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Abstract 

Artiklen sætter fokus på, hvordan inddragelse af borgere i demokratiske beslutningsprocesser ofte 

kræver et design, som kan rumme komplekse processer. Når der på et politisk eller strategisk niveau 

tages en beslutning om, at borgerne skal inddrages, skal denne beslutning gennem mange led med 

fare for at indhold går tabt i kæden af aktører, der inddrages i processen. Vi kalder denne proces for 

en inddragelseskæde, og fra beslutningen tages og til den udmøntes i konkrete borgerinddragende 

processer, hvor relevante borgere inviteres til at bidrage i den politiske beslutningsproces, går en del 

tabt. Artiklens tese er, at der gennem disse oversættelser fra led til led og yderligere i forbindelse 

med den konkrete inddragelsesproces ofte udfolder sig en stor grad af kompleksitet, som det over-

ordnede procesdesign typisk ikke er gearet til at håndtere. For at kunne imødegå denne kompleksitet 

i de borgerinddragende processer vil der i artiklen derfor bliver diskuteret, hvordan indsigter fra 

moderne agil proces- og projektledelse kan kompensere for denne manglende fokus på kompleksitet. 

Med afsæt i en konkret borgerinddragelsescase, vil der i artiklen blive demonstreret, hvordan en 

række forskellige metoder hentet fra den agile proces- og projektledelse kan oversættes til borger-

inddragelsesfeltet. 

 

 

Indledning 
 

Det er blevet mere og mere almindeligt, at inddrage borgere i demokratiske beslutninger i den of-

fentlige sektor. Bevæggrundene for at prioritere borgerinddragelse er mange. Det kan således være, 

at motivet for øget borgerinddragelse er at skabe ejerskab for udviklede løsninger eller politikker, 

øge demokratiforståelsen blandt borgerne, indhente relevant viden eller kvalificere idéer og under-

støtte gevinstrealisering i konkrete projekter og samtidig sikre en større grad af legitimering af rea-

liserede projekter gennem borgernes inddragelse. 

  

På trods af øget forekomst af borgerinddragelsesprojekter, så oplever vi ikke altid, at gevinsten mod-

svarer indsatsen. Vi ønsker derfor med denne artikel at rejse nogle spørgsmål og komme med nogle 

bud på, hvordan man kan arbejde med borgerinddragelse, så en kommunal, regional eller statslig 

instans i større grad opnår de ønskede gevinster i mødet med borgerne og dette med et særligt fokus 

på de situationer, hvor man støder ind i forskellige typer af uventede udfordringer i inddragelses-

processerne. 
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Et omdrejningspunkt i artiklen er derfor kompleksitet i de borgerinddragende processer. Det har 

stor betydning om projekter er til at gennemskue og planlægge forud for inddragelsen eller om kom-

pleksiteten er så stor, at man må tage nogle mindre skridt ad gangen og løbende se på, hvor de ind-

dragende processer fører hen. Som inspiration til dette, ser vi på, hvordan forskellige måder at ar-

bejde med projektledelse kan overføres til arbejdet med borgerinddragelsesprocesser. Her vil der 

særligt blive lagt vægt på de nyere dynamiske tilgange til projektledelse, de agile, men der vil også 

blive argumenteret for, at de mere klassiske tilgange til projektledelse, kan bidrage borgerinddragel-

sesfeltet positivt. 

 

Med dette har vi allerede her indledningsvis antydet, at vi ikke mener, at det er alle projekter omkring 

borgerinddragelse, der kalder på agile tiltag. Vores tilgang er, at nogen borgerinddragelsesprocesser 

er komplekse eller viser sig at blive komplekse, mens andre ikke det. Og her vil inspirationen fra 

henholdsvis de agile og de mere klassiske projektledelsestilgange derfor være værdifulde. 

Med dette afsæt er artiklen bygget op omkring nedenstående struktur. 

 

Struktur og opbygning: 
  

Del 1, Lemvig Sundhedshus og generiske udfordringer ved borgerinddragelse 

Her vil vi præsentere en konkret borgerinddragelsescase, som beskriver, hvordan borgerinddragel-

sen omkring udviklingen af Lemvig Sundhedshus har været tilrettelagt. Med afsæt i denne case ud-

leder vi nogle mere generiske problemstillinger omkring udfordringerne ved borgerinddragelse. 

  

Del 2, Borgerinddragelse i et kompleksitetsteoretisk perspektiv 

Med afsæt i et specifikt indblik i kompleksitetsanalyse ser vi på borgerinddragelse og de perspektiver, 

som danner grundlag for valg af projektform i de efterfølgende dele af artiklen.  

 

Del 3, Borgerinddragelse, begrænset kompleksitet og klassisk projektledelse 

Her er afsættet klassisk projektledelse og mindre grad af kompleksitet, og med afsæt heri går vi mere 

i dybden med praksisnær tilgang til klassiske dyder inden for projektledelse og borgerinddragelses-

feltet.  

 

Del 4, Borgerinddragelse, højere kompleksitet og dynamisk agil projektledelse 

Indledningsvis belyser vi her det agile manifest og tilhørende metoder samt mindset, da teorier og 

værktøjer ikke kan gøre det alene. Det dynamiske perspektiv forbindes med de mere komplekse ele-

menter ved borgerinddragelse, og med støtte fra kompleksitetsanalysen, viser vi, hvordan en mere 

lærende og agil tilgang til demokratiske borgerinddragelsesprocesser kan være nytænkende og vær-

difuld. Vi vil i den forbindelse særligt vise, hvordan nyere projektledelsesdiscipliner som aktionsfor-

skende tilgange, et agilt mindset og Scrum-logikker samt fokus på professionelt procesdesign kan 

berige borgerinddragelsesfeltet. 
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Del 1, Lemvig Sundhedshus og generiske udfordringer ved borgerinddragelse 
  

Som nævnt vil vi indledningsvis præsentere en virkelig case, hvor borgerinddragelsen har været et 

vigtigt element i et udviklingsarbejde. Borgerinddragelsen omkring udviklingen af Lemvig Sund-

hedshus vil her udgøre den konkrete case. Men det er samtidig vores vurdering, at de udfordringer, 

som casen udstiller har et mere alment indhold, hvorfor vi efter præsentationen af casen vil arbejde 

videre med de generiske elementer, som, vi på baggrund af vores øvrige erfaringer med borgerind-

dragende processer, mener at kunne spotte i casen. Den efterfølgende analyse vil derfor ikke være 

en specifik analyse af borgerinddragelsen i forbindelse med udviklingen af Lemvig Sundhedshus, 

men i stedet vil analysen behandle udfordringer med borgerinddragelse på et mere generelt niveau. 

Præsentationen af casen vil derfor alene have som funktion at illustrere og praksisgøre nogle af de 

mere almene udfordringer ved at arbejde med borgerinddragelse. Vores kendskab til casen kommer 

af, at vi som led i en følgeforskningsopgave har fulgt inddragelsesprocessen omkring Lemvig Sund-

hedshus tæt (Ulrich, Leerberg & Rosenmeier 2020). 

  

Figur 1: Lemvig Sundhedshus 

 
Udviklingen af Lemvigs Sundhedshus var et tværsektorielt samarbejde på tværs af Lemvig Kom-

mune og Region Midtjylland, der blev gennemført i 2019. En af intentionerne var her, at man gerne 

ville skabe et sundhedstilbud til borgerne, som matcher de ønsker og behov, som borgerne havde i 

forhold til det nære sundhedsvæsen. Det blev derfor besluttet, at udviklingen af sundhedshuset 

skulle ske på baggrund af en relativ ambitiøs borgerinddragelsesproces.  

 

Ønsket om, at udviklingen af sundhedshuset skulle igangsættes med understøttelse af en grundig 

borgerinddragelsesproces blev født i regionsrådet. Her havde man nedsat et midlertidigt strategisk 

politisk udvalg, ’Udvalg vedrørende demokrati og inddragelse’, som generelt havde som opdrag at 

styrke de borgerinddragende processer i forbindelse med regionens arbejde. Eller, som det blev for-

muleret, så skulle udvalget arbejde med at skabe en ’inddragelseskultur’ i regionen. Som et led i dette 

havde udvalget initieret en proces i regionsrådet, som resulterede i vedtagelse af en række grund-

principper for regionens arbejde med borgerinddragelse.  
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Som en del af udvalgets arbejde blev der etableret kontakt til byrådet i Lemvig Kommune, og man 

blev her enige om at etablere et samarbejde mellem region og kommune omkring en borgerinddra-

gende proces i forbindelse med udviklingen af sundhedshuset.  

 

Herefter blev der nedsat en administrativ styregruppe, som skulle være den ansvarlige myndighed 

for udviklingen af sundhedshuset. Styregruppen blev sammensat på en sådan måde, at embedsfolk 

fra topledelse i både regionen og kommune blev rigt repræsenteret. Her deltog således kontorchefer 

og direktører fra både kommunen og regionen, og hospitalsdirektøren blev udpeget som styregrup-

pens formand. Der blev formuleret et kommissorium, som styregruppen skulle navigere efter i dens 

arbejde med at realisere sundhedshuset, og et helt centralt element i dette kommissorium var, at 

styregruppen skulle sikre og planlægge, at der blev gennemført en borgerinddragende proces i for-

bindelse med udviklingen og designet af sundhedshuset. 

 

Styregruppen entrerede efterfølgende med en konsulentenhed, som skulle varetage den praktiske 

realisering af borgerinddragelsesprocessen. Konsulentenheden var en del af et tværsektorielt sam-

arbejde, som blandt andet havde til formål at realisere de borgerinddragende ambitioner, som lå i 

Sundhedsaftalen. Konsulentenheden bestod af proceskonsulenter, der havde en solid erfaring i at 

arbejde med borgerinddragende processer. 

 

Konsulentenheden designede og gennemførte på baggrund af styregruppens opdrag en borgerind-

dragelsesproces, der blandt andet bestod af en række samtalesaloner, et stort borgermøde og flere 

workshops. Konsulentenheden stod efterfølgende for at opsummere de input, som borgerne var 

fremkommet med gennem de inddragende processer og formidle dem videre til styregruppen. Efter-

følgende udarbejdede styregruppen et forslag til en vision og et overordnet design af sundhedshuset, 

som senere blev politisk vedtaget i såvel regionen som i kommunen. 

