	kontekst,	og	jeg	

gennemgår	eksisterende	forskning	på	området.	Jeg	klargør,	hvilken	forskning	jeg	anvender	

som	specialets	teoretiske	ramme,	og	jeg	argumenterer	for	hvilken	definition	af	samskabelse,	

jeg	anvender.		

I	kapitel	3	præsenterer	jeg	specialets	videnskabsteoretiske	tilgang	og	sætter	denne	i	relation	

til	den	anvendte	sociologiske	teori.		

I	kapitel	4	diskuterer	jeg	specialets	metodiske	design,	empiriske	materiale	og	analysestrategi,	

samt	hvordan	jeg	sikrer	kvalitet	i	undersøgelsen.		

I	kapitel	5	analyserer	jeg	det	empiriske	materiale,	med	henblik	på	at	besvare	

problemformuleringen.		

I	kapitel	6	diskuterer	jeg	relevante	empiriske	fund	og	de	teoretiske	implikationer	af	disse,	og	

reflekterer	over	kvaliteten	af	den	kvalitative	undersøgelse	og	specialets	vidensbidrag.			

I	kapitel	7	konkluderer	jeg	på	baggrund	af	undersøgelsens	resultater.		
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2	
Specialets	teoretiske	ramme	
	
I	dette	kapitel	redegør	jeg	for	den	sociologiske	makroteoretiske	og	samfundsmæssige	

kontekst,	specialets	problematik	indskriver	sig	i.	Jeg	præsenterer	løbende	i	kapitlet,	i	et	

forskningsreview,	eksisterede	viden	om	inddragende	demokratiformer	og	samskabelse,	og	jeg	

argumenterer	for	den	anvendte	definition	af	samskabelse	i	dette	speciale.	Jeg	til-	og	fravælger	

teoretiske	og	metodiske	tilgange	til	emnet,	i	forhold	til	specialets	fokus,	som	er	dilemmaer	i	

disse	praksisser,	der	både	rummer	muligheder	og	begrænsninger.	Disse	dilemmaer	

identificeres	og	kvalificeres	igennem	den	relevante	teori.	I	næste	kapitel	viser	jeg	hvorfor	og	

hvordan	den	sociologiske	teori	kan	anvendes	i	samspil	med	specialets	videnskabsteoretiske	

tilgang,	socialkonstruktivisme.			

	

2.1	Et	samfund	i	hastig	forandring	
	
Fænomenet	samskabelse	skal	ses	i	relation	til	det	nuværende	senmoderne	samfund,	som	

grundlæggende	er	præget	af	foranderlighed	og	usikkerhed.	Sociologerne	Ulrich	Beck,	

Zygmunt	Bauman	og	Anthony	Giddens	tematiserer	alle	forandringerne	i	samfundet,	når	det	

udvikler	sig	fra	det	klassisk	moderne	samfund	til	det	senmoderne.	De	deler	opfattelsen	af,	at	

samfundet	befinder	sig	i	en	horisont	af	det	moderne,	således	at	der	endnu	ikke	er	tale	om	et	

postmoderne	samfund,	men	en	tid,	hvor	tendenser	fra	det	moderne	samfund	ændres	og	

radikaliseres.	Bauman	(2000:	83)	kalder	denne	tid	for	flydende	modernitet,	og	mener	med	

dette	en	verden,	der	konstant	er	under	forandring,	hvor	fænomener	og	tilstande	ikke	kan	

opretholde	sin	form	ret	længe	af	gangen.	Beck	(1997:	10f)	fokuserer	på	de	risici,	der	

karakteriserer	livet	for	menneskene	i	det	senmoderne	samfund,	og	hvordan	mennesker	

frisættes	fra	traditioner	og	mønstre,	og	i	højere	grad	skal	være	ansvarlige	for	at	skabe	det	liv,	

de	ønsker.	Giddens	(2004:	32f)	mener,	at	det	senmoderne	samfund	er	præget	af	en	høj	grad	af	
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refleksivitet,	som	gør,	at	alle	aspekter	af	individets	liv,	eksempelvis	uddannelse,	livsstil	og	

familie,	er	til	konstant	revision,	på	baggrund	af	ny	information	og	viden.	Fælles	for	disse	

senmoderne	teoretikere	er	beskrivelsen	af	en	flydende	og	refleksiv	tilværelse,	hvor	

samfundet	forandrer	sig	konstant	og	i	højt	tempo,	og	hvor	det	er	op	til	individet	selv	at	skabe	

mening	og	strukturere	sit	eget	liv,	frem	for	det	moderne	samfunds	tilværelse,	der	i	højere	

grad	var	bundet	af	forudsigelighed,	traditioner	og	mønstre.		

Denne	samfundsdiagnose	stemmer	overens	med	de	forandringer,	vi	ser	i	verden	i	dag.	Kendte	

sociale	og	politiske	strukturer	ændres,	der	ses	folkevandringer	og	flygtningestrømme	der	

udfordrer	den	måde,	vi	ser	verden	på,	og	både	Brexit	og	Donald	Trumps	sejr	i	det	

amerikanske	valg	vidner	om	nye	reaktioner	på	en	verden	i	hastig	forandring.	Der	

argumenteres	også	for,	at	disse	forandringer	og	den	stigende	ulighed	i	vestlige	lande	varsler	

forår	i	Europas	demokratier,	gennem	en	lyst	hos	borgerne	til	at	involvere	sig	i	deres	samfund	

(Heitmann	11/12	–	2016).	Også	den	danske	velfærdsstat	er	under	pres	og	forandring.	Hvor	

meget	velfærd	har	vi	råd	til?	Hvem	skal	producere	og	hvem	skal	modtage	hvilke	services?		

Dette	er	relevant	for	specialet,	fordi	samskabelse	ses	som	en	måde	at	håndtere	disse	

forandringer	på;	som	løsning	på	nye	og	komplekse	problemer	i	en	verden	i	konstant	

forandring;	og	fordi	samskabelse	er	muligt	på	baggrund	af	denne	verden.	Noget	så	

grundlæggende	som	produktion	af	velfærd,	services	og	produkter	forandres,	når	det	i	stedet	

skabes	i	samarbejde	mellem	mennesker	i	forskellige	sfærer	af	samfundet,	frem	for	kun	af	

politikere	og	eksperter.		

Komplementerende	til	denne	sociologiske	samtidsdiagnose	er	et	dilemma,	der	opridses	i	

bogen	”Democratizing	Inequalities:	Dilemmas	of	the	New	Public	Participation”	(Lee,	McQuarrie	

og	Walker	(red.)	2015):	Mennesker	er	både	mere	alene	og	mere	forbundne	end	nogensinde	

før.	På	den	ene	side	karakteriserer	Robert	Putnams	”Bowling	Alone”	(2000)	menneskers	liv	i	

forhold	til	et	fald	i	kollektivt	organiseret	social	aktivitet,	mens	vi	på	den	anden	side	ser	en	

eksplosion	af	nye	former	for	og	mulighed	for	deltagelse,	både	i	det	nære	demokrati	som	

arbejdspladser	og	civilsamfund,	igennem	internettet	og	som	forbrugere	af	produkter	

(Calhoun	2016:	ix).	Denne	samme	tendens	til	øget	eksklusion,	marginalisering	og	ulighed,	og	

nye	deltagelsesformer	både	i	den	offentlige	sektor	og	i	civilsamfundet,	ses	også	i	Danmark	(De	

Jongh	og	Tortzen	2014:	213f).	Francesca	Polletta	beskriver	samme	tendens,	hvor	mange,	især	
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unge,	på	den	ene	side	oplever	at	føle	sig	ekskluderet	og	økonomisk	marginaliseret,	men	at	

muligheder	for	deltagelse,	især	igennem	internettet,	udbredes	som	aldrig	før	(Poletta	2014:	

84).	Der	er	to	modstridende	samfundsmæssige	tendenser	tilstede	på	samme	tid,	der	stemmer	

overens	med	den	klassisk	sociologiske	beskrivelse	af	senmoderniteten:	Mennesker	løsrives	

fra	kendte	strukturer	samtidigt	med,	at	muligheden	for	at	påvirke	sit	eget	liv	og	samfundet	

vokser.	Den	samfundsmæssige	tendens,	der	er	central	for	dette	speciale,	er	den	stigende	

involvering.	Dog	er	det	ikke	uinteressant,	at	dette	foregår	i	samfund,	der	til	stadighed	

individualiserer	og	ekskluderer	borgere.		

	

2.2	Centrale	koncepter:	Deltagende	demokrati,	deliberation	og	
deliberativt	demokrati	
	
At	involvere	borgere	i	at	træffe	beslutninger	er	ikke	et	nyt	fænomen,	og	samskabelse	har	sin	

baggrund	i	praksisser,	hvor	borgere	involveres	i	demokratisk	beslutningstagen.	Teorier	om	

forskellige	demokratiformer	er	et	selvstændigt	og	omfattende	område	inden	for	politologi	og	

sociologi,	som	jeg	tematiserer	gennem	tre	centrale	begreber	inden	for	denne	faglige	

diskussion.	Disse	er	relevante	for	at	forstå	samskabelse:	deltagende	demokrati,	deliberation	og	

deliberativt	demokrati.		

Deltagende	demokrati	er	en	samlet	beskrivelse	for	processer	hvor	man	bruger	teknikker,	der	

muliggør	menneskers	engagement	i	politisk	beslutningstagen.	To	elementer	er	afgørende:		

• Beslutningstagningen	bliver	decentraliseret,	så	beslutningsautoriteten	kommer	

nærmere	de	mennesker,	beslutningen	påvirker.		

• Borgere	involveres	direkte	i	at	træffe	beslutninger	(Cook	og	Morgan	1971:	4f).		

Formålet	med	deltagende	demokrati	er	ikke,	at	alle	beslutninger	laves	af	folket	(direkte	

demokrati),	men	at	sikre,	at	direkte	konsultation	med	folket	sker	ofte	og	konsekvent.	Folket	

skal	ikke	blot	vælge	deres	ønskede	repræsentanter	(repræsentativt	demokrati),	men	have	

direkte	indflydelse	på	de	love	og	politikker,	der	udarbejdes	(Fishkin	2016:	76).		

Deliberation	forstås	ifølge	James	S.	Fishkin	som	en	”ansigt-til-ansigt	diskussion,	hvor	deltagere	

samvittighedsfuldt	fremfører	og	svarer	på	konkurrerende	argumenter	for	at	lande	på	

velovervejede	vurderinger	om	løsninger	på	offentlige	problemer”	(Fishkin	2016:17).	
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Deliberation	er	en	samtalebaseret	tilgang	til	politisk	konflikt	og	problemløsning,	hvorigennem	

deltagere	argumenterer,	udtrykker	sig	og	overtaler	hinanden.	I	et	velfungerende	deliberativt	

system	erstatter	overtalelse	igennem	gode	argumenter	magtbrug	og	eventuel	undertrykkelse	

(Mansbridge	et.	al.	2016:	4f).		

Deliberativt	demokrati	som	en	konkret	demokratisk	model	er	kendetegnet	ved,	at	en	gruppe	

borgere,	repræsentativt	udvalgt,	mødes	og	delibererer	over	et	emne	af	relevans	(Fishkin	

2016:	80).	Gruppen	af	borgere	fungerer	som	en	mini-udgave	af	den	brede	befolkning.	

Deliberativt	demokrati	nævnes	her,	da	involverende	demokrati	ofte	antager	denne	form,	og	

da	dette	adskiller	sig	fra	andre	former	ved	at	være	repræsentativt,	som	deltagende	demokrati	

ikke	nødvendigvis	er.	Fishkin	(2016:	54)	kalder	en	sådan	forsamling	for	et	mikrokosmos,	Gary	

Fine	(2004)	en	tiny	pubic	mens	Mark	Warrens	kalder	dette	for	en	mini	public.	Dette	er	

deliberative	fora,	hvor	typisk	20-500	repræsentativt	udvalgte	borgere	diskuterer	et	emne	og	

skaber	velovervejede	vurderinger	(Mackenzie	og	Warren	2016:	95).		

I	Danmark	er	Fonden	Teknologirådet	eksempelgivende	i	forhold	til	inddragende	

demokratiske	praksisser,	og	konsensuskonferencer	er	et	eksempel	på	deliberativt	demokrati.	

Her	skal	et	borgerpanel	repræsentere	offentligheden	i	forhold	til	at	tage	stilling	til	indførelsen	

af	nye	teknologier	eller	håndtering	af	udfordringer	i	samfundet,	som	fx	prioritering	af	

Danmarks	areal.	Borgerpanelet	består	af	en	nogenlunde	repræsentativt	udvalgt	gruppe	

borgere	med	hensyn	til	alder,	køn,	uddannelse	og	beskæftigelse.	På	baggrund	af	”deres	

almindelige	undren	og	nysgerrighed”	formulerer	borgerpanelet	en	række	spørgsmål,	som	

relevante	eksperter	skal	svare	på	igennem	oplæg,	som	borgerne	kan	spørge	yderligere	ind	til.	

Således	får	borgerne	information	om	både	økonomiske,	biologiske,	juridiske,	

samfundsmæssige	og	etiske	sider	af	emnet.	Dernæst	udarbejder	panelet,	uden	eksperterne,	et	

slutdokument,	der	indeholder	overvejelser	og	anbefalinger	i	forhold	til	det	givne	emne.	

Resultaterne	af	disse	konferencer	har	været,	at	der	i	offentligheden	er	opstået	en	debat	om	

teknologi	og	dens	konsekvenser,	så	politikerne	har	en	tydeligere	pejling	i	forhold	til	

holdningen	i	befolkningen	(Fonden	Teknologirådet.	Konsensuskonferencer.).	Forskning	viser,	

at	sådanne	deliberative	fora	giver	deltagerne	mulighed	for	at	udvikle	gennemtænkte	og	

velfunderede	vurderinger,	der	kan	give	den	offentlige	mening	en	fast	form	og	som	kan	

supplere	eksperters	vurderinger	(Mackenzie	og	Warren	2016:	95).		
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Deliberativt	demokrati	kan	placeres	som	en	underkategori	til	deltagende	demokrati,	da	det	er	

én	måde	at	inddrage	borgere.	Deltagende	demokrati	refererer	i	det	følgende	til	praksisser,	der	

på	forskellige	måder	søger	at	inddrage	borgere.	Samskabelse	er	en	anden	form	for	deltagende	

demokrati.		

Figur	1	giver	et	overblik	over	det	konceptuelle	landskab	og	viser,	hvordan	både	deliberativt	

demokrati	og	samskabelse	er	eksempler	på	deltagende	demokratiske	praksisser,	og	at	

deliberation	er	en	metode,	der	kan	anvendes	i	disse:	

	

Figur	1:	Deltagende	demokratiske	praksisser.	Egen	tilvirkning.		

Det	empiriske	eksempel	på	samskabelse	i	dette	speciale	er	en	form	for	inddragende	

demokrati,	hvor	deltagerne	delibererer	–	men	der	er	ikke	tale	om	deliberativt	demokrati,	da	

deltagerne	ikke	er	en	repræsentativt	udvalgt	minipublic.	Tværtimod	er	deltagere	i	Politiske	

Laboratorier	de,	som	selv	vælger	at	deltage.		
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2.3	Den	historiske	udvikling	af	deltagende	demokrati	
	
Jeg	vil	præsentere	et	kort	historisk	oprids	af	udviklingen	af	deltagende	demokratiske	former.	

Baggrundsfortællingen	er	afgørende,	fordi	specialets	hovedemne,	samskabelse,	kan	

klassificeres	som	en	videreudvikling	af	de	klassiske	involverende	demokratiformer	–	en	del	af,	

hvad	der	i	litteraturen	beskrives	som	et	comeback	til	deltagende	demokratiformer	(Poletta	

2014:	80).	

Historisk	har	entusiasmen	for	deltagende	demokrati	været	svingende	(Poletta	2014:	89).	Som	

forløber	til	ungdomsoprøret	i	1960’erne	skrev	C.	Wright	Mills	et	vigtigt	sociologisk	bidrag,	

bogen	”The	Power	Elite”	(1956),	hvori	han	argumenterede	for,	at	eliten	varetog	personlige	

interesser	og	gjorde	almindelige	borgere	magtesløse	i	et	angiveligt	demokratisk	system.	

Bogen	eksemplificerer	en	generel	tænkning	i	den	tid:	en	afvisning	af	idéen	om,	at	bureaukrati	

og	ekspertise	kunne	forenes	med	demokratiske	idealer	om	involvering	af	borgere.	Dette	

spredte	sig	fra	intellektuelle	venstreorienterede	kredse	til	en	bredere	bevægelse,	der	blev	en	

del	af	1968-oprøret,	som	netop	var	et	opgør	med	autoritet	og	hierarki,	og	et	ønske	om	et	mere	

inddragende	og	demokratisk	system	(Walker	et.	al.	2016:	11).	I	slutningen	af	1960’erne	var	

konsensusbaseret	beslutningstagning	og	flad	struktur	populært	hos	interessegrupper	og	i	

civilsamfundet,	fx	i	kvindebevægelsen	(Poletta	2014:	81).	Massen	blev	ikke	længere	set	som	

en	gruppe	manipulerbare	mennesker	i	deres	følelsers	vold,	men	som	empowerede	

interessenter,	som	havde	ret	til	og	mulighed	for	at	være	med	til	at	tage	beslutninger	om	deres	

eget	liv,	og	deltage	i	styringen	af	samfundet	(Walker	et.	al.	2016:	12).		

Bevægelsen	blev	kritiseret	for	at	være	antidemokratisk	på	grund	af	den	somme	tider	

ustrukturerede	og	aktivistiske	form,	og	især	er	kritikken	om	ulighed	central.	Har	alle	borgere	

samme	mulighed	for	at	deltage	i	disse	demokratiske	processer	–	og	er	resultaterne	af	

processerne	lighedsskabende?	Dette	spørgsmål	har	sociologer	i	nyere	tid	også	sat	på	

dagsordenen,	hvilket	udfoldes	nærmere	senere	i	kapitlet.		

Igennem	1980’erne	og	1990’erne	blev	kritikken	af	deltagende	demokratiformer	delvist	

accepteret	og	indarbejdet,	og	nye	hybride	former	opstod:	uformel	og	horisontal	organisering	

blev	kombineret	med	bureaukrati	og	struktur	(Poletta	2014:	82).		
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2.4	Comeback	til	inddragende	demokratiformer		
	
Der	ses	en	stigning	i	deltagende	praksisser	i	demokratiske	samfund.	Poletta	(2014:	80)	

benævner	dette	som	et	”stunning	comeback”	mens	Craig	Calhoun	(2016:	ix)	identificerer	en	

”ideology	of	participation”.		

I	dag	er	der	i	demokratiske	samfund	generelt	konsensus	om,	at	borgeres	deltagelse	skaber	

sundere	samfund	og	bedre	politik	(Walker	et.	al.	2016:	9).	Dette	er	dog	ikke	den	eneste	

forklaring	på	deltagelsens	comeback.	Der	nævnes	i	litteraturen	adskillige	samfundsmæssige	

og	teknologiske	makrotendenser,	der	i	dag	påvirker	den	stigende	grad	af	deltagelse.	I	dansk	

perspektiv	er	især	centrale	udfordringer	i	den	offentlige	sektor	medvirkende	årsager	til	øget	

involvering.	Hvad	stiller	vi	op	med	den	store	generation	af	ældre?	Hvordan	kan	nytilkomne	

flygtninge	og	indvandrere	bedst	integreres?	Kan	vi	opretholde	den	høje	grad	af	velfærd,	og	

bør	frivillige	integreres	i	at	udføre	velfærdsydelser?	(Meijer	2014	i	Agger	og	Tortzen	2015:	6;	

Pestoff	2012:	13f;	De	Jongh	og	Tortzen	2014:	215f;	Walker	et.	al.	2016:	7).		

I	min	optik	kan	faktorerne	opdeles	i	de,	der	nødvendiggør,	muliggør	og	skaber	den	stigende	

deltagelse.	Ofte	vil	faktorer	både	efterspørge	og	muliggøre	øget	deltagelse.	For	eksempel	

muliggør	mere	horisontale	relationer	i	samfundet	mere	deltagelse,	og	denne	deltagelse	kan	

bruges	som	modvægt	til	den	politiske	elite,	hvilket	igen	skaber	mere	horisontale	relationer	i	

samfundet.	Den	analytiske	sammenhæng	bibringer	en	dybere	forståelse	af	deltagelses	

relation	til	samfunds	udvikling.		

Jeg	har	illustreret	årsager	og	den	sammenhæng	jeg	ser	i	figur	2:		
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Figur	2:	Sammenhæng	mellem	faktorer	og	deltagelse.	Egen	tilvirkning.		

Inddragelse	og	deltagelse	ses	i	mange	former:	dialog	med	interessenter,	crowdsourcing,	web-

baserede	initiativer	og	deliberativt	demokrati	som	mini-publics	(Walker	et.	al.	2016:	7).		Især	

giver	internettet	flere	muligheder	for	deltagelse	(Poletta	2014:	84).	Teknologiens	og	

internettets	betydning	vil	ikke	blive	behandlet	i	dette	speciale,	da	jeg	undersøger	

samskabelse,	hvor	deltagerne	er	fysisk	til	stede.	Det	empiriske	eksempel	på	samskabelse	sker	

derfor	også,	hvor	mennesker	er	sammen	afgrænset	i	tid	og	rum1.		

I	det	følgende	vil	jeg	fokusere	på	alene	på	samskabelse	og	vi	zoomer	ind	på	det	aspekt	af	

diskussionen	om	involverende	demokrati:			

																																																								
1	I	Alternativet	eksisterer	der	et	internetforum,	Dialog,	hvor	medlemmer	kan	diskutere	indholdet	af	det,	der	blev	
diskuteret	på	POLA’erne,	inden	dette	kommer	videre	i	det	politiske	system.	Denne	del	af	processen	er	ikke	fokus	
for	dette	speciale.			
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Figur	3:	Fokus	på	samskabelse	i	det	konceptuelle	landskab.	Egen	tilvirkning.		

Jeg	vil	i	det	følgende	redegøre	for	eksisterende	forskning	om	samskabelse	og	argumentere	for,	

hvilken	definition	jeg	anvender	i	dette	speciale.	Jeg	vil	nævne	de	elementer	af	samskabelse,	

som	jeg	ikke	vil	beskæftige	mig	med,	og	argumentere	for	disse	fravalg.		

	
2.5	Samskabelse	–	praksis	og	forskningsfelt		
	
2.5.1	Et	ungt	og	forskelligartet	forskningsfelt		

Forskning	i	samskabelse	foregår	inden	for	flere	faglige	discipliner:	økonomi,	sociologi,	

politologi,	forvaltning,	frivillighedsforskning,	social	entreprenørskab	og	kommunikation.	

Dette	gør	det	udfordrende	at	sammenholde	resultater	(Brandsen	og	Honingh	2015:	428).	

Nyere	forskning	har	nuanceret	debatten,	men	der	eksisterer	manglende	konsensus	om	

definitioner	og	begreber,	og	forskere	efterspørger	stadig	mere	klarhed	og	flere	

undersøgelsesmetoder	(Agger	og	Tortzen	2015:	8;	Brandsen,	Pestoff	og	Verchuere	2013:	1f).	

En	del	af	forklaringen	er,	at	selvom	interessen	for	deltagende	demokrati	var	høj	i	1970’erne	

og	1980’erne,	har	forskningen	derefter	ligget	stille,	indtil	det	nævnte	comeback,	ligesom	

samskabelse	er	en	nyere	afart	af	deltagende	demokrati,	der	ikke	er	belyst	i	samme	grad.	
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Effekterne	af	samskabelse	er	desuden	svære	at	dokumentere,	da	dele	af	resultaterne	er	

uhåndgribelige	og	viser	sig	som	kvalitative	resultater	hos	de,	der	deltager	(Agger	og	Tortzen	

2015:	11;	24).	

2.5.2	Begrebets	ophav	

Politolog	og	nobelprismodtager	i	økonomi	Elinor	Ostrom	er	ophavskvinde	til	begrebet	co-

production.	Hun	udførte	i	1970’erne	studier	af	politiets	indsatser	i	amerikanske	byer	og	fandt,	

at	politiindsatsen	var	mere	effektiv	i	enheder,	hvor	politiet	havde	større	kontakt	til	borgerne.	

Tolkningen	var,	at	det	ikke	alene	var	politiet,	der	producerede	offentlig	sikkerhed,	men	at	

borgernes	aktiviteter	havde	indflydelse	på	resultaterne,	fx	antal	af	arresterede.		

I	Ostroms	artikel	”Crossing	the	great	divide”	(1996)	argumenterer	hun	for,	at	det	antagede	skel	

mellem	marked/stat	og	offentlighed/civilsamfund	er	kunstigt.	Borgerne	får	en	ny	og	mere	

aktiv	rolle	i	at	medproducere	de	offentlige	services,	som	de	anvender,	hvilket	skaber	en	ny	

dagsorden	for	den	offentlige	sektor,	hvor	der	er	fokus	på	at	etablere	samarbejde	mellem	

offentlige	aktører	og	borgerne.	Denne	tanke	var	radikal,	da	den	gik	imod	de	herskende	

styringsstrategier	med	fokus	på	sammenlægninger	og	centralisering	(Ostrom	1996:	1073f).		

I	det	følgende	diskuterer	jeg	kerneelementer	af	samskabelsesdefinitioner,	og	argumenterer	

for	den	definition,	jeg	anvender	i	specialet.			

2.5.3	Definitioner	af	samskabelse		

Ostroms	oprindelige	definition	af	coproduction	er:		

”The	process	through	which	inputs	used	to	produce	a	good	or	service	are	contributed	to	

individuals	who	are	not	’in	the	same	organization’”	(Ostrom	1996:	1073).		

Denne	definition	er	bred,	da	samskabelse	her	eksisterer	så	snart	mennesker,	der	ikke	er	”i	

samme	organisation”,	medvirker	til	at	producere	goder	eller	services,	og	dette	kunne	også	

være	en	definition	af	borgerinddragelse	eller	andre	projekter	der	involverer	frivillige.	Der	

findes	utallige	andre	definitioner	af	samskabelse,	men	også	mangel	på	samme	–	der	er	brug	

for	yderligere	arbejde	med	definitioner	af	begrebet	(Voorberg	et.	al.	2015:	1340).		

På	engelsk	bruges	co-creation	og	co-production	ofte	synonymt	(Voorberg	et.	al.	2015:	1340),	

men	der	eksisterer	også	en	opfattelse	af	forskellen	imellem	de	to.		Co-creation	har	udspring	i	
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den	private	sektor	med	vægt	på	brugerdreven	innovation.	Elizabeth	B.-N.	Sanders	og	Pieter	

Jan	Stappers	har	skrevet	den	klassiske	artikel:	”Co-Creation	and	the	new	landscapes	of	design”	

(2008),	hvori	de	beskriver	overgangen	fra	brugercentreret	tilgang	i	virksomheder,	til	co-

designing	eller	co-creation,	hvor	forbrugere	involveres	i	udviklingsprocessen	af	produkter.	C.	

K.	Prahalad	og	Remkat	Ramaswamy	(2002;	2004)	har	skrevet	flere	bøger	om	samskabelse	i	

virksomheder,	og	deres	hovedpointe	er,	at	værdiproduktionen	skifter	fra	at	være	centreret	

omkring	produktet	og	virksomheden	til	personaliserede	brugeroplevelser,	hvor	aktive	

forbrugere	skaber	værdi	for	firmaet.	Denne	samskabelsesform	er	ikke	fokus	for	dette	speciale,	

der	fokuserer	på	samskabelse	der	vedkommer	samfundet	som	helhed,	som	fx	politik,	services	

og	beslutningstagning.	Denne	form	for	samskabelse	betegnes	på	engelsk	co-production,	og	

henviser	til	processer,	hvor	borgere	er	medproducenter	af	services	og	kan	deltage	i	både	at	

designe	services	og	tage	del	i	beslutninger	om	samfundets	styring	(Agger	og	Tortzen	2015:	

11f).	I	dette	speciale	henviser	det	danske	ord	samskabelse	til	denne	coproduction-opfattelse.		

2.5.4	Kerneelementer	i	samskabelse	

Følgende	kerneelementer	går	igen	i	definitioner	af	samskabelse	(Voorberg	et.	al.	2013:	15f):	

• Aktiv	involvering	af	borgere	baseret	på	partnerskaber	og	fælles	ansvar	mellem	det	

offentlige	og	borgerne.	

• Alle	parter	bidrager	med	ressourcer,	især	i	form	af	viden.	

• En	antagelse	om,	at	almindelige	borgere	har	værdifuld	viden,	som	kan	bidrage	til	at	

udvikle	kvaliteten	af	de	offentlige	services.		

Disse	antagelser	eksisterer	også	i	min	opfattelse	af	samskabelse,	med	visse	modifikationer.			
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2.5.5	Definition	af	samskabelse	i	dette	speciale		

På	baggrund	af	det	foregående	har	jeg	udviklet	følgende	definition	af	samskabelse,	som	jeg	

anvender	i	dette	speciale:			

Samskabelse	er	et	samarbejde	mellem	repræsentanter	fra	en	organisation	og	borgere,	der	

indeholder	direkte	og	aktive	bidrag	fra	disse	borgere	til	organisationens	arbejde,	og	hvor	

borgerne	er	med	til	at	udvælge	emnet/problemet,	der	skal	samarbejdes	om,	eller	inddrages	

umiddelbart	efter	initiativtager	har	defineret	emnet/problemet.	

• Repræsentanter	er	betalte	eller	ubetalte	medlemmer	af	eller	legitimt	associeret	med	en	

organisation.		

• Organisation	refererer	bredt	til	et	politik	parti,	borgergruppe	eller	offentlig	instans.		

• Direkte	betyder,	at	borgerne	får	mulighed	for	at	påvirke	resultatet	uden	at	deres	inputs	

filtreres	og	ændres	igennem	mange	instanser.		

• Aktivt	betyder,	at	borgerne	selv	formulerer	deres	holdninger	og	ønsker.		

Min	definition	indeholder	de	tre	nævnte	kerneelementer,	identificeret	af	Voorberg	et.	al.	

(2013:	15f),	med	følgende	modifikationer:		

• Aktiv	involvering	af	borgerne	i	partnerskab	med	organisationer	baseret	på	fælles	

engagement,	frem	for	ansvar,	da	initiativtagere	har	det	endelige	ansvar	for	

samskabelsesprocessers	resultater.		

• Borgerne	bidrager	med	viden,	holdninger	og	erfaring	mens	arrangører	rammesætter	

processen.		

• Der	er	ikke	udelukkende	tale	om	samarbejde	mellem	det	offentlige	og	borgerne	-	

samskabelse	kan	også	ske	i	et	samarbejde	mellem	borgere	og	en	organisation,	der	ikke	

er	offentlig.		
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2.5.6	Tidlig	inddragelse	af	borgerne	

Den	primære	forskel	på	samskabelse	og	andre	involverende	demokratiske	processer	er,	at	

borgere	i	samskabelsesprocesser	er	mere	involveret	i	processen	og	dermed	inddrages	tidligt.	

De	er	med	til	at	udvælge	og	definere	det	problem	eller	den	udfordring,	der	igennem	

samarbejdet	skal	arbejdes	med,	eller	involveres	i	processen	umiddelbart	efter,	at	problemet	er	

defineret	af	initiativtagerne.	De	skal	altså	ikke	alene	vurdere	eksperters	idéer.		

Voorberg	et.	al.	(2015:	1339f)	har	identificeret	tre	roller,	borgere	kan	have	i	samskabelse:	

• Initiator:	tager	initiativ	til	processen	og	definerer	problemstillingen.		

• Co-designer:	med	til	at	udvikle	løsningen	på	en	given	problemstilling.	

• Implementator:	med	til	at	implementere	en	løsning.		

Når	borgere	alene	implementerer,	mener	jeg,	at	der	er	tale	om	brugerinddragelse	frem	for	

samskabelse,	da	borgerne	ikke	er	med	til	at	skabe	produktet.	Ifølge	min	definition	skal	

borgere	netop	involveres	enten	i	identifikations-	eller	designfasen,	for	at	der	er	tale	om	

samskabelse.	Følgende	figur	illustrerer	de	forskellige	roller	og	i	hvilket	spektrum	der	på	

baggrund	af	min	definition,	er	tale	om	samskabelse:		

	

Figur	4:	Borgernes	roller	i	samskabelse.	Egen	tilvirkning.		

Jeg	fokuserer	ikke	alene	på	processer,	hvor	borgere	initierer,	da	dette	sker	sjældent	i	praksis	

og	dermed	ville	dette	begrænse	begrebets	empiriske	brugbarhed.		



	 21	

Voorberg	et.	al.	(2015:	1339)	finder	den	følgende	fordeling	af	borgernes	rolle	i	deres	review	af	

forskning:		

	

Figur	5:	Borgernes	roller	i	samskabelsesprojekter.	Egen	tilvirkning.		

Borgere	er	oftest	implementorer,	og	således	er	den	mindst	involverende	form	for	

samskabelse	også	den	hyppigste.			

2.6	Samskabelses	formål:	effektivitet	og	demokrati	
	
Diskussionen	om	samskabelse	er	forholdsvis	ny	og	definitionen	af	konceptet	er	uklart.	Hvad	

formålet	med	samskabelsesprocesser	er,	er	også	genstand	for	diskussion	og	uenigheder,	og	

dette	er	afgørende	for	en	sociologisk	forståelse	af	samskabelse	og	for	dette	speciale.		

