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1. Abstract  

This master thesis takes a close look at the creation of co-creation in Guldborgsund municipality. 

During the past years the conditions for public management has changed, which has resulted in 

the need of new ways to solve existing problems for public institutions such as Guldborgsund 

municipality. It is no longer just possible for municipalities to improve efficiency and save 

resources and funds. Because of this, co-creation seems to be an interesting opportunity for 

municipalities. The idea is that through co-creation, municipalities can ensure the same amount of 

welfare for the same amount of resources. A fundamental assumption in co-creation is, that new 

interactions between communities can put ungoverned resources in the local community into play 

and thus create access for a community to a larger pool of resources than would otherwise have 

been available. The central problem for the thesis is therefore: How is co-creation created in 

Guldborgsund municipality?  

 

This thesis is built upon qualitative interviews with different people working with co-creation in 

one way or another. In this way, it is possible to observe how co-creation is created. Firstly, this 

thesis examines how co-creation is created as a discourse in the municipality of Guldborgsund.  

Secondly, this thesis will examine in which different ways co-creation are being constructed. One 

of the points of this analysis is to show that Guldborgsund municipality's construction of co-

creation creates co-creation in a variety of ways and that these different constructions of co-

creation will be conflicting, paradoxical and consist of internal contradictions. In this way, the 

second part of the analysis intends to produce various cases which show the ambiguity of the co-

creation. Thirdly, it will be investigated how co-creation is created paradoxically and fourthly, it 

will be shown how the paradoxes of co-creation can become an opportunity for the municipality 

of Guldborgsund. A solution will thus be produced in relation to how to use the paradoxicality of 

co-creation productively.  
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2. Indledning   

Omdrejningspunktet for dette speciale er skabelsen af samskabelse i Guldborgsund kommune. Når 

Guldborgsund kommune finder samskabelse interessant, skyldes det at samskabelse henover de 

sidste par år er blevet et populært fænomen, som flere og flere offentlige organisationer og 

virksomheder gør brug af. Dette kan iagttages idet Kommunernes Landsforening gør det klart, at 

”KL’s vision for fremtidens socialpolitik kan helt kort sammenfattes i ordet samskabelse” (KL, 2013: 

4). Ofte bekrives samskabelse, som et fænomen der kan åbne nye rum og forny velfærdstaten 

gennem etablering af nye samarbejder. Anne Tortzen, Ph.d. i Social Sciences fra Roskilde 

Universitet samt ejer af Center for Borgerdialog, beskriver at ”samskabelsesdagsorden rummer en 

ambition om at forny og ’redde’ velfærdssamfundet ved at etablerr nye samarbejder, hvor borgere 

og lokalsamfund i højere grad bidrager til at udvikle og producere vores fælles velfærd” (Tortzen, 

A,. 2019: 9). Samskabelse er af disse årsager blevet en vigtig del af den offentlige sektor, hvilket 

også inkluderer Guldborgsund kommune. Dette har været med til at bevirke, at der er skabt et 

øget fokus på samskabelse de seneste år. Hvilket har bevirket, at flere og flere begynder at forske i 

samskabelse. Blandt andre har Jacob Torfing, professor fra Roskilde universitet, skrevet en række 

artikler og bøger vedrørende samskabelse. Torfing behandler hvordan den offentlige sektor, synes 

at bevæge væk sig væk fra New Public Management for derimod at benytte samskabelse som 

løsning på velfærdsproblematikker. Eva Sørensen, professor på Institut for Samfundsvidenskab og 

Erhverv på Roskilde Universitet, og Jacob Torfing har blandt andet med artiklen, Fem trin til 

samskabelse, argumenteret for hvordan organisationer kan omstille deres ledelse til samskabelse.  

 

Jeg argumenterer for, at den nuværende litteratur på området for samskabelse er på 1. orden. En 

1. ordensiagttagelse betyder i denne sammenhæng, at man kun ser det man iagttager, og derfor 

vil verden være monokontektualistisk. Dette er en iagttagelse af noget i verdenen. I stedet vil jeg 

argumentere for behovet, at iagttage hvordan de offentlige organisationer iagttager samskabelse. 