 

Som det fremgår af denne casepræsentation, så kommer inddragelsen af aktører til at fremstå som 

en sammenhængende ”inddragelseskæde” af mange led; politiske repræsentanter, administrativ sty-

regruppe, udførende proceskonsulenter og de involverede borgere i sidste ende. En sådan inddra-

gelseskæde, hvor mandatet formuleres politisk og sidst realiseres ved brug af professionelle proces-

konsulenter er på den ene side ret typisk og på den anden side også åben for en del udfordringer. I 

det følgende vil vi derfor uddrage nogle mere generelle og generiske træk af casen og af den inddra-

gelseskæde, som der her kan identificeres. Disse generelle og generiske træk vil som nævnt senere 

danne udgangspunktet for den egentlige analyse: 

 

1) Ofte er det en politisk enhed – typisk en kommune eller region - der har besluttet, at der skal 

arbejdes med borgerinddragelse. Og ofte har den pågældende politiske enhed også vedtaget nogle 

grundlæggende principper eller generelle retningslinjer for, hvordan man gerne ser borgerinddra-

gelsen udmønte sig i praksis. I casen om sundhedshuset blev kommune og region enige om et opdrag 

til styregruppen, og man må formode, at der allerede i denne beslutnings- og forhandlingsproces er 

fortaget nogle kompromiser i forhold til, hvilke rammer og vilkår, man ønsker, at borgerinddragelsen 

skal forholde sig til. I situationer som disse er det en oplagt faldgrube, at et sådant kompromis og 

forhandlingsresultat ikke vil være tilstrækkeligt nuanceret og konkretiseret, så der stadig overlader 

en del fortolkningsarbejde af mandatet til de senere udførende led i inddragelseskæden. Samtidig 

kan man også forestille sig, at politisk kompromis kan rumme tvetydige og måske endda også mod-

satrettede krav til målsætningerne for den borgerinddragende proces. Erfaringsmæssigt ved vi, at 

sådanne udfordringer med et utydeligt mandat ikke kun viser sig, når der, som i casen, er tale om to 

politiske beslutningsenheder – byråd og regionsråd – men også viser sig, når der inden for en be-

slutningsenhed indgår kompromisser på baggrund af politiske forhandlinger. 
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2) Når der så opstår en konkret mulighed eller et konkret behov for borgerinddragelse, nedsættes 

eller aktiveres typisk en allerede eksisterende strategisk enhed, som ansvarlig for borgerinddragel-

sesprocessens realisering. Er der tale om tiltag af mindre omfang, kan en sådan enheds opgave også 

placeres på en enkeltperson – eksempelvis en chef eller direktør. Denne enhed eller enkeltperson 

skal fungere som et bindeled og et oversættelsesled mellem de politiske beslutningstagere og de per-

soner, som skal varetage den konkrete borgerinddragelsesproces. På dette niveau besluttes typisk 

nogle konkrete retningslinjer for den borgerinddragende proces. Det kan være de økonomiske ram-

mer for inddragelsesprocessen, de konkrete målsætninger, og samtidig er det også her, at der typisk 

bliver taget beslutninger om, hvem der skal varetage den konkrete opgave med at realisere borger-

inddragelsesprocessen (Væksthus for Ledelse 2019). Det er sjældent, at der her præciseres yderligere 

målformuleringer, selvom det ville skærpe overgangene og dermed tidligt afsløre eventuelt mening-

stab fra overordnede politisk enhed til styregruppe. En sådan enhed eller enkeltperson er typisk ka-

rakteriseret ved at være i besiddelse af stor strategisk faglighed, men ikke nødvendigvis en faglighed 

ind i de borgerinddragende processer. 

 

3) Den strategiske enhed udpeger nogle konkrete personer - ofte proceskonsulenter, som får ansva-

ret for at designe, gennemføre og facilitere den konkrete borgerinddragelsesproces. Har man disse 

kompetencer internt, benytter man sig typisk af disse, men man kan også entrere med eksterne kon-

sulenter, hvis borgerinddragelsesprocessen er omfattende og kompleks. Som det allerede er antydet, 

så skal den kompetente konsulent her have mandat til og være i stand til ’lede opad’ i tide. Det - i 

sagens natur - ofte uklare mandat, skal udfordres og så mange uklarheder som muligt skal elimineres 

eller favnes af metoder beregnet til dette. Det er almindelig kendt, at der opstår udfordringer, når en 

strategisk funderet indsats skal oversættes til et konkret projekt og konkrete processer. Ofte ser vi, 

at denne mulighed for at ’lede opad’ ikke benyttes tilstrækkeligt, og at målsætningerne for borger-

inddragelse i stedet formuleres af konsulentens formodninger og analyse af de politiske beslutnings-

tageres intentioner. 

 

4) De interne eller eksterne proceskonsulenter designer og faciliterer konkrete processer, hvor de 

borgere, der vurderes som relevante, inviteres til at deltage. Deres input danner endelig grundlag for 

den indstilling, som skal formuleres af den strategiske enhed, som så igen skal besluttes politisk. 

 

Som det fremgår af ovenstående beskrivelse opstår der i forbindelse med initieringen af borgerind-

dragende processer en del potentielle muligheder for meningstab. Dels i forbindelse med det, som vi 

kalder inddragelseskæden, hvor intentionen med de oprindelige politiske beslutninger gennemløber 

en del fortolkningsled, inden de udmønter sig i konkrete inddragelsesprocesser, og dels i formidlin-

gen af de indsigter, som er fremkommet i forbindelse med konkret borgerinddragelsesproces, tilbage 

til de politiske beslutningstagere. Også her er der tale om en del fortolkningsled, som alle skal søge 

at skabe en mening - ud fra lokale fortolkninger og egne forforståelser - i de opnåede indsigter, inden 

de endelig afslutningsvis igen gøres til genstand for en egentlig politisk beslutning. 

 

Som den begrebsmæssige pendant til inddragelseskæden – oppe fra og ned - kan vi her benævne den 

modsatte vej, som går fra de konkrete borgerinddragelsesprocesser og tilbage til det politiske beslut-

ningsniveau som borgerinddragelsens såkaldte demokratiske ”laksetrappe” – en metafor, der gerne 

skal signalere, at det ikke kun er vanskeligt for en laks, men også for informationer, når man skal 

bevæge sig imod strømmen og op ad et vandfald. Inddragelseskæden beskriver således den rejse, 

som de politiske beslutninger skal på, inden de udmønter sig i konkrete inddragelsesprocesser, mens 

laksetrappen beskriver den rejse, som de indhøstede resultater af de konkrete borgerinddragelses-

processer skal på, inden de igen på bedste demokratiske vis når tilbage til de politiske strategisk 

forankrede beslutningstagere, der således hører borgernes stemme. Nedenstående figur illustrerer 
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denne dobbelte kommunikative bevægelse og udstiller samtidig de potentielle muligheder for me-

ningstab, som denne dobbelte bevægelse rummer. 

 

Figur 2: Inddragelseskæden og borgerinddragelsens demokratiske laksetrappe 

 

 
Med afsæt i de generiske elementer, som vi har trukket ud af casen fra Lemvig Sundhedshus, vil vi 

nu se nærmere på først kompleksitetsteorien, så den klassiske projektledelse og siden den dynamiske 

agile tilgang. Men første skridt i afklaringen af konteksten omkring borgerinddragelsesprojektet er 

at betragte den forventede grad af kompleksitet.  

 

Del 2, Borgerinddragelse i et kompleksitetsteoretisk perspektiv 
 

Når vi gennemfører projekter – det være sig projekter i almindelighed, men selvsagt også borgerind-

dragende projekter – så erkender og lærer vi undervejs. Ofte oplever vi, at der er stor forskel på den 

oprindelige plan og den endelige projektrealisering. Er kompleksiteten i projektet lille, kan vi som 

projektledelse gå efter en relativ enkel plan. Øges kompleksiteten kan vi få brug for eksperter til at 

hjælpe os, men er kompleksiteten så stor, at traditionel planlægning ikke rækker, kan der modsat 
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blive brug for en mere lærende tilgang, hvor de involverede på forskellige vis løbende skal finde me-

ning i de igangsatte aktiviteter. Det sidste kalder vi ofte en emergerende – eller agil tilgang, men det 

begreb præciserer vi senere, da det samtidig desværre også er blevet et mere løst modebegreb.  

 

De fleste forbinder projektledelse med styringsredskaber og overser den menneskelige faktor, som 

ikke altid handler rationelt og lineært. General og senere præsident Dwight D. Eisenhover er kendt 

for sætningen: ”In preparing for battle, I have always found that plans are useless but planning is 

indispensable” – altså planlægningsprocessen er langt vigtigere end selv planen. Det er en sætning, 

som er blevet ikonisk inden for projektledelse og den skal minde os om vigtigheden af, at det også 

handler om samspil mellem mennesker og ikke blot evnen til lineært at følge en plan, som er blevet 

til bag projektlederens skrivebord. Sætningen siges at stamme fra D-Day, hvor samspillet mellem de 

allierede var afgørende for udfaldet ved Normandiet.  

 

 

Figur 3: Operationel usikkerhed i praksis –” Plans are useless but planning is indispensable” 

 

 
Ovenstående tegning illustrerer et andet begreb inden for projektledelse – ”Projektlederes di-

lemma”, som omhandler de mange beslutninger, som skal tages tidligt i et projektforløb – og ofte på 

tyndt vidensgrundlag og samtidig må man også ofte sande, at projekter sjældent følger en lineær 



9 
 

plan i praksis. For at blive klogere på, hvordan man i praksis kan håndtere sådanne vilkår, kan vi 

med fordel søge yderligere inspiration fra kompleksitetsteorien – klassikeren Grundbog i Projektle-

delse (Mikkelsen og Riis, 2011) rummer bl.a. ”Portrætmodellen”, hvor man ser på graden af kom-

pleksitet i forhold til organisation, teknologi, politik og forretning. Den gennemgår vi nedenfor. Det 

gælder også andre kendte tilgange som f.eks. Ralph Stacey, der talte om komplekse responsive pro-

cesser (Stacey, 2015). Eller den mere aktuelle David J. Snowden og hans tænkning omkring kom-

pleksitetsteori. Snowden har sammen med Mary E. Boone udviklet ”Cynefin, A Decision 

Framework”, en rammemodel, som kan bruges som et understøttende værktøj, når forventninger til 

kompleksiteten i et givet projekt skal vurderes og danne beslutningsgrundlag for den videre proces 

(Snowden & Boone, 2007). Vi vil gå nærmere ind i modellen og senere anvende den i en borgerind-

dragelseskontekst. 

 

Udgangspunktet for Snowden og Boone er, at vi skal opstille nogle forventninger til vores projekter 

inden de igangsættes – i vores tilfælde betyder det, at vi skal se på, hvordan hele eller dele af en given 

borgerinddragelsesproces vil forme sig – eller rettere forsøge at forudsige dette: 

  

• Vil den blive enkel og forudsigelig? 

 

• Vil den blive kompliceret og dermed afføde et behov for understøttelse af eksperter?  

 

• Vil den blive meget kompleks, så vi må bevæge os emergerende fremad ved at støtte os til en 
undersøgende og lærende tilgang? 

 

• Vil den blive kaotisk, så vores hovedaktivitet i praksis nærmest vil komme til at bestå af 

brandslukning? 

 

Det vil i sagens natur være vanskeligt at svare entydigt på dette ved projektstart, og det kan være en 

fordel at vurdere projektet efter nogle relevante parametre. Et møde om kompleksitet kan derfor 

indledes med en vurdering af, hvad der er særligt vigtigt i netop dette projekt. Er det svært at tage 

afsæt i det blanke papir, så kan det hjælpe at vende tilbage til rødderne inden for projektledelse og 

se på den omtalte Portrætmodel, der favner følgende fire variabler som afsæt for at vurdere særlige 

opmærksomhedsområder: 1) Det organisatoriske billede, 2) Forretningsbilledet, 3) Det tekniske bil-

lede og 4) Det politiske billede.  

 

• Ad 1) Det organisatoriske billede har fokus på, om projektet forventes at skabe behov for læring 
og nye kompetencer samt stort behov for information og kommunikation. Er der ikke stor på-

virkning her, så scores denne lavt.  

• Ad 2) Forretningsbilledet omhandler et blik for nytteværdi og gevinstrealisering samt klarhed 

omkring dette. Er det let at definere forventet udbytte og tilsvarende let at nå i mål med dette, så 

scores den lavt.  

• Ad 3) Det politiske billede fokuserer på interessentanalysen og de aktører, som projektet påvirker 

hhv. påvirkes af – og dermed et konfliktperspektiv. Er der forventninger om få konflikter og stort 

positivt følgeskab til projektet, så scores denne lavt.  

• Ad 4) Det tekniske billede, som giver en indikation på graden af teknik, viden og prøvehandlinger 
samt andre former for eksperimenter. Kræves der ny teknologi eller anderledes brug af teknologi 

og nye processer samt andre arbejdsgange, så scores denne højt.  

 

Anskuer man et projekt intuitivt ud fra disse parametre, så vil det give nogle indikationer på, om 

man kan anskue det projekt, man er på vej ind i, som et enkelt, kompliceret, komplekst eller til tider 



10 
 

kaotisk projekt. Dialog og indledende analyse kan give anledning til netop den nødvendige og uund-

værlige planlægningsproces, som Eisenhower omtalte. Dialogen og fælles forståelse samt commit-

ment driver projektet. Det kan den rigtige plan i sig selv ikke gøre. Det er måske en pointe i sig selv, 

at komplekse projekter netop ikke kan vurderes ud fra eksakte lineære valg, da man dermed selv er 

med til at kaste projekterne ud på en farlig kurs. Snowden og Boon peger på, at det endda kan skubbe 

projekterne ud over kanten og ind i kaos.  