I	samskabelseslitteraturen	identificeres	to	forskellige	forståelser	af	begrebet,	med	to	

forskellige	formål.	Disse	fungerer	som	grundlag	for	det	primære	dilemma,	jeg	vil	undersøge	i	

specialet:	dilemmaet	mellem	effektivitet	og	demokrati	i	samskabelsesprocesser.	Bag	de	to	

tilgange	ligger	to	forskellige	styringsregimer.	Det	ligger	ud	over	specialets	fokus	at	gå	dybere	

ned	i	diskussionen	omkring	disse,	men	det	er	på	sin	plads	at	nævne	det	kort,	for	at	opnå	en	

forståelse	af	de	forskellige	tilgange	til	samskabelse.		

	

	

9%	

28%	

50%	

13%	

Initiator	

Co-designer	

Implementor	

Ikke-desineret	
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2.6.1	Effektivitets-samskabelse	

Samskabelse	ses	i	denne	tilgang	som	svar	på	ressourceknaphed	i	den	offentlige	produktion	af	

velfærd,	og	har	rødder	i	Olstroms	oprindelige	forståelse:	forskellige	aktører	bidrager	til	

produktion	af	offentlige	services	med	formålet	at	effektivisere	og	skabe	kvalitet	i	disse.	Her	

lægges	især	vægt	på	den	økonomiske	dimension:	at	skabe	bedre	og	billigere	produkter	eller	

services	(Jakobsen	og	Andersen	2013:	710;	Agger	og	Tortzen	2015:	6f).		

Denne	tilgang	læner	sig	op	ad	New	Public	Management	og	deler	det	centrale	fokus	på	

effektivitet,	i	høj	grad	inspireret	af	den	private	sektors	ledelsesstrategier,	og	løsninger	er	

baseret	på	kontrol	og	konkurrence.	Borgere	ses	i	højere	grad	som	ressourcer	til	at	producere	

services	og	som	forbrugere,	som	har	en	interesse	i	at	medudvikle,	frem	for	aktive	medborgere	

(Osbourne	2006:	278f).	

I	noget	litteratur	defineres	velfærds-innovation	som	et	selvstændigt	formål	med	samskabelse	

(Agger	og	Tortzen	2015:	23).	Jeg	placerer	dette	under	effektivitets-samskabelse,	da	det	også	

drejer	sig	om	skabe	nye	velfærdsløsninger	der	kan	skabe	effektivitet	og	økonomisk	gevinst.		

2.6.2	Demokratisk	samskabelse	

Denne	forståelse	er	bredere	og	her	anses	samskabelse	som	vej	til	at	give	civilsamfundet	og	

borgere	en	rolle	som	aktive	parter	i	styring	og	udvikling	af	velfærdssamfundet.	Her	fokuseres	

på	uhåndgribelige	og	langsigtede	resultater,	der	beskrives	af	Bouvaird	og	Loeffler	(2012:	8)	

som	public	values:	

• Værdien	set	fra	brugerne	eller	fra	deres	nære	omgivelser.	Jeg	medtager	her	alle	

positive	oplevelser	og	følelser,	der	stammer	fra	at	deltage	i	en	samskabelsesproces,	fx	

følelser	af	at	have	værdi,	at	være	fælles	om	et	formål,	nye	relationer,	social	kapital,	

tillid,	livskvalitet	og	empowerment.		

• Social	værdi,	fx	sammenhængskraft	og	netværk.		

• Miljømæssig	værdi,	fx	bæredygtighed.		

• Politisk	værdi,	fx	øget	støtte	og	legitimitet	til	den	demokratiske	proces.			

Magtdimensionen	medtænkes	heri,	både	positivt	i	form	af	det	demokratiske	potentiale	i	

samskabelse,	i	form	af	muligheden	for	øget	pluralisme	og	legitimitet	i	prioritering,	

planlægning	og	produktion	af	offentlig	velfærd,	og	som	en	kritisk	opmærksomhed	i	forhold	til	
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de	magtmæssige	konsekvenser	af	samskabelse	i	form	af	mulige	rolle-	og	magtforskydninger	

mellem	aktører	(Bovaird	og	Loeffler	2012:	7f).		

Demokrati-tilgangen	relaterer	sig	til	New	Public	Governance,	hvor	borgere	tager	del	i	at	styre	

samfundet.	Her	ses	borgere	i	højere	grad	som	medborgere	og	medproducenter	af	velfærd	og	

services	(Osbourne	2006:	278f).		

De	to	tilgange	opsummeres	i	tabel	1:		

	 Effektivitet	 Demokratisk	

Styringsparadigme	 New	Public	Management	 New	Public	Governance	

Ønsket	resultat/værdi	 Kan	måles:	Effektivitet,	kvalitet,	

økonomisk	gevinst.		

Sværere	at	måle:	public	value,	fx	

social	kapital,	tillid,	empowerment2	

af	borgere	og	civilsamfund.		

Borgerne	ses	som	 Borgere,	forbrugere.		 Medborgere,	medskabere.		

Hvor	i	politikudviklingen	

involveres	borgere?		

Produktion	af	velfærd	og	services:	

output.	Borgere	oftere	co-designers	

eller	co-implementers.		

Produktion	af	velfærd	og	services	

samt	prioritering	og	styring:	input.	

Borgere	oftere	initiatorer	eller	co-

designers.		

Forskningstradition	 Ostrom	 Bouvaird	og	Loeffler	

Tabel	1:	Effektivitetssamskabelse	og	demokratisk	samskabelse.	Egen	tilvirkning.		
	

Disse	to	tilgange	til	samskabelse	er	idealtyper,	og	i	praksis	vil	der	være	en	blanding	af	de	to	

tilgange	på	spil.	Det	antages	ofte	implicit,	at	involvering	af	borgere	er	ønskværdigt	–	at	

samskabelsesprocessen	er	et	gode	og	et	mål	i	sig	selv,	hvilket	bunder	i	den	normative	basis	for	

involvering	i	det	hele	taget.		

Hvordan	samskabelses	formåle	så	ud	i	praksis?	I	figur	6	ses	den	fordeling	af	samskabelses	

formål,	Voorberg	et.	al.	(2015:	1339)	finder	i	deres	forskningsreview:		

																																																								
2	Jeg	forstår	empowerment	som	bemyndigelse	af	borgere	til	at	træffe	eller	påvirke	beslutninger	med	betydning	
for	deres	liv,	samtidigt	med	at	de	oplever	styrket	handlekraft	og	energi	(Poder	2011:	48f)	
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Figur	6:	Samskabelsens	forskellige	mål.	Egen	tilvirkning.		 	

I	hele	52	%	defineres	målet	slet	ikke.	Når	der	nævnes	et	eksplicit	mål,	handler	dette	oftest	om	

effektivitet,	mens	at	øge	borgerinvolvering	som	mål	kun	ses	i	7	%.	Der	er	altså	oftere	eksplicit	

fokus	på	effektivitet	frem	for	demokrati.	Der	er	tydeligt	brug	for	yderligere	afklaring	i	

forskningen	om	samskabelse	og	formål.			

	
2.6.3	Empiriske	opfattelser	af	effektivitetsmæssige	og	demokratiske	resultater		

Det	følgende	er	en	metodemæssig	kommentar	og	begrebsafklaring.		

Jeg	undersøger	hvordan	de	forskellige	resultater	søges	opnået	i	Politiske	Laboratorier	og	her	er	

det	nødvendigt,	at	jeg	også	kommer	med	vurderinger	af,	hvorvidt	de	er	opnået	ud	fra	mine	

egne	observationer	og	interviews	med	deltagere.	Dette	er	for	at	belyse	hvilke	elementer	i	

processen,	der	hæmmer	og	fremmer	disse	resultater.	Jeg	fokuserer	altså	på	samskabelsens	

proces,	hvilket	også	stemmer	overens	med	specialets	socialkonstruktivistiske	tilgang.		

37%	

7%	
4%	

52%	

Øget	effektivitet	og	
brugertilfredshed	

Øge	borgerinvolvering	

Andre	formål	

Mål	ikke	desineret	
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Jeg	opfatter	de	to	former	for	resultater	i	det	empiriske	eksempel,	Politiske	Laboratorier,	på	

følgende	måde:		

Effektive	resultater	 Demokratiske	resultater	

Et	resultat	der	er	af	så	høj	kvalitet,	at	det	i	sig	selv	er,	

eller	kan	bruges	til	at	udvikle	et	politisk	forslag	til	

Alternativet.	Ofte	nedskrevet	og	sendt	til	de	ansvarlige.		

Public	values:	værdien	set	fra	borgeren	eller	dennes	

nære	omgivelser,	fx	social	eller	politisk	værdi.	Her	kan	

der	være	tale	om	involvering3,	nye	relationer,	

livskvalitet,	bæredygtighed,	social	kapital,	tillid,	

empowerment.		

Tabel	2:	Effektivitet	og	demokrati	som	empiriske	resultater.	Egen	tilvirkning.		

	

2.6.4	Internationale	og	danske	eksempler	på	samskabelse	

Inden	jeg	udspecificerer	det	nævnte	dilemma	mellem	effektivitet	og	demokrati,	vil	jeg	

forankre	den	teoretiske	forståelse	af	de	to	tilgange	til	samskabelse	i	empiriske	eksempler.		

Beskrivelse	 Borgernes	rolle	 Effektivitet	eller	demokrati?	

Island:	Et	Bedre	Reykjavik	

Island	har	som	de	første	indført	

elektronisk	demokrati	i	2010:	

”Betri	Reykjavik”.	Borgere	kan	

diskutere	emner	og	gennemføre	

afstemninger	og	fremsætte	

forslag	til	samfundets	udvikling,	

som	politikerne	er	forpligtede	til	

at	diskutere.	60	%	af	Islands	

befolkning	har	medvirket	i	

projektet	(BetriReykjavik).	

	

		

	

Initiator:	Når	de	

fremsætter	idéer.		

	

Design:	Når	de	

diskuterer	

fremsatte	emner.		

Effektivitet:	Der	er	et	ønske	om	at	løse	

problematikker	mest	effektivt.		

	

Demokrati:	Borgerne	ønskes	inddraget.	Høj	

demokrati-grad,	da	borgere	kan	initiere	

projekter.		

																																																								
3	Involvering	i	samskabelsesprocessen	forstås	i	sig	selv	som	et	demokratisk	resultat,	uanset	at	det	empirisk	er	
sandsynligt	at	demokratiske	resultater	skabes	igennem	involvering	i	samskabelse.	Jeg	går	ikke	nærmere	ind	i	
denne	sammenhæng.		
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Barcelona:	BCN	Open	Challenge	

I	Barcelona	bruger	bystyret	BCN	

Open	Challenge	til	at	få	

borgernes	bud	på	løsninger	på	

seks	udfordringer	byen	har,	i	et	

konkurrenceformat,	og	disse	

inputs	bruges	til	at	skabe	

løsninger	sammen	med	

entreprenører	og	virksomheder	

(BCN	Open	Challenge).		

	

Design:	Når	de	

kommer	med	

forslag	til	løsninger	

på	problemer	

fremsat	af	bystyret.		

Effektivitet:	Der	er	et	ønske	om	at	løse	

problematikker	mest	effektivt.	

	

Demokrati:	Borgerne	ønskes	inddraget.		

Køge	Kommune:	Projekt	Sund	Zone	

”Projekt	Sund	Zone”	drevet	af	

Køge	Kommune	har	til	formål	at	

styrke	sundheden	og	fremme	

trivslen	i	samarbejde	med	

beboere	i	et	udsat	boligområde.	

Beboerne	er	med	til	at	designe	

sundshedsaktiviteter	i	

lokalområdet,	hvilket	tænkes	at	

styrke	lokalsamfundet.	Målet	er	

også	at	udvikle	velfærd,	der	kan	

supplere	de	kommunale	tilbud	

(Køge	Kommune).		

	

Design:	

Meddesigner	af	

sundhedsaktiviteter.		

Effektivitet:	Der	er	et	ønske	om	at	udvikle	

velfærd,	der	kan	supplere	de	kommunale	

tilbud	–	her	ses	en	mulighed	for	

kvalitetsøgning	og	besparelser.	

	

Demokrati:	Der	er	et	eksplicit	mål	om	

demokratiske	resultater,	da	lokalsamfundet	

ønskes	styrket.		

	

Tabel	3:	Empiriske	eksempler	på	samskabelse.	Egen	tilvirkning.		

Der	er	både	effektivitetsrelaterede	og	demokratiske	mål	til	stede	i	samskabelsesprojekter	og	

tilstedeværelsen	af	både	et	ønske	om	effektivitet	og	demokrati	er	et	centralt	dilemma	i	

samskabelsesprocesser,	som	jeg	går	i	dybden	med	i	det	følgende.		
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2.7	Dilemma	mellem	effektivitet	og	demokrati	
	
Dilemmaet	kommer	fra	de	to	idealtypiske	opfattelser	af	og	formål	med	samskabelse:	

• Effektivitet:	et	kvalificeret	håndgribeligt	resultat,	fx	politikker	eller	services.		

• Demokrati:	deltagelse,	empowerment,	nye	relationer	og	andre	public	values.		

Jeg	kan	udlede	af	den	relevante	sociologiske	litteratur,	at	der	er	identificeret	følgende	

dilemma	mellem	effektivitet	og	demokrati	i	samskabelse:		

Man	kan	sikre	en	høj	grad	af	effektivitet,	hvis	man	inddrager	ekspertviden,	men	herigennem	kan	

demokratiske	resultater	begrænses,	da	deltagere	har	et	lavere	vidensniveau	end	eksperter,	og	

derfor	ikke	kan	deltage	på	samme	niveau	i	samskabelsesprocessen.	Hvis	man	derimod	lader	

deltagere	dominere	over	eksperter,	kan	man	opnå	inddragelse	og	demokratiske	resultater,	men	

dette	på	bekostning	af	effektivitetsgraden,	da	vigtig	ekspertviden	ekskluderes	fra	processen.		

	

		

Figur	7:	Dilemma	mellem	effektivitet	og	demokrati.	Egen	tilvirkning.		

Dette	dilemma	er	konstitueret	af	flere	spændinger,	der	er	beskrevet	i	litteratur	om	deltagende	

demokrati.	Da	samskabelse	er	en	nyere	afart	af	dette,	anser	jeg	det	som	sandsynligt,	at	

dilemmaer	i	deltagende	demokrati	også	eksisterer	i	samskabelse,	måske	i	en	endnu	stærkere	

grad,	da	samskabelse	er	kendetegnet	ved	en	mere	intens	involveringsgrad.	Desuden	er	

samskabelse	et	ungt	forskningsfelt,	så	det	er	nødvendigt	også	at	anvende	litteratur	om	

deltagende	demokrati,	for	at	lære	mere	om	samskabelse.		
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2.7.1	Arbejdsdeling	mellem	eksperter	og	borgere	

Centralt	for	dilemmaet	er	arbejdsdelingen	mellem	deltagere	og	eksperter	i	

samskabelsesprocesser.	Hvem	skal	varetage	hvilke	roller	og	hvordan	kan	man	integrere	

relevant	videnskabelig	viden,	som	eksperter	repræsenterer	i	beslutningsprocesser,	der	skal	

være	involverende?		

Jeg	definerer	de	to	roller	på	følgende	måde:		

• Eksperter	er	personer	der	enten	er	inviteret	på	grund	af	deres	faglige	viden	eller	

deltager,	fordi	invitationen	har	været	rettet	imod	specielle	grupper	med	en	

overgennemsnitlig	viden	om	emnet.		

• Deltagere	er	lægfolk	eller	borgere.		

Det	grundlæggende	formål	med	demokratisk	deliberation	er	ifølge	Thomas	Christiano	(2016)	

at	forøge	forståelsen	af	samfundsmedlemmernes	interesser,	og	hvordan	disse	interesser	kan	

varetages	på	en	retfærdig	måde.	Christiano	udlægger	en	model	for	en	arbejdsdeling	i	en	

politisk	proces,	som	er	forenelig	med	politisk	lighed	og	idealet	om,	at	borgere	er	jævnbyrdige	

med	politikere	og	eksperter	i	forhold	til	at	føre	samfundet	i	den	ønskede	retning.	Denne	

model	vedrører	beslutningstagning	i	demokratiske	samfund	på	makro-plan,	over	lang	tid	og	

igennem	hele	det	politiske	system,	men	kan	alligevel	bidrage	til	en	forståelse	af,	hvad	

forskellige	mennesker	kan	og	skal	i	en	samskabelsesproces.		

Borgere	udvælger	repræsentanter,	der	bedst	varetager	de	overordnede	mål,	de	mener	

samfundet	skal	stile	imod;	politiske	partier	og	interessegrupper	forsøger	at	påvirke	borgeres	

valg	af	sådanne	overordnede	mål	og	repræsentanter;	borgere	delibererer	i	forskellige	

sammenhænge	og	politikere	vælges.	Dernæst	skal	målene	forhandles	og	lovgivningen	

implementeres	(Christiano	2016:	27ff).	Borgere	er	altså	i	stand	til,	igennem	deres	hverdagsliv,	

at	udvikle	forståelser	af	deres	værdier	og	interesser	og	derigennem	udvælge	de	mål,	de	

mener,	samfundet	skal	søge	at	opnå.		

Fishkin	(2016:	7)	mener	ligeledes,	at	borgere	ikke	altid	er	fagligt	og	teknisk	velinformerede	

om	alle	samfundsrelevante	emner,	men	at	de	igennem	deres	hverdagsliv	opfatter	dele	af	

informationer	og	ledetråde,	der	kan	give	dem	relevant	information	om	samfundet.	Borgere	

kan	i	mindre	grad	reflektere	over	konkret	faglig	viden	og	konsekvenser	for	beslutningerne	og	
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ekspertise	er	nødvendig	i	forhold	til	at	realisere	de	mål,	borgerne	har	valgt.	Her	kommer	

netværket	af	intellektuelle	arbejdere	i	spil.	De	fungerer	i	på	tværs	af	universiteter	og	

embedsværket	og	er	eksperter	i	fx	økonomi	og	jura,	og	de	vurderer	hvordan	lovgivning	og	

politik	bedst	kan	varetage	de	mål,	borgere	ønsker	opnået	(Christiano	2016:	34f).		

Ifølge	disse	argumenter	er	den	optimale	arbejdsdeling	mellem	borgere	og	eksperter	i	politisk	

deliberation	den	følgende,	som	vi	kender	den	fra	repræsentativt	demokrati:		

Figur	8:	Den	klassiske	arbejdsdeling	mellem	deltagere	og	eksperter.	Egen	tilvirkning.		

I	samskabelsesprocesser	er	der	teoretisk	set	netop	ikke	denne	arbejdsdeling:	at	borgere	

sætter	mål	og	eksperter	lægger	strategier	for	en	opnåelse	af	disse	mål.	I	stedet	skal	borgere	og	

eksperter	formulere	både	mål	og	midler	sammen.	Så	hvilke	dilemmaer	opstår	der,	når	

deltagere	og	eksperter	skal	deliberere	face	to	face?		

Mansbridge	et.	al.	(2016)	argumenterer	for,	at	kollektiver	må	basere	sig	på	ekspertviden,	når	

beslutninger	skal	tages,	men	har	et	kritisk	blik	på	ekspertinddragelse.	Eksperter	kan	være	

forudindtagede	inden	for	deres	eget	felt	og	arbejde	i	selvreferentielle	verdener,	hvilket	kan	

påvirke	deres	anbefalinger	til	det	fælles	bedste.	Det	er	afgørende	i	nogle	situationer	at	give	

eksperter	deliberativ	beskyttelse	fra	borgere,	når	der	eksisterer	en	vis	grad	af	uvidenhed	og	

følelsesmæssig	lunefuldhed	men	dette	skaber	et	dilemma,	hvis	eksperterne	underkender	

borgerne	og	deres	bidrag.	Det	grundlæggende	problem	med	at	inkludere	eksperter	er,	at	ikke-

eksperter	kan	blive	ekskluderet	fra	beslutningstagningen,	hvis	denne	foregår	på	et	for	højt	

fagligt	niveau,	og	dermed	trues	det	demokratiske	fundament	og	resultat	(Mansbridge	et.	al.	

2016:	14f).		



	 30	

Fishkin	beskriver	dilemmaet	når	han	spørger:	hvorfor	er	det	svært	at	opnå	både	inklusion	og	

omtanke?	Omtanke	skaber	kvalitet	og	vil	ideelt	set	give	gennemarbejdede	resultater	af	høj	

kvalitet,	og	dette	står	så	i	opposition	til	demokratiske	værdier	som	en	bred	grad	af	inklusion	

og	politisk	lighed	(Fishkin	2016:	2).	Fishkin	uddyber,	at	når	masse-offentligheden	er	

underinformerede	og	ikke-deliberative,	er	det	svært	at	få	input	fra	mange,	med	en	væsentlig	

grad	af	omtanke.	Man	kan	derimod	opnå	mere	omtanke,	hvis	man	vælger	en	elite	eller	

professionelle	meningsdannere	til	at	deliberere	–	men	så	risikerer	man	at	krænke	den	

politiske	lighed,	altså	graden	af	involvering	af	borgere	i	processen.	At	borgere	er	

underinformerede	hviler	ifølge	Fishkin	på,	at	når	man	har	relativ	lav	indflydelse	på	

demokratiske	processer,	føler	man	ikke	at	det	er	værd	at	sætte	sig	ind	i	politiske	situationer	

og	bruge	tid	på	at	deltage.	Dette	kaldes	rationel	ignorance	(Fishkin	2016:	2ff).		

Litteraturen	peger	altså	på,	at	der	eksisterer	et	modsætningsforhold,	hvor	en	højere	grad	af	

inddragelse	af	borgere	vil	svække	kvaliteten	af	resultatet	og	dermed	processens	effektivitet,	

men	sikre	demokrati,	og	hvor	involvering	af	ekspertviden	kan	skabe	en	høj	grad	af	effektivitet,	

men	mindre	demokratiske	resultater.		

2.7.2	Social	og	strategisk	ulighed	i	deltagelse	og	resultat	

Ulighed	er	helt	grundlæggende	for	deltagelse,	der	har	som	mål	at	skabe	lighed.	Dilemmaet	

mellem	effektivitet	og	demokrati	kommer	teoretisk	fra	en	ulighed	i	deltagere	og	eksperters	

vidensniveau.	I	det	følgende	beskriver	jeg	kort,	hvordan	ulighed	påvirker	deltagende	

demokratiske	processer,	herunder	samskabelse.		

I	bogen	”Democratizing	Inequalities:	Dilemmas	of	the	New	Public	Participation”	(2015)	spørger	

en	gruppe	sociologer:	hvordan	fejler	offentlig	deltagelse	i	forhold	til	at	skabe	demokratisering,	

og	hvilken	rolle	spiller	ulighed	i	dette?	Deltagelse	rummer	et	paradoks:	samtidigt	med,	at	

muligheden	for	at	deltage	stiger,	skjuler	denne	deltagelse	også	en	reproduktion	af	ulighed,	

fordi	deltagelse,	selv	når	det	er	lavet	i	de	bedste	intentioner,	er	påvirket	af	socioøkonomisk	

ulighed,	og	at	der	eksisterer	strukturelle	problemer	i	moderne	samfund,	som	begrænser	

deltagende	praksisser	i	at	blive	”rigtig	demokratisering”	(Calhoun	2016:	x;	Walker	et.	al.	2016:	

8).		
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Denne	ulighed	betyder	to	ting:		

1) At	der	er	socioøkonomisk	forskel	på	de,	der	deltager	i	inddragende	demokratiske	

processer	og	de,	der	ikke	gør.		

2) At	der	er	forskel	på	deltagerne	og	hvordan	de	bliver	inddraget	og	opfatter	deres	egen	

rolle	i	samskabelsesprocesser.		

	

I	dette	speciale	er	kun	sidstnævnte	empirisk	relevant,	da	jeg	undersøger	konkrete	eksempler	

på	samskabelsesprocesser	og	de	mennesker,	der	deltager.		

	

Udover	den	sociale	ulighed	beskriver	Walker	(2015:	66),	hvordan	det	i	moderne	samfund	er	

blevet	rutine,	at	”modern	corporations,	industry	groups,	and	wealthy	advocacy	organizations	

regularaly	seek	to	mobilize	participation	in	public	life	as	a	strategy	to	enhance	their	

sociopolitical	legitimacy	(…)	”.	Når	aktører	i	stat	og	marked	mobiliserer	deltagelse	for	at	

varetage	strategiske	interesser	bliver	deltagelse	et	middel	til	et	mål,	der	på	ingen	måder	

omhandler	demokrati	eller	lighed.		

	

Er	inddragende	demokrati	og	samskabelsesprocesser	dømt	til	at	mislykkes,	når	der	er	så	

mange	faldgruber	i	forhold	til	arbejdsdeling	og	ulighed?	I	det	følgende	beskriver	jeg,	hvordan	

dilemmaet	mellem	effektivitet	og	demokrati	kan	håndteres,	så	der	skabes	muligheder	i	

samskabelsesprocesser,	frem	for	alene	begrænsninger.		

	

	

	

	

	

	

	

	



	 32	

2.8	Fra	begrænsninger	til	muligheder		
	
Dilemmaet	mellem	effektivitet	og	demokrati	medfører	en	begrænsning:	man	må	teoretisk	set	

vælge,	om	man	ønsker	at	opnå	effektivitet	eller	demokrati	igennem	samskabelse,	da	de	står	i	

et	modsætningsforhold	til	hinanden.	Grundantagelsen	for	inddragende	demokrati	og	

samskabelse	udfordrer	denne	tanke:	resultater	bliver	bedre,	når	man	involverer	mennesker	og	

deres	viden,	ligesom	samskabelse	kan	skabe	demokratiske	resultater.	Så	hvordan	opnår	man	

dette,	når	konceptet	rummer	begrænsninger?		

	

2.8.1	At	håndtere	dilemmaet	igennem	facilitering		

For	at	kunne	opnå	både	effektivitet	og	demokrati	er	det	afgørende	at	gennemføre	

samskabelsesprocesser,	så	al	viden	kommer	i	spil	på	en	hensigtsmæssig	måde,	så	borgernes	

manglende	viden	ikke	hæmmer	kvaliteten,	ligesom	eksperternes	viden	ikke	dominerer	og	gør	

processen	mindre	demokratisk.		

I	min	søgning	efter	litteratur	der	direkte	sigter	på	metoder	til	hvordan	man	gennemfører	

samskabelsesprocesser	bedst	muligt,	fandt	jeg	primært	ikke-akademiske	indlæg	hos	

ledelsesnetværk	og	konsulenthuse	(Kernn	02/09	2016;	Seneca	03/03-2017).	Fra	klassisk	

sociologisk	teori	ved	vi,	at	institutioner,	form	og	rammer	er	betydningsfulde	for	al	social	

handling	(Goffman	1983:	3f;	Berger	og	Luckmanns	1966:	72f)	og	derfor	har	jeg	vendt	mig	

mod	faciliteringslitteratur,	der	netop	behandler	hvordan	form	og	rammer	påvirker	praksis	og	

resultater	i	samarbejdsprocesser	(Hogan	2002:	113f).	Det	er	uden	for	specialets	fokus	at	gå	i	

dybden	med	faciliteringsfeltets	teori-	og	metode,	men	det	er	relevant	at	medtage	nogle	

centrale	pointer.		

Facilitering	(latin:	at	gøre	let)	omhandler	enhver	aktivitet,	som	støtter	mennesker	i	at	arbejde	

sammen,	og	hvor	der	skabes	dynamik	og	ejerskab	hos	deltagerne	(Ravn	2011:	153f).	Jeg	har	

udvalgt	tre	punkter,	der	går	igen	i	beskrivelser	af,	hvordan	samarbejdsprocesser	lykkes,	og	

som	jeg	anser	som	centrale	for	samskabelsesprocesser	(Schwarz	2005:	4f;	McKewn	2011):	

1) Facilitator	skal	gøre	målet	for	samarbejdet	tydeligt	for	alle	(Ravn	2011:	58).		
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2) Den	enkeltes	rolle	og	bidrag	skal	være	tydelig.	Hvad	forventes	deltagerne	at	bidrage	

med,	og	hvad	kan	deltagerne	have	indflydelse	på,	og	hvad	er	givet	på	forhånd	fra	

ledelsen	eller	arrangørerne?	(De	Jongh	og	Tortzen	2014:	235f).		

3) Processen	skal	organiseres	i	tre	faser	-	dette	kaldes	ofte	Mødediamanten	(Ravn	2005:	

6f;	Ravn	2011:	64f):	

• Første	fase	åbner	processen	–	facilitator	sætter	rammerne	og	deltagere	

kommer	med	idéer	og	inputs.	

• Anden	fase	ordner	processen	–	idéer	diskuteres,	kvalificeres	og	

prioriteres.	

• Sidste	fase	lukker	processen	–	her	skal	man	træffe	valg	og	samle	op.	

	

Mødediamantens	tre	faser	illustreres	herunder:	

	

Figur	9:	Mødediamanten.	Egen	tilvirkning.			

Faciliteringslitteraturen	byder	på	en	række	andre	modeller,	men	Mødediamanten	fremstår	

som	et	centralt	redskab.	Den	bruges	både	til	at	rammesætte	hele	processer	eller	møder,	og	til	

at	rammesætte	enkelte	trin	eller	dagsordenspunkter,	som	en	proces	gennemløber.	

Umiddelbart	virker	modellen	banal,	men	som	det	vil	fremgå	i	analysen,	er	det	ikke	desto	

mindre	uhyre	virkningsfuldt,	når	den	anvendes	og	vice	versa.		

	

I	faciliteringslitteratur	fokuseres	ofte	på	effektivitet	som	primært	mål	(Schwarz	2005a:	15f).	

Der	er	også	faciliteringsgreb,	der	har	direkte	til	formål	at	fremme	involvering	og	demokrati.	

Disse	vil	jeg	ikke	gå	nærmere	ned	i,	og	i	stedet	i	analysen	fokusere	på	de	greb	jeg	observerer.		
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2.9	Opsummering	på	specialets	teoretiske	ramme	

I	dette	kapitel	har	jeg	redegjort	for	relevante	begreber	om	deltagende	demokratiske	

praksisser,	og	for	begrebets	historiske	udvikling.	Jeg	har	diskuteret	begrebet	samskabelse	og	

argumenteret	for	den	definition,	jeg	anvender	i	specialet.	Jeg	har	brugt	sociologisk	litteratur	

til	at	definere	specialets	overordnede	dilemma	mellem	effektivitet	og	demokrati.	I	denne	

forbindelse	fokuserer	jeg	på	arbejdsdelingen	i	samskabelse.	Bredt	i	dilemmaet	rumsterer	et	

begreb	om	ulighed,	som	ikke	er	specialets	fokus	men	som	viser	sig	at	være	relevant	i	den	

empiriske	udforskning	af	samskabelse.	

Tilbage	står	spørgsmålet	om,	hvordan	man	bedst	håndterer	dette	dilemma.	Her	påpeger	

faciliteringslitteraturen,	at	processens	mål	og	arbejdsdeling	skal	tydeliggøres,	og	at	

Mødediamanten	med	fordel	kan	bruges	til	at	strukturere	processen.		

I	det	følgende	vil	jeg	præsentere	specialets	videnskabsteoretiske	tilgang,	og	vise	hvordan	den	

anvendte	litteratur	kan	bruges	i	samspil	med	denne	tilgang.		
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3	
Specialets	videnskabsteoretiske	position	
	
Jeg	anlægger	et	socialkonstruktivistisk	perspektiv	på	samskabelse.	I	det	følgende	vil	jeg	

argumentere	for,	hvordan	jeg	på	denne	baggrund	positionerer	mig	i	forhold	til	eksisterende	

forskning,	og	hvordan	den	anvendte	teori	stemmer	overens	med	et	socialkonstruktivistisk	

blik	på	samskabelse.	

	
3.1	Fra	overblik	til	dybere	analyser	
	
En	ofte	brugt	tilgang	i	samskabelsesforskningen	er	kvantitativt	at	evaluere	forskellige	

faktorers	effekter	på	resultaterne.	Det	er	vigtigt	for	forskningen	at	afdække	hvordan	faktorer	

både	hæmmer	og	fremmer	samskabelsesprocessers	mål,	og	jeg	blandt	andet	brugt	Voorberg	

et.	al.’s	review	(2015),	der	bruger	denne	tilgang,	til	at	få	viden	om	samskabelse	som	felt.	Heri	

har	de	identificeret	faktorer	hos	organisationer	og	borgere,	der	påvirker	

samskabelsesprocessers	resultater.	Denne	slags	undersøgelser	skaber	overblik	over	feltet	og	

sammenhæng	mellem	faktorer	og	resultater,	men	overforsimpler	også	komplekse	sociale	

begreber.	En	faktor	er	for	eksempel	”compability	of	public	organization	with	citizen	

participation”,	der	er	operationaliseret	til,	hvorvidt	der	er	”inviterende	strukturer	i	

organisationen	ift.	samskabelse”,	og	om	der	eksisterer	den	”nødvendige	infrastruktur	i	

organisationen	til	at	kommunikere	med	borgerne”	(Voorberg	et.	al.	2015:	1342).	”Compability”	

kan	operationaliseres	på	mange	andre	måder	end	denne,	og	der	er	meget	viden	der	ikke	kan	

indfanges,	når	komplekse	begreber	reduceres	til	sådanne	kvantitative	målinger.		