Dette speciale vil således arbejde med 2. ordens iagttagelser. 2. ordensiagttagelser betyder, at 

man iagttager den måde som der iagttages på, men at man er bevidst om at der findes andre 

måder at iagttage på. Dette betyder at verdenen bliver polykontekstualistisk. I nærværende 

projekt er det en måde, hvorpå der skabes mulighed for at iagttage, hvordan organisationer såsom 

Guldborgsund kommune iagttager og skaber samskabelse.    
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Min nysgerrighed faldt i første omgang på samskabelse, da jeg kunne iagttage at samskabelse var 

en måde hvorpå Guldborgsund kommune, søgte at skabe nye løsninger på en række kendte 

problemstillinger. Helt konkret fik jeg lov til at blive specialestuderende i centeret for Borger og 

Branding i Guldborgsund kommune. Center for Borger og branding, er over foråret i gang med at 

producere en ny bosætningsstrategi for kommunen. Her har jeg haft mulighed for at iagttage, 

hvordan samskabelse konstrueres i Guldborgsund kommune, og hvordan denne konstruktion er 

med til at konstruere nogle uforudsete og forskelligartede paradokser og konflikter.  

Jeg har en ambition om at bidrage med ny viden i forbindelse med samskabelse som 

ledelsesrationale. Jeg søger direkte ned i substansen og undersøger, iagttager og forholder mig til, 

hvordan samskabelse i Guldborgsund kommune iagttages og skabes. Det er Guldborgsund 

kommunes egne iagttagelser af samskabelse, som er fokus for specialet. Jeg ønsker på denne 

måde, med udgangspunkt i Guldborgsund kommune, at frembringe en ny måde hvorpå jeg kan 

undersøge og udvikle betingelserne og mulighederne for samskabelse.   

2.2 Problemformulering og undersøgelsesspørgsmål  

Der er efter mange års ledelse gennem New Public Management i Guldborgsund kommune skabt 

et behov for nye måde at lede kommunen på. Samskabelse er blevet svaret på, hvordan 

Guldborgsund kommune kan sikre bedre velfærdsydelser for samme mængde ressourcer. John 

Brædder, borgmester i Guldborgsund kommune udtaler at ”Det var i virkeligheden også derfor, at 

vi for år tilbage blev opmærksomme på og klar over, at hvis vi skulle udrydde det her, så blev vi 

nødt til at finde nye metoder, for vi kan ikke blive ved med bare at spare og spare. Vi var nødt til at 

finde nogle alternativer til det, og der spiller samskabelse ind, som jo ikke er en besparelse men i 

virkeligheden en mulighed for at inddrage civilsamfundet, men også strategisk mellem vores centre 

og på tværs i kommunen” (John Brædder, interview: 2:20-2:52). Heraf synes det interessant at gå i 

dybden med samskabelse.  Dette speciale har således ikke til hensigt at måle og eller at bestemme 

samskabelses kvalitet som ledelsesrationale. Dette speciale har til hensigt at undersøge hvordan 

Guldborgsund kommune iagttager og skaber samskabelse, med andre ord vil nærværende have til 

hensigt at spørge til, i hvilke former og under hvilke betingelser at samskabelse er blevet til. 

Grunden til at jeg finder dette interessant, er at det synes muligt at iagttage at samskabelse skabes 

forskelligt alt efter hvor i organisationen man kigger. Den måde hvorpå samskabelse diskursivt 
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frembringes i Guldborgsund kommunes ledelse er ikke nødvendigvis den samme samskabelse som 

emergerer i praksis. Dette bevirker at samskabelse synes paradoksalt og til tider modsigende. 

Dette leder frem til følgende problemformulering.   

 

Problemformulering: Hvordan skabes samskabelse i Guldborgsund kommune?  

 

Problemformulering er stillet på et overordnet niveau. For at besvare problemformuleringen 

opstiller jeg fire uddybende undersøgelsesspørgsmål. Disse vil være med til at drive analyserne, og 

de vil være udgangspunkt for de fire dele som specialet udgøres af. De fire 

undersøgelsesspørgsmål opstilles herunder:  

 

Undersøgelsesspørgsmål 

1. Hvorledes dannes samskabelse som diskurs i Guldborgsund kommune?  

2. Hvilke forskellige måder konstrueres samskabelse på?  

3. Hvorledes er Guldborgsund kommunes skabelse af samskabelse paradoksal?  

4. Hvilke muligheder skaber samskabelses paradokser for Guldborgsund kommune?  

3. Analysestrategi 

I dette afsnit vil jeg redegøre for mine analysestrategiske valg. Dette afsnit vil indeholde valget af 

analytiske begreber og empiri. Indledningsvis vil jeg beskrive specialets videnskabsteoretiske 

positionering. Dette speciale er bygget op om tre delanalyser samt et interventionsafsnit. Disse 

skal tilsammen give svar på den opstillede problemformulering.  