 

Med dette afsæt og mulighed for indledende analyse, så lad os vende tilbage til Snowden og Boons 

model, som mere nuanceret fanger udfordringerne og her dykke ned i de fire kategorier og undersøge 

forskellene på dem.  

 

 

Figur 4: Snowden og Boones kompleksitetsmodel  

 

 
Vi vil nu se nærmere på de enkelte kvadranter i Snowden og Boones kompleksitetsmodel: 

 

• Ser vi først på kvadranten, som rummer enkle projekter, så er dette domæne præget af orden. 

Her er klare årsag-virkning-sammenhænge, som i sin enkelhed er gennemskuelige og åben-

lyse for de implicerede aktører. Det er også her, at vi går efter at identificere den bedste løs-

ning (løsning i bestemt ental), og dette er ideelt set muligt, da alle i princippet har adgang til 

alle informationer. Som nævnt peger Snowden og Boon på, at der kan være en tendens til at 



11 
 

søge dette domæne og fejlagtigt tro, at vi kan levere den perfekte plan. Som nævnt er faren 

ved dette, at vi arbejder lineært efter en plan, som slet ikke i praksis matcher den faktiske 

kompleksitet. Snowden mener, at dette netop kan føre os over i kaos iført skyklapper.  

 

• Ser vi på kvadranten, som rummer komplicerede projekter, er kompleksiteten her øget. Her 

genfindes stadig en form for orden. Der er stadig mulighed for at planlægge og gennemføre 

projektet lineært og dermed også med brug af klassiske projektledelsesmetoder. Forskellen 

er imidlertid, at vi her ofte har brug for eksperter – interne som eksterne – hvis vi skal over-

skue de udfordringer, som projektet typisk vil stille os overfor. I de komplicerede projekter 

må vi ofte opgive søgen efter den perfekte løsning (i bestemt ental) og i stedet acceptere den 

gode løsning. I dette domæne skal vi passe på, at ikke-eksperter kan blive ekskluderet, og 

samtidig skal vi også være opmærksomme på, at eksperters magt ikke bliver for stor. 

 
 

• Næste step op ad kompleksitetsstigen er de komplekse projekter. Igen øges kompleksiteten 

her endnu en gang. I det komplekse domæne er der nu for første gang udpræget mangel på 

orden. Vi befinder os i ustabile situationer, hvor det er vanskeligt og ikke længere muligt at 

planlægge lineært. Det bliver nærmest et vilkår, at planen skal genplanlægges igen og igen. 

De gode løsninger er emergerende i deres form. De vokser frem gennem en lærende tilgang 

baseret på prøvehandlinger og agile metoder. Vi skaber mening gennem handlinger og for at 

lykkes med projekter i dette domæne, skal der fokuseres på kommunikation, og man må læne 

sig op ad en lærende tilgang, hvor eksempelvis agile og aktionsforskende tilgange benyttes. I 

dette domæne bør man enten favne kompleksiteten eller søge at reducere den – og man fri-

stes nemt til at trække i retning af orden, kontrol og ekspertstøtte. Vi vil typisk forsøge at 

reducere kompleksitet f.eks. ved at arbejde målrettet mod øget tillid, som jf. Luhmann redu-

cere den sociale kompleksitet. Der kunne også arbejdes med mere strukturelle tiltag, men i 

stedet burde man måske netop her lade løsninger emergere og etablere en helt ny tilgang til 

projektledelse. Lidt forenklet er det dette binære valg, man bør være mere eksplicit omkring 

her. 

 
 

• Og ser vi endelig på den fjerde og sidste kvadrant, så er det her, vi kan identificere kaotiske 
tilstande. Når vi har udgangspunkt i en situation karakteriseret ved kaos, er det ikke længere 

muligt for os at arbejde med årsag-virkning-sammenhænge. Her skal der handles og derefter 

sanses. Brande skal slukkes i håb om at genetablere øget orden – enten det komplekse- eller 

det komplicerede domæne. Mens bålene slukkes er der sjældent fokus på at gribe nye inno-

vative muligheder, og en fare i dette domæne er således, at man står tilbage med en oplevelse 

af at være handlingslammet, og så er det først farligt. Snowden og Boon peger endda på, at 

vores tendens til at søge mod orden kan bringe projekter i fare for at havne i kaos, da et line-

ært forsøg på at lede et komplekst projekt selvsagt ikke matcher behovene for projektgreb.  

 

Ovenstående beskrivelser skal ses som forventninger til det kommende projekt. Det er netop pro-

jektlederens dilemma at skulle definere vejen på et tyndt beslutningsgrundlag her indledningsvis og 

derfor er det også væsentligt at huske på, at der kan være en del bevægelse mellem de fire kvadranter 

over projektets livscyklus. 

 

I praksis kan vi først erkende den kontekstuelle kompleksitet retrospektivt – altså når vi er i mål, 

men så er det jo for sent. Så i stedet leder vi efter symptomer og tegn samt fokuserer på værdien af 
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dialogen om elementer, der peger i retning af en fælles forståelse for det projekt, der venter os. Teg-

nene ikke udtryk for eksakte analyser, men nærmere symboler på, hvordan et projekt kan anskues 

og dermed genstand for dialog – ”The indispensable planning” og den proces som skaber fællesskab 

og commitment og fælles afsæt for at estimere tid, ressourcer og økonomi samt ikke mindst drøfte 

tilgang til projektets metoder og mindset.  

 

Vi forbinder nu Snowden og Boons teoretiske model med borgerinddragelse i praksis og vil dermed 

også belyse, hvordan der relativt let kan opstå situationer i dette komplekse samspil, hvor der er brug 

for andre greb end de lineære projektgreb. Nedenfor tager vi derfor igen en runde med de enkle, de 

komplicerede, de komplekse og de kaotiske domæner – denne gang mere praksisorienteret og foku-

seret på borgerinddragelseselementet.  

 

Enkle borgerinddragelsesprojekter 

Borgerinddragelsesprojektet befinder sig i det enkle domæne, hvis 

 

• det er let for alle involverede at gennemskue de processer, som sættes i gang, og både borgere, 

politikere og forvaltning føler, at processen er transparent og kan se en rationel sammenhæng 

mellem de tiltag, der igangsættes, og de formål som tiltagene skal indvirke positivt på,  

 

• der kan anvendes klassiske aggregative metoder til at afdække eksempelvis borgernes bidrag 

i en inputfase eller i forbindelse med et høringssvar, 

 
 

• processer og opgaver i borgerinddragelsen er relativt forudsigelige,  
 
 

• det er muligt at få øje på den bedste løsning, og argumenter herfor er entydige og klare. 
 

 

Men der er også vigtige opmærksomhedsområder her. De indledende analyser holder måske ikke, 

når først de borgerinddragende processer realiseres. Faren er her blandt andet, at de borgerinddra-

gende projekter kan ændre karakter, uden at man opdager den snigende kompleksitet. Der kan også 

være tale om, at inddragelseskæden – herunder ledelsen har krævet en lineær enkel plan, selvom 

projektet kræver eksperter eller lærende tilgang. Resultatet heraf kan være, at projektet ender i kaos 

– endda uden at samme ledelse opdager, at det var deres beslutninger, der førte til dette. 

 

Komplicerede borgerinddragelsesprojekter 

Borgerinddragelsesprojektet befinder sig i det komplicerede domæne, hvis  

 

• der kræves eksperter for at tilvejebringe analyser og brugbare scenarier, som der kan vælges 

imellem,  

 

• det forholder sig sådan, at der stadig hersker en form for orden, 
 

 

• der stadig i vid udstrækning kan anvendes klassiske aggregative metoder til at afdække ek-
sempelvis borgernes bidrag i en inputfase eller i forbindelse med et høringssvar, 
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• det forholder sig sådan, at der i stigende grad er brug for styregruppe og tværgående koordi-
nering, fordi eksperter på tværs af fagområder ofte byder ind med nye ideer og ny viden, i 

takt med at vilkårene ændrer sig. 

 
 

Komplicerede borgerinddragelsesprojekter kalder ikke alene på, at man bruger eksperter og konsu-

lenter til at støtte de borgerinddragende processer med faglig viden, men det komplicerede element 

kan også medføre, at mange borgere springer fra processerne, da de kan have svært ved at gennem-

skue det genstandsfelt, som de er inviteret til at give input til. Men er der tillid til de uvildige eksper-

ter, så kan processen stadig fortsætte lineært og med følgeskab fra din involverede borgere. 

 

Der skal ofte arbejdes en del med inddragelseskæden i de komplicerede borgerinddragelsesprojek-

ter, da der skal tages stilling til eksperternes forslag, og der kan i den forbindelse opstå udfordringer 

i forhold til demokratiprocessernes legitimitet i mødet med teknokratiske eksperter. En fare er lige-

ledes, at der i de enkelte led i inddragelseskæden kan opleves et behov for en uhensigtsmæssig for-

simpling – altså et forsøg på at presse processen væk fra det komplicerede domæne og ned i det enkle 

domæne, hvilket i sig selv kan føre til kaos. 

 

Komplekse borgerinddragelsesprojekter 

Borgerinddragelsesprojektet befinder sig med stor sandsynlighed i det komplekse domæne, hvis  

 

• der overordnet set hersker en stor grad af uorden – og ustyrlighed, 
 

• det viser sig, at være vanskeligt at planlægge og gennemføre lineære processer (selv med      
ekspertbistand), 

 
 

• der i stigende grad er behov for at gentænke samspillet mellem inddragelseskæde og borgere 

i retning af mere emergerende og lærende tilgange,  

 
 

• der steder i inddragelseskæden opleves et stigende behov for at tilpasse sig omgivelsernes 

behov for at arbejde mere aktionsforskende og med mere agile metoder, 

 
 

• behovet for møder og involvering øges, men ændrer karakter og afholdes oftere, men af kor-
tere varighed med fokus på løbende koordinering, evaluering, opsamling og justering,  

 
 

• der helt naturligt etableres en evaluerende adfærd med fokus på afprøvning af prøvehandlin-

ger.  

 
 

Det er først, når vi går fra det komplicerede til det komplekse, at vi skal arbejde målrettet med at 

reducere kompleksiteten eller favne den. At favne kompleksiteten rummer nye muligheder, men der 

skal gribes ud efter andre værktøjer og et andet mindset. Det sker altså, når kompleksiteten krydser 

den vertikale linje i Snowden og Boones model, hvor inddragelseskæden må skifte spor og netop der 
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erkende, at den må opgive den lineære vandfaldstænkning til fordel for ibrugtagningen af eksempel-

vis prøvehandlinger og prototyper, som gør det muligt at arbejde mere lærende og eksperimente-

rende.  

 

Det lineære kan her brydes ved, at der installeres flere loops i inddragelseskæden – et element, som 

vi vil folde yderligere ud senere i teksten. Igen kræves øget opmærksomhed. Der vil i inddragelses-

kæden opleves behov for uhensigtsmæssig forsimpling – et forsøg på at presse processen ned i det 

enkle, hvilket i sig selv kan føre til kaos. 

 

Vi må indføre tydelig forståelse af den demokratiske laksetrappe, hvor input fra borgere og andre 

aktører høres højere oppe ad inddragelseskæden – der skal etableres åben-dør-politik og ikke bare 

en melding om, at man altid kan henvende sig, men mere strukturelle feedbackmetoder – de omtalte 

læringsloops. 

 

Kaotiske borgerinddragelsesprojekter 

Borgerinddragelsesprojektet befinder sig med stor sandsynlighed i det kaotiske domæne, hvis  

 

• der opstår helt uventede situationer, hvor der ”går ild i projektet”, 

 

• der ikke længere er tid til inddragelse, og der fokuseres på brandslukning her og nu, 

 
 

• der for eksempel gennem medier opstår voldsom vrede og modstand, der eksplosivt ændrer 

tilstanden i en grad, så der ikke er tid til koordinering og planlægning, 

 
 

• eneste handlemulighed er at træde afbrydende ind i processen i et forsøg på at normalisere 
til mere komplekse eller komplicerede forhold. 