Jeg	anser	den	kvalitative	tilgang	for	frugtbar	i	forhold	til	at	undersøge	samskabelse	som	

komplekse	processer,	hvor	individer	skaber	et	resultat	i	interaktioner.	Jeg	får	her	mulighed	

for	at	identificere	dilemmaer,	der	opstår	i	processen	mellem	mennesker,	og	grundige	og	dybe	

beskrivelser	af,	hvordan	dette	udfolder	sig,	opleves	og	håndteres.			
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I	forskningsreviewet	har	jeg	præsenteret	forskelligt	litteratur	om	samskabelse	og	

inddragende	demokrati,	og	en	del	er	inddraget,	for	at	illustrere	hvordan	feltet	som	helhed	

diskuteres	i	forskningen.	Disse	kommer	fra	forskellige	forskningstraditioner	og	har	forskellige	

ontologiske	og	epistemologiske	perspektiver.	

I	det	følgende	vil	jeg	argumentere	for,	hvordan	den	sociologiske	teori	om	dilemmaer	i	

involverende	demokrati	kan	anvendes	i	overensstemmelse	med	specialets	

videnskabsteoretiske	tilgang:	socialkonstruktivisme.	Disse	sociologiske	bidrag	er	skrevet	i	et	

kritisk	teoretisk	og	systemisk	perspektiv.	Jeg	mener,	at	det	er	rimeligt	at	anvende	disse,	

sammen	med	den	socialkonstruktivistiske	tilgang,	af	to	årsager:	at	teorierne	indeholder	

socialkonstruktivistiske	elementer,	og	at	teorierne	deler	en	relationel	metodologisk	tilgang	

med	socialkonstruktivismen.		

	

3.2	Socialkonstruktivistiske	elementer	i	teorierne	
	
En	del	af	de	sociologiske	bidrag	kommer	fra	bogen	”Democratizing	Inequalities.	Dilemmas	of	

the	New	Public	Participation”	(2015)	som	anlægger	et	kritisk	teoretisk	perspektiv	på	

deltagende	demokrati.	Calhoun	(2015:	ix)	skriver	i	forordet	til	bogen:		

”This	stimulating	book	is	among	the	first	to	put	squarely	on	the	agenda	the	question	of	how	

public	participation	can	fail	to	amount	to	democratization	–	and	how	extremes	of	inequality	

play	into	this.”		

Calhoun	og	kollegerne	sætter	ulighed	og	uretfærdighed	i	deltagende	demokratiske	praksisser	

centralt,	ligesom	de	kommer	med	forslag	til,	hvordan	disse	praksisser	kan	skabe	mere	social	

lighed.	Begge	elementer	er	kendetegnende	for	kritisk	teori	(Sørensen	2010:	168).			

Der	ses	elementer	af	socialkonstruktivisme	hos	forfatterne,	fx	i	forordet,	hvor	Calhoun	(2015:	

xii)	præsenterer	et	kapitel	om	autoritet:	”(…)	where	the	production	of	authority	becomes	an	

explicit	theme”.	At	autoritet	ses	som	et	fænomen	der	produceres,	er	i	overensstemmelse	med	

socialkonstruktivismens	ontologiske	perspektiv,	hvor	fænomener	anskues	som	flydende	og	

som	resultat	af	interaktion	mellem	sociale	aktører.	Et	andet	eksempel	på	

socialkonstruktivistiske	elementer	ses,	når	Calhoun	beskriver,	at	Sovjetunionens	kollaps:	”(…)	

eliminated	socialism	from	respectable	political	discourse”	(Calhoun	2015:	xi).		
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Diskursopfattelsen	er	i	overensstemmelse	med	den	socialkonstruktivistiske	grundtanke	–	at	

forståelser	af,	hvad	er	der	legitimt	skabes	socialt	og	sprogligt	i	diskurser.		

I	bogen	”Deliberative	Systems.	Deliberative	Democracy	at	the	Large	Scale”	(2016)	anlægger	

forfatterne	et	systemisk	perspektiv	på	deltagende	demokratiske	praksisser.	Systemteorien	er	

af	en	sådan	karakter,	at	den	kan	anvendes		i	samspil	med	socialkonstruktivisme.	Forfatterne	

undersøger,	hvordan	forskellige	dele	af	deliberative	systemer	i	samspil	kan	skabe	mere	eller	

mindre	demokratiske	processer.	Mansbridge		(2016:	2)	skriver	om	den	systemiske	tilgang:		

”(…)	this	approach	enables	us	to	think	about	decisions	being	taken	in	the	context	of	a	variety	of	

deliberative	venues	and	institutions,	interacting	together	to	produce	a	healthy	deliberative	

system”.		

Her	er	antagelsen,	at	forskellige	deliberative	fora	og	institutioner	interagerer	og	skaber	et	

sundt,	deliberativt	demokrati	–	noget	interagerer,	og	skaber	noget	andet.	Demokratiet	

konstrueres	socialt.		

Fishkin	supplerer	med	yderligere	betragtninger	omkring	spændingen	mellem	inklusion	og	

omtanke;	demokrati	og	effektivitet.	Hans	bidrag	er	politologiske	og	læner	sig	også	op	ad	

kritisk	teori	med	hans	fokus	på	ulighed	i	deltagelse,	og	indeholder	ligeså	konstruktivistiske	

elementer.	Dette	ses	for	eksempel,	når	han	beskriver	hvordan	nogle	metoder	for	deltagende	

demokrati	kan	forvrænge	hvordan	den	offentlige	mening	udtrykkes	–	altså	kan	socialt	

konstrueres	anderledes,	end	det	i	første	omgang	var	tænkt,	for	at	varetage	visse	(magt)-

interesser	(Fishkin	2016:	1).		

	

3.3	Fælles	relationel	metodologi		
	

Mit	andet	argument	for,	at	de	anvendte	sociologiske	teorier	kan	fungere	i	samspil	med	en	

socialkonstruktivistisk	tilgang	er,	at	tilgangene	deler	den	relationelle	metodologi.	Teorierne	

anlægger	ikke	et	metodologisk	kollektivistisk	perspektiv,	hvor	man	forsøger	at	forstå	

samfundet	på	et	overordnet	plan	ved	at	afdække	samfundsmæssige	strukturer,	der	skaber	

den	sociale	virkelighed	eller	et	metodologisk	individualistisk	perspektiv,	hvor	man	søger	at	
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forklare	samfundsmæssige	fænomener	ved	at	vise	tilbage	til	individers	hensigter	og	

handlinger	og	disses	konsekvenser	(Jakobsen	2013:	352ff).		

Den	relationelle	metodologiske	tilgang	ses,	når	der	både	fokuseres	på	strukturer,	der	skaber	

samfundsmæssig	ulighed	og	menneskers	handlinger,	der	skaber	forandringer	på	strukturelt	

plan:	”(…)	many	small	mobilizations	would	change	attitudes	and	eventually,	somehow,	scale	up	

to	major	social	change”		(Calhoun	2015:	ix).		

Socialkonstruktivisme	er	grundlæggende	metodologisk	relationelt,	da	der	her	fokuseres	på,	

hvordan	mening	og	det	sociale	liv	konstrueres	mennesker	imellem.		

På	baggrund	af	ovenstående	overvejelser	vurderer	jeg	det	som	meningsfuldt	at	anvende	den	

sociologiske	teori,	jeg	har	udvalgt	igennem	forskningsreviewet	i	samspil	med	en	

socialkonstruktivistisk	tilgang	til	samskabelse.		



	 39	

4	
Metodiske	overvejelser	
	
I	dette	kapitel	diskuterer	jeg	metodiske	overvejelser	omkring	specialets	empiriske	

undersøgelse,	herunder	hvordan	den	socialkonstruktivistiske	tilgang	og	den	konkrete	

metodologiske	tilgang,	symbolsk	interaktionisme,	påvirker	forskningsdesignet.	Først	

præsenterer	hvordan	jeg	opnår	kvalitet	i	min	undersøgelse.	Dernæst	præsenterer	jeg	den	

abduktive	tilgangs	betydning	for	udviklingen	af	specialets	fokus,	og	jeg	klargør	

sammenhængen	mellem	problemformulering,	teori	og	empiri.	Jeg	beskriver	mine	tilgange	til	

at	producere	empiri	og	etiske	overvejelser	i	denne	forbindelse	og	slutteligt	præsenteres	min	

analysestrategi.		

	

4.1	Socialkonstruktivisme	og	symbolsk	interaktionisme	
	
Samskabelse	er	en	proces,	hvor	mennesker	skaber	eller	konstruerer	et	produkt	i	fællesskab.	

Derfor	er	det	frugtbart	at	anlægge	netop	et	socialkonstruktivistisk	perspektiv	på	fænomenet	

samskabelse	og	specialets	empiriske	eksempel:	Politiske	Laboratorier	hos	Alternativet.	Det	er	

i	interaktioner	at	samskabelsen	foregår,	og	de	forskellige	mål	for	Politiske	Laboratorier	søges	

opnået.		

Jeg	anskuer	både	processen	og	de	resultater	der	frembringes	undervejs	til	et	Politisk	

Laboratorium	som	socialt	konstruerede,	i	overensstemmelse	med	den	

socialkonstruktivistiske	ontologi,	hvor	man	ikke	anser	fænomener	for	at	have	en	iboende	

essens.	I	stedet	undersøger	jeg,	hvordan	fænomener	processuelt	bliver	til	i	sociale	

sammenhænge.	Virkeligheden	må	erfares	igennem	konstruktionsprocessen;	hvordan	den	

sociale	virkelighed	bliver	konstrueret	igennem	menneskelig	interaktion	(Egholm	2014:	236f).	

Dette	er	socialkonstruktivismens	epistemologiske	tilgang.		
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4.2	Kvalitet	i	undersøgelsen	
	
I	det	følgende	beskriver	jeg	med	hvilke	strategier	jeg	opnår	kvalitet	i	min	undersøgelse.		

Jeg	følger	argumentet	præsenteret	af	Tove	Thagaard	(2013)	om,	at	et	ønske	om	at	opnå	

reliabilitet,	validitet	og	generaliserbarhed	på	baggrund	af	krav	udformet	til	kvantitative	

undersøgelser,	er	at	underminere	den	kvalitative	forsknings	særegenhed.	Det	er	afgørende	at	

sikre	kvalitet	i	forskningen,	og	frem	for	direkte	at	overføre	begreberne	fra	den	primært	

kvantitative	forskningstilgang	vil	jeg	i	stedet	fokusere	på	transparens,	kritisk	refleksion	og	

genkendelighed	(Thagaard	2013:	210f;	Tanggaard	og	Brinkmann	2010b:	490).	Jeg	kobler	dog	

disse	overvejelser	til	de	traditionelle	kvalitetsbegreber,	men	fremlægger	en	mere	

helhedsorienteret	kvalitetsopfattelse	af	undersøgelsen.		

	

4.2.1	Reliabilitet:	pålidelighed	igennem	troværdighed	og	gennemsigtighed		

Det	er	ikke	et	kvalitetsstempel,	at	en	anden	forsker	med	samme	metoder	og	genstandsfelt	vil	

finde	frem	til	samme	resultater,	som	jeg	har	gjort,	hvilket	er	den	klassiske	opfattelse	af	

reliabilitet:	replicerbarhed.	I	stedet	har	jeg	fokuseret	på	refleksion	og	troværdighed	ved	at	

tydeliggøre	mine	overvejelser	fra	valg	af	problemfelt	over	forskningsdesign	og	analyse.	Jeg	

har	sikret	transparens	således	at	mine	fremgangsmåder	er	gennemsigtige	og	så	nøjagtigt	

beskrevet	som	muligt	(Olsen	i	Tanggaard	og	Brinkman	2010b:	491;	Maxwell	2002:	41).		

	

4.2.2	Validitet:	at	producere	gyldig	viden	om	feltet	

Validitet	omhandler	klassisk,	hvorvidt	mine	resultater	er	gyldige	for	det,	jeg	har	undersøgt.	

Spørgsmålet	er:	kan	mine	resultater	faktisk	bruges	til	at	sige	noget	om	samskabelse?	Internt	

henviser	dette	til,	hvorvidt	de	tolkninger	jeg	har	lavet	af	samskabelsesprocesser	er	gyldige	i	

forhold	til	den	virkelighed,	jeg	har	studeret.	Dette	opnår	jeg	igennem	transparens	og	

gennemsigtighed	i	forhold	til,	hvorfor	jeg	tolker	som	jeg	gør,	på	baggrund	af	det	empiriske	

materiale.	Denne	tydelighed	sikrer	jeg,	når	jeg	beskriver	både	overvejelser	om	

empiriproduktionen	og	analysestrategien.	Ekstern	validitet	handler	om,	hvorvidt	mine	

resultater	kan	have	gyldighed	i	andre	sammenhænge	(Thagaard	2013:	205)	–	her	er	der	altså	

tale	om	genkendelighed	eller	hvad	der	klassisk	refereres	til	som	generaliserbarhed.		
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4.2.3	Genkendelighed	

Formålet	med	min	undersøgelse	er	at	bidrage	med	viden	om	samskabelse,	som	går	udover	

den	specifikke	kontekst	af	de	Politiske	Laboratorier.	Jeg	ønsker	at	udtale	mig	generelt	om	

dilemmaer,	muligheder	og	begrænsninger	når	samskabelsesprocesser	skal	opnå	deres	mål.	

Dette	opnår	jeg	gennem	at	udvælge	POLA’er	til	observation	og	interviewpersoner	ud	fra	

ønsket	om	maksimum	variation	(Neergaard	2015:	30)	som	relaterer	sig	til	en	antagelse	om	

situationens	dobbelthed:	hver	situation	har	unikke	elementer,	og	samtidigt	elementer	som	er	

genkendelige	på	tværs	af	situationer	og	kontekster	(Delmar	2010:	121f).	Viden	om	disse	

elementer	opnår	jeg	bedst	ved	at	have	maksimum	variation	i	udvælgelsen,	så	jeg	kan	

undersøge	både	unikke	og	genkendelige	træk.		

	

I	kapitel	6	diskuterer	jeg	de	metodiske	implikationer	af	disse	overvejelser	samt	min	skiftende	

rolle	i	de	forskellige	observationsstudier,	og	hvordan	interviewenes	sociale	kontekst	har	haft	

betydning	for	min	tolkning	af	det	empiriske	materiale.	

	
4.3	Abduktiv	tilgang	til	undersøgelsen	
	
Specialets	empiri	består	af	deltagerobservationer	til	POLA’er,	interviews	med	eksperter	og	

interviews	med	deltagere	i	de	observerede	POLA’er.		

	

Den	indledende	empiri	anvendes	sammen	med	den	sociologiske	teori	til	at	udvikle	en	

forståelse	af	feltet	og	fokuspunkter	for	yderligere	observationer	og	interviews,	og	består	af:	

	

• Deltagerobservationer4	til	to	POLA’er.		

• Ustrukturerede	interviews	med	fem	eksperter	med	indsigt	i	samskabelse,	

borgerinddragelse	og/eller	POLA’er.			

	

Denne	indledende	empiri	blev	brugt	til	at	generere	skarpere	fokuspunkter	for	efterfølgende	

observationer	og	deltagerinterviews,	og	vil	også	blive	anvendt	i	analysen.	Interviews	med	

eksperter	har	givet	mig	en	dybere	forståelse	af	metoder	til	inddragelse,	

																																																								
4	I	det	følgende	benævner	jeg	dem	”observationer”,	da	min	rolle	mellem	observatør	og	deltager	varierede.		
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samskabelsesprocesser	og	Politiske	Laboratorier.	De	indledende	observationer	til	POLA’er	

har,	sammen	med	ekspertinterviews,	givet	mig	mulighed	for	empirisk	at	undersøge	specialets	

primære	dilemma	mellem	effektivitet	og	demokrati,	som	jeg	oprindeligt	identificerede	i	den	

sociologiske	litteratur.	Dilemmaet	havde	ikke	vist	sig	for	mig,	hvis	jeg	ikke	havde	både	læst	

litteratur	om	involverende	demokrati	og	brugt	tid	til	POLA’er.	Litteraturen	gav	mig	et	

specifikt	fokus	når	jeg	observerede	og	interviewede	eksperter,	og	dette	gav	mig	håndgribelige	

erfaringer,	jeg	kunne	tage	tilbage	til	litteraturen	og	undersøge	videre.		

	

Jeg	anvender	således	en	abduktiv	tilgang,	når	jeg	lader	erfaringer	fra	feltet	spille	sammen	med	

teoretisk	viden	fra	litteraturen.	Den	abduktive	tilgang	veksler	mellem	empirisk	og	teoretisk	

arbejde	i	en	løbende	proces,	hvor	begge	kilder	informerer	hinanden	for	at	skabe	både	

empirisk	baseret	og	teoretisk	informeret	analytisk	viden	(Blaikie	2010:	89f).		

	

De	indledende	observationers	betydning	for	udviklingen	af	specialets	fokus	kan	

eksemplificeres	fra	mine	feltnoter:				

	

Mit	første	POLA	var	om	fødevarer	og	landbrug.	Efter	nogle	faglige	oplæg	endte	jeg	i	en	mindre	

diskussionsgruppe,	hvor	alle	andre	deltagere	havde	høj	faglig	viden	om	emnet	(fx	tidligere	EU-

politiker	og	et	medlem	af	en	tænketank).	Jeg	følte,	at	jeg,	uden	faglig	viden	på	området,	havde	

meget	svært	med	at	komme	med	relevante	inputs	til	diskussionen.	Til	gengæld	havde	jeg	

fornemmelsen	af,	at	de	forskellige	gruppers	input,	der	til	slut	blev	præsenteret	i	plenum,	var	af	

høj	kvalitet	og	relativt	let	ville	kunne	bruges	til	det,	som	var	en	del	af	formålet:	at	lave	politik	

(10:4:12)5.		

		

Til	mit	andet	POLA,	om	kunst	og	kultur,	var	min	opfattelse,	at	alle	deltagere	kunne	bidrage	

relevant	i	de	forskellige	arbejdsgrupper,	hvor	vi	diskuterede,	hvordan	man	kunne	sprede	

kulturen	ud	til	andre	dele	af	samfundet.	Alle	deltagere	var	involveret,	men	det	konkrete	resultat	

lod	til	at	være	usammenhængende	og	af	lav	kvalitet,	i	forhold	til	at	udvikle	politik	(11:5:9;	

11:6:1).	

	

																																																								
5	Jeg	henviser	til	empiri	på	følgende	måde	(bilag:side:linje	hvor	citat	eller	feltnote	starter)	
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Disse	oplevelser	talte	jeg	videre	med	eksperterne	om,	og	flere	havde	kommentarer	til	dette	

observerede	dilemma	imellem	effektivitet	og	demokrati,	som	hjalp	mig	til	at	få	en	dybere	og	

mere	praktisk	forståelse	af	feltet	og	dilemmaer	omkring	det	(5:3:5;8:2:20;	9:1:28).			

	

Mit	fokus	blev	belyst	igennem	følgende	yderligere	empiri:		

	

• Deltagerobservation	til	to	andre	Politiske	Laboratorier	hos	Alternativet.	

• Fire	enkeltpersoninterviews	med	deltagere	i	disse	to	Politiske	Laboratorier.			

	

Følgende	figur	illustrerer	hvordan	litteratur,	ekspertinterviews	og	indledende	observationer	

sammen	har	medvirket	til	at	konkretisere	specialets	fokus,	som	blev	belyst	igennem	samme	

ekspertinterviews	og	observationer	samt	yderligere	observationer	og	deltagerinterviews.			

	

	
Figur	10:	Den	abduktive	proces.	Egen	tilvirkning.		
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4.4	Udvælgelse	
	
I	det	følgende	vil	jeg	beskrive	hvordan	jeg	har	udvalgt	observationer	og	deltagere	til	

interviews,	for	at	kunne	besvare	min	problemformulering.		

	

4.4.1	Maksimum	variation	i	observationer	

De	fire	Politiske	Laboratorier	blev	valgt	på	baggrund	af	et	ønske	om	maksimum	variation.	

Fordelen	er,	at	jeg	kan	indfange	situationens	dobbelthed	(Delmar	2010:	121f):	Jeg	kan	få	

detaljerede	beskrivelser	af	hvert	enkelt	POLA,	hvor	jeg	kan	dokumentere	unikke	træk	ved	en	

enkelt	situation,	samtidigt	med,	at	jeg	kan	identificere	fælles	mønstre,	som	fremkommer	på	

tværs	af	forskellige	POLA’er	og	kan	vise	sig	at	få	afgørende	betydning	for	min	analyse	og	

besvarelsen	af	specialets	problemformulering	(Neergaard	2015:	31fff;	Mason	2012:	120f).	Jeg	

er	interesseret	i	at	undersøge,	hvordan	den	faglige	sværhedsgrad	ved	POLA’erne	påvirker	

opnåelsen	af	de	fremsatte	mål	og	samspillet	mellem	effektivitet	og	demokrati,	hvorfor	jeg	har	

brug	for,	at	denne	varierer.		

	

De	udvalgte	POLA’er	og	deres	sværhedsgrad	er:		

	

• POLA	Fødevarer	og	Landbrug:	høj	faglig	sværhedsgrad.	

• POLA	Kunst	og	Kultur:	lav	faglig	sværhedsgrad.		

• POLA	Småbørnspolitik:	man	kunne	deltage	udelukkende	med	personlige	erfaringer	og	

holdninger,	da	de	fleste	mennesker	har	kendskab	til	småbørn	igennem	livserfaringer.	

Da	der	kun	var	få	deltagere,	alle	med	en	høj	faglig	viden	om	området,	blev	det	faglige	

niveau	somme	tider	højt.	Sværhedsgraden	var	derfor	varierende.		

• POLA	Byudvikling:	som	udgangspunkt	et	fagligt	svært	emne,	men	blev	af	

facilitatorerne	gjort	tilgængeligt	for	alle.	Sværhedsgraden	var	varierende.				

	

Jeg	har	således	deltaget	i	fire	Politiske	Laboratorier,	som	hver	har	varet	omkring	3	timer.	

Dette	har	givet	mig	grundigt	indblik	i,	hvad	der	foregår	under	disse	samskabelsesprocesser.		
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4.4.2	POLA-deltagere	med	forskellige	oplevelser	

Jeg	ønskede	også	at	udvælge	interviewpersoner	på	baggrund	af	maksimum	variation,	som	

ville	give	mig	mulighed	for	at	undersøge	både	detaljerede	og	subjektive	oplevelser	omkring	

POLA’erne,	og	vigtige	fælles	mønstre	(Mason	2012:	124),	som	personer	oplever	på	tværs	af	

deres	forskellighed	og	forskellige	POLA’er.		

Jeg	udvalgte	på	baggrund	af	følgende	karakteristika:	

Borgere	 Interviewpersonerne	er	borgere,	der	har	deltaget	i	et	

POLA,	men	ikke	har	været	med	til	at	arrangere	dem	og	

som	ikke	er	blevet	inviteret	af	arrangørerne,	på	

baggrund	af	deres	ekspertise	inden	for	området	–	

uanset	at	de,	som	privatpersoner,	kan	have	en	form	for	

ekspertviden	om	POLA’ets	emne.			

Deltagere	i	POLA	Småbørnspolitik	og		

POLA	Byudvikling	

Interviewpersonerne	blev	fundet	ved	de	to	POLA’er	

jeg	observerede,	efter	specialets	fokus	var	blevet	klart.	

Det	var	afgørende,	at	vi	til	de	efterfølgende	interviews	

ville	have	en	fælles	oplevelse	vi	kunne	referere	til,	og	

jeg	kunne	spørge	til	konkrete	ting,	jeg	har	observeret.		

Forskellig	oplevelse	af	POLA’er	 Jeg	ønskede	at	interviewe	deltagere	med	forskellige	

oplevelser	af	POLA’er:	nogen,	som	virkede	tilfredse	

med	forløbet	til	POLA’erne	i	forhold	til	at	blive	hørt	og	

inddraget,	og	andre	der	virkede	mindre	tilfredse.		

	

Jeg	har	valgt	en	ung	interviewperson,	der	var	med	til	

et	POLA	for	første	gang	(Camilla),	og	kunne	tænkes	

havde	en	stærkere	oplevelse	af	dynamikkerne,	da	

usikkerhed	på	eget	bidrag	og	viden	kan	spille	en	rolle,	

ligesom	jeg	har	valgt	én,	som	virkede	kritisk	over	for	

processen	(Inger).	De	to	andre	(Alma	og	Andreas)	var	

meget	aktive	til	hver	deres	POLA,	og	lod	til	at	være	

meget	sikre	på	deres	eget	bidrag.		

Varierende	køn	og	alder	 Jeg	ønskede	at	interviewe	både	kvinder	og	mænd,	og	i	

forskellige	aldersgrupper,	for	at	opnå	forskellighed.		

	Tabel	4:	Karakteristika	for	udvælgelse	af	deltagere	til	interviews.	Egen	tilvirkning.		
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Ekspertinterviews	blev	udvalgt	ad-hoc	i	forhold	til	hvad	der	var	muligt	og	meningsfyldt.		

	

Tabel	5	giver	et	overblik	over	specialets	samlede	empiriske	materiale.		
Type	 Navn	og	emne	 Info	
Observationer	 Indledende:		

POLA	Fødevarer	og	Landbrug.			
	
	
POLA	Kunst	og	Kultur.		
	
	
Efterfølgende:		
POLA	Småbørnspolitik.		
	
	
	
POLA	Byudvikling.		
	

	
Ca.	25	deltagere.		
Høj	faglig	sværhedsgrad.			
	
Ca.	20	deltagere.	Lav	faglig	sværhedsgrad.		
	
	
	
6	deltagere.		
Blandet	faglig	sværhedsgrad.			
	
	
Ca.	25	deltagere.		
Blandet	faglig	sværhedsgrad.				

Ekspertinterviews	 Chalotte	Ditløv	Jensen	
	
	
	
Per	Zimmermann	
	
	
	
Niels-Simon	Larsen	
	
	
	
Saxe	Lomholt	
	
	
	
Peter	

Certificeret	facilitator	og	medlem	af	Alternativet.		
	
	
	
Medlem	af	Alternativet	og	arrangør	af	POLA’er	om	
involverende	demokrati.		
	
	
Medlem	af	Alternativet	og	arrangør	af	POLA’er	om	
borgerløn.	
	
	
Embedsmand	for	kultur	i	Alternativet	og	arrangør	af	
POLA	Kunst	og	Kultur.		
	
	
Ekspert	i	samskabelse	og	
borgerinddragelsesmetoder,	uden	relation	til	
Alternativet.		
	

Deltagerinterviews	 Alma,	i	40’erne.		
	
	
	
Inger,	i	40’erne.		
	
	
	
Camilla,	19	år.		
	
	
	
Andreas,	i	20’erne.		

POLA	Småbørnspolitik.		
Høj	faglig	viden.		
	
	
POLA	Småbørnspolitik.		
Høj	faglig	viden.		
	
	
POLA	Byudvikling.		
Ingen	faglig	viden.	
	
	
POLA	Byudvikling.		
Ingen	faglig	viden.		

Tabel	5:	Specialets	empiriske	materiale.	Egen	tilvirkning.		
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Alternativets	materiale	om	Ny	Politisk	Kultur	og	Politiske	Laboratorier	indgår	som	

supplerende	empirisk	materiale	i	analysen	(Bilag	14-19).		Jeg	anvender	ikke	materialet	i	en	

dokumentanalyse,	men	som	informationsmateriale.		

	

I	det	følgende	vil	jeg	redegøre	for	metodologiske	overvejelser	omkring	empiriproduktionen.		

4.5	Observationer:	fokus	på	proces		
	
Det	der	skabes	igennem	et	POLA,	er	produceret	på	baggrund	af	aktørernes	fælles	

meningskonstruktion.	Jeg	vil	observere	hvordan	POLA’et	gennemføres	så	der	skabes	både	

effektivitet;	et	brugbart	politisk	produkt,	og	demokrati;	inddragelse	og	andre	public	values.	

Ved	at	observere	processen	kan	jeg	beskrive,	hvordan	POLA’erne	foregår	–	jeg	kan	iagttage	

processer,	som	personerne	er	en	del	af,	men	ikke	selv	ser	eller	vil	gengive.	Jeg	kan	give	en	

vurdering	af,	hvordan	POLA’et	gennemføres	med	henblik	på	at	opfylde	egne	mål	om	at	

producere	et	brugbart	politisk	produkt	af	høj	kvalitet,	og	skabe	demokratiske	resultater.	

For	at	udvikle	en	detaljeret	observationsplan,	tager	jeg	udgangspunkt	i	de	fokuspunkter	jeg	

identificerede	igennem	indledende	empiri	og	sociologisk	teori:		

• Dilemmaet	mellem	at	opnå	effektive	og	demokratiske	resultater	og	herunder:			

o Arbejdsdeling:	forskelligt	vidensniveau	og	roller.		

o Social	og	strategisk	ulighed.		

o Processens	form	og	rammer:	facilitering	af	processerne.			

Den	socialkonstruktivistiske	og	symbolsk	interaktionistiske	tilgang	er	med	til	at	forme	mine	

observationer.	Når	jeg	anser	samskabelse	som	et	socialt	konstrueret	og	flydende	fænomen,	

undersøger	jeg	hvordan	det	processuelt	bliver	til,	frem	for	hvad	det	er	er	(Mik-Meyer	og	

Järvinen	2010a:	10;	18).	Virkeligheden	er	socialt	konstrueret,	hvilket	medfører,	at	den	må	

erfares	ved	observation	af	konstruktionsprocessen;	hvordan	den	sociale	virkelighed	bliver	

konstrueret	igennem	menneskelig	interaktion.	Hvordan	får	fænomenet	samskabelse	tillagt	

betydning	og	indhold?	(Egholm	2014:	233f).	Min	viden	om	feltet	produceres	i	interaktionen	

mellem	sociale	aktører	og	i	interaktion	med	mig	som	forsker.			
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4.5.1	Praksis	og	talehandlinger	

Jeg	fokuserer	på	deltagernes	praksis	(Gubrium	og	Holstein	2008:	377).	Hvad	gør	aktørerne	i	

det	Politiske	Laboratorium	i	interaktioner	for	at	tilskrive	mening	til	processen,	og	derigennem	

skabe	resultater?	Den	primære	del	af	praksis	til	et	Politisk	Laboratorium	består	i	at	tale	og	

samtale	–	argumentere,	deliberere	–	om	et	givent	emne.	Talehandlinger	er	samhandling	og	i	et	

interaktionistisk	perspektiv	en	afgørende	del	af	praksis.	Jeg	er	interesseret	i,	hvad	deltagerne	

gør	igennem	det,	de	siger	(Potter	2012:	66f;	Mik-Meyer	og	Järvinen	2010b:	99;	103).	Sprog	er	

konstituerende	for	den	sociale	virkelighed,	men	også	konstitueret	af	den	sociale	virkelighed.		

Hvordan	de	enkelte	personer	har	det	under	POLA’et,	eller	deres	individuelle	motiver	for	deres	

handlinger,	observeres	og	anvendes	i	analysen	i	den	udstrækning,	at	det	kan	sige	noget	om	

samskabelsesprocessen.	For	eksempel	var	én	af	deltagerne,	Andreas,	meget	interesseret	i	at	få	

et	bestemt	emne	på	dagsordenen,	fordi	han	havde	en	personlig	interesse	i	dette.	Dette	

påvirkede	naturligvis	hans	adfærd	til	POLA’et,	og	dermed	processen	og	resultaterne.		

Et	fokus	på	sociale	identiteter	tilføjes	min	observationsguide,	da	det	kan	være	afgørende,	

hvordan	nogle	af	deltagerne	konstruerer	deres	selv	på	baggrund	af	personlige	idéer	og	

motiver,	hvilket	påvirker	den	sociale	proces	(Mik-Meyer	og	Järvinen	2010b:	98ff).	I	kapitel	6	

reflekterer	jeg	nærmere	over	dette.		

Institutioner	er	tæt	sammenvævet	med	praksis	og	er	et	andet	væsentligt	fokuspunkt	for	

interaktionistiske	observationer.	