Jeg vil jeg gøre rede for opgavens teoretiske udgangspunkt, dette vil indeholde Laclaus 

diskursteori og de begreber som jeg finder relevante for opgavens udformning, samt hvilket blik 

disse begreber er med til at skabe for min analyse. Udover Laclaus diskursteori vil den teoretiske 

ramme indeholde begreber fra Foucault og hans arbejde, samt operationaliseringen af begreberne 

i forbindelse med min analyse. Tredje del af opgaven vil blive skrevet uden teori. Denne del af 

opgaven vil være en diskussion af hvordan samskabelse synes at opstå organisatorisk paradoksalt 

både horisontalt og vertikalt. Herudover vil jeg redegøre for Niklas Luhmann og Gunther Teubners 

forståelse af afparadokseringsstrategier. Dette vil benyttes til den fjerde og sidste del af opgaven, 

hvor jeg vil udforme et løsningforslag i forbindelse med de paradokser og konflikter som jeg synes 
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er særligt præsente. Til sidst vil jeg redegøre for specialets empirikonstruktion, herunder hvilke 

interviewpersoner som er blevet interviewet, samt hvordan disse interviews er blevet udformet. 

 

3.1 Videnskabsteoretisk position  

Dette speciales videnskabsteoretiske positionering, konditioneres af problemformulering, og 

specialet vil af denne grund ikke konditioneres af nogle bestemte teoretikere. Det er nærmere 

konstruktionen af problemformuleringen som værende poststrukturalistisk som sætter rammen 

for den videnskabsteoretiske afklaring. Nærværendes problemformulering spørger ind til hvordan 

noget, i dette tilfælde samskabelse, er blevet til som det er. Med andre ord, hvordan 

Guldborgsund kommune har formet samskabelse? Dette speciale har af denne årsag ikke til 

hensigt at spørge ind til om samskabelses betydning, eller om samskabelse er godt eller skidt. 

Specialet har til formål at undersøge hvordan samskabelse konstrueres, med andre ord har denne 

opgave for øje at spørge ind til hvordan samskabelse er blevet til i Guldborgsund kommune.  

Dette speciale og specialets analyser vil blive konstrueret gennem to perspektiver, for det første 

gennem Laclau og Mouffe og for det andet gennem Foucault. Disse kan argumenteres for begge at 

gå under poststrukturalismen. Dette afsnit vil frembringe en præsentation af poststrukturalismen i 

forbindelse med diskursteorien, dette gøres for at konkretisere præmisserne for specialets 

erkendelsesteori.  

Poststrukturalismen kan forklares som en videreudvikling af strukturalismen. Det er vigtigt at 

holde for øje, at poststrukturalismen ikke kommer ”efter” strukturalismen som en erstatning. 

Poststrukturalismen skal snarere ses som værende en forskydning og udvikling af strukturalismen. 

Strukturalismen og poststrukturalismen indeholder en række forskelle og ligheder. Blandt andet 

har poststrukturalismen fokus på tidslighed og historie (Enemark, A. & Laustsen, C, B,. 2015: 308). 

Dette bevirker blandt andet, at strukturer karakteriseres som åbne og foranderlige, med andre ord 

er strukturer, fænomener og begreber kontingente. Strukturer skabes og nedbrydes hele tiden. 

Poststrukturalismen hviler stadig ligesom strukturalismen på Saussures strukturelle lingvistik, men 

poststrukturalismen antager at sproget er et system af forskelle. Denne forskelstænkning er i bund 

og grund kimen til at mening opstår gennem forskelle og dette bevirker til, at enhver struktur er 

ustabil og ikke kan fikseres fuldstændigt. Poststrukturalismen holder fast ved Saussures pointer 

om tegnets arbitraritet. Dette betyder at objekter ikke kan eksistere før begreberne. Som skrevet 
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ovenfor forkastes ideen omkring, at det sproglige system skulle være en uforanderlig struktur. Det 

er en helt essentiel pointe for poststrukturalismen, at strukturer er uden fast centrum. Det er 

denne form for foranderlig struktur som benævnes diskurs.  