 
  

Midt i brandslukningen og midt i de kaotiske tilstande, er der også her behov for at bevare en form 

for overblik. Borgere oplever kaos og tager eventuelt selv teten eller fanges i apatisk modløshed. Sker 

det, så er det vigtigt, at der fokuseres på videndeling, transparens og koordinering i et forsøg på 

sammen at reducere kaos, så projekterne igen bevæger sig mod komplekse eller komplicerede til-

stande. Det kan være ved at skabe tillid og øge den relationelle koordinering eller ved at øge struk-

turelementer og vende tilbage til kendte rutiner, hvis dette forekommer realistisk og muligt. 

 

Afrundende kan man således sige, at hvis man identificerer eller oplever et borgerinddragelsespro-

jekt som vedvarende kaotisk, er dette ikke hensigtsmæssigt. En kaotisk tilstand er ofte udtryk for, at 

man fejlagtigt har forsøgt at forenkle en proces og ikke anerkendt, at der til en kompleks eller kom-

pliceret borgerinddragelsesmodel kræves særlige metoder. Opstår det kaotiske, bør strategien derfor 

være, at genfinde den rette kompleksitetsbalance ved enten at favne og gribe kompleksiteten i det 

komplekse domæne eller reducere kompleksiteten og øge strukturelle tiltag samt etablere tillid for 

derved igen at etablere en orden svarende til det komplicerede domæne.  

 

I nedenstående figur er de typiske tegn fra de enkelte borgerinddragelsestyper placeret i Snowden 

og Boones kompleksitetsmodel: 
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Figur 5: Borgerinddragelse i Snowden og Boones kompleksitetsmodel   

 

 
Ovenstående betragtninger om kompleksiteten i borgerinddragende processer er i sin enkelhed en 

helt grundlæggende og afgørende kontekstanalyse med fokus på kompleksitet. Denne danner et af-

gørende fundament som rammesættende beslutning for at vælge enten klassiske eller mere agile til-

gange til at gennemføre projektet, og hen over projektets cyklus kan dette også skifte over tid. 

 

Lad os først gå ombord i den mere klassiske projektledelse – også kaldet vandfaldsmodellen – for at 

få nogle greb til, hvordan vi kan lede inddragelsesprocesser. Som ovenfor argumenteret, så matcher 

den tilgang, som tommelfingerregel især ordnede forhold – altså de enkle og komplicerede tilgange.  

 

Del 3, Borgerinddragelse, begrænset kompleksitet og klassisk projektledelse 
 

Kompleksitetsanalysen i forrige del af artiklen kan ikke stå alene. For at få et overblik over det 

kommende projekt kan vi anvende en række relevante værktøjer, som kan bringe yderligere lys på, 

hvad det er for et projekt, vi står overfor og dermed hvilken tilgang, vi skal have for at opnå mest 

mulig gevinstrealisering. Som nævnt er projektlederens dilemma ofte manglende viden i forhold til 

at skulle træffe beslutninger tidligt i forløbet. Dette gab mellem nødvendig viden og tilgængelig vi-

den søges typisk mindsket gennem forskellige former for analyser. Lad os se på nogle af de mest 

anvendte: 

 

• En analyse af målhierarkiet i projektet. Her ses eksempelvis på, hvad der adskiller formål og 
mål for projektet, samt hvilke succeskriterier, der knytter sig til projektets mål, og hvilke 
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kravspecifikationer der er formuleret til projektets leverancer. Det er en klassisk fejl at foku-

sere på løsninger uden at overveje de behov, der ønskes realiseret. Vi bør derfor også se på, 

hvilken adfærd, der skal fremmes for at realisere målene.  

 

• En interessentanalyse. Her ses på, hvem der påvirker, og hvem der påvirkes af projektet. Her 

er man både optaget af, hvor aktive de enkelte interessenter er – og bør være, og hvor stor en 

grad af indflydelse de enkelte interessenter byder ind med. Endvidere kan det i denne forbin-

delse også være væsentligt at lave en vurdering af, om de enkelte interessenter kan anses for 

at være med- eller modspillere eller om de indtager en mere afventende position.  

 
 

• En risikofaktoranalyse. Her anskues de hændelser, som man forestiller sig vil kunne finde 

sted under og efter projektforløbet. Og hændelserne vurderes ud fra en sammenstilling af 

sandsynligheden for, at de indtræffer og de mulige konsekvenser for det samlede projekt. 

 
  

• En plan, der skaber minimum overblik over planlægning og gennemførelse samt overgang 
fra projekt til drift – fokus er her på faser, aktiviteter og milepæle samt etablering af et visuelt 

overblik. Det er ofte en stor hjælp og kan f.eks. illustreres som en visuel projektpil.  

 
 

Med afsæt i disse værktøjer kan vi danne os et nogenlunde klart billede af det projekt, som vi står 

overfor at skulle realisere. Og dette gør sig også gældende for borgerinddragelsesprojekter. Også her 

kan man med fordel indledningsvis se på, hvad mål og formål med borgerinddragelse er, hvem der 

har interesse i borgerinddragelsen og hvem man eventuelt kunne forestille sig ville have en interesse 

i at modarbejde borgerinddragelseselementet, samt hvad risikoen er for, at borgerinddragelsespro-

cessen ikke lykkes eller ikke udarter sig, som man havde forestillet sig. 

 

Disse analyser, kombineret med kompleksitetsanalysen, vil tilsammen kunne bidrage til at kvalifi-

cere projekter generelt, men bestemt også til at kvalificere borgerinddragelsesprojekter. 

 

I det følgende vil vi se mere specifikt og mere indgående se på, hvad disse klassiske projektledelses-

greb byder ind med i forhold til borgerinddragelsesprojekter. Lad os begynde med målhierarkiet. 

 

 

Målhierarkiet i borgerinddragende processer 
 

I praksis ser vi ofte to typer af udfordringer, som kan godtgøre, at en analyse af målhierarkiet vil 

være værdifuld.  

 

For det første oplever vi ofte, at overgangen fra strategisk intention til det konkrete projekt med 

tydelige målformuleringerne for et borgerinddragelsesprojekt ofte forekommer relativt uklar. Når 

målene formuleres – ofte på det politiske niveau – kan de umiddelbare synes indlysende, men når 

de senere skal oversættes og meningstillægges ned gennem inddragelseskæde, viser det sig ofte, at 

målene ikke var så entydige endda. En prioritering af arbejdet med målformuleringen gennem en 

grundig analyse af målhierarkiet kan derfor ofte vise sig at være en god prioritering, da uklare mål 

kan være en omkostningstung omgang at rette op på.  
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For det andet kan en analyse af målhierarkiet også være med til at udfordre dem, der formulerer 

målene – igen ofte på det politiske niveau – så de genovervejer, om borgerinddragelsens omdrej-

ningspunkt rent faktisk er det rigtige? Har man eksempelvis en ambition om, at borgerinddragelsen 

skal rettes mod et specifikt genstandsfelt, kan det være, at arbejdet med målanalysen kan gøre, at 

det specifikke genstandsfelt ender med blot at blive en af flere løsninger på en mere overordnet pro-

blematik. Det skal dog straks tilføjes, at det ikke i sig selv er et mål at invitere til borgerinddragelse 

på så overordnede problematikker som muligt. Dette må vurderes i forhold til den konkrete situation 

og kontekst, men en analyse af målhierarkiet for et givet projekt kan være med til at stimulere re-

fleksionen over, på hvilket niveau det vil skabe mest værdi at invitere til borgerinddragelse. 

 

Begge elementer omhandler meningsskabelse, og derfor kalder vi ofte selv målhierarkiet for ”mål 

med mening”. 

 

Som afsæt for præsentationen af tankerne bag analysen af målhierarkiet vil vi igen tage fat på den i 

indledningen præsenterede case omkring borgerinddragelse i forbindelse med realiseringen af Lem-

vig Sundhedshus. Når vi her ikke tager afsættet i den generiske model, som vi udledte af den konkrete 

case omkring sundhedshuset, så skyldes det, at vi i det følgende har brug for et mere konkret afsæt 

til at illustrere tankerne bag analysen af målhierarkiet.  

 

I casen var genstandsfeltet som bekendt udviklingen af Lemvig Sundhedshus. Man ville gerne invi-

tere borgerne ind til at bidrage med gode ideer til, hvordan et fremtidigt sundhedshus kunne tage sig 

ud – hvilken vision skulle gælde for Lemvig Sundhedshus, og hvilke aktiviteter kunne man forestille 

sig, at sundhedshuset skulle rumme? Det overordnede formål med inddragelsesprocessen bliver der-

for at tænke sundhed i regi af sundhedshuset, og løsningerne bliver en udvikling af en vision for 

Lemvig Sundhedshus. 

 

Skulle man udfordre dette, så kunne man have en tese om, at behovet i casen reelt kunne være at 

finde frem til løsninger, hvor man fik øget sundheden i Lemvig Kommune – og dette ville både kom-

mune og region kunne se en interesse i. En fælles interesse kunne måske endda være en tilgang om 

mest mulig sundhed for pengene. Blev dette tilfældet, ville udviklingen af sundhedshuset ikke læn-

gere være inddragelsens formål, men kunne i stedet blive en del af løsningen på den mere overord-

nede problematik omkring mest muligt sundhed i Lemvig Kommune (for pengene). Behov og mål 

bliver de centrale, og løsningerne skal genereres ud fra disse behov og mål. 

 

Hvis tesen om, at formålet reelt var mere sundhed i Lemvig Kommune, var korrekt, så kunne en 

løsning som nævnt pege på udviklingen af sundhedshuset, og processen kunne været forfinet gen-

nem opstilling af flere og mere konkrete mål og løsninger som for eksempel forbedret fysisk sundhed, 

øget psykisk sundhed, øget selvhjulpenhed blandt borgere etc. Det kunne også være suppleret med 

indadgående temaer som f.eks. trivsel og omkostninger.  Se figuren nedenfor, hvor behovene er listet 

op over stregen.  

 

Pointen er her, at vi undersøger behov grundigt, inden vi vælger løsninger, at vi splitter behov såvel 

som løsninger op i mindre dele og afgrænser både mål og løsninger – og dermed arbejdet. Skal det 

gøres grundigt, så vil der i nederste niveau af mål være succeskriterier med dertil knyttet kravspeci-

fikationer knyttet til leverancerne.  

 

På målhierarkiet nedenfor er disse tanker illustreret med øget sundhed som det overordnede formål. 

Opbygningen er simpel – der sættes en streg. Over stregen er målene – eller nytteværdien af projek-

tet angivet – altså øget sundhed. Under stregen er løsninger, indsatser eller leverancer, som igen kan 
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nedbrydes i delleverancer og kravspecifikationer. Under stregen er sundhedshuset angivet som en 

løsning. Der er to pile – den ene går fra top mod bund – der stiller spørgsmålet: ”Hvordan” og den 

anden fra bund mod top – altså fra løsning mod nytteværdi og stiller spørgsmålet: ”Hvorfor?”. 

 

Nedenfor er øget sundhed, som overordnet formål, yderligere nedbrudt til fem delmål, som beskre-

vet. De kunne så igen nedbrydes til konkrete mål med succeskriterier.  

 

Figur 6: Målhierarkiet for Lemvig Sundhedshus med øget sundhed som overordnet formål 

 

 
Når analysen af målhierarkiet er tilendebragt, er det formålstjenstligt at se på, hvordan man tænker, 

at borgerinddragelsen skal spille ind i forhold til den endelige målrealisering. Hvad er det, borgernes 

stemme skal bidrage med? Det kan lyde banalt, men vi oplever ofte, at man ikke helt har dannet sig 

et overblik på dette område, før man sender opdraget omkring borgerinddragelse ned gennem ind-

dragelseskæden. 

 

Afklaring kunne eksempelvis handle om, hvorvidt en borgerinddragelse skal bidrage til: 

- indhentning af informationer om borgernes præferencer? 

- at kvalificere de politiske beslutninger? 

- at øge værdien af investeringen?  

- at fremme en bestemt sundhedsfremmende adfærd blandt borgerne? 

