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Den dialogiske 
vending

Samarbejde Alle har 
ressourcer, som 
kan bidrage

Synergi



Samskabelse handler om at

• demokratisere viden

• myndiggøre aktører

• bygge bro på tværs af forskelle



Dualistisk kommunikationsforståelse

Transmission

⚫ Overbevise, det handler om at vinde

⚫ Jeg har den viden, som skal 
formidles

⚫ Jeg viser, hvorfor du tager fejl

⚫ Jeg lytter for at finde fejl

⚫ Jeg forsvarer mine synspunkter

⚫ Jeg holder kortene tæt til kroppen

⚫ Jeg tager ikke hensyn til, hvordan du 
har det

Dialog

⚫ Undersøge, det handler om at forstå

⚫ Vi kan alle sammen lære af hinanden

⚫ Vi vover at gå efter en ny, fælles 
løsning

⚫ Jeg lytter for at forstå

⚫ Vi kan kvalificere hinandens tænkning

⚫ Jeg fremlægger min tvivl på dine 
synspunkter

⚫ Vi skaber et rum, hvor det er OK at 
dumme sig



Forståelsen af viden og kommunikation får 
betydning for relationen

• Viden er socialt konstrueret og 
kontekstsensitiv

eller

• Der er en objektiv virkelighed, som må
fastholdes i den samskabende proces



Kernen i 
samskabelse
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Aktiv 
involvering af 

borgere

Borgere ses 
som aktive og 

med 
ressourcerMålet er at 

understøtte 
ligeværdige og 
samarbejdende 

relationer

Fokus er på 
varige resultater 

fremfor på 
hurtige løsninger



Londons parlament
I kommunen er et velfungerende kulturhus, som kommunen samarbejder med 
omkring forskellige projekter.

Politikerne ser gerne, at dette samarbejde udvides, og har særligt peget på et 
samarbejde omkring at få socialt og psykisk sårbare unge til at bruge huset.

De har nu bedt to konsulenthuse med erfaring for tværorganisatorisk 
samarbejde om argumenter for, hvilken model, de skal vælge.

Deltagelse eller samskabelse



Ann-‐Merete Iversen, 
ph.d./ani@ucn.dk/72690487



Londons parlament - Hvordan gør vi?
• 3 politikere fra socialudvalg, som skal tage stilling til valg af strategi

• Konsulenthus 1: 6 personer forbereder argumenter for at arbejde 
samskabende

• Konsultenthus 2: 6 personer forbereder argumenter for at arbejde med 
deltagelse

• Resten er interessenter, som kan understøtte de to konsulenthuse med 
gode argumenter og tilråb

• 10 minutter til forberedelse

• Velkommen til Londons parlament

• Politikerne fra socialudvalg” vælger og argumenterer for valg



To forståelser af samskabelse

Effektivitet Empowerment

Styringsparadigme New Public
Management

New Public 
Governance

Fokus Produkt Proces

Udbytte Effektivitet 
‘value for money’

Demokrati 
Empowerment
Innovation

Hvem deltager? Individuelle
borgere/brugere

Borgere
Civilsamfund
Lokalsamfund

Hvor i policy 
cycle?

Output-siden:
Service

Output og input: 
Service, prioritering, 
styring

Anne Tortzen, www.centerforborgerdialog.dk



Samskabelse i et krydspres
Styringsparadigme Trad. Public Administration New Public Management New Public Governance

Styringsprincip

Kommunens rolle

Hierarki:

Myndighed

Marked: 

Serviceleverandør

Netværk:

Arena for samskabelse

Kerneargument

Styring baseret på love 

og regler sikrer 

effektivitet og lighed

Effektiv og 

’brugervenlig’ styring -

metoder fra private 

virksomheder

Effektiv og legitim 

styring ved at inkludere 

relevante parter

Forvalternes rolle Faglige eksperter, 

arbejde efter regler

Producerer offentlig 

service

Faciliterer samarbejde 

mellem aktører

Borgernes rolle Klient, vælger 

Passiv

Kunde, forbruger 

Passiv

Medproducent af 

velfærd. Aktiv 

Anne Tortzen, www.centerforborgerdialog.dk
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What gets us into 

trouble is not, what we 

dont know, but what we 

know for sure, that just 

isn’t so... Mark Twain



Hvor går det galt?
• Framing af udfordring/opgave 

• Produkt eller effektpres

• Fastholde ledelses og/eller vidensmonopol



Hvad gør vi?
•Tag udgangspunkt i den svageste parts 
forestillinger, ønsker og ressourcer – hele tiden!

•Sørg for fleksibilitet og forskellige deltager-
positioner

•Tænk i relationer og aktiviteter fremfor i 
handleplaner og målgruppeambitioner



Relationel etik
Hvad tænker vi, hvad gør vi, hvor tvivler vi?



I samme båd?



Dialog og 
samskabelse er
romantiserede buzzwords, som er

gennemsyret af spændinger i 
emergente processer,

derfor kan man aldrig blive for 
opmærksom på, hvordan magt er på 
spil i samskabende processer.
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