Tegnet hos Saussure bliver en form for metateori omhandlende de semantiske funktioner i 

sproget, hvor meningen og betydningens plads er gennem tegnets relationer til andre tegn som 

ordnes i bestemte strukturer. Tegnet var før strukturalismen og Saussure karakteriseret på en 

entydig og ensidig facon. Det skal forstås således, at hvert objekt hed det som det hed på grund af 

iboende egenskaber, med andre ord var tegn/navn og essens sammenknyttet. Betydningen var så 

at sige, en relation mellem en ydre verden og tegnet. Saussure skaber et tosidigt tegnbegreb, og 

på denne måde opnår betydningen en position i selve tegnets indre relation. Saussure 

konkretiserer dette til, at et tegn består af to elementer betegner og betegnet. De afgørende 

forhold for Saussure bliver arbitræritet og differenticialitet. Det vil sige, at forholdet mellem 

indholdet og udtrykket er arbitrært, sagt på en anden måde, findes der ingen naturlig forbindelse. 

Det forhold som forefindes mellem udtrykkets indhold er med Saussure blevet differentielt, det 

betyder at ord opnår betydning i forhold til andre ord. Fælles for Saussure, Laclau og Mouffe er 

deres relationisme. På denne måde ligger det indbygget i poststrukturalismen, at ingenting kan 

forstås uden for dets relationer. For Laclau og Mouffe er der her tale om diskursbegrebet. Allan 

Dreyer Hansen beskriver dette således: ”Valget af diskursbegrebet sker ikke mindst for at 

understrege disses historiske og foranderlige karakter til forskel fra den klassiske strukturalismes 

lukkede og uforanderlige struktur” (A, D, Hansen, 2005: 179-180). For diskursteorien ligger den 

antagelse, at en egentlig strukturel lukning og orden er umulig. Der vil af denne grund være 

mulighed for dislokeringer, som er med til at skabe nye artikulationer og nye meningsdannelser. 

Dette vil ske fra forskellige diskursive positioner, som vil kæmpe om at knytte ny mening til 

begreber, eller forskellige hegemoniske specificeringer af midlertidig fiksering af mening.   

Diskursanalysen rummer således forandring. Det skyldes, at diskursteorien ikke bestræber sig på 

at overtage strukturalismens problem vedrørende stabilitet og den lukkede og uforanderlige 

struktur. Idet man hævder, som Laclau og Mouffe gennem deres diskursteori, at strukturen aldrig 

ligger fast, og at mening kun delvist kan fikseres, opnås forandring. Dette betyder at struktur kun 

vil findes i konkrete diskursive processer, som konstant vil transformeres og reproduceres 

(Jørgensen, M, W. & Phillips, L, 2013: 144). Det er med til at konstruere en decentrering, at mening 
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og begreber ikke har en nødvendig plads. Udtryk og elementer er flydende og intet er ultimativt 

stabilt. Det betyder også at tegn ikke kun har én betydning, men at de opnår betydning gennem 

deres relationer. Sproget er ikke en stor total og sammenhængende struktur. Der vil være flere 

betydningsstrukturer og diskurser.  

 

For Laclau og Mouffe har nodal punktet en afgørende rolle for deres arbejde i forhold til 

hegemonianalysen og diskursteorien som poststrukturalistisk. For diskursanalysen er det 

artikulation af diskurser, som skaber en meningsfulhed som er delvis fikseret. Laclau benævner de 

åbne strukturer som dislokerede strukturer. Ifølge Laclau skaber de dislokerede strukturer både 

muligheden og umuligheden af et centrum: ”dislocation is both the condition of possibility and 

impossibility of a centre at the same time” (Laclau 1990: 40) På denne måde kan man betegne den 

diskursive kamp, som en kamp om midlertidigt at konstruere centrene. Laclau skriver at “The 

response to the dislocation of the structure will be its recomposition around particular nodal points 

of articulation by the various antagonistic forces” (Laclau 1990: 40). På denne måde vil dette 

speciale kredse sig om et begreb om dislokerede eller åbne strukturers midlertidige stabilisering 

omkring samskabelsesdiskursen. 