- at styrke borgernes opfattelse af et velfungerende lokalt demokrati? 

- at legitimere en given politisk dagsorden gennem tilslutning? 
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Måske handler det om flere af disse intentioner, hvilket i princippet er helt reelt, blot man under-

støtter, at de forskellige intentioner ikke i praksis kommer til at modarbejde hinanden. Man taler 

om, at de smarte mål skal være E for entydige – pege i samme retning. At succeskriterier er SMARTE 

byder således, at de er Specifikke, Målbare, Accepterede, Realistiske, Tidsfastsatte og endeligt Enty-

dige.  

 

Der investeres typisk relativ megen tid og mange ressourcer i en borgerinddragende proces, så for at 

understøtte, at man opnår den ønskede effekt af borgerinddragelsen, så bør man nøje overveje for-

mål, mål, succeskriterier og intentioner med borgerinddragelsen, før man igangsætter projektet og 

peger på løsninger. 

 

For god ordens skyld skal det nævnes, at vi med disse pointeringer ikke forsøger at sige, at dette ikke 

var tilfældet i forhold til borgerinddragelsesprocessen omkring udviklingen af Lemvig Sundhedshus. 

Præsentationen af casen har udelukkende til formål at illustrere mulige udfordringer med analysen 

af målhierarkier i borgerinddragende processer.  

 

Som en del af arbejdet med målhierarkiet har vi også set på, hvilke intentioner, der kunne være med 

at invitere borgerne ind i de inddragende processer. Så det næste oplagte skridt i vores indramning 

af væsentlige elementer i analysen kunne således være at få styr på interessenterne. Næste afsnit vil 

derfor tage fat på arbejdet med interessentanalysen. 

 

 

Interessenter og borgerfigurer – hvem påvirker og påvirkes af projektet? 
 

I litteraturen omkring projektledelse tilgår man ofte en interessentanalyse ud fra en intention om at 

blive klogere på, hvilke aktører, der kan påvirke projektet, og hvilke aktører, der påvirkes af projek-

tet. Nogle fokuserer samtidig på, hvem der kan bidrage, og hvilken belønning bidragsyderne forven-

ter. Andre igen er mere optaget af, hvem der er i nærmiljø og dermed påvirker og påvirkes direkte, 

og hvem der er befinder sig i fjernmiljø og kun påvirker og påvirkes indirekte. Dermed kan man også 

foretage en afgrænsning af, hvem der skal fokuseres på – her deler vi så yderligere op i aktivitetsni-

veau og grad af indflydelse. I den mere systemiske tilgang til projektledelse, så er vi mere optaget af 

en relationsanalyse.  

 

Fælles for de nævnte tilgange til interessentanalyse er, at der afdækkes hvem, projektet kalder på i 

forhold til at indtage en aktiv position, og hvem der har indflydelse på de beslutninger, som skal 

tages. Og netop her ser vi en stor relevans med en interessentanalyse i forhold til borgerinddragel-

sesprocesser – hvilke borgere skal inviteres til at deltage, og hvem skal have mulighed for at påvirke 

den endelige beslutningstagen? Og i forlængelse af dette rejser der sig også et spørgsmål om, hvor 

aktive interessenter skal være, og hvilken betydning aktivitetsniveauet skal have for graden af ind-

flydelse. 

 

I figuren nedenfor er vægtningen af indflydelse og graden af aktiv medvirkning illustreret grafisk. 

Med afsæt i figurens skelnen mellem mindre og meget aktiv medvirkende og lille eller stor indfly-

delse, kan det rimeligt simpelt spottes, hvem der skal aktiveres, hvem der skal parkeres, hvem der 

skal inviteres tættere på, og hvem der allerede indgår som ressourcepersoner. 
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Figur 7: Borgerinddragelsens interessentanalyse 

 

 
 

  

I forlængelse af interessentanalysen er det hensigtsmæssigt at lave en differentiering på de borgerfi-

gurer, som optræder i interessentanalysen, eller hvilke borgerfigurer, vi ønsker der skal optræde i en 

fremadrettet interessentanalyse.  

 

Konteksten for borgerinddragelsesprocessen kan her være med til at give et fingerpeg om, hvilke 

borgerfigurer, vi rent faktisk mener, der er brug for. Er der eksempelvis er relativt smalt udfaldsrum 

for løsningsudviklingen, så kalder inddragelsesprocesserne måske på en bestemt type proces og der-

med også på en bestemt type borgere. Det kan være borgerne med særlige interesser, et særligt lokalt 

kendskab eller et særligt engagement, der her er brug for. Er rammerne for løsningsudviklingen bre-

dere, kan det også pege på, at deltagerskaren kan rekrutteres bredere. 

 

Det kan også være afgørende for kvaliteten af input fra interessenter, og dermed grad af legitimering, 

at vi er skarpe på, om vi har behov for bred repræsentativitet i de konkrete borgerinddragende pro-

cesser, eller om vi modsat har brug for borgere, der udgør særlige segmenter eller repræsentere sær-

lige behov, værdier eller interesser. Ofte vil en rygmarvsreaktion i forhold til dette spørgsmål være, 

at vi selvfølgelig skal stile efter mest mulig repræsentativitet, men dette er ikke nødvendigvis et mål 

i sig selv. Vi skal derimod stile efter at rekruttere de borgere, som ligger inde med de perspektiver, 

som vi har brug for i forhold til at lykkes med det formål, vi står overfor at skulle indfri. Er der således 
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brug for mangfoldighed og mange forskellige input kan repræsentativitet være en mål, men er der 

brug for særlig viden, er repræsentativitet ikke nødvendigvis et mål i sig selv. 

 

Og i forlængelse af disse overvejelser omkring borgerfigurer og repræsentativitet kan det også være 

relevant at reflektere over, hvorvidt man skal tilrettelægge de borgerinddragende processer som 

åbne processer, hvor alle, der ønsker at deltage, i princippet kan deltage. Eller man modsat tilrette-

lægger de borgerinddragende processer, så de alene henvender sig til en bestemt gruppe af borgere, 

som opfylder særlige kriterier. Kriterierne kan her være, at man bor i et bestemt område, har en 

bestemt alder, er brugere af en bestemt offentlig ydelse eller andre ting som gør, at man må forventes 

at have en særlig interesse i det genstandsfelt, som er borgerinddragelsens omdrejningspunkt. 

 

Risikofaktoranalysen i de borgerinddragende processer 
 

Selvom vi har gjort os umage og lavet målhierarki og interessentanalyse, så vil det desværre stadig 

være naivt at tro, at der hermed er styr på processen, og at vi uproblematisk kan indfri de intentioner, 

som vi har med vores borgerinddragende tiltag. Der er mange faldgruber, og der er mange mulighe-

der for, at der opstår komplikationer i en borgerinddragende proces. 

 

Arbejdet med målhierarki og interessentanalyse kan skabe et godt grundlag for mange gode dialoger 

forud for projektet. Og lægger vi hertil en risikofaktoranalyse, så kan de gode dialoger kvalificeres 

yderligere.  

 

Basalt set handler en risikofaktoranalyse om, at vi brainstormer over mulige negative hændelser og 

efterfølgende vurderer dem ud fra, hvor sandsynligt det er, at hændelserne indtræffer og ud fra, hvor 

store konsekvenser det vil have for det samlede projekt, såfremt hændelserne indtræffer.  

 

Som det ses i nedenstående figur ganges faktorerne efterfølgende sammen - deraf navnet risikofak-

toranalyse. Placeres hændelser og risici i det røde felt, altså der, hvor sandsynligheden og konsekven-

sen er høj, så er der en relativ stor risiko ved de planlagte tiltag, eller stor risiko for at projektet ikke 

realiseres med ønskede effekt.  Det betyder ikke, at borgerinddragelsesprojektet skal lægges i graven, 

men måden man designer borgerinddragelsesprojektet på, bør afspejle den risikoanalyse, man ud-

arbejder. 

 

Er risikoen derfor høj, så kan man desuden med fordel overveje, om der reelt er tale om et mere 

komplekst projekt, end man indledningsvis havde forestillet sig. Det kan således være, at man må 

overveje, om ens borgerinddragelsesprojekt i så fald skulle flyttes fra eksempelvis det komplicerede 

til det komplekse domæne i Snowden og Boones kompleksitetsmodel, og at man dermed skulle de-

signe de inddragende processer, så de skulle drives mere lærende og agilt. Hvis konklusionen bliver, 

at projektet ikke skal flyttes over i det komplekse domæne, så skal der under alle omstændigheder 

afdækkes en mulig plan B og nogle bud på forebyggende handlinger, som kan minimere sandsynlig-

heden for, at de uønskede hændelser opstår. 
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Figur 8: Risikoanalyse af borgerinddragende processer 

 

 
 

I det følgende vil vi gå lidt dybere ind i et par af de risici, som kunne udpeges som mulige hændelser.  

 

Meningstab og kulturmøder i inddragelseskæden 

Det er ikke ukendt, at borgere, der er inviteret med ind i en inddragelsesproces, kan blive i tvivl om, 

hvad der som udgangspunkt var politikernes ide med at initiere en borgerinddragelsesproces. Er det 

eksempelvis et beslutningsrum, et erfaringsudvekslingsrum eller et idégenererende rum, man er in-

viteret ind i? 

 

Det er heller ikke ukendt, at eksempelvis den analyse af målhierarkiet, der kan være lavet forud for 

den inddragende proces, har været lavet uden borgernes direkte involvering. Vurderingen vil nær-

mere være, at dette meget sjældent er tilfældet. Borgerne har dermed ikke en direkte adgang til 

måldefineringen, som dermed kommer til at manifestere sig som en for borgerne yderliggjort pro-

ces, og dermed også en proces, hvor borgernes meningstillæggelse i praksis kan udspille sig relativt 

tilfældigt. Om man kan organisere sig ud af dette, kan være vanskeligt at sige noget generelt om, 

men et forslag kunne være, at man også forsøger at invitere borgerne med i de målformulerende 

processer – alternativt, at der helt i starten af de borgerinddragende processer rammesættes meget 

præcis med netop dette afsæt. Vi minder her om, at det ikke er planen, der gør det – men planlæg-

ningsprocessen.  
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Alt i alt må man konstatere, at det på trods af forskellige kommunikative og organisatoriske tiltag 

stadig vil være en overhængende risiko for, at der opstår mulige meningstab omkring inddragelses-

processen grundlæggende intentioner og målformuleringer. Og jo flere led, der er i inddragelses-

kæden, fra der, hvor initiativerne tages, til der, hvor borgerne inviteres ind, jo længere kan bor-

gerne i sidste ende komme på afstand af det oprindelige opdrag og intentionen bag de processer, 

som de deltager i. Mellemregninger forsvinder i tågerne.  

  

Ser vi mere specifikt på inddragelseskæden, så er der sjældent en fælles kultur eller et fælles sprog 

på tværs af kædens led, hvorfor mange nuancer kan gå tabt ned gennem inddragelseskæden, når de 

enkelte led forsøger at tillægge inddragelsen en lokal mening. Og lægges der hertil, at der også vil 

være tale om tilbageløb af mening, i det vi har kaldt for den borgerinddragende laksetrappe (opad i 

inddragelseskæden), så forøges risikoen for meningstab selvsagt betydeligt begge veje. 

 

For at minimere disse risici og i et forsøg på at sikre, at budskabet når frem, kan det være hensigts-

mæssigt, hvis man ser på de kommunikative elementer, som er på spil ned ad inddragelseskæden og 

op ad den borgerinddragende laksetrappe. Man kan her bruge greb fra proceskonsulentens værk-

tøjskasse, hvor man eksempelvis bevidner, det man har hørt og opfattet (Dahl og Juhl, 2009). Det er 

ikke nok at spørge om det, der er sagt, er forstået eller om det giver mening. Man må gå et skridt 

videre og sikre en opfølgning på, om de vigtigste temaer rent faktisk opfattes – og skaber adfærd i 

den ønskede retning. 