4.5.2	Institutioner	

Institutioner	forstås	i	denne	tilgang	bredt	som	i	Berger	og	Luckmanns	(1966:	72f)	

terminologi:	et	foretagende	med	specifikke	sociale	normer,	som	en	familie	eller	et	ritual	–	

eller	Alternativet.	Dette	fokus	er	også	inspireret	af	den	Goffmanske	tanke	om,	at	institutioner	

skaber	rammen	for	den	sociale	interaktion,	og	som	sådan	er	både	begrænsende	og	

mulighedsskabende.	Mennesker	forholder	sig	konstant	til	den	sociale	kontekst,	og	aktører	

interagerer	inden	for	sociale	standarder	for	acceptabel	opførsel	(Goffman	1983:	3f).	Når	jeg	

fokuserer	på	institutioner	forstås	det	som	de	strukturer	og	normer,	der	muliggør	og	

begrænser	deltagernes	praksis	under	et	Politisk	Laboratorium.	Hvilken	betydning	har	

POLA’ets	form,	og	hvordan	påvirker	faciliteringen	processen	og	resultaterne?		
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Begrebsparret	institutioner	og	praksis	repræsenterer	den	klassiske	sociologiske	dikotomi:	

betydningen	af	aktører	og	strukturer	i	skabelsen	af	virkeligheden.	Er	det	individuelle	aktører	

der	skaber	virkeligheden	og	påvirker	samfundsmæssige	strukturer,	eller	strukturerne	der	

skaber	individers	handlinger	og	virkeligheden?	(Mortensen	2006:	47;	Jensen	2006:	7f).	Jeg	

mener,	at	strukturer	og	aktører	er	i	et	dialektisk	forhold,	hvor	de	konstant	påvirker	hinanden,	

og	i	mine	observationsstudier	ønsker	jeg	at	undersøge	både	praksis	og	institutionen,	og	

spændingsfeltet	imellem	de	to	–	hvilket	stemmer	overens	med	den	relationelle	metodologi,	

som	både	specialets	teoretiske	og	videnskabsteoretiske	tilgang	befinder	sig	under.	Jeg	ønsker	

at	have	et	blik	for,	hvordan	praksis	former	institutionen	og	den	fælles	skabelse	af	mening,	og	

hvordan	de	institutionelle	rammer	påvirker	praksis,	som	illustreret	i	figur	11:		

	

Figur	11:	Relationen	mellem	institutionelle	rammer	og	praksis.	Egen	tilvirkning.		
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4.6	Mellem	observatør	og	deltager	
	
Observationer	i	en	interaktionistisk	ramme	forstås	bredt	og	kan	både	være	deltagende	

feltarbejde	og	hvor	forskeren	ikke	deltager	(Mik-Meyer	og	Järvinen	2010a:	18).	I	kvalitativ	

forskning	identificeres	forskerens	rolle	i	observationsstudier	på	baggrund	af	graden	af	

deltagelse	i	det	miljø,	der	undersøges	(Gold	1958:	217ff).		

Jeg	ønskede	at	indtage	rollen	som	observatør	som	deltager,	for	at	have	mulighed	for	at	

fokusere	på	at	observere,	men	ikke	sidde	afsides	med	intentionen	om	at	kunne	observere	

objektivt	som	en	”fluen	på	væggen”	uden	at	påvirke	processen.	En	større	grad	af	deltagelse	

var	praktisk	nødvendigt	til	flere	POLA’er,	og	det	viste	sig	at	give	mig	en	dybere	indsigt	i	de	

dynamikker,	der	udfoldede	sig.	Jeg	er	med	til	at	producere	den	viden	og	de	resultater.	der	

skabes	til	POLA’erne,	både	når	jeg	deltager	og	observerer.	Min	tilstedeværelse	vil	uanset	hvad	

påvirke	processen;	deltagerne	og	arrangørerne	reagerer	på	min	tilstedeværelse	og	på	at	de	er	

blevet	præsenteret	for	mig	og	ved,	at	der	er	en	forsker	tilstede,	der	observerer	dem	(Gold	

1958:	217ff;	Kristensen	2016:	172f).	I	tabel	6	beskriver	jeg	de	forskellige	mulige	roller	i	

observationsstudier,	og	min	rolle	til	observationerne	af	de	forskellige	POLA’er:	

Rolle	 Den	totale	

observatør	

Observatøren	som	

deltager	

Deltageren	som	

observatør	

Den	totale	deltager	

Beskrivelse	 Den	neutrale	

observatør	der	ikke	

påvirker	det	

observerede.		

Primært	observatør,	

men	deltager	også.		

Primært	deltager,	men	

observerer	også.		

Forskeren	er	aktivt	

involveret	i	de	

observerede	

aktiviteter.		

I	denne	

undersøgelse	

Ikke	ønskværdigt	eller	

muligt,	når	man	

antager	et	

konstruktivistisk	

interaktionistisk	

perspektiv.		

Min	rolle	i	POLA	

Fødevarer	og	

Landbrug	og	Kunst	og	

Kultur.	Jeg	

observerede	primært,	

men	deltog	i	mindre	

gruppesamtaler.		

Min	rolle	i	POLA	

Småbørnspolitik	og	

Byudvikling.	Jeg	deltog	

som	udgangspunkt	i	

samtalerne,	men	gik	

også	afsides	for	at	

observere	andres	

praksis.		

Ikke	frugtbart	i	

interaktionisme,	hvor	

jeg	ikke	søger	at	få	

opnå	delt	erfaring	med	

deltagerne,	ligesom	

jeg	også	ønskede	at	

have	mulighed	for	at	

observere	og	skrive	

feltnoter	undervejs.		

	

Tabel	6:	Oversigt	over	roller	i	observationer.	Egen	tilvirkning.		
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4.7	Observationsguide	og	feltnoter	
	
Ovenstående	overvejelser	danner	basis	for	min	observationsguide,	som	findes	i	bilag	21.		

Til	observationerne	skrev	jeg	feltnoter,	som	i	deltagende	observation	beskrives	som:		”(…)	

writings	produced	in	or	in	close	proximity	to	’the	field’”	og	mine	feltnoter	blev	udarbejdet	

”contemporaneously	with	the	events,	experiences	and	interactions	they	describe	and	recount”	

(Emerson	et.	al.	2010:	3).		

Feltnoterne	er	min	selektive	repræsentation	af,	hvad	der	foregår	til	et	POLA.	Jeg	noterer	ting,	

der	er	signifikante	i	forhold	til	det	fokus,	teori	og	indledende	empiri	har	givet	mig,	og	udelader	

dermed	ting,	jeg	i	øjeblikket	ikke	vurderer	som	betydningsfulde.	Jeg	laver	deskriptive	

feltnoter,	men	skriver	også	fortolkende	noter,	når	jeg	ser	noget,	jeg	vurderer	som	brugbart	i	

forhold	til	analysen	(Emerson	et	al.	2010:	3;	Mason	2012:	98f).	Feltnoter	findes	i	bilag	10-13.		

I	det	følgende	vil	jeg	beskrive,	hvordan	interviews	med	deltagerne	blev	udført	og	hvordan	de	

bidrager	til	at	besvare	specialets	problemformulering.		

	

4.8	Den	aktive	interviewer		
	
Interviewene	gav	mig	indblik	i,	hvordan	deltagerne	oplevede	POLA’erne.	Jeg	ønskede	at	

undersøge,	hvorvidt	deltagerne	følte,	at	de	blev	involveret	i	udviklingen	af	det	politiske	

produkt,	og	om	og	hvordan	de	følte,	at	processen	skabte	demokratiske	resultater.		

Jeg	udførte	semistrukturerede	interviews	(Tanggaard	og	Brinkmann	2010:	37),	da	dette	gav	

plads	til	at	lade	interviewpersonen	komme	med	ny	og	uventet	viden,	og	samtidigt	gav	mig	

mulighed	for	at	komme	omkring	de	emner,	der	er	relevante.	Den	interaktionistiske	ramme	er	

central,	og	et	interview	er	en	meget	direkte	form	for	menneskelig,	verbal	og	nonverbal,	

interaktion.	I	denne	sammenhæng	er	Herbert	Blumers	grundlæggende	teser	for	symbolsk	

interaktionisme	afgørende:	mennesker	forholder	sig	til	deres	fysiske	og	sociale	omverden	på	

basis	af	den	mening,	omverdenen	har	for	dem,	og	denne	mening	er	skabt	gennem	social	

interaktion	og	denne	meningen	omfortolkes	kontinuerligt	(Blumer	1969:	12).	Mennesker	

inkorporerer	andre	personers	reaktioner	i	egne	handlinger,	og	dette	er	en	symbolsk	proces.		

Jeg	fokuserede	ikke	alene	på,	hvad	deltagerne	sagde	under	deres	interviews,	men	medtog	den	
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givne	kontekst	i	forhold	til	den	viden,	der	skabes	i	interviewsituationen.	Jeg	fokuserede	ikke	

kun	på	hvad	der	blev	sagt,	men	også	på	hvordan	det	blev	sagt,	og	dette	hviler	på	en	

konstruktivistisk	forståelse	af	sproget:	det	både	skaber	og	reflekterer	den	sociale	virkelighed	

(Järvinen	2010a:	39).		

	

Det	kvalitative	materiale	der	skabes	er	formet	af	både	mig,	interviewperson	og	interaktionen	

mellem	os,	og	jeg	opfatter	ikke	interviews	som	en	måde	at	få	adgang	til	en	objektiv	virkelighed	

på	(Silverman	2003:	343f).	Gubrium	og	Holstein	(2011:	3f)	kalder	denne	tilgang	the	active	

interviewer,	og	her	forstås	intervieweren	som	én,	der	aktiverer	interviewpersonens	narrative	

produktion.	Når	jeg	bevidst	interviewede	aktivt	gav	jeg	interviewpersonen	muligheder,	

positioner	og	orienteringer,	som	de	kunne	engagere	sig	i,	når	vi	talte	sammen	om	et	givent	

emne.		

	

4.8.1	Interviewguide	og	transskribering	

Jeg	bruger	forskningsspørgsmål,	der	er	abstrakte	og	søger	at	forklare	og	forstå,	til	at	generere	

interviewspørgsmål,	som	vil	give	mere	beskrivende	svar.	Interviewspørgsmålene	er	en	

operationalisering	af	forskningsspørgsmålene:	hvordan	får	jeg	empirisk	viden	om	det,	jeg	

ønsker	at	vide?		

Da	jeg	interviewede	deltagere	fra	to	forskellige	POLA’er,	har	jeg	lavet	to	interviewguides,	der	

adskiller	sig	fra	hinanden	på	visse	områder.	Disse	findes	i	bilag	20.		

Deltagerinterviews	transskriberes	ordret,	da	jeg	udover	indholdet	også	er	interesseret	i	

hvordan	det	siges.	Jeg	renser	derfor	ikke	for	”øh”	eller	laver	om	på	ordstillinger	(Tanggaard	og	

Brinkmann	2010:	40f).	Transskriptioner	findes	i	bilag	1-4,	transskriptionsnøgle	i	bilag	22.		

	

Jeg	har	lavet	meningskondensering	af	ekspertinterviewene,	da	jeg	i	disse	interviews	er	

interesseret	i	at	opnå	viden	om	emnet	–	interviewets	hvad,	og	ikke	i,	hvordan	eksperterne	

siger	og	forstår	deres	viden.	Disse	findes	i	bilag	5-9.		

	

I	analysen	redigerer	jeg	sprogligt	nogle	af	citaterne,	for	forståelighedens	skyld,	såfremt	dette	

ikke	gør,	at	jeg	mister	betydningsfuld	viden.		
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4.9	Samspil	mellem	observationer	og	interviews		
	
Jeg	udfører	en	triangulering	af	de	kvalitative	materialer,	så	jeg	med	flere	metoder	kan	

indkredse	og	afdække	fænomenet	samskabelse	mere	fyldestgørende	og	sikre	kvalitet	i	min	

undersøgelse.	Da	jeg	ikke	anser	samskabelse	som	et	fænomen,	der	har	en	essens	eller	er	en	

objektiv	virkelighed,	kan	en	kombination	af	forskellige	metoder	være	med	til	at	indfange	

kompleksiteten	og	dybden	af	fænomenet	(Jæger	2016:	302f).	Det	er	afgørende,	at	jeg	ikke	

giver	hverken	observationerne	eller	interviewene	forrang	som	empirisk	metode	til	at	

producere	viden,	og	interviewene	ses	ikke	som	proxy	for	uobserverede	aktiviteter,	men	som	

handling	på	linje	med	–	men	forskellig	fra	–	handling	jeg	kan	observere.	Jeg	er	altså	ikke	

interesseret	i	at	finde	den	bedste	tilgang,	der	kan	give	det	mest	autentiske	indblik	i	

fænomenet	(Atkinson	et.	al.	2003:	11f).		

	

Jeg	bruger	samspillet	mellem	de	forskellige	empiriske	materialer	på	to	måder:		

	

• Genkendelighed.		

Hvordan	stemmer	det,	jeg	observerer,	overens	med	deltagernes	oplevelse?	

Uoverensstemmelser	kan	være	med	til	at	give	mig	indsigt	i	fænomenet	samskabelse.	

Jeg	er	ikke	interesseret	i	at	”afsløre”	en	interviewperson	i	at	tale	usandt.		

	

• Undring.	

Jeg	søger	ikke	en	objektiv	forklaring	på	det	observerede	gennem	interviews,	men	

observationerne	kan	skabe	undringspunkter,	som	jeg	kan	undersøge	nærmere	

sammen	med	interviewpersonerne.		

	

4.10	Etiske	overvejelser	
	
Etiske	forholdsregler	er	tænkt	ind	i	specialet	fra	design	til	afrapportering.		

Informeret	samtykke	og	fortrolighed	er	afgørende,	således	at	man	ikke	udstiller	hverken	

personer	eller	organisationer	(Brinkmann	2010:	443f).	Alle	interviewpersoner	er	over	18	år	

og	har	givet	informeret	samtykke	til,	at	jeg	kan	bruge	deres	interview	i	mit	speciale.	De	er	

lovet	anonymitet	i	den	forstand,	at	jeg	anonymiserer	deres	navn	og	specifikke	kendetegn.	Dog	
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kan	to	deltagere	identificeres	på	baggrund	af	deres	udtalelser,	hvilket	kan	give	problemer	

med	den	interne	anonymitet.	De	to	tog	jeg	opfølgende	kontakt	til,	og	begge	er	indforstået	med,	

at	jeg	bruger	deres	interviews	i	anonymiseret	form.	To	deltagere	ønskede	at	se	en	færdig	

transskription	af	deres	interview,	mens	en	tredje	bad	om,	at	få	specialet	tilsendt.	Én	ekspert	

med	indgående	kendskab	til	området	ønskede	at	blive	anonymiseret.	Alle	ønsker	

imødekommes.		

Deltagere	i	POLA’erne	blev	gjort	opmærksomme	på,	at	jeg	var	til	stedet	for	at	observere,	og	de	

anonymiseres.	Til	POLA	Byudvikling,	fortalte	jeg	kun	arrangørerne	og	de,	jeg	kom	i	direkte	

samtale	med,	at	jeg	observerede.	De	andre,	som	jeg	observerede	i	plenum,	har	jeg	hverken	

givet	navne	eller	andre	specifikke	oplysninger	omkring.		

I	analysen	har	jeg	været	respektfuld	overfor	informanterne	og	deres	udsagn,	ved	ikke	at	

dekonstruere	og	afkoble	deres	citater	fra	den	kontekst,	som	de	er	blevet	udtalt	i	(Brinkmann	

2010:	442).		

4.11	Analysestrategi:	Kodning,	kategorisering,	begrebsliggørelse	
	
Meningsdannelse	og	kodning	af	kvalitativt	datamateriale	er	en	heuristisk	proces,	der	giver	

mig	mulighed	for	at	undersøge	det	producerede	data	(Coffey	og	Atkinson	1996:	30f).	I	

klassisk	kvalitativ	forskning	anser	man	kodning	som	enten	at	være	begrebsstyret,	på	

baggrund	af	teoretiske	begreber	man	allerede	arbejder	med,	eller	datastyret,	hvor	man	laver	

koder	undervejs	som	man	arbejder	med	materialet	(Kvale	og	Brinkmann	2014:	263).	Jeg	

arbejdede	abduktivt,	og	ønskede	ikke	at	lave	begrebs-	eller	datastyret	kodning.	Jeg	arbejdede	i	

stedet	med	en	tredelt	proces,	for	at	skabe	mening	i	data,	uden	at	give	teori	eller	empiri	

forrang.		

Første	skridt	er	kodning,	som	er	de	mærkater,	man	sætter	på	mindre	stykker	tekst	–	en	

tematisk	hovedoverskrift	til	de	dele	af	data,	der	meningsmæssigt	hænger	sammen	(Coffey	og	

Atkinson	1996:	27f).	Koderne	kom	både	fra	min	problemstilling,	mit	teoretiske	perspektiv	og	

empirien	selv.		

Næste	skridt	er	kategorisering,	hvor	man	sætter	de	forskellige	koder	i	forhold	til	hinanden,	og	

undersøger	om	og	hvordan	de	hænger	sammen	eller	står	i	modsætning	til	hinanden,	eller	har	

konsekvenser	for	hinanden.	Her	har	jeg	både	splittet	koder	ad,	og	lavet	flere	underkoder,	eller	
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samlet	nogle	koder	under	én	kategori	–	altså	både	simplificeret	og	kompliceret	data	

yderligere	(Coffey	og	Atkinson	1996:	26ff;	36;	50).	Denne	proces	er	for	mig	både	teoridrevet,	i	

forhold	til	de	begreber	jeg	bruger	som	teoretisk	baggrund,	og	empiridrevet,	i	forhold	til	

kategorier	der	dukker	op	i	det	empiriske	materiale.		

Slutteligt	lavede	jeg	en	begrebsliggørelse,	hvor	jeg	søgte	at	komme	tættere	på	den	egentlige	

fortolkning	af	data.	Dette	bestod	i	at	sætte	koder	og	kategorier	i	forhold	til	data	og	mine	

teoretiske	begreber	og	antagelser	–	jeg	leder	efter	temaer	og	mønstre,	variationer,	kontraster	

og	brud,	i	denne	sammenligning.	Her	er	det	afgørende,	at	jeg	udfordrede	og	problematiserede	

egne	hypoteser	og	antagelser,	så	jeg	undgik	at	bruge	empirien	til	blot	at	bekræfte	egne	idéer	

(Coffey	og	Atkinson	1996:	47).		

Denne	proces	stemmer	overens	med	den	abduktive	tilgang,	hvor	empirien	gennem	hele	

processen	har	kunne	udfordre	mine	teoretiske	antagelser.	Dette	betyder	ikke,	at	jeg	gik	til	

feltet	eller	arbejdet	med	det	empiriske	materiale	uden	antagelser,	men	at	jeg	har	været	åben	

for	at	opleve	nye	ting	gennem	empiriproduktion	og	–bearbejdning,	som	må	indarbejdes	i	min	

analyse	på	lige	fod	med	mere	forventet	empirisk	materiale	(Järvinen	2010a:	40).		

Empirien	overraskede	mig,	hvilket	denne	tilgang	tillod.	Dette	beskriver	jeg	nærmere	i	

analysen.			

Jeg	anvender	de	forskellige	koder	og	underkoder	til	at	udlede	empiri	der	anvendes	i	analysens	

forskellige	dele.	Min	analyse	består	af	fire	dele,	der	primært	er	udledt	på	baggrund	af	

teoretiske	antagelser,	som	belyses	empirisk.	Del	fem	er	udledt	primært	empirisk	og	dernæst	

belyst	teoretisk.		

I	bilag	23	er	koder	og	deres	analytiske	sammenhæng	illustreret	i	et	kodetræ.			

I	dette	kapitel	har	jeg	beskrevet	specialets	videnskabsteoretiske	tilgang	og	vist	hvordan	denne	

tilgang	former	empiriproduktionen.	Jeg	har	præsenteret	strategier	for	at	opnå	kvalitet	i	

undersøgelsen,	samt	diskuteret	metodiske	valg	og	fravalg.		
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5	
Analyse	
	
I	dette	speciale	undersøger	jeg,	hvilke	muligheder,	begrænsninger	og	dilemmaer	samskabelse	

rummer	i	forhold	til	at	kunne	indfri	de	ønskede	mål.	I	dette	kapitel	vil	jeg	besvare	

problemformuleringen,	ved	at	inddrage	relevant	empiri	i	samspil	med	teoretiske	forståelser.	

Analysen	består	af	fem	dele:	

I	del	1	placerer	jeg	Politiske	Laboratorier,	i	forhold	til	den	anvendte	teoretiske	definition	af	

samskabelse	og	tydeliggør	hvilke	formål,	POLA’erne	har.	Forståelsen	af	formål	er	afgørende	

for	en	analyse	af,	hvad	der	er	på	spil,	når	disse	formål	søges	opnået.		

I	del	2	viser	jeg,	hvordan	POLA’er	gennemføres,	så	de	lægger	op	til	at	opfylde	eget	mål	om	

effektivitet:	et	konkret	politisk	forslag.	Jeg	viser	hvordan	henholdsvis	arbejdsdelingen	mellem	

deltagere	og	eksperter	samt	rammer	og	facilitering	har	betydning	for	at	opnå	effektivitet.		

I	del	3	viser	jeg,	hvordan	POLA’er	gennemføres,	så	de	lægger	op	til	at	opfylde	eget	mål	om	

demokrati,	defineret	som	public	values.	Jeg	behandler	temaerne	vidensniveau,	facilitering	og	

følelser,	i	forhold	til	demokratiske	resultater	af	samskabelsesprocesserne.		

I	del	4	undersøger	jeg	relationen	mellem	effektivitet	og	demokrati	i	POLA’er.	Jeg	undersøger	

hvorvidt	det	antagede	modsætningsforhold	mellem	at	opnå	effektivitet	og	demokrati	

eksisterer,	og	hvilke	andre	relationer	der	viser	sig.		

I	del	5	viser	jeg,	hvad	hindringerne	for	at	opnå	målene	effektivitet	og	demokrati	i	

samskabelse,	er.	Denne	analysedel	er	baseret	på	viden	fra	det	empiriske	materiale,	som	jeg	

ikke	havde	teoretiske	antagelser	bag	og	relaterer	sig	derfor	ikke	til	et	af	

problemformuleringens	underspørgsmål,	men	bidrager	til	at	besvare	specialets	

problemformulering.		Til	slut	samler	jeg	op	på	analysens	resultater.		
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5.1	Politiske	Laboratorier	som	samskabelse	–	og	deres	formål			
	
I	denne	analysedel	placerer	jeg	Politiske	Laboratorier	i	forhold	til	den	teoretiske	forståelse	af	

samskabelse.	Jeg	undersøger	følgende	spørgsmål:		

• Hvordan	kan	Politiske	Laboratorier	placeres	i	forhold	til	det	teoretiske	begreb	

samskabelse?		

• Hvad	er	Politiske	Laboratoriers	formål?	

	
5.1.1	Ny	politisk	kultur	og	Politiske	Laboratorier		

Alternativet	har	en	vision	om	en	ny	politisk	kultur,	og	Politiske	Laboratorier	er	et	middel	til	at	

realisere	denne.	Alternativet	tager	afstand	fra,	hvad	de	kalder	”en	politisk	og	mediemæssig	

kultur,	hvor	mudderkastning,	taktik	og	mediespin	fylder	alt	for	meget”,	og	understreger,	at	hvis	

bæredygtig	omstilling,	partiets	kernesag,	skal	kunne	gennemføres,	”har	vi	brug	for	

befolkningens	opbakning	og	tro	på,	at	deltagelse	og	engagement	i	politik	nytter”.	Denne	nye	

politiske	kultur	skal	være	”dynamisk”,	”involverende”,	”gennemsigtig”,	”ærlig”,	”lyttende”	og	den	

skal	”bygge	en	demokratisk	bro	mellem	borgerne	og	de	folkevalgte”.	Det	skal	være	attraktivt	og	

muligt	at	involvere	sig	i	politik	–	uanset	baggrund	og:	”(…)	hvad	enten	man	kan	bidrage	med	8	

minutter	eller	8	timer	om	dagen”.		Det	skal	være	muligt	og	meningsfuldt	for	alle	at	bidrage,	og	

man	skal	føle,	at	det	nytter	noget	at	være	aktiv	borger	(19:2).		

Initiativtagerne	til	de	enkelte	POLA’er	kan	beslutte	formen:	det	kan	være	store	workshops,	

med	mange	deltagere,	andre	laver	arbejdsgrupper,	der	går	i	dybden	med	et	emne,	og	der	kan	

ligefrem	være	tale	om	en	”privat	middag	med	et	politisk	emne	på	menuen”	(14:8).	Jeg	fokuserer	

på	de	POLA’er,	som	er	åbne	for	alle	interesserede,	medlemmer	og	ikke-medlemmer,	da	det	

demokratiske	aspekt	ellers	er	begrænset.		

Alternativets	vision	om	involverende	demokrati	og	gennemsigtighed	kan	ses	som	eksempel	

på	det	comeback	til	involverende	praksisser,	der	er	beskrevet	i	teorikapitlet	(Poletta	2014:	

80).		
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5.1.2	Er	Politiske	Laboratorier	samskabelse?		

I	teorikapitlet	har	jeg	argumenteret	for	definitionen	af	samskabelse	jeg	anvender	i	dette	

speciale:		

”Samskabelse	er		

1)	et	samarbejde	mellem	repræsentanter	fra	en	organisation	og	borgere,		

2)	der	indeholder	direkte	og	aktive	bidrag	fra	disse	borgere	til	organisationens	arbejde,	og		

3)	hvor	borgerne	er	med	til	at	udvælge	emnet/problemet,	der	skal	samarbejdes	om,	eller	

inviteres	med	umiddelbart	efter	initiativtager	har	defineret	emnet/problemet.”	

POLA’er	beskrives	i	Alternativets	materiale	som:		

”(…)	det	rum,	vi	giver	til	hinanden	til	at	undersøge	og	udforske	et	politisk	emne/spørgsmål”;		

”(…)	det	rum,	hvori	vi	udvikler	Alternativets	politik	–	både	lokalt	og	nationalt.”;		

(…)	det	rum,	hvor	vi	skaber	nye	politiske	samtaler	og	derigennem	udvikler	nye	politiske	idéer”	

(14).		

	

Alternativets	beskrivelse	af	POLA’er	er	så	bred,	at	det	ikke	er	muligt	at	placere	det	i	forhold	til	

den	teoretiske	forståelse	af	samskabelse.	I	det	følgende	vil	jeg	anvende	empirisk	materiale	til	

at	vise,	at	Alternativets	Politiske	Laboratorier	rummer	de	tre	elementer	til	samskabelse,	der	

indgår	i	min	definition.		

”Et	samarbejde	mellem	repræsentanter	fra	en	organisation	og	borgere”	

I	det	følgende	undersøger	jeg,	hvorvidt	POLA’er	kan	karakteriseres	ved	at	have	grundlag	i	et	

samarbejde	mellem	repræsentanter	fra	Alternativet	og	borgere.	Som	udgangspunkt	opfyldes	

dette	af	POLA’ernes	form:	kernen	i	POLA’er	er,	at	borgere	og	repræsentanter	fra	Alternativet	i	

samarbejde	skal	udvikle	Alternativets	politik.	Men	hvad	siger	empirien	om	dette?		

Til	POLA	Kunst	og	Kultur	var	formålet	at	udvikle	idéer	til,	hvordan	kunst	og	kultur	kan	sprede	

sig	til	flere	dele	af	samfundet:	”Kulturens	virusangreb”	(11:2:44).	Arrangørerne	havde	fremsat	

emnet,	og	facilitatoren	lagde	op	til,	at	deltagerne	skulle	komme	med	idéer,	og	spurgte	i	starten	

af	POLA’et,	om	deltagerne	var	klar	over	deres	rolle	til	POLA’et,	og	en	deltager	svarer:		

Jeg	håber	bare	at	høre	en	helt	masse	vilde	ideer	om	kultur	i	nye	udgaver,	som	krydser	grænser	(11:3:35).		
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Denne	deltager	har	samme	opfattelse	som	facilitatoren:	at	deltagerne	kan	komme	med	egne	

idéer	til,	hvordan	de	skal	løse	problemstillingen.	Dette	var	generelt	for	alle	POLA’er;	

Arrangørerne	rammesætter	POLA’erne	og	skaber	rum	for,	at	deltagernes	idéer	og	tanker	skal	

bruges	til	at	udvikle	idéer	(10:1:12;	12:2:22;	13;2;8).	Der	eksisterer	et	samarbejde	mellem	

organisationen	Alternativet	og	borgerne,	hvor	organisationen	rammesætter	processen	på	

baggrund	af	et	emne,	og	borgerne	skaber	indhold	igennem	idéer,	holdninger	og	erfaringer.		

”Indeholder	direkte	og	aktive	bidrag	fra	disse	borgere	til	organisationens	arbejde”	

POLA’erne	er	baseret	på	samtale	mellem	borgere	og	arrangører,	der	skal	resultere	i,	at	

deltagernes	inputs	og	idéer	bruges	til	at	udvikle	Alternativets	politik,	som	er	en	central	del	af	

organisationens	arbejde.	Ambitionen	er,	at	deltagernes	idéer	skal	kunne	påvirke	Alternativets	

politik	så	aktivt	og	direkte	som	muligt	(11:6:12;	12:3:13).	Det	er	ikke	muligt	for	mig	at	måle	

eller	vurdere,	hvorvidt	borgernes	bidrag	er	taget	direkte	og	præcist	med	videre,	men	jeg	kan	

undersøge,	hvordan	dette	søges	opnået.	Dette	omhandler	hvorvidt	POLA’erne	søger	at	opnå	

demokratiske	resultater,	hvilket	jeg	diskuterer	mere	dybdegående	i	analysedel	3.		

”Hvor	borgerne	er	med	til	at	udvælge	emnet/problemet	der	skal	arbejdes	om	eller	

inviteres	umiddelbart	efter	initiativtager	har	defineret	emnet/problemet”	

Samskabelse	kan	initieres	af	borgere	som	dermed	definerer	emnet,	men	jeg	har	i	teorikapitlet	

argumenteret	for,	hvorfor	jeg	vælger	at	se	bort	fra	dette	som	et	krav	til,	at	der	er	tale	om	

samskabelse.	POLA’ernes	emne	er	defineret	inden	borgerne	møder	op,	men	alligevel	ses	en	

høj	grad	af	frihed	for	borgerne	til	at	definere,	hvordan	de	vil	forstå	et	givent	emne	eller	

diskutere	eller	løse	en	fremsat	problemstilling.	Borgerne	inviteres	med	umiddelbart	efter	

emnet	er	defineret,	og	deres	rolle	er	derfor	co-designers	(Voorberg	et.	al.	2015:	1339f).		

	

Til	POLA	Småbørnspolitik	sagde	facilitatoren,	at	der	skal	udarbejdes	politik	på	

småbørnsområdet,	og	at	der	ikke	eksisterer	noget	i	forvejen	(12:2:7).	Alma	beskrev	sin	

oplevelse:		

Jeg	følte	mig	meget	fri	i	processen,	det	synes	jeg	var	dejligt	(1:11:16).		
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Til	POLA	Byudvikling	blev	der	også	inviteret	til	frie	tanker	af	facilitatoren:	

Vi	åbner	himlen,	vi	skal	ikke	regne	på	det	hele,	vi	må	gerne	drømme	–	tage	ja-hatten	på.	(13:2:8).		

	

Andreas,	som	deltog	i	POLA	Byudvikling	fik	opfattelsen	af,	at	der	var	rig	mulighed	for	at	

komme	med	egne	idéer:		

Overordnet	set	så	synes	jeg,	at	det	var	tydeligt,	at	det	var	det	her	med,	at	vi	skulle	sætte	en	masse	ord	tanker	om,	

hvad	byudvikling	var,	og	at	man	måtte	komme	med	alting.	Det	var	bare	at	få	skabt	nogle	idéer	(3:4:22)	

	

POLA’er	opfylder	kravet	om,	at	deltagerne	involveres	så	hurtigt	som	muligt	efter	at	

problemfeltet	er	defineret	og	har	her	en	høj	grad	af	frihed.		

Figur	12	illustrerer	hvor	borgerne	involveres	i	de	POLA’er,	jeg	har	observeret,	hvilket	ligger	

inden	for	min	definition	af	borgeres	rolle	i	samskabelse:		

	

Figur	12:	Borgernes	rolle	i	POLA’er	

Jeg	definerer	POLA’er	som	samskabelse,	da	der	er	tale	om	et	samarbejde	mellem	borgere	og	

en	organisation	på	baggrund	af	borgeres	aktive	og	direkte	bidrag,	og	at	borgerne	inviteres	

med	i	processen	umiddelbart	efter	definitionen	af	emnet	eller	problemet.		
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5.1.3	Formål	med	Politiske	Laboratorier	

Jeg	har	vist,	at	POLA’er	kan	defineres	som	samskabelse	ifølge	min	definition.	I	tabel	7	viser	jeg,	

hvad	formålene	med	Politiske	Laboratorier	ifølge	Alternativets	materiale	er,	og	sætter	dette	i	

relation	til	de	formål,	der	blev	præsenteret	i	teorikapitlet:	effektivitetssamskabelse	og	

demokratisk	samskabelse:	

Formål	ifølge	Alternativets	materiale	(bilag	14)	 Teoretisk	perspektiv	

At	fremme	politisk	dialog	og	engagement	i	

befolkningen,	samt	at	styrke	empati	og	forståelse	

mellem	befolkning	og	politikere.		

	

Demokratiske	formål,	public	values.		

	

At	lave	politik	ud	fra	engagerede	borgeres	viden	og	

visioner.		

		

	

	

At	lave	politik	som	er	baseret	på	så	mange	gode	

argumenter	og	perspektiver	og	så	megen	viden,	som	

muligt.		

At	lave	politik	baseret	på	så	mange	gode	argumenter,	

perspektiver	og	viden	som	muligt,	hviler	på	en	

antagelse	om	at	inddragelse	af	borgere	kan	kvalificere	

et	produkt;	altså	gøre	Alternativets	politik	bedre,	end	

hvis	eksperter	eller	politikere	alene	udformede	den.	