 

Foucault kan tilsiges at have fokus på den historiske udvikling af forskellige videns- og magtformer, 

som udgør samfundets generelle strukturer (Enemark, A. & Laustsen, C, B,. 2015: 314).  

Forskellige strukturelle antagelser for bestemte handlinger, udsagn og vidensformer afgøres af to 

ting. For det første historiske sandhedsregimer, som er med til at afgøre det som er muligt at 

tænke. Der er på denne måde tale om et historisk element. For det andet konkret institutionel 

magtudøvelse, som forbinder viden og magt men også videnskab og handling.  

 

Ovenstående har følgende konsekvens, at diskurser styres af sociale og ikke kun sproglige 

strukturer, at diskurser er med til at konditionere det sociale, og at diskurser er en konfliktfyldt 

proces som er forskelsdannende. Dette viser, at diskurser ikke blot er en del af verdenen, men at 

diskurser er konstituerende for det sociale. Da diskurser forstås som artikulation af 

meningsskabende sociale forskelle, bliver der lagt vægt på at de meningsskabende forskelle som 

konstrueres af diskursen, altid vil være flertydige af karakter og genstand for forskellige 
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konfliktfyldte perceptioner. Diskursanalysen tager både for Focault og Laclau og Mouffe 

udgangspunkt i forskelle som er med til at muliggøre mening. Hos Laclau og Mouffe giver 

diskursanalysen blik for det konfliktfyldte, og hos Foucault giver diskursanalysen blik for magt og 

magtens forskellige relationer. 

 

3.2 At arbejde analysestrategisk 

For at konkretisere nærværende vil jeg kort beskrive specialets generelle fremgangsmåde, med 

andre ord vil jeg beskrive hvordan jeg konditionerer min iagttagelse af Guldborgsund kommunes 

konstruktion og iagttagelse af samskabelse.    

 

At arbejde analysestrategisk vil sige at man arbejder med at iagttage mulige problemstillinger. Et 

spørgsmål om at finde noget der svarer til metodebegrebet, men som ikke tager udgangspunkt i 

gyldighed, og om at man kan iagttage verden og at den ligger klar derude. Hvis man dropper ideen 

om repræsentation dropper man så også ideen omkring gyldighed? Gyldighed handler ikke om at 

lave en overensstemmelse med verden derude. Gyldighed handler om, at gøre synligt hvordan 

man skaber sin genstand. Det omhandler således, at gøre de betingelser man iagttager synlige.  

Oftest når man taler metode, har man en ide om at der findes et objekt ude i verdenen. Det vil 

sige at metode bliver til procedure. Disse metoder vil være blinde for, hvordan man skaber og 

konstruerer en genstand. Analysestrategisk er objekter altid objekter for en iagttager, det 

omhandler hvordan genstanden iagttages og hvorledes genstanden konstrueres. Det handler om 

at iagttage hvordan iagttagelser iagttager. Således skal selvfølgeligheder problematisere, pointen 

er, at det gælder om at producere indsigter som bryder med allerede eksisterende 

indsigter/selvfølgeligheder. Vi må skrotte ideen om, et subjekt som iagttager et objekt ude i 

verdenen. Fokus er hverken på subjektet eller objektet, fokusset ligger på hvordan der iagttages. 

Dermed placeres iagttagelsen centralt i analysestrategien. Hvis man præcist kan se hvordan 

verdenen er, da vil det ikke være muligt at lægge forskellige perspektiver på verdenen. Netop fordi 

verdenen ikke kommer til os som noget færdigt, er det muligt at iagttage, og det bliver muligt at 

iagttage verdenen på vidt forskellige måder.  