 

Men selv når man søger at etablere bevidning af, at sætninger og målsætninger er hørt, så kan der 

være kulturmøder og sproglige misforståelser, der gør, at vi stadig ikke er i sync. Kulturmøder skal 

således ikke alene betragtes som kulturelle forskelle eller forskelle mellem øst, vest og nord, syd. 

Kulturmøder forekommer også, når den fagligt funderede embedsmand eller den politisk trænede 

folkevalgte med hver deres ekspertroller møder den almindelige borger som lægmand. 

 

Pointen er, at det tager tid at forstå nuancerne i lokale sprog og diskurser – og her er det den jargon 

og den indforståede sprogbrug, som knytter sig til alle faggrupper og ekspertiseområder, der henvi-

ses til.  

 

Vi har i det ovenstående præsenteret forslag til elementer, der med fordel kan inddrages i en forana-

lyse. Samlet set har vi således søgt at præsentere en række brugbare eksempler på, hvordan de mere 

traditionelle projektgreb kan understøtte beslutninger i forhold til design af borgerinddragelse.  

 

Mål kan gøres til genstand for fælles meningsskabelse gennem målhierarkiet. Interessentanalysen 

kan understøtte nuancerne omkring valg af relevante aktører. Risikoanalysen kan spotte udfordrin-

ger og skabe fokus på forebyggende og afbødende handlinger. Og endelig kan forventningsafstem-

ning også forebygge meningstab, når vi taler om klarhed i kommunikationen og simple procesgreb 

kan anvendes, således, at egentlige handlinger kan være med til at skabe mening i processen. På den 

måde er fundamentet for projektet skabt, og vi kan designe, planlægge og gennemføre projektet efter 

gode velafprøvede projektmetoder. 
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Design, planlægning og gennemførelse af det klassiske projekt 
 

Gennemførelsen af det klassiske projekt tager ofte form som en lineær faseplanlægning med mulig-

hed for at identificere aktiviteter på hele rejsen og dertilhørende milepæle. Ofte illustreres dette som 

en projektpil med overordnede aktiviteter, som så igen nedbrydes til delaktiviteter. Det er netop 

denne tilgang, de fleste forbinder med projektledelse i den klassiske gennemførelse. Nedenfor er det 

illustreret med en projektpil som rummer både målhierarkiet i spidsen af pilen. Interessentanalysen 

og tanker om organisering i afsættet – til venstre i pilen – og endelig risikoanalysen under pilen. 

Sidstnævnte omtales ofte som noget, der kan punktere projektet på rejsen. Risici ses ofte ved mile-

pæle, og derfor er de særligt væsentlige at holde øje med, da der sker overgange og beslutninger i 

inddragelseskæden netop der.  

 

Figur 9: Projektpil  

 
 

I forhold til analyserne tilføjes således de enkelte aktiviteter og milepæle. Det kan som her være en 

borgerinddragelsesproces, hvor der indledningsvis er analyser og planlægning – dernæst gennem-

førelse af f.eks. forskellige workshops og endelige beslutninger ved milepælene, hvor inddragelses-

kæden typisk involveres. Endelig er der overdragelse til drift, hvor flere involverede parter og borgere 

typisk vil ”gå igen” – nu som brugere af resultatet – f.eks. sundhedshuset, hvor både ansatte og bor-

gere indgår aktivt nu. I nærværende artikels del 1 blev samlede proces omkring Lemvig Sundhedshus 

beskrevet– og beskrivelsen ville passe fint ind i projektpilens logik her. 

 

Det næste vi ser på er projektgreb hentet fra den aktionsforskende agile værktøjskasse – og her ta-

ger vi også for givet, at vi har foretaget en grundlæggende kompleksitetsanalyse og har gjort os 
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nogle tanker om mål og leverancer, interessenter og risici – men vil nu arbejde mere i retning af en 

lærende tilgang og kortere tid mellem leverancer, som kan understøtte læring og bevidne, at vi er 

på rette vej. Med andre ord, så forlader vi nu projektpilens logik med faser og aktiviteter, der kan 

planlægges fra A til Z og bevæger os ind i de agile og aktionsforskende mindset og værktøjer. 

 

Del 4, Borgerinddragelse, høj kompleksitet og dynamisk agil projektledelse 
 

I mange af livets forhold formår vi at håndtere kompleksitet intuitivt. Vi ser kompleksiteten i øjnene, 

sænker farten og går lidt mere søgende fremad, indsamler viden om den situation, som vi står over-

for, evaluerer om vi handler hensigtsmæssigt, og justerer vores videre færden efter disse indsigter. 

Når kompleksiteten igen mindskes, og vi kan se igennem tågen og se målet klart, så sætter vi igen 

farten op - og det er det samme, der bør gælde, når vi retter fokus mod komplekse borgerinddragende 

processer. Hvis vi omvendt ikke justerer, når uklarheden rammer – på vej ind i tågen, så vil vi enten 

køre galt eller havne et forkert sted. Men ligesom der er udviklet tågelygter og tågehorn, så er der 

også udviklet særlige redskaber til at lede os effektivt gennem komplekse processer og projekter, så 

lad os inspirere af disse greb.  

 

Vi ved også, at vi må møde forskellige situationer med forskellige greb og strategier, og er vi af-

hængige af andre aktører, når kompleksiteten øges, så er det jo også en naturlig reaktion at knytte 

disse tættere på projektet, så vi sammen finder vej, så vi sammen involveres tættere i ”the planning”. 

I bund og grund er det de samme mekanismer, der ligger til grund for borgerinddragelse i det hele 

taget. Vi inviterer borgerne tættere på, når der er noget på spil, og når behov og løsninger ikke ligger 

lige til højrebenet. Så der er nogle naturlige reaktioner, som vi genkender, uanset om vi kender til 

agile metoder eller avancerede gruppedynamikker, når kompleksiteten stiger. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Men forholder det sig også sådan, når vi handler professionelt i organisationer? Vores antagelser er 

her, at dette langt fra er tilfældet. Her forsøger vi ofte at bruge vante greb og vante strategier – også 

på nye og anderledes situationer. Der kan være mange gode grunde til, at vi i organisationer ikke 

møder komplekse situationer med et beredskab til at tackle disse, men i stedet forsøger at håndtere 

dem ud fra vores vante logikker og handlingsmønstre. En grund kan være, at kulturen i vores orga-

nisationer er trimmet til at have styr på tingene, håndtere udfordringer på rationel vis og finde løs-

ninger i vante lineære årsag-virkning-logikker. Vi kan derfor have svært ved at se kompleksiteten i 

øjnene og handle med en ny professionalisme, når vi møder uvante komplekse situationer. Selv om 

det viser sig at blive en illusion, forsøger vi ofte krampagtigt at have styr på tingene – og dette gælder 

også tilgangen til de projekter, som vi er involveret i. Hvis ikke det er os selv, så kan det være ledelsen, 

som måske ikke er trænet i disse nye tilgange og naturligvis ikke griber en ny metode, som de ikke 

er tryg ved. Det kan ”bo i væggene” – i kulturen og vante logikker, der fordrer, at vi også skal have 

styr på de ellers principielt ustyrlige og komplekse projekter. 

 

Det er vigtigt at forstå, at vi med agile metoder ikke opgiver styringslogikker, men blot skifter de 

kendte ud med nogle andre. Faktisk kunne man fremføre en logik, der peger på, at også ledelsen kan 

se, om vi er på rette vej, da disse nye metoder producerer flere små leverancer end de klassiske, der 

mere bygger op til den store finale langt ude i fremtiden. 

 

Overfører vi denne betragtning til borgerinddragelsesfeltet, så oplever vi ofte, at denne form for ”sky-

klap-tænkning” også finder sted her. Med reference til ovenstående præsentation af Snowden og 

Boons kompleksitetsmodel, så ser vi ofte, at borgerinddragelsesprojekter, hvor dele af projektet eller 



26 
 

hele projektet analytisk set bør indplaceres i enten det komplicerede eller i det komplekse domæne, 

forsøges udrullet efter de logikker, som alene bør være gældende for projekter i det enkle domæne. 

 

I det følgende vil vi præsentere en tilgang, hvor ledelsen af projekter, og ledelsen af borgerinddra-

gelsesprojekter i særdeleshed, ser kompleksiteten i øjnene og tilrettelægger handlinger, design og 

strategier ud fra dette. Ud over selve kompleksitetsanalysen vil vi også pege på, at en refleksion over 

projektets målhierarki, en interessantanalyse og en risikoanalyse her kan være gavnligt at integrere 

selv her i den agile tilgang – vel vidende, at resultaterne af analyserne hurtigt kan ændre sig. Viser 

analyserne, at det borgerinddragelsesprojekt, som man står overfor, potentielt indeholder en stor 

grad af kompleksitet, så må man også se dette i øjnene i sit videre arbejde med inddragelsesprojektet. 

Den største forskel ligger således i selve planlægningen og tilgangen til gennemførelsen blot for at 

slå det helt fast. 

 

Er det borgerinddragelsesprojekt, man står overfor, præget af en høj grad af kompleksitet, så kan 

man, som vi allerede har antydet flere gange, med fordel arbejde med mere agile redskaber og en 

mere nysgerrig lærende eller aktionsforskende tilgang. I det følgende vil vi se nærmere på, hvad der 

ligger i disse kompleksitetshåndterende redskaber og tilgange, og vi lægger her for med de aktions-

forskende logikker. Aktionsforskning har sine rødder helt tilbage i efterkrigstiden, hvor Kurt Lewin 

definerede aktionsforskning, som en cirkulær tænkning baseret på cykler af planlægning, handling 

og resultatet samt evaluering heraf (se Duus m.fl., 2012). 

 

Hvis vi designer processer med dette afsæt, så kan det skitseres som iterative loop, hvor den samme 

procedure i princippet gentages flere gange, og hvor der tages afsæt i et fælles formuleret udviklings-

ønske. Dertil lægges en grovskitseret plan som fundament for handling, der efterfølgende evalueres. 

Denne evaluering danner input til at justere ønsker og dernæst tilpasse planen, der igangsættes nye 

handlinger og igen evalueres resultatet heraf. Iterationer og prøvehandlinger gentages til der opstår 

afklaring på de komplekse spørgsmål, man undersøger, eller til der foreligger leverancer, som mat-

cher de behov, som vi afdækkede i brugen af målhierarkiet – det kan ske gennem afprøvning af en 

række prototyper eller prøvehandlinger. I nedenstående figur er denne bevægelse skitseret. 

 

Figur 10: Agile prøvehandlinger – en aktionsforskende tilgang før endelig beslutning 
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Agile manifest og de agile metoder 

Begrebet agilitet er som sådan et metabegreb, der knytter an til et agilt manifest og nogle dogmereg-

ler. Det siges, at grundlæggerne heraf var inspireret af de danske dogmeregler inden for filmverde-

nen. Desværre er agilitet efterhånden blevet et modebegreb. Udfordringen med fagbegreber, der 

kommer på mode er, at de ofte udvandes af konsulenter og ledere, der siger, at de arbejder agilt uden 

at vide, hvad det vil sige. Ofte reduceres og forenkles det til, at de fleste tror, at det er noget med at 

være fleksibel, omstillingsparat eller adræt.  

 

Når først et fagbegreb bliver udvandet og mode, som agilitet er blevet, så ender det typisk også med 

at blive nedgjort og omtalt som metoder blottet for egentlig substans. Og det er faktisk lidt synd. 

Forståelsen af agilitet og af de agile metoder, Scrum, har således bevæget sig væk fra de oprindelige 

tanker, som blev præsenteret i det agile manifest. Og det er her vores pointe, at begreberne og arbej-

det med dem stadig kan tilføre megen positiv værdi, hvis vi tager deres oprindelige betydning og 

anvendelighed alvorligt. Om ikke andet kan vi, som flere andre, også reformulere det til et nyere og 

mindre belastet buzzword, som f.eks. ”prøvehandlinger”, som er baseret på aktionsforskende tilgang 

og dermed vende tilbage til rødderne fra en anden vinkel og måske er det ikke så skidt endda. Akti-

onsforskningen har som begreb overlevet siden anden verdenskrig. Vi vil dog tillade os her at vise 

rødderne frem, da der er noget værdi at hente, hvis metoderne også skal baseres på et egentligt agilt 

mindset.  