Her	er	der	tale	om	både	demokratiske	værdier,	da	

borgernes	ønskes	inddraget,	og	et	formål	om	at	opnå	

effektivitet,	da	produktet	antages	at	blive	bedre,	når	

borgeres	viden	involveres.	

	

Tabel	7:	POLA’ers	formål	i	relation	til	det	teoretiske	perspektiv.	Egen	tilvirkning.		

POLA’er	har	teoretisk	både	effektivitet	og	demokrati	som	mål.	Men	hvordan	viser	målene	sig	i	

praksis?	

Til	POLA	Kunst	og	Kultur	sagde	facilitatoren	Tom,	under	introduktionen	til	POLA’et:		

Der	skal	være	noget	til	hjernen,	hjertet	og	hånden	(…)	man	får	noget	til	hjernen,	hovedet,	bliver	klogere,	lærer	noget.	

Man	får	noget	til	hjertet,	møder	nye	mennesker,	bliver	glad.	Man	får	noget	fra	hånden,	et	konkret	politikforslag,	

man	får	påvirket	noget	-	selvom	der	kan	være	langt	til	Christiansborg	(11:2:11).	

Hjernen	og	hjertet	repræsenterer	demokratiske	værdier:	læring,	viden,	relationer	og	følelser.	

Hånden	repræsenterer	effektivitet:	man	får	påvirket	et	konkret	politisk	brugbart	resultat.	
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Denne	tredeling	af	formål	blev	også	nævnt	af	facilitator	og	medlem	af	Alternativet,	Charlotte	

Ditløv	Jensen,	da	vi	talte	om	brudfladen	mellem	samskabelse	og	facilitering.	

Et	godt	formål	til	et	POLA	er	et,	der	har	noget	til	vores	hoveder,	til	vores	hjerter	og	vores	hænder	(5:6:39).		

Det	er	noget,	Alternativet	søger	at	opnå.		

5.1.4	POLA’er	er	samskabelse	med	mål	om	at	skabe	effektivitet	og	demokrati	

POLA’er	kan	defineres	som	samskabelse	i	overensstemmelse	med	min	definition,	der	er	

inspireret	af	kerneelementerne	defineret	af	Voorberg	et.	al	(2013:	15f),	da	de	indeholder	et	

samarbejde	mellem	Alternativet	og	borgere,	der	kan	komme	med	aktive	og	direkte	bidrag	til	

produktet,	og	borgerne	inviteres	med	som	co-designers.		

Formålet	med	POLA’er	er	både	at	udvikle	et	brugbart	politisk	produkt,	hvilket	passer	overens	

med	den	teoretiske	forståelse	af	effektivitetssamskabelse,	der	hviler	på	Ostroms	(1996:	1073)	

oprindelige	definition,	og	demokratiske	værdier	som	involvering	og	dialog,	som	henviser	til	

demokratisk	samskabelse,	inspireret	af	Bouvaird	og	Loefflers	(2012:8)	begreb	om	public	

values.		

I	de	to	næste	analysedele	går	jeg	i	dybden	med,	hvordan	POLA’er	gennemføres,	så	de	søger	at	

opnå	de	to	fremsatte	mål:	effektivitet	og	demokrati.			
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5.2	Målet	om	at	opnå	effektive	resultater	
		
I	analysens	del	1	har	jeg	vist,	at	POLA’er	har	to	formål:	at	skabe	effektivitet;	et	konkret	politisk	

forslag	og	at	skabe	demokratiske	værdier	i	form	af	inddragelse,	følelser,	relationer.	Denne	

analysedel	har	til	formål	at	besvare	problemformuleringens	underspørgsmål:	.		

Hvordan	gennemføres	Politiske	Laboratorier,	så	de	lægger	op	til,	at	processen	opfylder	målet	om	

at	skabe	et	brugbart	politisk	produkt	af	høj	kvalitet?		

Denne	analysedel	har	to	underdele.		

• I	del	et	viser	jeg,	hvordan	arbejdsdelingen	mellem	deltagere	og	eksperter	har	

betydning	for	at	opnå	effektivitet.		

• I	del	to	viser	jeg,	hvordan	formen	og	faciliteringen	har	betydning	for	at	opnå	

effektivitet.		

5.2.1	Arbejdsdelingens	betydning	for	at	opnå	effektivitet	

Jeg	har	beskrevet,	hvordan	der	kan	opstå	et	dilemma,	når	borgere	og	eksperter	deltager	

sammen	i	samskabelsesprocesser.	Argumentet	er,	at	når	borgerne	ikke	har	den	nødvendige	

viden	om	et	givent	emne,	er	det	svært	at	arbejde	med	emnet	på	et	niveau,	der	er	højt	nok	til	at	

skabe	et	effektivt	produkt.	Hvis	eksperterne	derimod	dominerer	for	meget,	kan	dette	gå	ud	

over	de	demokratiske	værdier,	der	også	søges	opnået	i	samskabelsesprocessen.	

Helt	grundlæggende	er	arbejdsdelingen	i	et	POLA	mellem	deltagere	og	eksperter	den	

følgende:	

Deltagere	 Eksperter	

Kommer	med	idéer	og	tanker	om	POLA’ets	emne	–	de	

producerer	grundmaterialet	til	

samskabelsesprocessen.	Hvilke	aktiviteter	eller	

initiativer	mener	de	kunne	gavne	den	givne	

problemstilling?	Hvilke	erfaringer	har	de	fra	eget	liv,	

der	er	relevante	for	problemstillingen?		

	

Eksperternes	viden	inddrages	til	at	kvalificere	

deltagernes	idéer	og	tanker,	enten	som	

inspirationsoplæg,	materiale	eller	under	selve	

samtalerne.		

	

Tabel	8:	Arbejdsdeling	mellem	deltagere	og	eksperter	i	POLA’er.	Egen	tilvirkning.		
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Ekspertviden	har	på	forskellige	måder	medvirket	til	at	skabe	effektive	resultater	til	POLA’er.		

Ekspertviden	som	faglige	oplæg	eller	materiale:		

• Til	POLA	Småbørnspolitik	var	der	medtaget	forslag	fra	Familiepolitisk	Netværk,	som	

deltagerne	kunne	tage	udgangspunkt	i,	når	de	skulle	arbejde	videre	med	Alternativets	

småbørnspolitik	(12:2:22).		

• Til	POLA	Byudvikling	holdt	flere	af	arrangørerne	inspirationsoplæg	om	forskellige	

bæredygtige	tiltag	(13:3:7;	13:3:19).		

Min	opfattelse	er,	at	disse	faglige	indlæg	i	POLA’erne	i	høj	grad	var	med	til	at	kvalificere	

samtalerne	–	de	gav	deltagerne	information	og	inspiration,	indblik	i	fakta,	og	retning	til	deres	

idéer.	

Ekspertviden	som	del	af	POLA’ets	samtaler:	

• Til	POLA	Fødevarer	og	Landbrug	skulle	deltagerne	efter	præsentation	og	faglige	oplæg,	

ud	i	mindre	grupper	og	diskutere	forskellige	emner.	Der	var	en	overvægt	af	eksperter	

til	stede	til	POLA’et;	folk	med	et	overgennemsnitligt	interesse-	og	vidensniveau	om	

landbrug	og	fødevarer,	der	enten	var	inviteret	eller	var	mødt	op,	fordi	de	have	særlige	

interesser	inden	for	området.	Til	opsamlingen	af	POLA’et	fik	jeg	indtrykket	af,	at	

arbejdsgruppernes	resultater	var	af	meget	høj	faglig	kvalitet	og	meget	brugbart	

(10:4:5;	4:4:12).	Der	var	konkrete	forslag,	der	var	baseret	på	faglig	viden.		

• Til	POLA	Kunst	og	Kultur	var	der	flere	deltagere,	som	arbejdede	inden	for	kunst	og	

kultur,	der	kvalificerede	samtalerne	(9:1:30).	Her	er	der	ikke	tale	om	eksperter	i	den	

gængse	opfattelse,	men	deltagere	med	en	form	for	ekspertviden.		

	

Jeg	har	som	nævnt	ikke	målbare	kriterier	for,	hvornår	effektivitet	er	opnået,	men	ud	fra	disse	

empiriske	observationer	finder	jeg	det	rimeligt	at	vurdere,	at	en	høj	grad	af	ekspertdeltagelse	

og	–viden	har	været	med	til	at	skabe	en	høj	grad	af	effektivitet	i	POLA’erne	(Fishkin	2016:	2;	

34f;	Mansbridge	et.	al.	2016:	14f).		
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At	dette	i	POLA	Landbrug	og	Fødevarer	var	på	bekostning	af	de	demokratiske	resultater	

diskuteres	nærmere	i	analysedel	4	om	netop	relationen	mellem	effektivitet	og	demokrati	i	

samskabelse.			

5.2.2	Formen	og	faciliteringens	betydning	for	at	opnå	effektive	resultater	

I	teorikapitlet	har	jeg	beskrevet,	hvordan	form	og	facilitering	af	samskabelsesprocesser	er	

afgørende	for,	at	opnå	det	ønskede	resultat.	De	tre	grundelementer	er	(Ravn	2011:	58f;	De	

Jongh	og	Tortzen	2014:	235f):		

• At	målet	er	klart.	

• At	arbejdsdelingen	og	roller	er	klare.	

• At	Mødediamanten	anvendes:	der	åbnes,	ordnes	og	lukkes	i	løbet	af	processen.		

I	det	følgende	viser	jeg,	hvordan	faciliteringen	blev	udført	i	de	forskellige	POLA’er	for	at	opnå	

effektivitet,	med	de	teoretiske	grundelementer	som	rettesnor,	samt	hvordan	dette	blev	

opfattet	af	deltagerne.		

Er	målet	om	effektivitet	klart?			

Det	er	afgørende,	at	målet	for	enhver	samarbejdsproces	er	tydeligt	ekspliciteret	så	deltagerne	

i	fællesskab	søger	imod	målet.	Ifølge	facilitator	og	medlem	af	Alternativet,	Charlotte	Ditløv	

Jensen,	bliver	målet	ofte	ikke	ekspliciteret,	og	hun	henviser	til	tidligere	POLA’er,	der	

mislykkedes	på	denne	bekostning:	

Her	er	kerneproblemstillingen:	vi	var	ikke	skarpe	nok	på,	hvad	vi	ville	have	ud	af	POLA'erne.	Vi	havde	ikke	stillet	et	

formål	op,	der	var	skarpt	nok.	Og	denne	formålsdiskussion	er	helt	afgørende	for,	om	noget	ryger	i	hegnet	eller	ej.	Og	

det	er	vi	heller	ikke	skarpe	nok	på	i	øjeblikket	i	Alternativet	(5:1:46)	

	

Dette	er	i	tråd	med,	hvad	forskningen	viser:	når	det	kommer	til	samskabelse	og	involverende	

demokrati,	er	der	ofte	ikke	ekspliciteret	et	formål	for	de	givne	processer	(Voorberg	et.	al.	

2015:	1341).	Faciliteringsteorien	supplerer	med,	at	dette	gør,	at	samarbejdet	ikke	lykkes.		

Per	Zimmermann,	som	er	medlem	af	Alternativet	og	arrangør	af	en	række	POLA’er	om	

borgerinddragelse,	nævner	samme	problematik:		
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Noget	vi	gør	galt	tit	er,	at	vi	ikke	sørger	for	ordentlige	forventningsafstemninger.	Både	med	deltagerne	men	også	

arrangørerne	imellem.	Vi	er	ikke	gode	til	at	sikre,	at	alle	involverede	har	en	fælles	forståelse	af,	hvad	der	skal	

komme	ud	af	det	(8:1:31).		

Det	er	afgørende,	at	der	både	bliver	forventningsafstemt	internt,	arrangørerne	imellem,	og	

eksternt,	til	deltagerne:	når	et	mål	med	en	samskabelsesproces	er	at	skabe	et	effektivt	

produkt,	skal	dette	ekspliciteres.		

POLA	Småbørnspolitik	var	tredje	POLA	i	rækken	om	emnet.	Der	var	kun	seks	deltagere,	så	

POLA’et	antog	naturligt	en	form	af	mindre	strukturerede	samtaler.	Om	formålet	med	POLA’et,	

fortalte	facilitatoren	Jonas:		

Den	overordnede	idé	er,	at	vi	taler	sammen.	Samtalen	kvalificeres	af,	at	nogle	ved	noget	fagligt.	Hvad	er	

konsekvenserne	af	politikkerne?	Hvordan	hænger	det	vi	kommer	med	sammen	med	Alternativets	overordnede	

politik?	(...)	Der	er	en	arbejdsgruppe,	Familiepolitisk	Netværk,	der	allerede	har	lavet	nogle	forslag.	De	forslag	vi	

laver	kan	handle	om	verden,	Danmark,	kollektiver,	bevægelser	og	så	videre.	Vi	skal	ikke	bare	have	forslag	til	

Christiansborg	–	vores	snak	her	må	gerne	skabe	idéer,	handlinger	(12:2:22).		

	

Formålet	beskrives	bredt	og	forslag	kan	tage	mange	forskellige	former.	Alma	var	af	den	

opfattelse,	at	formålet	for	POLA’et	var	klart,	men	henviste	til,	at	hun	brugte	sin	erfaring	fra	

tidligere	POLA’er:		

Ja,	altså.	Det	synes	jeg.	Men	det	er	jo	også	fordi	man	har	erfaring	fra	tidligere,	så	ved	man	sådan	nogenlunde..	

(1:5:40).		

Da	jeg	igen	spurgte	Alma,	hvordan	hun	havde	forstået	formålet,	kom	hun	ikke	med	et	konkret	

svar,	men	talte	i	stedet	om	ydmyghed	over	for	det,	der	allerede	var	udarbejdet	tidligere	i	

processen	(1:6:29).	

Inger,	der	var	med	til	samme	POLA,	var	mere	tydelig,	da	hun	blev	spurgt	om,	hvorvidt	

formålet	for	hende	var	tydeligt:		

Nej.	Nej,	det	var	det	heller	ikke	første	gang	jeg	var	med.	Altså,	det	er	ikke	..	(pause).	Man	skal	formulere	en	

børnepolitik,	det	er	det,	jeg	har	forstået	(…)	Og	det	er	vel	et	eller	andet	sted	tydeligt	nok,	i	sig	selv,	men..	formen	

bliver	jo	utydelig,	fordi	det	hele	tiden	er	afhængig	af	sidste	POLA.	Hvad	er	indholdet	på	denne	her	POLA?	Og	der	er	

ikke	en	fast	strategi	for,	hvad	skal	vi	nå	frem	til.	Fordi,	det	er	det	der	er	arbejdet.	Det	er	at	nå	frem	til	noget,	som	er	

en	børnepolitik,	der	holder.	I	virkeligheden	så	(…)	tror	jeg,	det	er	sådan,	det	må	være,	ikke?	(2:4:36).		
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Formålet	er	uklart	for	Inger,	men	hun	ender	med	at	konkludere,	at	det	nok	er	sådan,	det	må	

være.		

Facilitatoren	Jonas	havde	udarbejdet	følgende	model,	der	skulle	illustrere	processen	over	de	

forskellige	POLA’er	til	den	endelige	politikudvikling:	

	

Figur	13:	Model	der	illustrerer	processens	samlede	forløb.	Udarbejdet	af	Jesper,	facilitator	til	POLA	

Småbørnspolitik.		

Jeg	medtog	denne	model	i	interviewene	med	Alma	og	Inger	for	at	undersøge,	hvorvidt	den	

havde	skabt	klarhed	over	POLA’ets	formål	og	struktur.	Alma	siger:	

Ja,	den	havde	jeg	faktisk	ikke	set	før	(…)	Jeg	var	der	ikke	helt	fra	starten	(1.11.34).		

Derefter	går	Alma	videre	til	at	fortælle	om	nogle	andre	modeller	der	bruges	i	Alternativet,	

som	hun	gerne	vil	vise	mig	(1.12.2).	Jeg	spørger	igen	ind	til	modellen	og	hun	siger:		

Altså,	jeg	synes	den	er	meget	fin.	Jeg	har	det	sådan	lidt,	med	sådan	nogle	modeller	(pause)..	at	der	er	jo	altid	en	

tolkning	af	sådan	nogle	(griner)	(1.12.31)		

Alma	undlader	at	svare	direkte.	Inger	er	tydelig	omkring,	hvad	hun	mener,	da	jeg	viser	hende	

modellen	(2.5.31):		

Det	der	bliver	for	mig	øh,	altså,	jeg	ved	ikke	hvordan	jeg	skal	læse	den	(...)	Altså,	det	ved	jeg	simpelthen	ikke	(...)	øh..	
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det	er..	(pause).	Jeg	ved	ikke	hvad	jeg	skal	bruge	den	til	(2.5.29).		

	

Modellen	som	facilitatorisk	greb	lader	ikke	til	at	have	skabt	klarhed	over	formål	og	proces.		

	

Til	POLA	Byudvikling	blev	formålet	præsenteret	anderledes.	Her	var	der	25	deltagere,	og	

POLA’et	havde	derfor	naturligt	en	mere	stramt	struktureret	form.		

Hans	er	arrangør	og	facilitator	og	tager	ordet.	Han	fortæller,	at	aftenens	POLA	er	det	første	ud	af	mange	i	en	række	

POLA’er	om	kommunalpolitik.	Formålet	er	at	udvikle	forslag	til	Alternativets	fremtidige	politik	inden	for	bæredygtig	

byudvikling	(13.2.1).		

Camilla	deltog	i	POLA	Byudvikling	og	sagde	følgende	om,	hvorvidt	hun	oplevede	at	formålet	

var	klart:		

Altså,	jeg	synes	da	at	de	gav	lidt	nogle..	ikke	retningslinjer,	men	i	hvert	fald	nogle	retninger	vi	kunne	gå	ud	i,	altså	

nogle	forslag	til,	hvor	vi	kunne	komme	hen.	Men	jeg	synes	ikke	at	der	var	sådan	et	facit,	eller	et	’her	skal	I	hen’.	Jeg	

synes	det	var	ret	åbent	for,	hvor	vi	lige	sådan	bevægede	os	hen	(4:3:18).		

Jeg	spurgte	hende,	hvad	hun	troede	arrangørerne	skulle	bruge	deltagernes	input	til,	for	at	

komme	nærmere	hendes	opfattelse	af	POLA’ets	formål.	

Ja,	altså,	de	skulle	jo	bruge	dem	til	at..	ligesom	danne	noget	politik,	lokalpolitik,	ikke?	Finde	ud	af,	hvad	vil	de	gerne	i	

København,	øhm,	og	få	noget	inspiration,	tænker	jeg.	Fordi	-	de	ved	jo	nok	godt	hvad	de	egentlig	vil,	men	at	få	noget	

inspiration	til	nogle	konkrete	forslag,	og	også	lidt	høre,	hvad	folk	synes,	andre	end	lige	præcis	dem,	der	er	kernen	i	

Alternativet	(…)	Så	det	synes	jeg	var	rimelig	tydeligt.	Jeg	følte	mig	ikke	tabt	(4:3:26).		

Camilla	følte	at	processen	var	meget	åben,	og	var	klar	over,	at	formålet	var	at	formulere	

politik.	Andreas	gav	også	udtryk	for,	at	formålet	i	POLA	Byudvikling	var	tydeligt:		

Jaah,	det	synes	jeg,	ja.	Overordnet	set,	så	synes	jeg	at	det	var	tydeligt,	at	det	var	det	her	med,	at	vi	skulle	sætte	en	

masse	ord	på	en	masse	tanker	om,	hvad	byudvikling	var,	og	at	man	måtte	komme	med	alting.	Det	var	bare,	lad	os	

sige,	at	få	skabt	nogle	idéer.	Ja,	det	synes	jeg,	det	var	okay	tydeligt	(3:4:22).		

På	baggrund	af	observationer	og	interviews	med	deltagere	har	jeg	vist,	at	formålet	om	at	få	

udviklet	et	produkt,	der	kunne	bruges	i	effektivitetssammenhæng,	altså	idéer	til	politiske	

forslag,	var	mere	tydeligt	i	POLA	Byudvikling	end	i	POLA	Småbørnspolitik.		
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Er	arbejdsdelingen	og	rollerne	klare?			

Det	er	afgørende	at	tydeliggøre,	hvordan	arbejdsdelingen	til	samskabelsesprocessen	ser	ud.	

Hvem	forventes	at	bidrage	med	hvad,	i	forhold	til	at	opnå	effektivitet?	Hvilken	viden	er	

gældende	og	hvilke	forventninger	er	der	til	deltagerne?	Hvad	har	deltagerne	mulighed	for	at	

påvirke,	og	hvad	er	besluttet	på	forhånd?		

Til	POLA	Byudvikling	brugte	facilitator	og	arrangør	Hans	retorik	til	lade	deltagerne	vide,	at	

alles	viden	var	velkommen	og	værdifuld:		

I	har	alle	forskellige	baggrunde	og	holdninger.	Vi	åbner	himlen,	vi	skal	ikke	regne	på	det	hele,	vi	må	gerne	drømme	–	

tage	ja-hatten	på.	Programmet	er	sådan,	at	I	først	får	nogle	inspirationsoplæg,	og	derefter	skal	vi	have	deltagerne	i	

spil.		”Vi”	(arrangører,	red.)	kommer	ikke	med	svar	(…)	Det	kan	handle	om	transport,	byhaver,	Amagerfælled,	

bæredygtighed.	Vi	sætter	rammen	sammen.	God	energi	–	vi	skal	snakke	sammen.	(13:2:8).		

Andreas	følte,	at	forventningen	til	ham	som	deltager,	var	tydelig:		

Jamen,	der	blev	forventet	at	man	åbent	og	bramfrit	fik	forklaret	hvad	ens	holdning	og	synspunkter	var	om	det,	og	

ikke	blev	mødt	med	kritik	(3:7:23).		

Camilla	siger	om	hendes	opfattelse	af	forventninger	til	hende:		

Øhm,	jeg	tror	egentlig	lidt,	at	jeg..	jeg	fornemmede	egentligt	ikke,	at	forventningerne	var	meget	anderledes	vi	bare	

skulle	sige	hvad	vi	tænkte	og	følte,	om	præcis	det	emne,	som	de	sagde,	at	vi	nu	skulle	snakke	om.	Så	på	den	måde	

synes	jeg	egentligt,	at	forventningerne	var	meget	tydelige,	men	man	kan	sige,	at	der	var	måske	heller	ikke	så	mange	

forventninger	(4:3:39).		

	

Både	Andreas	og	Camilla	havde	opfattelsen	af,	at	de	skulle	bidrage	med	deres	tanker	og	idéer,	

og	at	disse	ville	blive	taget	imod	(3:3:20;	4:3:18).	Deres	deltagelse	blev	igennem	faciliteringen	

gjort	legitim,	uanset	at	de	ikke	havde	faglig	viden	om	emnet.			

	

Til	POLA	Småbørnspolitik	sagde	facilitatoren	Jonas:		

Den	overordnede	idé	er,	at	vi	taler	sammen.	Samtalen	kvalificeres	af,	at	nogle	ved	noget	fagligt	(12.2.28)	

	

Eftersom	der	kun	var	seks	deltagere,	som	Jonas	havde	kendskab	til	efter	lidt	småsnak	inden	

POLA’et	begyndte,	var	han	klar	over,	at	alle	deltagerne	havde	faglig	erfaring	inden	for	

småbørnsområdet.	Han	sagde	dog	også,	under	den	tidlige	småsnak:		
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Dette	er	ikke	et	ekspert-laboratorium	(12.1.29).		

	

Deltagerne	får	både	at	vide,	at	deres	faglige	viden	skal	i	spil	–	og	samtidigt,	at	der	ikke	er	tale	

om	et	ekspert-laboratorium.	Så	de	er	ikke	eksperter	–	men	de	skal	kvalificere	samtalen	

igennem	deres	faglige	viden.	Disse	udmeldinger	kan	opfattes	som	modstridende	og	det	kan	

antages	at	give	deltagerne	en	uklar	opfattelse	af	deres	egen	rolle.	Skal	de	byde	ind	med	

ekspertviden	om	området,	eller	om	deres	personlige	holdninger?	Eller	begge	dele?	

	

Inger	svarer	på	spørgsmålet,	om	hun	er	klar	over	hvad	der	blev	forventet	af	hende:		

Nej.	Nej,	det	var	det	ikke.	Jeg	ved	ikke	hvad	de	forventer	af	mig	(…)	Ej,	jeg	ved	ikke	hvad	de	forventer,	jeg	bidrager	

med,	så	jeg	bidrager	sådan	så	godt	jeg	kan.	Så..	ja.	Så	nej,	jeg	ved	ikke,	hvad	de	forventer	(2.6.44).			

Alma	svarede	ikke	direkte	på	spørgsmålet	om,	hvorvidt	forventningerne	til	hende	var	klare,	

men	hun	sagde,	at	hun	følte	at	hun	var	meget	fri	i	processen,	og	at	der	var	en	god	stemning	

(1.11.17).		

Det	tyder	på,	at	deltagerne	til	de	to	POLA’er	har	reageret	på	forventningsafstemningen	af	både	

POLA’ets	formål,	og	på	forventningerne	til	dem	og	deres	roller,	og	at	begge	dele	var	mere	klart	

i	POLA	Byudvikling	end	POLA	Småbørnspolitik.		

På	ingen	af	POLA’erne	blev	det	ekspliciteret,	hvorvidt	der	var	begrænsninger	i	forhold	til	

deltagernes	indflydelse,	i	forhold	til	at	påvirke	det	produkt,	der	skulle	udvikles.	Kun,	at	det	

skulle	passe	med	Alternativets	dogmer	–	partiets	overordnede	værdier	(12:3:8).		
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Processen:	anvendes	Mødediamanten?	

I	det	følgende	viser	jeg,	hvorvidt	og	hvordan	processerne	blev	struktureret	i	de	tre	faser	som	

Mødediamanten	foreskriver:	åbne	–	ordne	–	lukke.	Det	viser	dig	i	min	empiri,	at	denne	simple	

model	for	faciliteringen	af	en	proces,	er	meget	egne	til	at	analyse	hvor	processerne	fungerer	

og	hvor	”kæden	hopper	af”.		

	

Figur	9:	Mødediamanten	

Åbne		

POLA	Kunst	og	Kultur	og	POLA	Byudvikling	havde	åbnefaser,	hvor	deltagerne	blev	bedt	om	at	

komme	med	idéer	og	brainstorme	om	det	givne	emne	i	grupper	eller	to-og-to	(11:2:30;	

13:4:2).	POLA	Småbørnspolitik	var	tredje	POLA	i	rækken,	så	der	var	tidligere	udarbejdede	

visioner	at	tage	udgangspunkt	i.	Disse	skulle	deltagerne	tilføje	pointer	til,	eller	ændre	i,	så	

dette	var	en	blanding	af	åbne-	og	ordnefasen	(12:3:13).	Ved	POLA	Landbrug	og	Fødevarer	tog	

POLA’et	udgangspunkt	i	idéer	formet	på	Folkemødet,	men	der	var	mulighed	for	at	lave	en	ny	

arbejdsgruppe	(”Slyngelstue”)	om	et	nyt	emne,	hvilket	et	par	deltagere	gjorde	(10:2:22)	

Alle	POLA’er	havde	en	åbnefase,	hvor	alle	idéer	er	velkomne,	også	når	der	fandtes	materiale	i	

forvejen.		

Ordne		

Til	POLA	Landbrug	og	Fødevarer	og	POLA	Småbørnspolitik	bestod	ordnefasen	i	at	arbejde	

videre	med	noget	allerede	produceret	materiale,	og	kvalificere	det	yderligere.		
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Til	POLA	Byudvikling	blev	grupperne,	efter	brainstorm	i	åbnefasen,	bedt	om	at	kvalificere,	

konkretisere	og	prioritere	deres	idéer,	og	komme	med	eksisterende	fakta	og	links	til	lignende	

idéer:			

Hans:	”Hver	ø	(bord,	red.)	skal	komme	med	mindst	10	forslag.	Lav	tydelige	overskrift	og	beskrivelser	og	skriv	links	

på	til	eksisterende	viden	eller	praksis.	Skriv	navne	på,	så	vi	kan	kontakte	jer,	når	vi	videreudvikle	idéerne”.	En	

deltager	spørger,	om	man	stadig	må	få	helt	nye	idéer,	og	folk	griner.	Hans	svarer:	”Ja,	I	må	alt.	Pointen	er,	at	vi	som	

skal	arbejde	videre	med	jeres	idéer	ikke	er	helt	fortabte.	I	skal	konkretisere	med	fakta,	erfaring,	links.	Men	husk,	at	

alt	kan	lade	sig	gøre”	(13.5.4).		

Der	ønskes	en	konkretisering	af	idéer,	men	døren	holdes	stadig	åben	for	nye	idéer,	

sandsynligvis	så	deltagerne	ikke	føler	sig	begrænset	i	at	udfolde	sig.		

Deltagerne	blev	bedt	om	at	ordne	og	prioritere	forslag	i	POLA	Kunst	og	Kultur	(11:5:13)	og	i	

POLA	Småbørnspolitik	bestod	ordnefasen	af	en	fælles	samtale,	styret	af	facilitator	Jonas,	hvor	

forskellige	idéer	i	fællesskab	blev	konkretiseret	og	prioriteret	(12:8:20).		

Lukke		

De	idéer,	der	er	udarbejdet	i	løbet	af	et	POLA,	skal	her	videregives	i	en	håndgribelig	form	til	

arrangører	eller	andre,	der	sørger	for	at	få	produktet	videre	i	det	politiske	system.	Dette	

angives	også	i	Alternativets	materiale	om	POLA’er.	En	faglig	tovholder	er	ansvarlig	for	at	

samle	op	på	de	indkomne	idéer	og	inputs	og	samskrive	dem	og	formidle	dem	på	Dialog,	evt.	i	

en	arbejdsgruppe	(Bilag	19).	Der	står	også,	at	man	skal	sørge	for	at	”nogen”	samler	op,	fx	

skriver	referat,	idéliste	eller	laver	en	grafisk	opsamling	(Bilag	19).	Alternativet	er	bevidste	om,	

at	idéerne	skal	samles	op	og	sendes	videre,	men	ikke	nødvendigvis	hvem	der	er	ansvarlig,	

eller	hvordan	opsamlingen	skal	ske.	Denne	uklarhed	gav	sig	til	udtryk	i	de	observerede	

POLA’er:		

Til	POLA	Småbørnspolitik	sagde	facilitator	og	arrangør	Jonas:		

Jeg	har	to	PC-’er	med,	så	kan	vi	med	det	samme	skrive	forslag	ind.	Nogle	gange	afkobles	det	der	sker	her,	til	den	

egentlige	politik,	fordi	andre	formulerer	idéerne.	Så	kan	man	ikke	genkende	sig	selv	i	det.	Her	kan	vi	selv	skrive	

(12.3.18).		

PC’erne	blev	på	intet	tidspunkt	i	løbet	af	POLA’et	hverken	tændt	eller	anvendt,	og	afslutningen	

på	POLA’et	var	den	ovenover	beskrevne	ordnefase.			
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Alma	havde	alligevel	tiltro	til,	at	hendes	input	ville	komme	med	videre	i	processen:		

	

Det	hænger	jo	meget	på	facilitatoren,	jeg	oplever	Jonas	som	en	meget	seriøs	facilitator,	så	jeg	oplevede	at,	nu	har	jeg	

skrevet	det	her,	så	tager	han	det	med,	så	tager	han	hensyn	til	det	(...)	Og	han	lavede	jo	også	en	opsamling	på	denne	

her	tavle	til	sidst,	ikke?	(1.18.46)	

	

Inger	tror	også	på,	at	hendes	inputs	bliver	taget	med	videre,	men	dette	var	fordi	hun	efter	

POLA’et	havde	læst	Jonas’	referat	hvor	”nogle	af	de	ting,	jeg	sagde,	var	kommet	med”	(2.15.28).		

	

Denne	opfattelse	lader	til	at	komme	af,	at	Jonas	har	lukket	processen	-	samlet	op	-	

efterfølgende,	for	der	skete	ingen	konkret	opsamling	under	POLA’et.	Her	er	opsamlingen	og	

effektiviteten	altså	afhængig	af,	at	facilitatoren	tager	ansvaret	på	sig,	og	det	har	et	

udemokratisk	aspekt,	at	facilitator,	som	her	også	er	arrangør,	samler	op	uafhængigt	af	

deltagerne.		

Til	POLA	Kunst	og	Kultur	var	opsamlingen	ustruktureret.	Facilitatoren	Tom	sagde	i	slutningen	

af	ordnefasen,	mens	mange	småsnakkede	og	drak	kaffe:	

Vil	I	være	med	til	at	være	ansvarlige?	I	har	skrevet	noget	ned.	Vil	I	skrive	det	ind	på	computer	og	maile	det	til	Jasmin	

eller	Saxe?	(…)	Ellers	giv	sedlen	til	én	af	os.	Så	kan	det	komme	videre	i	systemet	og	ind	på	Christiansborg.	(11:6:12).		

Det	er	uklart,	hvorvidt	dette	blev	gjort.	I	vores	gruppe	blev	et	papir	med	få	sætninger	skrevet	

med	farveblyant	afleveret	til	facilitatoren	(11:6:1).		