I forbindelse med analysestrategi handler det ikke om at spørge ind til væren af et objekt, 

fænomen eller begivenhed, men det handler derimod om, at spørge ind til dennes fremkomst. Der 



Skabelse af Samskabelse – En undersøgelse af skabelsen af samskabelse i Guldborgsund kommune 
Kandidatafhandling af Nikolai Andre Lundstrøm, Maj 2020 
Copenhagen Business School – Cand. Soc. Politisk Kommunikation og Ledelse 
 

12 

produceres med andre ord en anden måde at spørge på gennem analysestrategien. Det 

transformerer spørgsmålets karakter, fra ontologi til epistemologi. Ifølge Niels Åkerstrøm 

Andersen går vi ”Fra første ordens observationer af ’det derude’ til anden ordens observationer af, 

hvorfra vi kigger, når vi observerer ’der derude’. Fra væren til tilblivelsen” (N, Å, Andersen, 1999: 

12). Med denne form for analysestrategi går vi fra det ontologiske spørgsmål, hvilke konsekvenser 

har det at noget eksisterer, til det epistemologiske spørgsmål, hvordan en bestemt 

meningsfuldhed(diskurs) er blevet til. I forhold til epistemologi omhandler det netop at iagttage 

hvordan verden bliver konstrueret. Analysestrategi bliver på denne måde at konstruere andres 

iagttagelse som objekt for egne iagttagelse. Det at danne begreber handler ikke om at ” indfange” 

et objekt, men om at skabe et blik som skaber objekter på en bestemt måde, og derved åbner for 

nye indsigter og iagttagelser. Det handler ikke om at påsætte et begreb på virkeligheden derude. 

Man kan ikke benytte begreber som et net, hvor man kan indfange verdenen. Idet man udvikler 

begreber for en analyse, skaber man sig selv som iagttager, men også det objekt som man 

iagttager.  

 

Jeg tager udgangspunkt i, at der ikke er en omverden der kalder på at blive iagttaget på en 

bestemt måde, denne skal konstrueres. Analysestrategi er en strategi for, hvordan man vil forme 

og konditionere et blik, sådan at verdenen kommer/står frem på en bestemt måde i form af 

iagttagelige iagttagelser.  

 

3.3 Anvendelse af begreber i forbindelse med analysen 

I dette afsnit vil jeg give læseren et indblik i, hvordan de forskellige begreber som vil blive 

redegjort for, henviser og opnår sammenhæng med de forskellige undersøgelsesspørgsmål som er 

blevet præsenteret. Jeg vil under begrebsafklaringen redegøre for, syv begreber som kommer fra 

Laclaus teorinetværk. Disse begreber udgøres af dislokation og sedimentering, hegemoni, 

hegemoniske links, antagonisme, ækvivalens og nodal punkt. Disse syv begreber vil henvise til 

første undersøgelsesspørgsmål; Hvorledes dannes samskabelse som diskurs i Guldborgsund 

kommune? Det vil sige at første undersøgelsesspørgsmål og første analyse, vil have til hensigt at 

frembringe diskursanalysen. Denne vil have til formål at iagttage hvorledes samskabelse 

konstrueres som diskurs i Guldborgsund kommunes ledelse.  
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Under begrebsafklaringen vil jeg yderligere redegøre for, syv begreber som kommer fra Foucaults 

værker. Disse syv begreber udgøres af conduct of conduct, teknologi, teknik, dispositiv, 

subjektivering, interpellation og lateralitet. Disse begreber giver mig mulighed for, at analysere og 

besvare undersøgelsesspørgsmål to; Hvilke forskellige måder konstrueres samskabelse på?  

En af pointerne ved denne analyse er at vise at Guldborgsund kommunes konstruktion af 

samskabelse, skaber samskabelse på en lange række forskellige måder, og at disse forskellige 

konstruktioner af samskabelse vil være konfliktfyldte, paradoksale og bestå af interne 

modsigelser. På denne måde har anden del af analysen, til hensigt at fremstille forskellige cases 

som viser samskabelses flertydighed. Dette betyder at samskabelse som ambition og teknologi, til 

tider holder mere end hvad den lover. Målet er ikke at komme med et afgørende svar på, om disse 

forskellige konstruktioner af samskabelse er godt eller skidt. Målet er derimod at fremstille og 

iagttage, hvordan samskabelse ikke er én ting men mange forskellige, alt afhængigt af den givne 

situation.   

 

Ovenstående figur eksemplificerer de to første analyser. Den viser hvordan samskabelse 

konstrueres som diskurs, men samtidigt hvordan de forskellige konstruktioner af samskabelse i 

Guldborgsund kommune internt er paradoksale og konfliktfyldte.  