 

Inden vi når til reglerne og manifestet, så er der en vigtig forhistorie omkring agilitet, som er væsent-

lig at forstå for at fange vigtige nuancer i metoden og tilhørende mindset. I 1986 publicerede Takeu-

chi og Nonaka deres berømte artikel om ”The new new Development game” (Takeuchi og Nonaka, 

1986), hvor ordet Scrum første gang blev nævnt i ledelseslitteraturen. Ordet Scrum var kendt fra den 

engelske rugby, hvor der opstår et såkaldt Scrummeeting, når spillet afbrydes. Spillerne fra begge 

hold stiller sig overfor hinanden og bolden gives igen op. Det ser udefra ud som om, at de holder et 

ultra kort møde, og vi forestiller os, at det er disse mange korte møder på banen, der har inspireret 

Takeuchi og Nonaka, når de har været i England for at holde oplæg om videndeling. De blev jo senere 

berømte på SECI-modellen om videndeling, og den tilgang indgår implicit i Scrummødernes fokus 

på koordinering og videndeling som det egentlige omdrejningspunkt  

 

Vekselvirkningen mellem action og meeting (learning) har inspireret til sprint og daglige vidende-

lingsmøder. Videndeling er det område, som Takeuchi og Nonaka er mest kendt for, så kombinatio-

nen af koordinering og videndeling, som afsæt for innovation og som modstilling til den klassiske 

beslutningstunge vandfaldsmodel, er hovedtemaet i artiklen fra 1986 – en del år før manifestet tog 

form. Deres videndelingsmodel matcher de møder, som vi ser i Scrum. Eller, mere præcist, den vi-

dendelingsspiral, som vi finder i den agile tilgang, tager afsæt i tavs viden, der gennem en socialise-

ringsproces tager form og eksternaliseres til eksplicit viden, som kombineres med andres viden og 

igen internaliseres som tavs viden hos aktørerne til den igen i nyt møde, gennem den næste sociali-

seringsproces, tager ny form. På papiret lyder det lidt abstrakt, men i praksis udgør det en relativ 

nem håndterlig spiralbevægelse. Ofte ser vi modellen brugt i forbindelse med hurtige morgenmøder 

i virksomheder eller til morgenkonferencer på et hospital. Der koordineres og videndeles og dagens 

handlinger afstemmes på korte møder, ganske som i pauserne på rugbybanen. Der er tale om hurtig 

og effektiv videndeling i praksis og en erstatning for tunge referater, som ingen læser. 

 

Bliver vi lige et øjeblik hængende i det historiske afsæt og kigger nogle år frem, så lander vi i 2001, 

som er næste vigtige hændelse i udbredelsen af agilitet. Her mødtes en række kendte systemudvik-

lere inden for it-branchen i Mountains of Utah, hvor de som et lille sjovt kuriosum, som nævnt, er 

inspireret af de danske dogmeregler inden for filmbranchen. Med samme ønske om at komme ind 
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til kernen og ikke mindst glæden – ikke i at udvikle film, men software, formulerede de det agile 

manifest (www.agilemanifesto.org). Manifestet er udviklet med softwareudvikling som motiv, men 

kan let fortolkes ind på andre områder, hvilket vi kort vil behandle i det følgende. 

 

Reglerne fra det agile manifest er gode at have med ind i de komplekse dele af projekter og i forstå-

elsen af de agile værktøjer. Manifestet koges ned til fire centrale sætninger (dogmer), som hver be-

skriver en principiel modsætning eller dualisme. Sætningerne skal dog ikke forstås som modsætnin-

ger, men snarere som en form for prioritering, hvor det første element i modsætningsparret bør have 

størst prioritet.  

 

1. Individer og relationer mellem mennesker er vigtigere end procedurer og værktøjer. 

Den sætning skal fortolkes således, at samspillet mellem aktører er vigtigere end pro-

cedurer. Man skal ikke underkende værdien af procedure, men samspillet mellem ak-

tørerne bør altid ses som det primære. 

 

2. Det er vigtigere, at det vi laver fungerer, fremfor at vi har styr på dokumentatio-
nen. Igen betyder dette ikke, at dokumentation ikke kan være både vigtigt og cen-
tral. Blot, at det vi laver rent faktisk fungerer, må trumfe dokumentationskrav. I en 
offentlig kontekst vil man nok tænke, at en del dokumentation er uomgængelig – 
eksempelvis journaliseringen på et hospital. Og det er derfor også vigtigt, at man 
forholder sig til den prioritering, der ligger i sætningen. Så lidt populært sagt hand-
ler det om, at vi først sørger for, at patienten overlever, og bagefter får vi styr på 
journaliseringen. 

 

3. Samspil med kunden (eller borgeren) er vigtigere end jura. Og igen juraen skal vi 
også have styr på, men først når relationen er sikret. 

 

4. Vi skal respondere på forandringer i stedet for blot at følge planen. Det kan være 
givtigt at have en plan, men en plan må ikke skygge for, at vi kan sadle om i situatio-
nen, hvis det viser sig, at der er behov for det. 

 

 

Der er efterhånden udviklet en række metoder, som lever op til manifestet – vi holder fast i Scrum 

her (Schwaber, 2004 og Sutherland, 2014). 

 

Egentlig er det enkelt, når vi går lidt tættere på metoden og praksis. Der handler om at identificere 

en person eller en funktion, der hele tiden har fingeren på pulsen ude ved kunden/borgeren/patien-

ten – og som for længst har erkendt at komplekse problemer skal løses i samspil med borgeren og 

dermed også en forståelse af deres sprog og behov. Denne figur hedder i Scrum en Product Owner. 

Denne person eller funktion sætter rammerne og inden for rammerne udformes, i samspil med bor-

gerne, en prioriteret liste over, hvad der skal være særligt fokus på. Dernæst arbejder et team videre 

med dette afsæt. Det kan være medarbejdere eller frivillige borgere, der kaster sig over ønskerne og 

går i gang med at undersøge eksperimenterende, hvad der kunne være svar på de punkter, som er 

prioriteret.  

 

Ser vi tilbage på casen med sundhedshuset og ser på målhierarkiet, så kunne det være, at der nu blev 

eksperimenteret med en række prøvehandlinger, som undersøger de mere komplekse forhold – 

f.eks. hvordan borgere bliver mere selvhjulpne. Det kunne også være, hvordan man mere holistisk 

favner både fysiske og psykiske problemstillinger og andre flerdiagnoser på en og samme tid. 
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Lad os forestille os, at disse to spor – mere selvhjulpne borgere og flerdiagnoser - udvælges til at 

være det første, der arbejdes med.  

 

Arbejdet vil typisk udgøre et team bestående af procesleder og styregruppe og måske borgere. Tea-

met drøfter opgaverne og splitter dem måske op i delopgaver og fordeler disse mellem dem. Det hele 

organiseres på tavlen, og der estimeres endda timer. Der foregår altså en del styring, og det lyder 

næsten som klassisk projektledelse, men forskellen er, at det ofte kun omhandler de kommende 14 

dage. Denne periode kalder vi et Sprint.  

 

Teamet arbejder på de valgte opgaver og holder løbende koordineringsmøder hen over de 14 dage. 

Disse møder kaldes ofte for tavlemøder. Det anbefales at afholde fysiske møder, men efterhånden er 

der brugbare online værktøjer, der kan understøtte virtuelle møder også. Tavler gennemgår vi ne-

denfor, men i sin enkelhed er det som tidligere omtalt – videndeling og koordinering, der er i cen-

trum. Trivslen, fremdriften og møderne ledes af en Scrum Master. Når dagene er gået, så leverer 

teamet deres bud på løsninger, og her kommer den såkaldte Product Owner på scenen med fokus på 

borgerens behov altså kerneopgaven. Product Owner vurderer om projektet leverer det ønskede re-

sultat og dermed rammer behov og om mål er realiseret. Man siger, at leverancen verificeres ift. mål 

og valideres ift. indhold og behov. Dernæst opsamles læring, og vi er klar til en ny runde – præcis 

som illustreret i nedenstående tegning. 

 

Figur 11, Scrum-processen og de 3 roller, Product Owner, Scrum Master og Team 
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I stedet for store workshops, hvor man tror, at man på en aften kan afklare alle spørgsmål – også de 

mere komplekse - og finde frem til de nødvendige nuancer i kommende visionspapirer eller løsnin-

ger, så nedsættes der altså nogle grupper, som arbejder mere dedikeret og fokuseret i sprint på f.eks. 

14 dage – disse delleverancer kan spredes over tid og over flere leverancer med fokus på nogle af de 

væsentlige komplekse spørgsmål, som borgerinddragelsesprojektet kalder på.  

 

Der sker samtidig det, at projektet skrider frem, mens der opstår commitment til de løsninger, der 

emergerer frem. 

  

Man kan derfor også med fordel have fokus på meningsskabelse og kompetenceudvikling, da com-

mitment og hjerteblod ikke altid kan stå alene. Der er ofte også behov for lige at minde os om ind-

dragelseskæden og den såkaldte laksetrappe. Det giver sig selv, at denne tilgang, hvor der eksperi-

menteres inden for nogle på forhånd definerede rammer, i nogle tilfælde vil komme op med temaer 

og idéer, som vil kræve, at den tidligere laksetrappe sættes i spil. Vi må med andre ord baglæns i 

inddragelseskæden og i særlige tilfælde længere op ad trappen og måske helt tilbage til det politiske 

niveau. Det kan virke skræmmende og urealistisk, men også omkring det strategiske politiske bord 

er man interesseret i følgeskab til de idéer, der investeres i.  

 

Struktur kan reducere kompleksiteten en smule og i forbindelse med videndeling og koordinering – 

på de såkaldte Scrummøder, så kan en enkel tavle som nedenstående supplere Scrumtavlen, der el-

lers mere har fokus på ToDo, Doing og Done. Ved hvert møde skal deltagerne i forbindelse med 

videndeling gennemgå denne tavle og det gælder også møder, hvor borgere er involveret. De har på 

samme måde behov for struktur og følelsen af den emergerende processtærke fremdrift. Modellen 

rummer disse fire elementer: 

 

1) Proces og fortid; Hvad er sket siden sidste møde, og hvad har I GJORT? 

2) Resultat og fortid; Hvad skabte det af læring, og hvilken værdi er vokset frem – måske endda 

delleverancer? 

3) Resultat og fremtid; Hvad kalder fokus så på nu – hvad sigter vi efter i projektet på den korte 

bane – inden vi ses igen? 

4) Proces og fremtid; Endelig helt konkret – what to do – hvad skal der handles på, inden vi 

mødes igen? 

 

Figur 12, Agile møder – alternativ tavle (fysisk eller online) 
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Den agile praksis som skitseret ovenfor er på samme tid en metode – men måske endnu vigtigere 

et mindset for at arbejde og favne kompleksiteten, når den opstår.  

 

Som en afsluttende kommentar på, hvordan vi forholder os, når vi står overfor komplekse borger-

inddragende initiativer, så skal det også lige nævnes, at vi naturligvis i praksis kan opleve situatio-

ner, hvor dele af borgerinddragelsesprojektet i en indledende afklarende fase kalder på agile og 

emergerende metoder, mens der senere kan træffes beslutninger af mere enkel eller kompliceret 

karakter, hvor projektet så kan glide over i de klassiske metoder.  

 

Afrunding og opsummering af pointer 
 

Artiklen har haft til formål at nuancere og professionalisere demokratisk borgerinddragelse ved at 

koble projektledelse på denne disciplin. Det er vigtigt for os, at vores overordnede budskab ikke 

tolkes i retningen af, at vi blot ønsker, at al borgerinddragelse blot skal byde agile metoder med et 

agilt mindset op til dans. Vores intentionen er derimod, at man skal gribe de værktøjer i værktøjs-

kassen, som den givne situation kalder på. For kun på denne måde kan vi skabe gode resultater 

med baggrund i borgerinddragende processer, samtidig bruge borgernes ressourcer og tid bedst 

muligt samt forankre forandringer, så gevinsten realiseres. 