10	minutter	inden	POLA	Byudvikling	sluttede	sagde	Hans:		

Nu	har	vi	10	minutter	tilbage.	I	skal	samle	op.	Processen	bliver,	at	os	arrangører	tager	jeres	inputs	med	hjem	og	

laver	et	overblik	(…)	I	skal	prioritere	det	I	har	foreslået	og	lav	det	helt	tydeligt	og	konkret	(13:6:23).		

Der	var	dog	stadig	ingen	klarhed	over,	hvordan	arrangører	tager	inputs	med	hjem.	John,	som	

var	medarrangør,	foreslog:		

Skal	vi	lave	en	bordansvarlig	som	lige	sørge	for	at	sende	det	på	en	e-mail?	

Hans:	Jah	god	idé.	Og	I	må	også	gerne	maile	os	senere	hen	med	nye	idéer.	Vi	skal	have	hjælp	fra	jer	til	det	her	(…)	ja,	

bordværter	samler	op	sender	materialet	til	mig	(13.6.23).		
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Det	ender	med,	at	bordværterne,	der	også	er	medarrangører,	skal	sørge	for	at	få	samlet	op,	og	

dette	sker	ad-hoc,	og	en	egentlig	plan	for	opsamlingen	er	altså	ikke	en	klar	del	af	

faciliteringsprogrammet.		

Hans	er	bevidst	om,	at	materialet	skal	med	videre	og	samles	op,	men	der	er	ingen	plan	for,	

hvordan	dette	skal	ske.	Bordværterne,	der	også	er	medarrangører,	skal	sørge	for	at	få	samlet	

op,	på	opfordring	af	John.		

Andreas	medvirkede	i	POLA	Byudvikling	og	havde	tiltro	til,	at	hans	inputs	blev	skrevet	ned	og	

taget	med	videre	i	politikudviklingsprocessen.	Han	havde	under	POLA’et	været	særdeles	

opmærksom	på,	at	få	sine	sager	på	dagsordenen,	og	siger	selv,	at	hans	deltagelse	i	POLA’et	var	

delvist	strategisk	–	for	at	få	sine	egne	interesser	igennem	–	og	det	føler	han,	at	han	har	sikret,	

igennem	sin	indsats	i	POLA’et	(3:13:7).		

Camilla	er	ikke	sikker	på,	om	deres	gruppes	inputs	blev	samlet	op	og	taget	med	videre,	men	

hun	tror	det.	Hun	er	dog	ikke	sikker	på,	hvad	der	nu	sker	med	deres	inputs,	og	om	de	får	

betydning	for	politikudviklingen,	selvom	hun	oplevede,	at	de	havde	udviklet	mange	gode	og	

konkrete	forslag	(4:10:13).		

Lukkefasen	har	altså	i	alle	tilfælde	været	ustruktureret	og	mangelfuld.	Ifølge	Charlotte	er	

dette	almindeligt,	i	forhold	til	at	anvende	de	tre	faser:		

Det	vi	tit	ser	er,	at	vi	er	pisse	gode	til	at	åbne,	producere	gode	idéer	og	post-its.	Måske	kommer	vi	i	fase	2	hvor	vi	

ordner,	men	tit	så	løber	tiden	fra	os	..	det	er	spændende	at	være	i	fase	2,	dejligt,	giver	empowerment.	Vi	får	ikke	

ordnet,	lukket,	og	skabt	det	stykke	papir,	der	ligner	en	form	for	politik.	I	stedet	står	vi	med	otte	post-its	eller	flip-

overs	hvor	tusindvis	post-its	flyver	rundt,	på	mange	af	dem	står	der	endda	spørgsmål	(5:6:10).		
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5.2.3	Eksperter,	tydeligt	formål	og	Mødediamanten	fremmer	effektivitet	

I	denne	analysedel	har	jeg	vist	om	og	hvorvidt	arbejdsdeling	mellem	eksperter	og	deltagere	

og	faciliteringen	af	POLA’erne	har	påvirket	at	målet	om	effektivitet	er	opnået.		

I	forhold	til	arbejdsdelingen	har	jeg	vist,	at	deltagerne	er	kommet	med	idéer,	og	at	eksperters	

tilstedeværelse,	enten	som	oplægsholdere	eller	samtaledeltagere,	har	kvalificeret	POLA’ernes	

indhold	og	resultat,	og	bidraget	til	at	opnå	effektivitet.	Dette	bekræfter	teoriens	antagelse:	at	

eksperter	er	med	til	at	opkvalificere	samskabelsesprocessen	resultater	(Fishkin	2016:	2;	34f;	

Mansbridge	et.	al.	2016:	14f).	Relationen	mellem	effektivitet	og	demokrati	diskuteres	

nærmere	i	analysedel	4.		

I	forhold	til	facilitering	har	jeg	vist,	at	både	formålet	med	POLA’et	og	forventningerne	til	

deltagerne	i	POLA	Byudvikling	var	mere	klare	end	til	POLA	Småbørnspolitik.	Alle	POLA’erne	

havde	elementer	af	de	forskellige	faser,	der	anbefales	i	faciliteringslitteraturen	men	fælles	for	

alle	var	en	ustruktureret	og	ad-hoc	lukkefase.		

Det	er	ikke	muligt	empirisk	at	vurdere	på	betydningen	af	den	manglende	struktur	af	

lukkefasen	for	det	endelige	produkt,	der	repræsenterer	effektivitet	i	disse	POLA’er,	da	jeg	ikke	

vurderer	på	det	konkrete,	skrevne	produkt.	Lukkefasens	indflydelse	på	effektiviteten	kommer	

også	an	på,	hvordan	én	given	person,	ofte	arrangører,	har	formået	at	konkretisere	og	

viderebringe	det	udarbejdede	materiale.	Mit	klare	billede	er,	at	en	tydelig	struktureret	

lukkefase,	vil	bidrage	til	at	øge	effektiviteten	af	samskabelsesprocessen,	som	det	også	

argumenteres	for	i	faciliteringsteori	(Ravn	2005:	5f;	Ravn	2011:	64f).		

Jeg	har	vist,	at	tilstedeværelsen	af	eksperter	til	et	POLA,	samt	tydelig	arbejdsdeling	i	form	af	

afklaring	af	forventninger	til	deltagerne,	fremmer	effektiviteten,	som	var	størst	i	de	POLA’er,	

hvor	der	både	var	eksperter	til	stede	og	en	tydelig	forventning	til	deltagerne,	hvilket	også	var	

et	fokuspunkt	i	teori	om	inddragende	demokratiske	praksisser	(De	Jongh	og	Tortzen	2014:	

235f).	Dette	vurderer	jeg	på	baggrund	af	min	oplevelse	af	det	materiale,	jeg	havde	indblik	i,	

der	blev	udarbejdet	undervejs,	og	hvordan	plenumopsamlinger	og	–præsentationer	foregik	

(13:6:9;	12:7:4).		
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5.3	Målet	om	at	opnå	demokratiske	resultater	
	
I	analysedel	1	har	jeg	vist,	POLA’er	som	eksempel	på	samskabelse	har	de	to	mål,	der	også	er	

identificeret	teoretisk:	at	opnå	et	effektivt	produkt	og	at	skabe	demokratiske	resultater.	I	

analysedel	2	har	jeg	vist,	hvordan	POLA’er	gennemføres	for	at	opnå	målet	om	effektivitet.	

Denne	tredje	analysedel	skal	besvare	problemformuleringens	underspørgsmål:		

Hvordan	gennemføres	POLA,	så	de	lægger	op	til	at	styrke	dialog	og	involvering	hos	deltagerne?		

Dialog	og	involvering	repræsenterer	demokratiske	resultater,	som	er	blevet	defineret	som:		

• Public	values	(Bourvaird	og	Loeffler	2012:	8):	nye	relationer,	social	kapital,	tillid,	

livskvalitet,	empowerment.	Jeg	medtager	også	andre	positive	følelser,	der	relaterer	sig	

til	deltagelsen	i	samskabelsesprocesser.		

Analysen	har	to	dele:		

• I	del	et	viser	jeg,	hvordan	faciliteringen	påvirker	hvorvidt	demokratiske	resultater	

opnås.		

• I	del	to	viser	jeg,	hvordan	følelser	har	en	betydning	som	demokratiske	resultater	i	

samskabelsesprocesserne.		

Indledningsvist	præsenterer	jeg	en	vurdering	af,	hvordan	forskelligt	vidensniveau	hos	de	

mennesker,	der	medvirker	i	et	POLA,	kan	påvirke	de	demokratiske	resultater.		

5.3.1	Betydningen	af	deltagernes	vidensniveau	

Dilemmaet	mellem	demokrati	og	effektivitet,	hviler	som	nævnt	på	en	antagelse	om,	at	når	

borgere	med	en	typisk	lav	grad	af	faglig	viden	deltager	i	samskabelsesprocesser,	kan	dette	

ødelægge	effektiviteten	og	modsat:	når	ekspertviden	dominerer,	kan	dette	ødelægge	

inddragelsen	og	derigennem	de	demokratiske	resultater	(Fishkin	2016:	2;	34f;	Mansbridge	et.	

al.	2016:	14f).	Forholdet	mellem	effektivitetsmæssige	og	demokratiske	resultater	diskuterer	

jeg	nærmere	i	analysedel	4.		

Alma	og	Inger	fra	POLA	Småbørnspolitik	har	begge	en	stærk	faglig	baggrund	inden	for	

småbørnsområdet,	mens	Andreas	og	Camilla	fra	POLA	Byudvikling	har	ikke	konkret	faglig	

viden	om	bæredygtig	byudvikling,	men	en	personlig	interesse	for	emnet.	Alligevel	vil	det	vise	
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sig,	at	deres	oplevelse	af	involvering	og	demokratiske	resultater	i	samme	POLA’er	er	

forskellige,	at	dette	altså	ikke	kan	forklares	ved	forskel	i	vidensniveau.	Jeg	diskuterer		hvilke	

faktorer	der	hæmmer	demokratiske	resultater	nærmere	i	analysedel	5.	I	det	følgende	viser	

jeg,	hvordan	både	form	og	facilitering	samt	følelser	spiller	en	rolle	i	forhold	til	at	opnå	

demokratiske	resultater.		

5.3.2	Form	og	faciliteringens	betydning	for	at	opnå	demokratiske	resultater	

POLA’ets	form	er	en	vigtig	faktor	for	at	opnå	demokratiske	resultater.	Ligesom	at	man	med	

facilitering	kan	søge	at	opnå	effektivitet,	kan	man	søge	at	opnå	demokratiske	resultater.	De	

kendte	faciliteringsgreb	medvirker	primært	til	at	opnå	effektivitet,	som	vist	i	analysedel	2.	I	

denne	analysedel	vil	jeg	fokusere	på	andre	faciliterende	elementer	der	blev	taget	i	brug	for	at	

sikre	involvering,	da	disse	ofte	går	udover	hvad	man	kan	finde	i	litteraturen	og	nærmere	

handler	om	en	menneskelig	og	social	fornemmelse	hos	facilitatoren.		

Grundlæggende	er	POLA’er	planlagt	og	designet	på	en	måde,	der	skal	sikre	størst	mulig	

involvering	af	deltagerne	(Bilag	15).	Jeg	fokuserer	på,	hvordan	dette	udspillede	sig	empirisk	i	

de	observerede	POLA’er.		

Facilitatorne	brugte	flere	verbale	udmeldinger	eller	talehandlinger	til	at	skabe	involvering,	

med	forskellige	funktioner:		



	 78	

	

Hvem	og	hvor?		 Udmelding	 Funktion	

Tom	POLA	Kunst	og	Kultur.	 Husk,	begge	skal	på	banen	i	denne	

korte	snak	(11.5.3).		

	

At	opfordre	deltagerne	til	selv	at	

komme	på	banen	og	huske,	at	andre	

også	skal	inkluderes.		

Hans	i	POLA	Byudvikling.	 I	har	alle	forskellige	baggrunde	og	

holdninger.	Vi	åbner	himlen,	vi	skal	

ikke	regne	på	det	hele,	vi	må	gerne	

drømme	–	tage	ja-hatten	på	(13:2:8).		

At	vise,	at	alles	input	er	velkomne	og	

værdsatte.		

Hans	i	POLA	Byudvikling.	 Jeg	afbryder	lige.	Vil	lige	give	et	

pusterum.	Kan	vi	høre	én	idé	fra	hvert	

bord	–	fra	én,	som	ikke	er	bordvært?	

(13:6:7).		

At	sørge	for	at	få	de	mere	stille	

deltagere	frem	i	lyset.		

Tom	i	POLA	Kunst	og	Kultur.	

	

	

	

Jonas	i	POLA	Småbørnspolitik.		

Tom:	Skal	vi	klappe	eller	vifte	med	

hænderne	efter	hvert	bidrag?	

(11:6:8).		

	

Jonas:	Nu	har	vi	haft	post-it	proces	og	

set	på	forslagene.	Hvad	vil	I	nu	gerne?	

Er	der	et	felt,	I	gerne	vil	diskutere?	Vi	

skal	ikke	igennem	det	hele	(12:6:33).		

	

Lægger	beslutninger	omkring	proces	

og	regler	over	til	deltagerne	og	skaber	

medbestemmelse	og	ejerskab	over	

processen.		

	

Tom	i	POLA	Kunst	og	Kultur.	 Vil	I	være	med	til	at	være	ansvarlige?		

I	har	skrevet	noget	ned.	Vil	I	skrive	det	

ind	på	computer	og	maile	det	til	én	af	

os?	Skriv	én	på	fra	gruppen,	som	vil	

være	ansvarlig.	Alle	idéerne.	Ellers	giv	

sedlen	til	én	af	os.	Så	kan	det	komme	

videre	i	systemet	og	ind	på	

Christiansborg	(11:6:12).		

Fremmer	både	effektivitet	og	

demokrati:	at	involvere	borgerne	i	at	

konkretisere	og	opsamle	på	aftnens	

idéer.			

Tabel	9:	Facilitatoriske	greb	for	at	fremme	demokratiske	resultater	til	POLA’er.	Egen	tilvirkning.		

Facilitatorerne	bruger	greb	der	kan	få	deltagerne	til	at	føle	sig	involveret.	Men	hvordan	

oplevede	deltagerne	involveringen	i	praksis?		

Inger,	der	deltog	i	POLA	Småbørnspolitik,	følte	sig	involveret	i	samtalerne	og	følte,	at	hendes	

inputs	blev	taget	alvorligt	og	lyttet	til	(2:9:45).	Alma	fra	samme	POLA	følte	sig	også	involveret,	
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og	tilføjer,	at	facilitatoren	har	en	vigtig	rolle	i	forhold	til	at	sørge	for,	at	alle	føler	sig	involveret	

og	tilpas:		

(…)	når	man	laver	denne	her	struktur,	så	er	der	altid	et	eller	implicit	krav	om	omsorg	(…)	nu	var	vi	jo	nogle	

selvstændige	damer,	ikke?	(griner).	Som	godt	kan	møve	sig	frem.	Men	hvis	man	nu	havde	været	lidt	mere	introvert	

og	lidt	mere	genert,	og	man	var	der	måske	første	gang,	så,	så	skal	man	jo	(…)	det	tror	jeg	Jonas	havde	spottet,	altså,	

vi	snakkede	jo	fælles	først	og	man	præsenterede	sig	selv.	Men	at	man	lige	sørger	for,	er	der	nogen	der	ikke	har	

nogen,	eller	føler	sig	usikre	på	det	her?	(…)	en	facilitator	skal	også	helst	have	den	der	sociale	kompetence	og	tage	sig	

af	folk,	så	folk	føler	sig	inddraget	(1:13.27).		

Alma	påpeger,	at	det	er	op	til	facilitatoren	at	yde	en	form	for	omsorg	og	især	at	inddrage	de,	

som	kan	være	mere	introverte	og	usikre	på	deres	eget	bidrag	i	processen,	men	at	dette	ikke	

var	en	stor	opgave	til	POLA	Småbørnspolitik,	da	alle	deltagere	var	meget	”selvstændige”	og	

sørgede	for	at	blive	hørt.	Alma	påpeger	her	den	medmenneskelige	og	inkluderende	

fornemmelse,	der	er	afgørende	for	en	facilitator	af	denne	slags	processer.		

Både	Camilla	og	Andreas	følte	sig	begge	involverede	i	POLA	Byudvikling	og	henviser	til,	at	

facilitator	var	god	til	at	sørge	for,	at	alle	blev	involverede.	Andreas	lod	dog	til	at	føle	sig	mere	

involveret	–	han	tvivlede	ikke	på	sine	egne	bidrag	og	hvorvidt	han	fik	påvirket	processen	

(3:13:7;	3:12:34).		

	

Camilla	mente	selv,	at	hun	var	involveret,	men	på	et	andet	og	lavere	niveau	end	andre	

deltagere.	Da	jeg	spurgte	hende,	om	hun	følte	sig	involveret	i	POLA’et	svarede	hun:	

	
Øh,	ja.	Altså,	det	synes	jeg.	Men	igen,	ikke	på	samme	niveau	som..	altså,	jeg	sad	som	sagt	med	to	fyre..	(4:6:32).		

	

Camilla	og	Andreas’	oplevelser	var	forskellige,	men	altså	ikke	på	baggrund	af	forskelligt	

vidensniveau	eller	faciliteringsstrategierne,	som	var	ens	for	dem	begge,	og	som	de	oplevede	

som	positive.	Der	er	altså	noget	andet	på	spil,	som	hindrer	opnåelsen	af	demokratiske	

resultater	–	dette	kommer	jeg	nærmere	ind	på	i	analysedel	5.		
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5.3.3	Følelser	som	demokratisk	resultat	

Følelser,	der	relaterer	sig	til	inddragelsen	i	en	proces,	kan	også	beskrives	som	et	demokratisk	

resultat:	at	blive	hørt,	at	bidrage,	være	en	del	af	et	fællesskab	eller	en	følelse	af	empowerment,	

altså	en	public	value	(Bouvaird	og	Loeffler	2012:	8).		

	

Til	POLA	Kunst	og	Kultur	spurgte	facilitatorerne,	hvad	deltagerne	havde	fået	ud	af,	at	være	

med.	To	svar	lød:		

	
Jeg	har	oplevet	samskabelsens	magi,	jeg	elsker	det.	Ingen	af	os	kom	med	idéen	om	håndskrift,	som	vi	udviklede,	det	

opstod	imellem	os	(11:6:18).		

	

Jeg	var	så	træt	da	jeg	kom,	men	nu	går	jeg	herfra	med	mere	energi	end	jeg	havde,	da	jeg	kom	(11:6:20).		

	

Det	blev	foreslået	af	en	deltager,	at	vi	alle	sluttede	af	med	at	synge	en	af	Alternativets	sange,	

fordi	fællessang	havde	været	diskuteret	i	forbindelse	med	kunst	og	kultur	i	samfundet.	Her	

stod	alle	i	en	rundkreds	og	sang,	grinede	og	især	deltageren	som	havde	foreslået	fællessang	

som	nyt	bud	på	kulturelt	indhold	i	forskellige	institutioner,	var	meget	glad	(11:6:22).		

	

Til	POLA	Byudvikling	opstod	der	fra	begyndelsen	en	stemning	af,	at	borgerne	sammen	kunne	

gøre	noget	for	at	skabe	et	bedre	København.	Deltagerne	udbrød	forskellige	ting	i	forbindelse	

med	plenumdiskussioner:		

	
Borgere	skal	gå	forrest!	Vi	skal	gøre	det	nemmere	for	borgerne	at	tage	noget	initiativ	(13:6:17).		

	

Mega	spændende	–	vi	får	den	fedeste	by!!	(13:6:19)		

	

Da	Hans	spurgte	ind	til,	hvordan	deltagerne	havde	oplevet	aftenen,	var	der	flere	udsagn	i	

samme	genre:		

	
Godt,	dejligt	med	tid	til	at	gå	i	dybden.		

Meget	åbent.		

Sindssygt	interessant,	blandede	mennesker,	dejligt	at	mødes	i	øjenhøjde,	dejligt	med	samarbejde.	Dejligt	at	snakke	

politisk	indhold	for	en	gangs	skyld,	som	det	oprindeligt	var	tænkt	og	ikke	bare	strategi	(13:7:16).		
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Hans	selv	var	også	begejstret:		

	
Tak	for	I	kom	og	mindede	mig	om,	hvor	skønt	det	her	er	(13:7:23).		

	

Andreas	beskrev	stemningen	til	POLA	Byudvikling	som	intens:			

	
Det	er	meget	intenst,	det	er	sådan	noget	jeg	kun	mindes	fra	en	gymnasiefester,	altså	at	snakke	med	50	personer	på	

en	time	i	en	fredagsbar,	ikke?	Det	er	lidt	noget	anderledes	det	her,	øh,	og	det	er	ikke	noget	jeg	har	set	på	nogle	

måder	før	(3:2:43)	(…)	Det	var	lidt	ligesom	at	være	til	blå	sommer	igen,	når	man	møder	andre	tropper,	altså	folk	var	

sgu	meget,	sådan,	stolte	af	at	de	repræsenterede	Alternativet	(...)	Hey	jeg	kommer	fra	Alternativet	i	Vanløse,	ikke?		

	

Andreas	mener	endda,	at	POLA’ets	stemning	havde	en	forførende	effekt,	og	sammenligner:		
	

Det	minder	mig	lidt	om,	da	man	skulle	til	session	i	militæret,	der	sad	man	deroppe	og	havde	egentlig	ikke	lyst	til	at	

være	i	militæret,	men	efter	sådan	at	alle	andre	gerne	ville,	altså	man	bliver	grebet	af	et	eller	andet	og	lige	pludseligt	

var	det	det	fedeste	i	hele	verden	(3:10:14).		

	

Dette	skal	forstås	i	en	positiv	sammenhæng,	hvor	stemningen	til	POLA’et	var	smittende	og	har	

givet	Andreas	følelsen	af,	at	være	med	til	noget	der	var	”det	fedeste	i	hele	verden”	–	en	stærk	

følelse	af	fællesskab	eller	tilhørsforhold.		

	

For	Camilla	handler	hendes	positive	følelser	om,	at	have	været	blevet	hørt:		
	

Jeg	havde	sådan	en	følelse	af,	at	jeg	også..	at	der	havde	været	plads	til	mig,	rigtig	meget.	Også	mere	end	jeg	havde	

regnet	med,	øh.	Jeg	havde	sådan	rigtig..	Jeg	var	rigtig	glad,	da	jeg	kom	hjem,	fordi	jeg	tænkte,	at	jeg	er	rent	faktisk	

blevet	taget	alvorligt	og	jeg	har	fået	sagt	noget,	og	jeg	synes	det	var	sjovt	og	jeg	synes	at	jeg	lærte	noget	selv	og	det	

var	hyggeligt	og	jeg	fik	snakket	med	nogle	mennesker	som	jeg	ikke	kender,	og	det	er	jo	også	rart	(4:13:7).		

	

Positive	følelser	er	i	høj	grad	til	stede	i	nogle	POLA’er,	og	kan	beskrives	som	demokratiske	

resultater.		
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5.3.4	Facilitatoriske	greb	er	afgørende	for	demokratiske	resultater		

I	denne	analysedel	har	jeg	vist,	at	deltagernes	vidensniveau	er	ikke	den	afgørende	faktor	for,	

hvorvidt	de	føler	sig	inddraget	i	et	POLA	og	oplever	demokratiske	resultater	i	form	af	public	

values.		

	

POLA’et	er	grundlæggende	designet,	så	deltagere	involveres	i	processen,	og	facilitatorerne	

benytter	derudover	en	række	greb,	der	skal	sørge	for,	at	deltagerne	føler	sig	involverede;	for	

at	sikre	demokratiske	resultater	af	processen,	og	de	virker	langt	hen	ad	vejen.	Der	kan	opstå	

positive	følelser	for	deltagerne	i	POLA’erne	–	en	form	for	fællesskabsfølelse	og	en	følelse	af,	at	

have	bidraget.	Dette	er	også	et	demokratisk	resultat	af	samskabelsesprocessen	(Bouvaird	og	

Loeffler	2008:	12).		

	

5.3.5	POLA’er	placeret	i	forhold	til	grad	af	effektivitet	og	demokrati	

I	de	sidste	to	analysedele	har	jeg	vist,	hvordan	effektivitet	og	demokrati	søges	opnået	i	de	

Politiske	Laboratorier.		

	

For	at	anskueliggøre	POLA’ernes	karakter,	har	jeg	udarbejdet	følgende	figur,	hvor	jeg	har	

placeret	de	fire	POLA’er	i	et	rum	bygget	op	af	to	akser:	den	horisontale	angiver,	i	hvor	høj	grad	

POLA’et	har	opnået	demokratiske	resultater,	og	den	vertikale	akse	angiver	

effektivitetselementet:	i	hvor	høj	grad	har	POLA’et	skabt	et	produkt,	der	kan	bruges	til	

politikudvikling	i	Alternativet?	Denne	figur	er	frugtbar	i	forhold	til	næste	analysedel,	hvor	jeg	

diskuterer	relationen	mellem	effektivitet	og	demokrati.	At	POLA’er	både	kan	have	en	høj	grad	

af	effektivitet	og	demokrati	modbeviser	tesen	om,	at	der	er	et	statisk	dilemma	mellem	disse	to	

mål	i	samskabelse.		
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Figur	14:	POLA’er	placeret	i	rum	efter	forskellige	mængder	effektive	og	demokratiske	resultater.	Egen	

tilvirkning.		
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5.4	Relationen	mellem	at	opnå	effektive	og	demokratiske	resultater	
	

Jeg	har	i	de	foregående	analysedele	vist,	hvordan	POLA’er	gennemføres,	så	de	to	mål,	

effektivitet	og	demokrati,	søges	opnået.	Denne	analysedel	skal	koble	viden	fra	disse	

analysedele	og	besvare	problemformuleringens	underspørgsmål:		

Hvilken	relation	er	der	imellem	at	opnå	effektive	resultater	og	demokratiske	resultater,	i	de	

Politiske	Laboratorier?6		

Jeg	vil	bruge	empirien	til	at	beskrive	denne	relation,	og	starte	ved	den	grundlæggende	

antagelse,	der	er	baseret	på	indledende	empiri	og	litteratur:	

5.4.1	Effektivitet	og	demokrati	i	modsætningsforhold		

Den	grundlæggende	antagelse	i	den	sociologiske	teori	er,	at	der	eksisterer	et	forhold	mellem	

effektivitet	og	demokrati,	så	høj	grad	af	effektivitet	medfører	lav	grad	af	demokrati	og	

omvendt,	på	baggrund	af	deltagernes	forskellige	vidensniveauer	(Fishkin	2016:	2;	34f;	

Mansbridge	et.	al.	2016:	14f).	Til	to	af	POLA’erne,	POLA	Fødevarer	og	Landbrug	og	POLA	

Kunst	og	Kultur,	var	der	dette	forhold	mellem	effektivitet	og	demokrati,	med	baggrund	i	

forskelle	i	vidensniveau	mellem	eksperter	og	deltagere:	

	 Involveringsgrad	–	demokratiske	

resultater	

Kvalitet	af	den	udformede	politik	-	

effektivitet	

POLA	Fødevarer	og	Landbrug	 Lav	 Høj	

POLA	Kunst	og	Kultur	 Høj	 Lav	

Tabel	10:	Dilemma	mellem	effektivitet	og	demokrati	i	to	POLA’er.	Egen	tilvirkning.		

Til	POLA	Fødevarer	og	Landbrug	var	diskussionerne	så	fagligt	svære,	at	jeg	og	sandsynligvis	

andre	uden	ekspertviden	ikke	kunne	bidrage	med	nogen	form	for	faglig	indsigt,	og	der	blev	

heller	ikke	lagt	op	til,	at	vi	kunne	dele	vores	personlige	holdninger	eller	idéer	(10:3:11).	

Resultatet	af	var	af	høj	faglig	kvalitet.	Til	opsamlingen	var	der	tydeligt	forskel	på,	hvad	de,	

med	ekspertviden	og	de	uden,	kunne	bidrage	med	(10:4:12).		

																																																								
6	I	denne	analysedel	henviser	effektivitet	til	effektive	resultater	og	demokrati	til	demokratiske	resultater.		
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Til	POLA	Kunst	og	Kultur	var	der	fællessang	(11:6:22),	udsagn	om	positive	følelser	(11:6:18)	

og	gruppedynamikker,	der	fokuserede	på	at	få	alle	med	i	samtalerne	(11:4:25).	Det	effektive	

resultat	-	det	forslag,	der	skulle	komme	ud	af	processen,	og	videre	i	det	politiske	system	-	var	

af	relativt	lav	kvalitet	(11:5:9;	11:6:1;	9;1;32).		

I	disse	to	samskabelsesprocesser	eksisterer	der	altså	et	dilemma	mellem	effektivitet	og	

demokrati.	Vi	ser	at:		

• Med	mange	eksperter	tilstede	er	det	faglige	niveau	og	effektiviteten	høj,	men	

involveringsgraden	falder.		

• Når	alle	deltagere	og	deres	viden	involveres	bredt,	falder	det	faglige	niveau	og	dermed	

kvaliteten	af	resultatet;	effektiviteten.		

	

5.4.2	Forskellige	relationer	mellem	effektivitet	og	demokrati		

I	den	abduktive	proces	blev	jeg	opmærksom	på,	at	sammenhængen	mellem	effektivitet	og	

demokrati	er	mere	nuanceret	end	som	så.	Jeg	søger	i	det	følgende	ikke	at	udlede	kausale	

sammenhænge	imellem	to	faktorer,	men	at	beskrive	sammenhængen	mellem	effektivitet	og	

demokrati,	som	det	gav	sig	udtryk	i	min	konkrete	empiriske	undersøgelse	af	Politiske	

Laboratorier,	som	eksempel	på	samskabelse.	Disse	relationer	gjorde	sig	gældende	på	

forskellige	måder	til	POLA	Småbørnspolitik	og	POLA	Byudvikling.		

Dette	er	et	fund	jeg	har	gjort,	som	ikke	er	baseret	i	teoretiske	antagelser	eller	tidligere	empiri,	

og	er	en	specialets	mest	afgørende	dele.	Jeg	viser,	hvordan	effektivitet	og	demokrati	kan	spille	

sammen,	med	POLA’er	som	empirisk	eksempel,	hvilket	er	brugbar	viden	om	

samskabelsesprocesser.		

I	figur	15	er	de	forskellige	POLA’er	placeret	i	ud	fra	to	de	akser:	grad	af	effektivitet	og	grad	af	

demokrati,	og	derudover	viser	jeg	hvordan	forskellige	relationer	mellem	effektivitet	og	

demokrati	kan	give	sig	til	udtryk	i	samskabelsesprocesser.	Relationerne	uddybes	nedenfor.			

Hvert	felt	repræsenterer	en	sammensætning	af	høj	og	lav	effektivitets-	og	demokratigrad,	og	

jeg	har	beskrevet	hvordan	jeg	ser	effektivitet	og	demokrati	påvirke	hinanden	på	forskellige	

måder	og	på	forskellige	niveauer.		
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Figur	15:	Beskrivelser	af	relationer	mellem	effektivitet	og	demokrati.	Egen	tilvirkning.		
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Effektivitet	medfører	demokrati		

Hvis	effektiviteten	er	høj,	kan	dette	skabe	høj	grad	af	demokratiske	resultater.		

Mennesker	motiveres	forskelligt	til	at	deltage	i	samskabelsesprocesser.	Nogle	personer	

deltager	i	samskabelse	for	at	få	indflydelse	på	og	påvirke	områder,	de	er	interesserede	i.	Dette	

gav	Inger	(2:1:15),	Andreas	(3:1:30)	og	Alma	(1:1:20)	tydeligt	udtryk	for.	Hvis	man	opnår	

dette,	og	føler	man	bidrager,	kan	det	skabe	positive	demokratiske	følelser	hos	deltagerne:	en	

følelse	af	at	bidrage,	være	empowered	og	bruge	sin	viden.		

Demokrati	medfører	effektivitet	

Hvis	demokratigraden	er	høj,	kan	dette	skabe	høj	grad	af	effektive	resultater.		

Man	kan	have	et	ønske	om	at	medvirke	i	samskabelsesprocesser	for	at	møde	nye	mennesker	

eller	lære	mere	om	et	emne	eller	prøve	sig	selv	af	i	politiske	sammenhænge	–	forskellige	

ønsker,	som	kan	ses	som	demokratiske	resultater.	Dette	var	primært	Camillas	ønske	(4:1:21).	

Da	Camilla	oplevede,	at	hun	faktisk	blev	inddraget	i	processen,	og	at	hendes	viden	var	vigtig,	

øgede	dette	hendes	engagement,	og	hun	åbnede	op	for	yderligere	idéer	og	brugte	sine	

ressourcer	til	at	bidrage	til	processen,	hvormed	effektiviteten	stiger	(4:9:25).		

Lav	effektivitetsgrad	skaber	dårligere	demokratiske	resultater	

Når	effektiviteten	til	en	samskabelsesproces	er	lav,	kan	demokratiske	resultater	blive	mindre.		

Inger	medvirkede	primært	i	POLA	Småbørnspolitik	for	at	kunne	påvirke	den	politiske	

dagsorden,	som	er	fagligt	og	personlig	betydningsfuld	for	hende	(2:1:30).	Hun	nævnte	flere	

gange,	at	hun	oplevede	samtalerne	ind	imellem	blev	for	ustrukturerede	hvilket	led	til	en	

følelse	af	frustration	(2:19:26).	Selvom	Inger	følte,	at	hun	blev	hørt	og	inddraget	i	processen,	

er	det	demokratiske	resultat	for	hende	mindre,	fordi	hun	følte	at	effektiviteten	haltede.		

Andreas	nævnte	flere	gange,	at	han	gerne	så,	at	der	blev	tænkt	mere	effektivitet	ind	i	POLA	

Byudvikling’s	facilitering	(3:5:2).	Selvom	Andreas	havde	en	positiv	oplevelse	til	POLA’et,	kan	

det	antages,	at	resultatet	for	Andreas	havde	føltes	bedre	og	mere	demokratisk,	hvis	

effektiviteten	var	højere,	som	han	ønskede.		
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Hvis	effektiviteten	af	en	samskabelsesproces	er	lav	–	eller	lavere,	end	man	som	deltagere	

havde	forventet	–	kan	de	demokratiske	resultater	hos	én	selv	blive	mindre.		

I	interviewet	med	Per	koblede	han	denne	problematik,	som	han	genkender	fra	Alternativets	

regi,	med	begrebet	rationel	ignorance.		

Per:	Der	er	et	problem	med	POLA’er	og	med	borgerinddragelse	generelt.	Hvis	man	forventer,	at	man	bliver	hørt,	og	

oplever,	at	man	ikke	bliver	hørt.	Så	gider	man	ikke	deltage.	Rationel	ignorance,	kalder	man	det	i	USA	(8:1:37).		

Rationel	ignorance	beskriver	situationen,	hvor	borgere	føler,	at	det	ikke	er	værd	at	sætte	sig	

ind	i	politiske	situationer	og	bruge	tid	på	at	deltage,	fordi	de	har	relativ	lav	indflydelse	

(Fishkin	2016:	2).	I	dette	tilfælde	kan	man	udvide	relationen	mellem	effektivitet	og	demokrati	

til	det	følgende:	

Lav	effektivitet	kan	altså	i	sidste	ende	medføre	endnu	lavere	effektivitet	i	

samskabelsesprocessen,	når	demokrati	afhænger	af	effektivitet,	og	effektivitet	afhænger	af	

demokrati.		

Lav	demokratigrad	skaber	mindre	effektive	resultater	

Når	involverings-	og	demokratigraden	til	en	samskabelsesproces	er	lav,	kan	dette	skabe	

mindre	effektive	resultater.		

Dette	hviler	på	antagelsen	om,	at	alle	mennesker	kan	bidrage	med	vigtig	og	relevant	viden	til	

samskabelsesprocessen,	så	resultatet	bliver	dårligere,	og	effektivitetsgraden	falder,	når	der	

ikke	sikres	involvering.			

Peter	italesatte	dette,	da	vi	talte	om	involvering	af	borgere	i	udvikling	af	idéer	og	beslutninger:	

borgere	har	en	viden,	som	eksperter	ikke	har,	på	baggrund	af	det	levede	liv	de	fører,	og	de	

konkrete,	praktiske	erfaringer	de	har	med	et	givent	emne	(6:4:33).	Derfor	falder	produktets	

effektivitet,	hvis	borgernes	viden	ekskluderes.	Eksempelvis	kunne	borgerne	til	POLA	

Landbrug	og	Fødevarer	have	bidraget	med	indsigter	om,	hvordan	almindelige	forbrugere	
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opfatter	økologiske	fødevarer,	som	eksperterne	ikke	sad	inde	med,	men	som	ikke	kom	i	spil	

på	grund	af	den	lave	inddragelsesgrad	(10:4:6)	

	

5.4.3	Relationen	mellem	effektivitet	og	demokrati	er	afhængig	af	kontekst		

Relationen	mellem	effektivitet	og	demokrati	kan	altså	være	sådan,	som	det	i	teorien	beskrives,	

at	det	ene	opnås	på	bekostning	af	det	andet,	som	set	i	POLA	Fødevarer	og	Landbrug	og	POLA	

Kunst	og	Kultur	(Fishkin	2016:	2;	34f;	Mansbridge	et.	al.	2016:	14f).	Relationen	kan	også	se	ud	

på	flere	andre	måder:	især	viser	det	sig,	at	effektivitetsmæssige	resultater	og	demokratiske	

resultater	er	afhængige	af	hinanden.		

Hvordan	relationen	mellem	effektivitet	og	demokrati	er	i	en	given	samskabelsesproces	er	

altså	forskellig,	og	afhænger	ikke	alene	af	deltagernes	vidensniveau.	At	lav	demokratigrad	for	

eksempel	kan	medføre	både	lav	og	høj	grad	af	effektivitet,	afhænger	af	andre	faktorer.	I	næste	

og	sidste	analysedel	vil	jeg	gå	i	dybden	med	dette.		
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5.5	Hindringer	for	at	opnå	effektivitet	og	demokrati:	facilitering	og	ulighed	
	

Denne	analysedel	er	baseret	på	ny	og	overraskende	viden:	at	facilitering	og	ulighed	spiller	en	

større	rolle	som	begrænsninger	for	at	opnå	mål	i	samskabelse,	frem	for	deltagere	og	

eksperters	forskellige	vidensniveauer.	Derfor	er	denne	analysedel	ikke	direkte	koblet	til	et	

underspørgsmål,	men	bidrager	til	at	besvare	specialets	overordnede	problemformulering,	når	

jeg	viser	hvad	de	egentlige	begrænsninger	i	forhold	til	at	kunne	indfri	sine	egne	mål,	består	i.		

Hvilke	muligheder,	begrænsninger	og	dilemmaer	rummer	samskabelse,	i	forhold	til	at	kunne	

indfri	de	mål,	der	sættes?			

Jeg	har	vist,	at	det	ikke	alene	er	spændingen	mellem	effektivitet	og	demokrati,	baseret	på	

deltagernes	vidensniveau,	der	påvirker	hvorvidt	samskabelsens	mål	opnås.	Jeg	vil	i	det	

følgende	udfolde	hvordan	ulighed,	i	et	socialt	og	et	strategisk	perspektiv,	og	facilitering	

påvirker	muligheden	for,	at	samskabelsesprocesser	kan	indfri	sine	egne	mål:	effektivitet	og	

demokrati.	Denne	analysedel	har	to	underdele:		

• Begrænsninger	for	at	opnå	effektivitet:	Kort	opsummering	af	faciliteringens	rolle	for	

manglende	effektivitet.		

• Begrænsninger	for	at	opnå	demokrati:	En	dybdegående	analyse	af	hvordan	ulighed	kan	

ses	som	hindring	for	at	opnå	demokratiske	resultater,	og	hvilken	rolle	facilitering	kan	

spille	for	at	mindske	denne	ulighed,	og	dermed	opnå	bedre	demokratiske	resultater.		

5.5.1	Manglende	effektive	resultater:	facilitering	

I	analysedel	to	viste	jeg,	hvordan	faciliteringen	nogle	steder	var	mangelfuld	i	forhold	til	at	

klargøre	POLA’ernes	formål	samt	forventninger	til	deltagerne,	ligesom	alle	POLA’er	havde	en	

mangelfuld	lukkefase,	der	er	afgørende	for	at	opnå	effektive	resultater	(Ravn	2005:	6f;	Ravn	

2011:	64f).		Jeg	vurderede,	at	tydelig	arbejdsdeling	i	form	af	forventninger	til	deltagerne	

fremmer	effektiviteten,	som	var	størst	i	POLA’er	hvor	der	både	var	eksperter	til	stede	og	en	

tydelig	forventning	til	deltagerne	(De	Jongh	og	Tortzen	2014:	235f;	Mansbridge	et.	al.	2016:	

14f).		
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Deltagerne	selv	kommenterede	på,	hvordan	faciliteringen	påvirkede	effektiviteten.	Inger	

mente,	at	faglige	oplæg	kunne	have	kvalificeret	samtalen	og	givet	den	retning	(22:20:32),	også	

for	at	sikre	relevans,	som	hun	savnede	i	POLA	Småbørnspolitik:		

På	en	eller	anden	måde	synes	jeg	det	er	vigtigt	at	holde	fast	i	noget	relevans,	i	forhold	til	det,	der	bliver	sagt	(pause).	

Og	personlige	historier	kan	man	jo	altid	bruge	til	et	eller	andet,	og	samtidigt	kan	de	også	bare	komme	til	at	fylde	

SINDSSYGT	meget	(…)	Der	synes	jeg	godt,	det	kan	skride	lidt	(2:6:11).		

Andreas	påpegede	hvordan	man	i	POLA	Byudvikling	kunne	have	faciliteret,	så	der	blev	opnået	

mere	effektivitet:		

Jeg	kan	jo	godt	lide	at	gå	ind	og	så	se,	hvordan	man	effektiviserer	nogle	ting,	og	der	vil	jeg	sige,	at	der	var	nogle	

punkter	man	godt	kunne	have	styret	uden	om,	eller	lagt	sammen	(…)	’nu	skal	vi	snakke	om	et	emne,	og	så	når	vi	har	

snakket	om	det,	så	går	vi	lige	ud	til	nogle	andre	og	så	snakker	vi	om	nøjagtig	det	sammen	igen’	(3:5:2).		

	

Det	er	altså	i	høj	grad	faciliteringen	af	samskabelsesprocesser,	der	gør,	at	effektive	resultater	–	

i	dette	tilfælde	et	brugbart	produkt,	der	kan	bruges	til	at	formulere	politik	-	bliver	ringere.		

I	det	følgende	vil	jeg	gå	videre	til	at	behandle	det,	som	empirien	viste,	men	som	jeg	ikke	havde	

teoretiske	antagelser	om:	at	det	ikke	er	vidensniveauet,	der	er	afgørende	for	relationen	

mellem	effektivitet	og	demokrati,	men	i	stedet	ulighed	og	facilitering	–	og	en	skæring:	

manglende	facilitering	af	ulighed.	

	

5.5.2	To	former	for	ulighed	i	samskabelsesprocesser	

To	former	for	ulighed	spiller	en	rolle	for	at	opnå	demokratiske	resultater	i	Politiske	

Laboratorier:		

Social	ulighed	

Mennesker	er	forskellige	og	har	forskellige	muligheder	for	og	kompetencer	til	at	deltage	i	

samskabelsesprocesser;	de	har	forskellige	ressourcer,	alder,	køn,	selvopfattelse,	kapitaler,	

interesser	og	personligheder,	som	alle	kommer	i	spil	på	forskellige	måder.	Camilla	og	Andreas	

deltog	begge	i	POLA	Byudvikling,	og	ingen	af	dem	havde	specifik	faglig	viden	på	området,	men	

havde	forskellige	opfattelser	af	deres	egen	position	–	fordi	de	er	forskellige	mennesker.	

Vidensniveau	er	altså	–	indlysende	–	ikke	den	eneste	faktor	der	påvirker,	hvordan	man	
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opfatter	at	være	inddraget	i	et	POLA.	I	dette	speciales	eksempel	er	samskabelsesprocessen	

åben	for	alle,	der	har	lyst	til	at	deltage,	og	dette	vil	naturligt	bringe	forskellige	mennesker	

sammen.		

I	teorikapitlet	præsenterede	jeg	det	sociologiske	perspektiv,	repræsenteret	af	Walker	et.	al.,	at	

involverende	demokratiske	praksisser,	selv	når	det	er	lavet	i	de	bedste	intentioner,	er	

påvirket	af	socioøkonomisk	ulighed,	og	at	der	eksisterer	strukturelle	problemer	i	moderne	

samfund,	som	gør	at	deltagende	praksisser	ikke	bliver	”rigtig	demokratisering”	(Walker	et.	al.	

2016:	8;	Calhoun	2016:	x).	At	mennesker	er	forskellige	er	ikke	et	nødvendigvis	et	udtryk	for	

social	ulighed	men	jeg	vælger	alligevel	at	behandle	forskelligheden	og	dens	betydning	som	

ulighed	i	denne	kontekst,	idet	menneskers	forskellige	adfærd	i	samskabelsesprocesser	ofte	vil	

have	baggrund	i	deres	socioøkonomiske	kapitaler	og	kompetencer,	som	er	ulige	fordelt	i	

samfundet.		

	

Strategisk	magtmæssig	ulighed	

Den	anden	form	for	ulighed	omhandler	strategisk	magtbrug	i	demokratisk	inddragende	

processer:	aktører	mobiliserer	deltagelse	for	at	fremme	egne	interesser	og	social	og	politisk	

legitimitet	(Walker	2015:	66).	For	når	folk	er	inddraget,	må	deres	interesser	jo	være	

varetaget?		

I	det	følgende	vil	jeg	på	baggrund	af	empirien	vise,	hvordan	begge	ulighedsformer	kan	

begrænse	demokratiske	resultater	af	samskabelsesprocesser	–	især	hvis	faciliteringen	ikke	

tager	højde	for	ulighedsaspektet.		

Social	ulighed	påvirker	oplevelsen	af	at	være	involveret	til	POLA	

POLA	Byudvikling	var	Camillas	første	POLA.	Hun	beskrev	en	usikkerhed	over,	hvorvidt	hun	

havde	noget	at	bidrage	med:		

Jeg	tror,	at	jeg	var	ret	nervøs	for,	at	det	ville	blive	noget	med	en	hel	masse,	ofte	unge	fyre,	som	er	midt	i	deres	

uddannelse	og	som	ved	alt	om	bæredygtighed	i	hele	verden,	og	de	var	der	også	og	kom	med	nogle	rigtig	fede	ting,	

men	der	var	rigtig	meget	plads	til	mig	også.	Ja,	jeg	havde	lidt	en	forventning	om,	at	der	ville	sidde	en	hel	masse	

eksperter,	som	vidste	en	helt	masse,	så	der	måske	ikke	var	så	meget	plads	til..	resten	(4:2:23).		
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Hun	var	nervøs	for,	om	hendes	viden	var	gyldig	og	om	hun	ville	blive	inddraget.	Hun	svarede	

tøvende	ja	til	spørgsmålet	om,	hvorvidt	hun	følte	sig	involveret	i	processen,	men:		

Øh…	ja.	Altså,	det	synes	jeg.	Men	igen,	ikke	på	samme	niveau	som..	altså,	jeg	sad	som	sagt	med	to	fyre..	(4:6:32).	Ja,	

jeg	synes	måske	lidt	den	type,	som	jeg	møder	engang	imellem,	der	kan	godt	være	lidt	svært	at	få	sagt	noget,	ikke?	

Fordi	han	ved	jo	tydeligvis	alt,	ikke?		(4:8:35)		

De	to	fyre	hun	henviser	til,	er	deltagere	med	en	høj	grad	af	faglig	viden	inden	for	området,	som	

var	meget	aktive	og	talende	i	processen.	Her	er	der	et	element	af	ulighed	i	deltagelse,	i	forhold	

til	vidensniveau,	men	også	kompetencer	i	forhold	til	at	blive	hørt	og	sætte	sig	igennem.	Når	

jeg	spurgte	ind	til,	om	de	alligevel	inkluderede	hende,	sagde	hun:		

Men..	altså,	jeg	fik	jo	sagt	noget	(…)	Og	kom	med	nogle	konkrete	idéer	og	jeg	synes	de	var	sindssygt	gode	til,	måske	

netop	også	fordi	jeg	var	den	yngste	og	ikke	havde	nogen	faglig	baggrund	inden	for	bæredygtig	byudvikling,	at	de	

var	sådan	’det	lyder	fucking	fedt,’	eller	sådan,	’det	skal	vi	snakke	mere	om’.	Så	de	tog	fat	i	det	jeg	sagde,	og	’det	her	

er	virkelig	fedt,	sig	noget	mere	om	det’	(4:8:37).		

I	denne	gruppedynamik	sørger	deltagerne	med	en	høj	grad	af	faglig	viden	og	kompetencer	til	

at	inddrage	sig	selv	for,	at	inkludere	de,	der	er	mere	usikre	på	sig	selv	og	værdien	af	deres	

inputs,	og	denne	gruppedynamik	har	haft	stor	betydning	for	Camillas	oplevelse	af	at	være	

inkluderet	i	processen.		

Andreas	følte	sig	meget	involveret	i	processen	(3:13:7).	Han	oplevede	alligevel	ulighed	i	

deltagelse.	Andreas	sad	ved	bord	med	Ole,	som	er	aktiv	i	Alternativet	og	medarrangør	af	

POLA’et,	og	som	havde	rollen	som	bordvært	ved	deres	bord,	og	fortæller:		

Nu	sad	jeg,	ja,	med	ham	Ole,	og	han	var	meget	farvet	af,	at	han	gerne	ville	sige	noget,	og	gerne	skulle	til.	Det	er	jo	

klart,	for	det	er	jo	hans	ting	(…)	Det	handlede	meget	om	(XX)	(…)	han	byggede	alt	op	om	det,	og	det	gjorde,	at	det	

var	lidt	lukket	omkring,	hvad	man	ellers	kunne	skubbe	ind	i	det,	desværre	(…)	han	var	sindssygt	meget	på	(3:5:40).		

Han	fortæller	om,	hvordan	han	oplevede	at	det	havde	konsekvenser	for	en	anden	deltager,	

som	var	ung	og	med	til	første	POLA:		

Jeg	tror	at	han	var	lidt	tynget	af,	at	han	kun	var	18.	Han	var	meget	på	udebane	(…)	Og	det	er	jo	brandærgerligt,	men	

hvis	der	så	sidder	sådan	en	som	Ole	eller	mig	og	bare	kører	derud	ad,	så	kan	man	måske	godt	blive	lidt…	altså	stille	

lidt	spørgsmålstegn	ved,	det	man	selv	har	at	byde	ind	med,	og	blive	lidt	skræmt	(3:6:22).		

Denne	deltager	kom	med	Camilla,	og	hun	havde	følgende	tanker	om	hans	oplevelse:		
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Jeg	tror	han	syntes	det	var	mere	intimiderende	end	jeg	synes,	og	jeg	tror	også,	at	han	syntes	det	var	sværere	at	

komme	til	(...)	Fordi	han	er	måske	lidt	mere	tilbageholdende.	Han	havde..	han	sagde,	at	han	syntes	det	var	helt	vildt	

hyggeligt,	og	han	blev	meget	mere	positiv	over	for	Alternativet	ved	at	være	der,	og	syntes	at	det	var	et	fedt	koncept,	

men	jeg	tror	han	syntes,	at	det	også	var	lidt	skræmmende	at	sidde	der	(4:14:14).		

	

Social	ulighed	er	i	samskabelsesprocesser,	som	i	alle	andre	processer	hvor	forskellige	

mennesker	arbejder	sammen,	på	spil	i	en	kontekst	af	forskellige	emner,	vidensniveauer,	

facilitering	og	gruppedynamikker,	og	kan	påvirke	demokratiske	resultater.		

	

Strategisk	magtmæssig	ulighed	gør,	at	deltagere	bliver	involveret	i	mindre	grad	

Den	anden	form	for	ulighed,	der	kan	hindre	demokratiske	resultater	i	samskabelse,	er	den	

strategiske	magtmæssig	ulighed	(Walker	2015:	66).		

Til	POLA	Byudvikling	var	Ole	dominerende	i	en	af	grupperne,	og	han	talte	sine	egne	idéer	op	i	

en	grad,	at	der,	ifølge	Andreas,	var	mindre	plads	til	andre.	Han	havde	nogle	helt	konkrete	

politiske	punkter,	han	gerne	ville	have	udfoldet	under	POLA’et,	og	taget	med	videre	i	det	

effektive	resultat	–	politikudviklingen.	Andreas	fortæller:		

Vi	lyttede	på	hinanden,	men..	igen,	ham	Ole	der	(griner),	han	fylder	altså	meget	(…)	Hver	gang	man	var	i	gang	med	

at	sige	et	eller	andet,	så	greb	han	den	lige	og	siger	at	der	er	et	eller	andet	her	dette	(XX)	som	jeg	har..	lykkelig	glemt,	

men	som	hele	tiden	blev	kørt	over	på	det.	Og	så	kan	jeg	huske	at	Hans	han	går	rundt	på	et	tidspunkt	og	

livestreamer,	og	så	selvom	det	ikke	er	Oles	emne,	som	han	har	bidraget	med,	så	siger	han:	’jeg	skal	nok	lige	forklare	

det’.	Og	igen	kom	det	måske	lidt	for	tydeligt,	at	han	virkelig	gerne	vil	være	(XX)	for	Alternativet,	så	han	kæmpede	om	

den	her	taletid	(…)	Det	var	ikke	så	grelt	at	det	ødelagde	dynamikken,	men	man	kunne	godt	mærke,	at	han	ville	

gerne	tale	rigtig	meget	(3:11:41).		

Dette	gjorde,	at	arbejdet	ved	Ole	og	Andreas’	bord	blev	mindre	inkluderende,	og	der	var	især	

én	deltager,	som	var	meget	stille;	Camillas	ven,	som	ifølge	hende	havde	følt	processen	

temmelig	intimiderende	(4:14:14).		

	

Er	der	i	dette	tilfælde	tale	om	en	form	for	social	ulighed,	eller	strategisk	magtmæssig	ulighed?	

Jeg	vurderer,	at	begge	ting	er	på	spil.	Både	Ole	og	Andreas	er	personer,	som	gerne	vil	høres,	og	

som	er	dygtige	til	at	få	deres	budskab	frem.	Men	Ole	har,	som	medarrangør,	en	anden	

dagsorden	end	de	andre	deltagere	–	og	hans	ord	har	muligvis	også	en	anden	tyngde.		
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Både	social	og	strategisk	ulighed	kan	begrænse	de	demokratiske	resultater	af	

samskabelsesprocesser.		

I	det	følgende	vil	jeg	koble	facilitering	og	ulighed	og	beskrive,	hvordan	netop	facilitering	af	

ulighed,	kan	fremme	demokratiske	resultater.		

	

Facilitering	for	at	mindske	ulighedens	begrænsning	af	demokratiske	resultater	

Ulighed	–	især	social	ulighed	–	er	naturligt	når	forskellige	mennesker	mødes	og	samarbejder,	

men	denne	ulighed	kan	forhindre	demokratiske	resultater	af	samskabelse.	Det	er	afgørende	at	

håndtere	eller	facilitere	uligheden,	når	man	ønsker	at	fremme	demokratiske	resultater.	

I	analysedel	2	viste	jeg,	at	faciliteringsgrebet,	der	skal	klargøre	hvilken	indflydelse	på	

beslutningerne	henholdsvis	arrangører,	eksperter	og	deltagere	har,	ikke	blev	anvendt	i	nogle	

af	POLA’erne.	Dette	har	konsekvenser	for,	hvorvidt	samskabelsesprocesser	opnår	den	

ønskede	effektivitet,	men	også	demokratiske	resultater	kan	påvirkes	af	manglende	

forventningsafstemning	om,	hvem	der	har	magten	til	hvad.		

I	analysedel	3	har	jeg	vist,	hvordan	facilitatorerne	brugte	forskellige	greb	for	at	fremme	

inklusionen	af	alle	deltagere,	og	dermed	i	en	vis	grad	håndterede	den	sociale	ulighed,	der	

måtte	være	tilstede,	ved	fx	at	bede	mere	stille	deltagere	om	at	fremlægge	nogle	pointer,	eller	

opfordre	deltagerne	til	at	sørge	for,	at	alle	får	sagt	noget	i	de	mindre	grupper.	Dette	er	dog	

mere	mangelfuldt	i	de	mindre	arbejdsgrupper,	hvor	den	sociale	ulighed	kommer	tydeligere	

frem,	da	gruppedynamikkerne	her	mindre	styrede	og	uligheden	får	et	mere	rent	udtryk.			

I	det	følgende	argumenterer	jeg	for,	at:		

• Den	sociale	ulighed	kan	håndteres	igennem	en	tydelig	forventningsafstemning	af,	hvad	

de	forskellige	deltagere	samt	eksperterne	forventes	at	bidrage	med.		

• Neutral	facilitering	og	tydelighed	omkring	hvem	der	har	hvilken	indflydelse	på	hvilke	

beslutninger,	kan	mindske	den	magtmæssige	ulighed.		

• Begge	disse	greb	kan	gøre,	at	ulighed	i	mindre	grad	hindrer	demokratiske	resultater	af	

samskabelse.	Det	vil	være	naivt	at	forvente,	at	enhver	ulighed	og	magtmæssig	ulighed	

kan	udjævnes	helt,	men	pointen	er	imidlertid	også,	at	uligheden	kan	mindskes;	ikke	

fjernes. 	
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Forventningsafstemning	af	vidensniveau	og	kompetencer	kan	mindske	social	ulighed	

Social	ulighed	viser	sig	især	ved	forskellige	vidensniveauer	og	kompetencer	hos	deltagerne.	

Charlotte	mener,	at	forventningsafstemning	om	deltageres	forskellige	vidensniveauer	og	

kompetencer	er	helt	afgørende,	i	samskabelsesprocesser:		

Det	er	altid	nødvendigt	at	indlede	med	at	lave	en	forventningsafstemning	(…)	fordi	der	i	hvert	POLA	er	nye	

mennesker.	Jeg	er	meget	bevidst	om,	at	der	til	hvert	POLA	både	er	begyndere	og	eksperter.	Så	jeg	begyndte	at	have	

en	tale	om,	at	POLA'er	er	kendetegnet	ved,	at	vi	bringer	begyndere	og	eksperter	sammen,	i	samme	rum.	Så	hvis	der	

er	nogen	i	debatten	der	siger	noget,	som	du	ikke	forstår,	så	er	det	okay	at	sige	det.	For	vi	vil	gerne	have	begge	poler	i	

det,	vi	vil	gerne	have,	at	folk	kommer	og	er	blanke	eller	kommer	med	ekspertviden	fra	deres	eget	liv.	Eller	folk	der	

ved	meget	om	noget	konkret.	Det	er	en	spænding	i	rummet,	som	vi	gerne	vil	have.	Og	det	er	vigtigt	at	sige	fra	

starten,	at	sådan	vil	vi	gerne	have	det,	for	at	folk	ikke	får	en	dårlig	oplevelse,	eller	føler	sig	dumme.	At	vi	får	tappet	

ind	i	den	energi	der	ligger	i	de	såkaldte	dumme	spørgsmål,	som	begyndere	stiller	(5:1:17).		

Når	dette	ekspliciteres	af	facilitator,	bliver	det	acceptabelt	og	ligefrem	positivt,	at	der	er	en	

ulighed	blandt	folk;	at	man	kan	noget	forskelligt,	og	at	det	at	spørge	ind	til	noget,	som	for	

nogle	er	selvfølgeligheder,	er	givende	for	processen.	Her	nærmer	vi	os	grundtanken	ved	

samskabelse	som	også	rummes	i	Alternativets	eget	slogan:	”Flere	Ved	Mere”.	Proces	og	

resultat	bliver	altså	bedre,	når	forskellige	mennesker	involveres	–	og	dette	skal	gøres	tydeligt.		

	

Neutral	facilitering	og	afklaring	af	indflydelse	på	beslutningerne	kan	mindske	

magtmæssig	ulighed	

En	måde	at	imødegå	magtmæssig	ulighed	på	er	ved	at	sørge	for,	at	de,	der	faciliterer	

samskabelsesprocessen,	er	neutrale	omkring	emnet.		

Om	rollen	som	facilitator	beskriver	Alternativet	i	deres	materiale:		

Facilitatoren	har	en	neutral	rolle	i	forhold	til	emnet,	og	er	til	gengæld	ansvarlig	for,	at	deltagerne	bliver	inddraget	

på	en	måde,	som	efterlever	Ny	Politisk	Kultur	og	giver	både	deltagere	og	tovholderne	‘noget	med	hjem’	fra	POLA’et	

(Bilag	16).		

Charlotte	nævner,	at	hun	som	facilitator	altid	er	neutral	i	forhold	til	emnet,	men	ikke	i	forhold	

til	formen	(5:1:14;	5:5:42).	Peter	nævner,	omkring	faciliteringsproblemer	i	forhold	til	magt	og	

ulighed:		
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Engagerede	politiske	folk	kan	også	være	uafhængige	facilitatorer.	Men	man	har	ofte	også	referenter	og	bordstyrere,	

og	med	mindre	de	er	rigtig	godt	trænede,	og	ved	hvorfor	de	er	trænede,	så	bliver	de	meget	nemt	farvede	og	har	

farvede	briller	på.	De	bliver	tomme	i	blikket	når	du	siger	A,	glade	når	du	siger	B.	Der	kan	sådan	nogle	processer	

meget	nemt	gå	galt,	især,	tror	jeg,	i	en	politisk	organisation.	De	der	typisk	er	med,	er	jo	engagerede.	Der	kunne	man	

godt	tænke	mere	over	procedure,	og	tage	nogen	fra	gaden,	som	skal	lede	diskussionen	ved	bordene.	Så	kan	

politikerne	sidde	og	diskutere	med,	men	ikke	styre	det.	Så	kan	folk	styre	hinanden.	Så	procedurelt	kan	man	løse	

sådan	noget	(6:1:47).		

	

Peter	mener,	i	modsætning	til	Alternativets	officielle	udmeldinger	og	Charlotte,	at	de	politisk	

engagerede	arrangører	godt	kan	facilitere	neutralt	og	uafhængigt.	Dette	så	jeg	til	POLA	

Byudvikling,	hvor	Hans,	uanset	at	han	er	arrangør	og	har	politisk	fokus	på	bæredygtig	

byudvikling,	var	åben	for	inputs	og	ikke	tydeligt	søgte	at	styre	processen	et	bestemt	sted	hen	

(13:5:8)	og	til	POLA	Småbørnspolitik,	hvor	Jonas	som	arrangør	faciliterede,	men	var	tydelig	

om,	hvornår	han	faciliterede	og	hvornår	hans	personlige	holdninger	kom	i	spil	(12:6:33).	

Derimod	opstod	problematikken	i	de	mindre	grupper	med	bordstyrere,	der	havde	

faciliteringsansvar	og	ikke	var	neutrale:		

Peter’	udsagn:	”De	bliver	tomme	i	blikket	når	du	siger	A,	glade	når	du	siger	B”		kan	referere	til	

Andreas’	beskrivelse	af	dynamikken	ved	deres	bord,	hvor	Ole	var	vært:		

(...)	Hver	gang	man	var	i	gang	med	at	sige	et	eller	andet,	så	greb	han	den	lige	og	siger	at	der	er	et	eller	andet	her	

med	denne	her	(XX),	som	jeg	har..	lykkelig	glemt,	men	som	hele	tiden	blev	kørt	over	på	det	(3:11:42).		

	

Denne	ikke-neutrale	facilitering	af	arbejdsgrupperne	hæmmer	involveringen	af	deltagere	og	

deres	idéer	og	input,	og	dermed	de	demokratiske	resultater	af	samskabelse.		

	

Afklaring	af	indflydelse:	Hvem	har	mulighed	for	at	påvirke	hvad?		

Punkt	to	i	afgørende	greb,	der	anbefales	til	samarbejdsprocesser	i	faciliteringslitteraturen	for	

at	opnå	effektivitet	er,	at	afklare	den	enkeltes	rolle	og	bidrag.	Der	skal	sættes	klare	grænser	

for,	hvad	deltagerne	kan	have	indflydelse	på,	og	hvad	der	er	givet	på	forhånd	fra	fx	ledelsen	

(De	Jongh	og	Tortzen	2014:	235f).	

I	analysedel	2	viste	jeg,	at	dette	ikke	skete	til	nogle	af	POLA’erne,	hvilket	også	kan	påvirke	de	

demokratiske	resultater.		



	 98	

Peter	nævner	også,	at	det	er	afgørende	at	bekende	kulør	om,	hvem	der	bestemmer	hvad,	især	

i	politiske	magtsystemer:		

Samskabelse	bliver	anderledes	i	magtsystemer,	fx	når	et	parti	laver	politik.	Så	er	hele	idéfase	og	lyttefase	vigtigt,	

men	i	sidste	ende	er	det	jo	en	magtkamp	i	partiet	-	hvad	bruger	vi?	En	ideologisk	magtkamp,	og	det	er	helt	fair,	fordi	

det	er	et	parti.	Men	man	har	kulørte	briller	på,	så	man	ser	kun	inden	for	ét	farvespektrum.	Alt	det	andet	bliver	

sorteret	fra.	Det	må	bare	være	frustrerende	at	sidde	i	salen	(6:1:47).		

	

Ifølge	Peter	ser	de	politikere	eller	arrangører,	der	laver	samskabelse	i	politisk	regi,	ofte	kun	de	

idéer,	der	ligger	inden	for	deres	eget	farvespektrum	–	deres	egen	idé	om,	hvad	de	gerne	vil	

høre,	og	hvilke	løsninger,	de	selv	ønsker.	Svaret	på,	hvordan	man	løser	disse	

magtproblematikker	er	at	lave	en	klar	forventningsafstemning,	som	altså	er	et	

tilbagevendende	tema	når	det	omhandler	resultater	af	samskabelse:		
	

De	som	modtager	inputs	skal	være	mere	ærlige	fra	starten	om,	hvor	de	er	på	vej	hen,	for	det	ved	de	jo	godt.	Man	skal	

ikke	skjule	sine	farvede	briller,	det	er	uærligt.	’Nu	kan	I	få	lov	at	lege	her,	så	skriver	jeg	ned,	hvad	jeg	synes	jeg	skal	

bruge,	og	så	går	jeg’.	Her	kan	man	procedurelt	godt	være	mere	straight	om,	hvad	rammebetingelserne	er.	Noget	af	

processen	går	galt,	når	det	virker	helt	åbent,	men	det	er	det	ikke	-	der	er	filter	på	(…)	Man	har	en	dagsorden	inden,	

og	det	skal	man	være	ærlig	om	(…)	Det	er	vigtigt,	at	præmisserne	er	helt	klare.	Også	magtbeføjelserne	i	rummet.	