 

I del 1 præsenterede vi borgerinddragelsen omkring udviklingen af Lemvig Sundhedshus. Afsættet 

herfor var en følgeforskning, som vi begge har været  involveret i. Pointen med dette afsæt var at 

bringe en konkret case i spil, samt udlede mere generiske temaer, som vi har genkendt i andre ca-

ses, og endelig bringe disse generiske mønstre i spil i artiklen og bruge dem som argument for dels, 

at projektledelse bør tænkes mere ind i demokratiske borgerinddragelsesprocesser, men også, at 

det skal gøres mere nuanceret end blot at række ud efter den gode gamle alu-værktøjskasse med 

kendte værktøjer inden for dette felt. 

 

I del 1 kom vi således omkring aktørfeltet, som omfatter et politisk beslutningsniveau, en admini-

strativ styregruppe, en konsulentenhed, som skulle varetage de borgerinddragende processer og 

endelig borgere. Samspillet i denne inddragelse af de mange aktører blev præsenteret som ”inddra-

gelseskæden”. Her forstået som en sammenhængende kæde af aktører, der bliver inddraget fra 

strategisk niveau over det operationelle niveau og helt ud til borgerne. I den sammenhæng pegede 

vi på udfordringer med meningstab i såvel inddragelseskæden fra de politiske beslutninger til bor-

gerne, som i den modsatrettede bevægelse, hvor borgernes bidrag igen skal formidles til de politi-

ske beslutningstagere - det vi på metaforisk vis benævner, som den demokratiske laksetrappe. 

 

Netop nuancerne og dermed argumenterne for valg af tilgang var omdrejningspunkt for del 2. Her 

gik vi i dybden med et kompleksitetsteoretisk greb på kontekstforståelsen og samspillet mellem ak-

tører i borgerinddragelsesprocesser. Vi indledte her med at minde os selv om, at selv den bedste 

plan ikke virker, hvis ikke deltagere kobler sig på den. Afsættet for kompleksitetsanalysen kan virke 

abstrakt, da graden af kompleksitet jo først kan erkendes retrospektivt – altså på bagkant. Alligevel 

kom vi frem til, at Snowden og Boons model kan danne grundlag for den uundværlige planlæg-

ningsproces baseret på værdiskabende dialoger og commitment omkring de fælles beslutninger. 

Metoden giver os en mulighed for at begribe, om vi står overfor enkle, komplicerede, komplekse 

eller kaotiske tilstande, og dermed giver den os også et fingerpeg om, hvilken projekttilgang, vi skal 

støtte os til. Kan projekterne, vi står overfor, begribes som enkle eller komplicerede, så hører de til 

kategorien af ordnede forhold, og borgerinddragelsesprocesserne kan derfor typisk gennemføres 

med støtte af klassiske projektledelsesværktøjer. Kan projektet, vi står overfor, derimod begribes 
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som komplekse eller kaotiske, så hører de til kategorien af uordnede forhold og kalder derfor på, at 

vi må give ekstra opmærksomhed til kompleksiteten. Vi så således på, om vi skal arbejde på at re-

ducere kompleksiteten og forsøge at omforme borgerinddragelsesprojektet til et mere enkelt eller 

kompliceret projekt, eller om vi modsat skal favne kompleksiteten og arbejde mere eksplorativt el-

ler lærende. 

 

Med Snowden og Boons model pegede vi også på en faldgrube, som vi tit oplever i praksis. Og her 

refererede vi til den naturlige tendens, som vi alle har til at ville forenkle verden, når det hele spid-

ser til. Økonomerne bruger i den sammenhæng betegnelsen ”alt andet lige”, som lettere karikeret 

dækker over de analyser, hvor man ikke længere kan sætte formlerne op med alle de bevægelser, de 

burde tage højde for, og i stedet holder man nogle af variablene lige – altså konstante. Det ved vi 

alle er et greb, som ikke holder i praksis, men reelt er det ofte eneste mulighed for at undersøge, 

hvad vi står i. 

 

Vi indledte dog med en mere intuitiv og lettere metode, hvor vi tog afsæt i portrætmodellen, som 

peger på opmærksomhedsområder. Den anskuer kompleksiteten ud fra fire dimensioner, det orga-

nisatoriske perspektiv, det forretningsmæssige perspektiv, det politiske perspektiv og endelig det 

tekniske perspektiv. Fordelen her er, at der er noget at tale ud fra. Kompleksitetsmodellerne kan i 

praksis understøtte, at vi forlader en binær retorik om, at det enten er godt eller skidt – muligt eller 

umuligt osv. Altså der kommer nuancer på dialogen om det borgerinddragelsesprojekt, som vi står 

over for. Hvis der er tendenser i retning af meget komplekse projekter, hvor klassisk lineær plan-

lægning er på spil, så er det netop en indikator for, at vi med fordel kan skifte til mere emergerende 

tilgang, hvor lærende og aktionsforskende processer skal bringes i spil.  

 

Vi pegede altså på, at der kan være en fare i at reducere mere komplekse borgerinddragelsesprojek-

ter til mere simple former. Der kan gå nyttig potentiel værdiskabelse tabt i disse forsøg på reduk-

tion. Ofte må vi dog sande, at kaotiske projekter – altså de projekter med mest kompleksitet – i 

praksis kan være vanskelige at navigere i. Og sammenholdes dette med, at de kaotiske tilstande 

ofte fremkommer på baggrund af fejldispositioner i tilrettelæggelsen, designet eller gennemførel-

sen af de borgerinddragende processer, så vil vi tendere til at mene, at man med fordel kan forsøge 

at minimere de kaotiske tilstande ved at forsøge at reducere designet og processerne, så de i højere 

grad kommer til at afspejle den komplekse kategori.   

 

Alle borgerinddragelsesprojekter er selvsagt ikke komplekse, hvorfor de projektledelsesværktøjer, 

der retter sig med komplekse projekter, derfor heller ikke er relevante at tage i brug. Man må bruge 

de værktøjer, som passer til situationen. Med denne pointe som afsæt indledte vi den professionelle 

projekttilgang i del 3 med at anskue de ordnede – altså de enkle og komplicerede - borgerinddra-

gelsesprocesser med klassiske lineære værktøjer. Vi tog fat i målhierarkiet for hermed at under-

strege, at det er vigtigt, at man ikke bliver forført til at finde hurtige løsninger på det, som man 

umiddelbart tænker er udfordringen eller problemet, men i stedet har respekt for, at vi – også i vo-

res borgerinddragende processer – ofte kan skabe mere værdi, hvis vi tillader os at dvæle mere ved 

identificeringen af behov og ikke gå direkte til udviklingen af konkrete løsninger. Derfra under-

søgte vi relevante aktører – interessenter, der påvirker og påvirkes af borgerinddragelsesprocesser. 

Med afsæt i mål og aktører samt indledende kompleksitetsanalyse var næste step en risikofaktor-

analyse, der dels identificerede kommende hændelser og sandsynligheden for, at de indtræffer 

samt konsekvenserne heraf. De hændelser, som både er relativt sandsynlige og med store konse-

kvenser skal gribes i god tid – enten gennem forebyggende handlinger, der reducerer sandsynlighe-

den eller gennem afbødende handlinger (plan B). Når alle disse analyser er på plads, er næste step 
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at se på, hvordan og hvornår de enkelte aktiviteter skal søsættes. Her kommer selv projektplanlæg-

ningen på banen – dette med afsæt i projektpilen, der afspejler de fleste lineære modeller med fa-

ser, aktiviteter og milepæle.  

 

I del 4 søgte vi at favne den høje kompleksitet i visse borgerinddragelsesprojekter og dermed ræk-

ker ud efter mere dynamiske agile projektgreb til at understøtte disse borgerinddragelsesprojekters 

fremdrift. Her var det primært den aktionsforskende tilgang, som vi henledte opmærksomheden 

på. En tilgang, der tilsiger, at vi tager nogle meter ad gangen og evaluerer, hvad der kom ud af det, 

før vi tager de næste meter. Altså det vi også benævner som prøvehandlinger. 

 

I denne 4. del søgte vi at komme dybere ned i disse metoder. Udgangspunktet var, at vi kan støtte 

os til den måde, vi mere intuitivt orienterer os på i vores øvrige livspraksis. Her håndterer vi typisk 

mere komplekse tilstande ved at sænke farten, orientere os godt og grundigt for efterfølgende at 

styre os igennem med årvågenhed og kursskifte, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Alt i alt nogle 

erfaringer fra vores øvrige livspraksis som kan overføres til en mere systematisk projektpraksis.  

 

Vi så også på, hvorfor disse tilgange til mere komplekse processer ikke altid virker, når vi bevæger 

os ud i professionelle organisationer båret af kulturelle traditioner og et bærende narrativ om, at 

”vi har styr på tingene her”. Nogle gange er årsagen blot, at ledelsen ikke selv har dybt kendskab til 

metoderne og derfor naturligt er utrygge omkring brugen af dem. Vi tog turen helt tilbage til rød-

derne – ikke kun manifestet omkring agilitet, men endnu længere tilbage for at forstå, at disse 

værktøjer har sit udspring i videndeling og tavlemøder. Vi bragte også helt konkrete brugbare tav-

lestyringsværktøjer på banen for at tage mystikken ud af denne metode  

 

En gennemgående ambition med de ovenstående livtag med forskellige tilgange til borgerinddra-

gelse og forskellige tilgange til projektledelse har været at pege på, at formålet med borgerinddra-

gelsen i sidste ende også skal være styrede for de borgerinddragende processer, der iværksættes. 

Og skal man lykkes med dette, så er en nuanceret tilgang til projektledelse en værdiskabende løfte-

stang. 

 

Vi håber på den baggrund, at overblikket og metodetilgangene, i det vi her har præsenteret, vil in-

spirere til en mere nuanceret tilgang til borgerinddragelse og dermed også til en borgerinddragelse, 

som efter vores bedste overbevisning kan være med til at skabe megen nyttig samfundsmæssig 

værdi. 

 

 Jan Rosenmeier & Jens Ulrich 

 

 

 

 

 

  



34 
 

Litteratur  

 

Dahl, Christian og Andreas Granhof Juhl (2009). Den professionelle proceskonsulent, Hans Reit-

zels Forlag 

 

Frimann, Søren og Lone Hersted (2020). Lederen som aktionsforsker, Samfundslitteratur 

 

Duus, Gitte m.fl. (red.) (2012). Aktionsforskning – en grundbog, Samfundslitteratur 

 

Mikkelsen, Hans og Jens O. Riis (2011). Grundbog i projektledelse, Prodevo 

Snowden, David J. og Mary E. Boone (2007). ”A Leader’s Framework for Decision Making”, i Har-

vard Business Review, no 85, vol. 11. 

 

Schwaber, Ken (2004), Agile Project Management with Scrum, Microsoft Professional 
 

Stacey, Ralph D. (2015). Strategic management and organisational dynamics – the challenge of 

complexity, 7. udg., Pearson Education Limited 

 

Sutherland, Jeff (2014), Scrum – The Art of Doing Twice the Work in Half the Time, Penguin LCC 

 

Takeuchi, Hirotaka og Ikujiro Nonaka (1986). ”The New New Product Development Game”, i Har-

vard Business Review 

 

Ulrich, Jens, Malene Bødker Leerberg og Jan Rosenmeier (2020). Borgerinddragelsesprocesser - 

borgerinddragelse i forbindelse med udviklingen af Lemvig Sundhedshus, CLOU Skriftserie; Art 

2020-002. 

 

Væksthus for Ledelse (2019). Ledelse af samskabelse. Den offentlige chefs rolle og opgaver. 

 

Link: www.agilemanifesto.org 

 

 

Forfatterne: 

 

Jan Rosenmeier 

Lektor ved VIA University College  

Cand.Oecon. & MPO, Master i Organisationspsykologi  

 

Jens Ulrich, ph.d. 

Stifter af Ulrich Consult ApS, ledelses- og organisationskonsulent  

Ekstern lektor ved VIA University College 

 

http://www.agilemanifesto.org/