’Det	er	i	sidste	ende	os,	der	beslutter,	hvad	der	er	vigtigt	her.	Det	her	er	ikke	demokratisk	på	den	måde,	at	I	

bestemmer.	Det	er	os	der	beslutter	det.’	Hvis	der	er	magtstrukturer,	så	vær	ærlige	om	dem	(6:2:24).		

	

Peter	understreger,	at	det	er	afgørende	at	gøre	det	tydeligt,	hvem	der	bestemmer	hvad,	og	

hvem	der	har	hvilken	indflydelse	på	beslutningerne.	Hvilke	dele	af	produktet	kan	deltagerne	

rent	faktisk	påvirke?	Dette	kunne	løse	op	for	problematikken,	hvor	POLA-deltagere	kan	føle,	

at	de	ikke	kan	genkende	sig	selv	i	det	endeligt	udarbejdede	resultat	–	noget	der	i	høj	grad	

skader	de	demokratiske	resultater	(8:1:45).	Bidraget	ville	således	blive	mere	direkte,	jævnfør	

min	definition	af	samskabelse.		

	

Camilla	antyder	også	disse	farvede	briller	i	en	indskudt	sætning,	da	vi	talte	om	formålet	med	

POLA’et:		

	

(…)	de	vil	finde	ud	af,	hvad	vil	de	gerne	i	København,	øhm,	og	få	noget	inspiration,	tænker	jeg.	Fordi,	kan	man	sige,	

de	ved	jo	nok	godt	hvad	de	egentlig	vil,	men	få	noget	inspiration	til	nogle	konkrete	forslag	(…)	(4:3:28).		
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Det	er	altså	også	klart	for	deltagerne,	at	arrangørerne	har	en	dagsorden,	som	ikke	

nødvendigvis	er	tydeliggjort.		

	

Hvis	man	følger	Walkers	(2015)	argument	om,	at	sociale	aktører	bevidst	mobiliserer	

deltagelse	for	at	legitimere	deres	egne	(asociale)	interesser,	er	det	ikke	sandsynligt,	at	de	

ønsker	at	”forventningsafstemme”	og	være	ærlige	omkring,	hvem	der	bestemmer	hvad.	Men	i	

Alternativets	case,	hvor	man	må	antage,	at	de	strategiske	overvejelser	er	af	langt	mindre	

voldsom	karakter	og	ofte	personbundne	som	i	eksemplet	med	Ole,	kan	

forventningsafstemningen	være	gavnlig	for	at	skabe	bedre	demokratiske	resultater.		

	

Facilitering	har	en	magtfuld	rolle	i	samskabelsesprocesser,	og	det	er	helt	afgørende	for	

demokratiske	resultater,	at	faciliteringen	søger	at	håndtere	både	social	og	magtmæssig	

ulighed,	så	dette	skader	demokratiske	resultater	mindst	muligt.		

5.5.3	Elementer	der	begrænser	resultater	i	samskabelsesprocesser	

Jeg	har	vist,	at	følgende	elementer	begrænser	demokratiske	resultater	i	

samskabelsesprocesser:		

• Mangelfuld	facilitering	kan	hindre	samskabelsesprocesser	i	at	opnå	effektivitet	(Ravn	

2011:	64f;	Ravn	2005:	6f).		

• Social	ulighed	begrænser	demokratiske	resultater	(Walker	et.	al.	2016;	Calhoun	2016:	

x),	men	dette	kan	imødekommes	igennem	forventningsafstemning	omkring	

vidensniveau	og	kompetencer.	

• Strategisk	magtmæssig	ulighed	kan	begrænse	demokratiske	resultater	(Walker	2015:	

66),	men	kan	forhindres	af	neutral	facilitering	og	forventningsafstemning	omkring,	

hvilken	indflydelse	hvem	har	på	beslutningerne	(De	Jongh	og	Tortzen	2014:	235f)	

Mest	afgørende	for	denne	analysedel	er	det,	at	jeg	her	på	baggrund	af	empirien	har	vist,	hvad	

der	skal	til	for,	at	man	i	samskabelsesprocesser	både	kan	opnå	effektive	og	demokratiske	

resultater.	Dette	var	ikke	forventet	på	baggrund	af	litteraturen,	der	beskriver	forholdet	

mellem	effektivitet	og	demokrati	som	mere	statisk,	end	hvad	jeg	her	har	vist.	Jeg	diskuterer	

dette	fund	yderligere	i	kapitel	6.		
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5.6	Opsamling	på	analysen	
	
I	del	1	har	jeg	vist,	at	Politiske	Laboratorier	kan	forstås	som	samskabelse	i	forhold	til	min	

definition,	og	at	formålene	er	at	udvikle	et	effektivt	produkt:	et	forslag	til	politik,	og	at	skabe	

demokratiske	værdier	som	dialog	og	inddragelse;	public	values.		

I	del	2	har	jeg	vist,	hvordan	ekspertviden	og	tydelig	forventningsafstemning	til	deltagere	og	

eksperter	fremme	effektiviteten.		

I	del	3	har	jeg	påpeget,	at	det	ikke	primært	er	deltagernes	lave	vidensniveau,	der	begrænser	

demokratiske	resultater	og	at	inddragende	facilitering	fremmer	demokratiske	resultater.		

I	del	4	har	jeg	vist	og	diskuteret	de	mulige	relationer	mellem	effektivitet	og	demokrati.	Især	

viser	det	sig,	at	der	er	en	positiv	relation	mellem	de	to	mål,	således	at	de	fremmer	hinanden.		

I	del	5	har	jeg	identificeret	uhensigtsmæssig	facilitering	som	den	primære	begrænsning	i	

forhold	til	at	opnå	effektivitet,	og	ulighed	og	manglende	facilitering	af	denne	som	primær	

begrænsning	i	forhold	til	at	opnå	demokratiske	resultater.		
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6	
Diskussion	og	metodiske	refleksioner	
	
I	dette	kapitel	diskuterer	jeg	specialets	videnskabelige	bidrag	til	diskussionen	om	

samskabelse	og	teoretiske	implikationer	af	disse.	Dernæst	reflekterer	jeg	over	metodologiske	

valg	og	fravalg	og	diskuterer	undersøgelsens	kvalitet.			

6.1.	Facilitering	og	ulighed	som	begrænsninger	i	samskabelse:	Teoretiske	
implikationer	
	
Den	teoretiske	grundantagelse	i	dette	speciale	er,	at	der	eksisterer	et	dilemma	mellem	at	opnå	

effektivitet	og	demokrati	i	samskabelsesprocesser.	I	beskrivelsen	af	dilemmaet	trækker	jeg	på	

nyere	arbejde	af	Walker,	Christiano,	Warren,	McQuarrie,	Lee,	Mansbridge	og	Fishkin,	som	på	

forskellige	måder	argumenterer	for,	at	det	at	opnå	effektivitet,	omtanke	og	kvalitet	står	i	et	

modsætningsforhold	til	at	opnå	demokrati,	inddragelse,	lighed	og	empowerment.	Dilemmaet	

opstår,	fordi	mennesker	med	ekspertviden	kan	skabe	resultater	af	høj	kvalitet,	hvilket	kan	

begrænses,	hvis	borgere	uden	ekspertviden	og	deliberative	færdigheder	involveres.	Omvendt	

ødelægges	involveringen	og	de	demokratiske	resultater,	hvis	mennesker	med	ekspertviden	

delibererer	på	et	så	fagligt	højt	niveau,	at	almindelige	borgere	ikke	kan	deltage.		

Dette	dilemma	kan	ses	i	de	Politiske	Laboratorier,	men	jeg	har	i	analysen	vist,	at	

modsætningen	mellem	effektivitet	og	demokrati	på	baggrund	af	forskelle	i	vidensniveau	ikke	

er	den	mest	dominerende	årsag	til,	at	samskabelsesprocesser	ikke	formår	at	opnå	egne	mål.	

Derimod	er	det	hæmmende	for	samskabelsesprocesser,	når	de	ikke	faciliteres	

hensigtsmæssigt,	for	at	opnå	det	effektive	produkt	og	med	en	nødvendig	forståelse	for	den	

ulighed,	der	altid	vil	være	en	del	af	samarbejdsprocesser,	hvor	forskellige	mennesker	mødes.		

Dette	empiriske	fund	har	teoretiske	implikationer.	Jeg	mener,	at	den	sociologisk	teori	om	

demokratiserende	praksisser	undervurderer	almindelige	menneskers	evner	til	at	være	
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medvirkende	i	at	træffe	afgørende	beslutninger,	der	vedkommer	deres	eget	liv	og	samfund.	

De	kan	ikke	alene,	som	Christiano	et.	al.	argumenterer	for,	udvælge	ønskede	mål:	de	kan	også	

medvirke	til	at	definere	vejen	derhen.		

Der	mangler	forskning,	der	konkret	beskriver	hvordan	man,	givet	den	altid	tilstedeværende	

ulighed,	kan	inddrage	alle	menneskers	viden	på	den	bedst	mulige	måde	i	involverende	

demokratiske	processer	og	specifikt	samskabelse.	Warren	et.	al.	fokuserer	i	for	høj	grad	på	

makroproblematikker	og	strukturel	ulighed,	hvorimod	et	fokus	på	mikroelementer	som	

interpersonelle	dynamikker	og	konkrete	faciliteringsgreb,	skal	findes	i	helt	anderledes	

litteratur,	nemlig	ledelses-	og	faciliteringslitteratur.	Det	vil	være	givtigt	at	forske	i	mødet	

mellem	disse	to	felter,	og	bringe	den	sammen	på	en	sociologisk	og	metodologisk	relationel	

facon:	hvordan	skal	man,	på	mikro-niveau,	håndtere	disse	strukturelle	uligheder,	der	kommer	

til	udtryk	i	samskabelse?	Dette	ville	også	kunne	bibringe	en	vigtig	forståelse	af,	at	problemet	i	

inddragende	demokratiske	praksisser	ikke	er	inkompetente	borgere,	men	de	mikro-forhold,	

der	udspiller	sig	(ulighed	i	involvering	i	processerne),	på	baggrund	af	eksisterende	makro-

forhold	(samfundsmæssig	social	ulighed),	og	en	manglende	indsigt	i	og	håndtering	af	disse.		

Jeg	mener,	at	både	forskere	og	praktikere	der	beskæftiger	sig	med	samskabelse,	skal	huske	på	

grundantagelsen	som	er,	at	menneskers	viden	og	erfaringer	er	værdifulde	og	vigtige,	og	at	de	

effektive	resultater,	om	det	er	produkter,	services	eller	politik,	bliver	bedre	og	dermed	mere	

effektive,	når	menneskers	viden	involveres.	Jeg	mener,	at	dilemmaet	mellem	effektivitet	og	

demokrati	beskrives	for	deterministisk	og,	så	længe	processerne	rammesættes	og	faciliteres	

hensigtsmæssigt,	at	effektivitet	og	demokrati	begge	kan	opnås	i	samskabelsesprocesser,	og	at	

de	gensidigt	støtter	hinanden:	jo	mere	demokrati	og	inddragelse	og	dermed	viden,	des	mere	

effektivitet	(og	omvendt,	jf.	analysedel	fire).	Jo	mere	og	bedre	mennesker	involveres	i	

processerne,	jo	bedre	bliver	produktet	og	jo	mere	effektiv	bliver	samskabelsesprocessen.	I	

min	samtale	med	Peter	sagde	han:	”Folk	er	jo	hamrende	kompetente”	(6:2:17)	og	tilføjede,	at	

man	”ikke	skal	undervurdere	folks	intelligens,	og	man	ikke	skal	overvurdere	deres	viden”	(6:4:8).	

Mennesker	som	de	er	flest	er	kompetente	og	intelligente,	men	de	har	ikke	nødvendigvis	den	

nødvendige	faglige	viden	til	at	diskutere	et	givent	emne	–	og	det	er	op	til	de,	der	initierer	og	

faciliterer	samskabelsesprocesser,	at	deltagerne	får	den	viden,	der	er	nødvendig	for	at	de	

både	kan	involveres	og	skabe	et	effektivt	produkt.	
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6.1.1	Relationen	mellem	effektivitet	og	demokrati	er	foranderlig		

I	problemformuleringen	spørger	jeg	til,	hvordan	relationen	mellem	at	opnå	effektive	

resultater	og	demokratiske	resultater	ser	ud	og	i	analysedel	fire	har	jeg	vist,	hvordan	hhv.	høj	

og	lav	grad	af	effektivitet	og	demokrati	spiller	sammen	på	forskellige	måder.	Konsekvenserne	

af	dette	fund	er	vigtig	for	forståelsen	af	samskabelse:	relationen	mellem	at	opnå	et	brugbart	

produkt	og	demokratiske	resultater	for	deltagerne	er	afhængig	af,	hvilke	mennesker	der	

deltager,	hvilket	emne	der	er	på	dagsordnen	og	især	hvordan	samskabelsesprocessen	

faciliteres.	Afgørende	er	det,	at	de	som	initierer	samskabelsen	er	klar	over,	hvad	de	ønsker	at	

opnå	og	hvordan,	og	samtidigt	formulerer	dette	til	deltagerne.	Denne	indsigt	blev	mulig	at	

opnå	på	baggrund	af	den	socialkonstruktivistiske	opfattelse	af	samskabelse	som	et	flydende,	

ustabilt	og	flertydigt	fænomen,	der	ikke	har	en	essens	i	sig	selv,	og	ikke	er	kendetegndet	alene	

ved	at	et	fastfrossent	forhold	mellem	effektivitet	og	demokrati,	som	teorierne	beskriver	det.	

Dette	forhold	konstrueres	i	stedet	socialt	undervejs	i	processen,	og	påvirkes	af	ulighed	og	

forskellighed	blandt	deltagere,	og	hvordan	formen	og	faciliteringen	varetager	og	kanaliserer	

denne.		

6.1.2	Specialets	vidensbidrag	

I	dette	speciale	har	jeg	skabt	ny	viden	om	muligheder,	begrænsninger	og	dilemmaer	i	

samskabelsesprocesser.	Jeg	har	vist,	at	det	ikke	primært	er	forskellen	på	deltagernes	

vidensniveau	og	deliberative	færdigheder,	der	giver	udfordringer	i	samskabelsesprocesser,	

men	at	facilitering	er	en	af	kerneudfordringerne,	når	samskabelse	skal	opnå	egne	mål.	Især	er	

faciliteringen	af	ulighed	afgørende	for,	at	der	kan	opnås	både	effektivitet	og	demokrati	i	

samskabelsesprocesser.	Dette	er	et	vigtigt	fund	i	den	stadig	unge	viden	og	diskussion	om	

samskabelse	i	både	forskning	og	praksis.		

Flere	forskere	bidrager	med	lignende	viden	til	diskussionen	om	samskabelse:	hvad	skal	der	

egentlig	til	for,	at	samskabelse	kan	lykkes	og	faktisk	inddrager	borgeres	viden	og	

kompetencer	til	både	at	skabe	bedre	løsninger	og	demokratiske	resultater?		

Samskabelsesprocesser	er	udfordrende	at	etablere	og	facilitere,	hvis	man	ønsker	et	reelt	og	

ligeværdigt	samarbejde	mellem	organisationer	eller	det	offentlige,	og	borgerne.	

Helle	Hygum	Espersen	fra	KORA	og	Anne	Tortzen	fra	RUC,	der	begge	er	eksperter	i	

samskabelse,	påpeger	netop,	at	samskabelses	popularitet	har	skabt	misforståelser	om,	at	det	
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er	et	magisk	koncept,	der	kan	løse	ethvert	problem.	Deres	hovedpointe	er,	at	det	er	afgørende	

at	de	mennesker	der	rammesætter	samskabelse	har	de	nødvendige	kompetencer,	og	at	den	

styring	og	ledelse	der	eksisterer	i	en	medvirkende	organisation,	er	åbne	for	at	lave	egentlig	

samskabelse,	med	alt	hvad	det	involverer	af	mod	til	at	slippe	kontrollen	og	løbe	risici	(Tortzen	

Espersen	21/09-2016).	Supplerende	hertil	viser	Anne	Tortzens	Ph.D-projekt	(2016),	at	

samskabelse	kun	kan	lykkes	med	en	åben	ledelsestilgang,	der	giver	plads	til	ligeværdigt	

samarbejde	–	og	denne	ledelse	er	ikke	ret	udbredt,	især	på	grund	af	en	gennemsyrende	New	

Public	Management-tankegang,	så	samskabelse	fanges	i	et	krydspres	mellem	forskellige	

styringslogikker.		

Dette,	suppleret	med	denne	undersøgelses	empiriske	resultater	peger	på,	at	der	er	brug	for	

mere	konkret	forskning	om,	hvordan	man	laver	samskabelse,	samt	en	indsigt	hos	de	der	

initierer	samskabelse	i,	at	det	er	mere	udfordrende	end	som	så.	Hvis	dette	område	ikke	får	

større	fokus,	er	der	risiko	for,	at	det	enorme	potentiale	som	samskabelse	rummer	ikke	

udnyttes,	fordi	konceptets	udfordringer	til	ledelse	og	gennemførelse	ikke	tages	alvorligt.		

Hvis	man	anerkender,	at	samskabelse	som	metode	er	udfordrende	og	kræver	kompetencer,	

kan	dette	også	bidrage	til	en	forståelse	af,	at	det	ikke	er	borgernes	manglende	viden	og	

kompetencer,	der	er	grunden	til	manglende	resultater	–	men	netop	styringen	og	faciliteringen	

af	processerne.	Borgerne	er	bærere	af	vigtig	viden,	men	det	er	op	til	arrangører	og	

facilitatorer	at	sørge	for,	at	denne	viden	kommer	bedst	i	spil	i	samskabelsesprocesser.		
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6.2	Metodiske	refleksioner	
	

I	dette	afsnit	vil	jeg	reflektere	over	de	metodiske	valg	og	fravalg	jeg	har	truffet	i	specialets	

forskningsdesign,	og	over,	hvordan	disse	har	påvirket	specialets	resultater	og	undersøgelsens	

kvalitet.	Jeg	vil	diskutere,	hvordan	min	rolle	i	deltagerobservationerne	samt	den	

interaktionistiske	tilgang	i	interviewene	har	påvirket	empiriproduktionen	og	resultater.	

Slutteligt	vil	jeg	diskutere,	hvorvidt	min	undersøgelse	kan	bidrage	til	mere	generel	viden	om	

samskabelse,	ude	fra	konteksten	af	Politiske	Laboratorier	hos	Alternativet.	

6.2.1	Kvalitet	igennem	transparens	

For	at	sikre	gyldighed,	eller	validitet,	i	min	undersøgelse,	har	jeg	gjort	mine	metodiske	

overvejelser	tydelige.	Jeg	har	vist,	hvordan	den	indledende	empiri	har	været	med	til	at	

supplere	de	teoretiske	antagelser	i	en	abduktiv	proces,	hvori	jeg	identificerede	specialets	

overordnede	dilemma.	Jeg	mener,	at	min	brug	af	flere	forskellige	kvalitative	metoder	har	givet	

mig	mulighed	for	at	belyse	det	komplekse	fænomen	samskabelse	fra	flere	sider,	og	på	den	

måde	sikret	yderligere	gyldighed.	Jeg	har	fremlagt	de	overvejelser	jeg	har	gjort	mig	i	

forbindelse	med	både	observationer	og	interviews,	og	hvordan	jeg	har	produceret	empiri	i	

specialet,	hvilket	er	med	til	at	sikre	undersøgelsens	reliabilitet	eller	pålidelighed.	Jeg	har	i	

analysen	brugt	mange	eksempler	fra	empirien	for	at	tydeliggøre,	at	mine	fund	er	empirinære	

frem	for	baseret	på	egne	holdninger	og	antagelser.	Jeg	har	ligeledes	vist,	hvilke	strategier	jeg	

har	brugt	i	arbejdet	med	at	skabe	mening	i	det	empiriske	materiale,	for	at	undgå	at	tilpasse	

empirien	til	mine	forventninger	til,	hvad	den	ville	vise.		

	

6.2.2	Min	rolle	 	

Min	rolle	i	observationerne	af	POLA’erne	har	været	forskellige.	Når	jeg	nærmede	mig	

deltager-rollen	fik	jeg	mere	indsigt	i	gruppedynamikkerne.	Når	jeg	nærmere	var	observatør,	

kunne	jeg	i	højere	grad	observere	interaktioner	udefra,	som	jeg	ikke	var	en	del	af	eller	tæt	på.	

Derfor	gav	observationerne	fra	POLA’er	hvor	jeg	var	deltager	dybere	indblik	i	færre	

interaktioner,	mens	når	jeg	når	jeg	var	observatør	havde	større	overblik	over	hele	processen.	

Jeg	vurderer	ikke	dette	problematisk	–	tværtimod	-	da	det	har	givet	mig	forskellige	former	for	

information.	
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6.2.3	Interaktionistiske	elementer	

Jeg	har	klargjort	hvordan	min	videnskabsteoretiske	tilgang	har	spillet	en	rolle	i	

empiriproduktionen.	I	observationerne	har	jeg	vist,	hvordan	jeg	har	været	opmærksom	på	at	

fokusere	på	interaktioner	mellem	de	tilstedeværende,	og	hvordan	disse	har	påvirket	

samskabelsesprocesserne.	Et	eksempel	er,	hvordan	Camillas	usikkerhed	fik	betydning	i	

relation	til	de	andre	deltagere,	da	de	støttede	hende	i	at	opnå	demokratiske	resultater	uanset	

hendes	lave	vidensniveau,	og	hvordan	Oles	dominans	hindrede	demokratiske	resultater	i	

relation	til	andre	deltagere	ved	hans	bord.	Jeg	har	også	analyseret	hvordan	institutionelle	

rammer	har	påvirket	praksis	og	omvendt	–	fx	har	deltagernes	vidensniveau	påvirket	hvordan	

POLA’er	blev	faciliteret.		Et	eksempel	er	i	POLA	Småbørnspolitik,	hvor	der	var	få	deltagere	

med	højt	vidensniveau,	hvor	formen	nærmere	blev	uformelle	samtaler	frem	for	en	mere	

struktureret	proces.	De	forskellige	rammer	til	de	forskellige	POLA’er	har	ligeledes	påvirket	

praksis	–	deltagernes	adfærd	og	opfattelse	af	processen.		

	

6.2.4	Kontekst	og	accounting	

Ved	den	socialkonstruktivistisk	interaktionistiske	tilgang	analyseres	interviewmateriale	som	

naturligt	forekommende	interaktion	–	et	socialt	møde.	Materialet	kan	ikke	løftes	ud	fra	den	

sociale	sammenhæng,	som	har	skabt	det	(Cicourel	1964	i	Järvinen,	2005:	28).	Her	er	der	især	

fokus	på	identitet	og	sociale	strategier.	Interviewpersoner	vil	generelt	fremstille	sig	som	

fornuftige	og	respektable	mennesker,	og	fremhæve	specielle	træk,	der	anses	som	positive	i	

givne	kontekster.	I	dette	speciales	kontekst	vil	det	være	ønskværdigt	for	deltagerne	at	

fremstille	sig	som	seriøse,	motiverede	og	værdige	deltagere	i	et	Politisk	Laboratorium.	I	

analyse	af	interviews	i	en	interaktionistisk	samme	er	også	accounting	et	centralt	fænomen.	

Accounts	forstås	som	legitimerende	forklaringer	i	interviewpersonens	fremstillinger	(Scott	og	

Lyman	1968	i	Järvinen	2005:	31).	

Et	eksempel	på	accounting	sås	i	interviewet	med	Alma,	som	undveg	at	beskrive	hendes	

opfattelse	af	formålet	med	POLA	Småbørnspolitik,	som	ifølge	mine	egne	observationer	samt	

Ingers	udtalelser	var	uklar.	Hun	undveg	ligeså	at	tale	om	den	model	som	facilitator	Jonas	

havde	medbragt,	og	ville	i	stedet	vise	mig	nogle	modeller,	hun	selv	kendte	til.	Dette	ser	jeg	

som	Almas	forsøg	på	at	beholde	sin	identitet	som	integreret	medlem	af	Alternativet,	med	styr	

på	POLA’ers	form	og	formål.	Her	var	det	centralt	at	jeg	søgte	at	sikre,	at	Alma	ikke	tabte	ansigt	
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og	blev	udfordret	for	hårdt	i	hendes	selvfremstilling	–	dette	inspireret	af	Goffmans	facework	

(Goffman	1990;	24f;	Goffman	2005:	12f;	Järvinen	2005:	30).	Frem	for	at	konfrontere	Alma	

med,	at	hun	ikke	ville	svare	på	spørgsmålene,	valgte	jeg	at	gå	videre	i	interviewet,	og	medtage	

dette	som	muligt	tegn	på,	at	formålet	for	POLA’et	havde	været	uklart,	uanset	at	hun	ikke	

havde	lyst	til	at	dele	sin	oplevelse	af	dette.		

Et	andet	eksempel	på	accounting	er	når	Camilla	tidligt	i	interviewet	slog	fast,	at	hun	ikke	

havde	viden	om	bæredygtig	byfornyelse	og	at	hun	bare	var	der	for	at	lære.	På	denne	måde	

ville	hendes	eventuelt	manglende	viden	om	området	ikke	udfordre	hendes	selvforståelse	eller	

min	opfattelse	af	hende	på	en	problematisk	måde.		

6.2.5	Fra	viden	om	Politiske	Laboratorier	til	viden	om	samskabelse	

Som	tidligere	nævnt	er	formålet	med	dette	specialet	at	undersøge	samskabelsesprocesser	

generelt.	Jeg	har	opnået	analytisk	generaliserbarhed	i	undersøgelsen,	som	hviler	på	en	

antagelse	om	situationens	dobbelthed:	hver	situation	har	unikke	elementer,	og	samtidigt	

elementer	som	er	genkendelige	på	tværs	af	situationer	og	kontekster	(Delmar	2010:	121f).	Jeg	

udvalgte	interviewpersoner	og	observationer	på	baggrund	af	et	ønske	om	maksimum	

variation	(Neergaard	2015:	30),	for	at	jeg	både	kunne	udtale	mig	om	både	unikke	træk	ved	en	

observation	eller	et	interview,	og	samtidigt	relevante	mønstre	på	tværs.	Hvert	POLA	er	unikt,	

ligesom	hver	interviewpersons	oplevelse	er	det,	men	samtidigt	er	der	elementer,	der	går	igen.	

Denne	genkendelighed	fandt	jeg	ved	at	applicere	teoretiske	begreber	på	empirien.	For	

eksempel	har	jeg	vist,	hvordan	jeg	har	identificeret	effektivitetsmæssige	og	demokratiske	mål	

for	samskabelsesprocesser	på	tværs	af	observationer	og	interviews,	og	hvordan	det	samme	

faciliteringsgreb	–	en	god	lukkefase	-	var	fraværende	i	alle	fire	POLA’er	med	enslydende	

resultater:	manglende	effektivitet.		

Derudover	har	jeg	sørget	for	at	tydeliggøre	metodologiske	refleksioner	og	skabe	transparens	i	

beslutninger,	så	læseren	også	selv	kan	bedømme,	i	hvilken	grad	mine	resultater	kan	være	

vejledende	for,	hvad	der	kan	ske	i	en	anden,	lignende	situation	(Neergaard	2015:	51).		

På	baggrund	af	ovenstående	overvejelser	vurderer	jeg,	at	jeg	har	sikret	kvalitet	i	min	

undersøgelse.		
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7	
Konklusion	
	

I	dette	kapitel	konkluderer	jeg	på	undersøgelsens	resultater	og	besvarer	derigennem	

specialets	problemformulering.		

Jeg	har	i	dette	speciale	undersøgt,	hvilke	muligheder,	begrænsninger	og	dilemmaer	

samskabelse	rummer,	i	forhold	til	at	kunne	indfri	sine	egne	mål.	Jeg	har	inddraget	relevant	

sociologisk	teori	for	at	belyse	emnet	og	jeg	har	brugt	Politiske	Laboratorier	hos	det	politiske	

parti	Alternativet	som	empirisk	eksempel	på	samskabelse.	Jeg	har	anvendt	flere	kvalitative	

tilgange:	ekspertinterviews,	deltagerobservationer	samt	interviews	med	deltagere	i	de	

observerede	Politiske	Laboratorier.	

På	baggrund	af	nyere	sociologisk	teori	om	inddragende	demokratiske	praksisser	har	jeg	

identificeret	et	dilemma	imellem	de	to	opfattelser	af	og	formål	med	samskabelse:	at	skabe	et	

effektivt	produkt	over	for	at	skabe	demokratiske	resultater	hos	deltagerne.	Denne	spænding	

er	baseret	i	dilemmaer	omkring	arbejdsdeling	i	samskabelsesprocesser	mellem	eksperter	og	

deltagere;	social	og	strategisk	magtmæssig	ulighed	samt	facilitering	af	processerne.		

Jeg	har	vist,	at	POLA’er	kan	opfattes	som	samskabelse,	når	man	følger	den	definition,	som	jeg	

har	argumenteret	for	i	teorikapitlet	og	jeg	har	klargjort	POLA’ernes	formål:	at	opnå	

effektivitet;	et	produkt	der	kan	bruges	til	at	udarbejde	politiske	forslag	og	demokratiske	

værdier;	empowerment,	involvering	eller	andre	positive	public	values	set	fra	deltageren.	Dette	

stemmer	overens	med	de	to	formål	jeg	har	identificeret	i	samskabelseslitteratur	og	den	

ovennævnte	spænding	mellem	at	opnå	disse	to	mål.		

Tilstedeværelsen	af	ekspertviden	samt	en	tydelig	forventning	til,	hvad	hhv.	eksperter	og	

deltagere	forventes	at	bidrage	med,	fremmer	effektiviteten	i	POLA’erne.		I	forhold	til	at	opnå	

demokratiske	resultater	har	jeg	vist,	at	dette	ikke	primært	begrænses	af	deltagernes	lave	
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vidensniveau.	Faciliteringen	og	konkrete	greb	for	at	opnå	involvering	af	deltagerne	fremmer	

mulighederne	for	at	opnå	demokratiske	resultater	for	deltagerne.		

Relationen	mellem	at	opnå	effektivitetmæssige	og	demokratiske	resultater	kan	vise	sig	på	

forskellige	måder.	Den	negative	relationen	mellem	effektivitet	og	demokrati	eksisterer,	når	

eksperters	tilstedeværelse	kan	skabe	høj	effektivitet	og	samtidigt	mindre	demokratiske	

resultater,	da	almindelige	borgere	ekskluderes	af	samtalerne;	og	at	demokrati	set	som	bred	

involvering	kan	hæmme	effektive	resultater.	Et	vigtigt	empirisk	fund	er,	at	dette	ikke	er	den	

eneste	eller	primære	relation,	og	jeg	har	beskrevet	hvordan	effektivitet	og	demokrati	kan	stå	i	

forskellige	relationer	til	hinanden	i	samskabelsesprocesser.	Især	ses	et	positivt	forhold	

mellem	effektive	og	demokratiske	resultater,	således	at	de	gensidigt	forstærker	hinanden.			

Jeg	har	ud	fra	empirien	identificeret	ulighed	og	facilitering	som	primære	begrænsninger	for	at	

samskabelsesprocesser	kan	opnå	egne	mål:	Uhensigtsmæssig	facilitering	er	den	primære	

begrænsning	i	forhold	til	at	opnå	effektivitet.	Social	og	magtmæssig	strategisk	ulighed	og	

manglende	facilitering	af	denne	begrænser	opnåelsen	af	demokratiske	resultater.		

Jeg	har	diskuteret	dette	empiriske	fund	og	de	teoretiske	implikationer,	og	jeg	argumenterer	

for,	at	forskning	på	dette	område	undervurderer	almindelige	menneskers	evner	til	at	indgå	i	

samskabelsesprocesser;	problemet	er	formen,	ikke	deltagerne.	Jeg	mener	også,	at	der	bør	

udføres	mere	forskning	på	meso-plan,	hvor	makrofænomenerne	social	og	strukturel	ulighed	

kan	indarbejdes	i	teorier	om	konkret	håndtering	og	facilitering	af	samskabelsesprocesser	og	

ulighed	heri.	Dernæst	efterlyser	jeg	mere	opmærksomhed	omkring,	at	samskabelse	er	

udfordrende	at	gennemføre	som	et	reelt	samarbejde,	og	at	de,	der	varetager	og	gennemfører	

processerne,	skal	have	den	nødvendige	indsigt	og	de	nødvendige	kompetencer.		

Slutteligt	har	jeg	diskuteret	specialets	metodiske	design	og	vist,	hvordan	jeg	har	sikret	kvalitet	

i	min	undersøgelse	og	hvorfor	og	hvordan	specialets	undersøgelse	har	skabt	viden	om	

samskabelse,	når	det	løftes	ud	af	de	Politiske	Laboratoriers	kontekst.			
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