 

Tredje analyse vil i udgangspunktet være fri af teoretiske begreber. Hensigten med tredje analyse 

og dermed svaret på tredje undersøgelsesspørgsmål; Hvorledes er Guldborgsund kommunes 

skabelse af samskabelse paradoksal? Er at iagttage hvordan samskabelse træder konfliktfyldt 

frem. Dette betyder med andre ord, at Guldborgsund kommunes konstruktion af samskabelse er i 

konflikt med hinanden både horisontalt og vertikalt. Med dette menes at Guldborgsund 
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kommunes ambition og definition altid udfordres af, den pågældende måde hvorpå samskabelse 

bliver konstrueret i de givne situationer og cases.  

 

I den fjerde og sidste analyse vil jeg producere min egen intervention. Dette vil blandt andet gøres 

ud fra Niklas Luhmanns og Gunther Teubners teorier. Dette afsnit vil indeholde en intervention af 

1., 2., og 3 orden. Jeg vil således udarbejde et konkret løsningsforslag, som vil forsyne specialets 

genstand med en reflekteret måde, at håndtere de udfordringer som opstår gennem 

Guldborgsund kommunes arbejde med samskabelse. Produktionen af løsningsforslaget vil være 

med til, at demonstrere specialets evne til at iagttage og identificere komplekse problemstillinger.  

 

3.4 Begrebsafklaring  

I dette afsnit vil jeg præsentere Laclau og Mouffes diskursanalyse, og de begreber som jeg vil gøre 

brug af i dette speciale. Dernæst vil en redegørelse af de begreber jeg finder relevante fra Foucault 

følge. Hver af disse begreber som jeg præsenterer vil følge samme skematik. Først en definition af 

begrebet, dernæst udfoldes begrebet, for til sidst at vise hvilket blik begrebet giver i forbindelse 

med denne opgaves omdrejningspunkt.  

 

Tilsammen vil disse forskellige begreber give mulighed for, at iagttage hvordan samskabelse 

skabes, og hvorledes samskabelse kommer til udtryk i Guldborgsund kommune. Laclaus 

diskursteori tilbyder et begrebsapparat, som giver mig mulighed for, at iagttage hvorledes 

samskabelse opstår i Guldborgsund kommune. Gennem Foucaults forskellige begreber vil det give 

mig mulighed for, at iagttage de konstitutive konsekvenser Guldborgsund kommunes konstruktion 

af samskabelse har.   

 

Specialet tager udgangspunkt i Laclau og Mouffes diskursteori og i Foucaults analyser af magt og 

relationer. Jeg vil af denne grund i følgende afsnit redegøre for diskursteorien og de relevante 

begreber, og herefter følger en redegørelse af begreber fra Foucault som berør magt, relationer 

og subjektspositioner.  
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3.5 Den diskurssive analyse  

Ernesto Laclau og Chantel Mouffes diskursanalyse har i denne opgave til hensigt, at skabe 

mulighed for, at iagttage hvordan samskabelse italesættes og konstrueres af og i Guldborgsund 

kommune. Deres værk Hegemony and Socialist Strategy har lagt grundlag for deres politiske, 

teoretiske og filosofiske arbejde. På denne måde vil redegørelsen af de forskellige begreber, som 

benyttes i denne opgave tage udgangspunkt i ovenstående værk. I denne opgave vil kun de 

begreber som findes relevante blive fremlagt. Det betyder, at dette ikke vil være en udtømmende 

redegørelse og gennemgang af deres begreber og teori. Selv har Laclau og Mouffe i ringe grad 

operationaliseret deres egen diskursanalyse, jeg kan af denne grund ikke trække på deres 

erfaringer. Derfor er det ifølge Niels Åkerstrøm Andersen en nødvendighed selv at udvikle en 

analysestrategi (Andersen 1999: 88)  

Til at starte med vil jeg kort redegøre for, hvorfor den diskursive analyse er relevant for denne 

opgaves problemformulering. Jeg vil med andre ord konditionere, hvilket blik denne analyse 

skaber. Diskurser opstår gennem artikulationer, sammensætning af elementer som tidligere var 

adskilt i en ny konstruktion/diskursiv formation. Hvis diskursen er succesfuld og skaber hegemoni, 

vil der forekomme en form af sedimentering.  

Den diskursive analyse skaber blik for, hvordan man kan iagttage Guldborgsund kommune, og 

hvordan Guldborgsund kommune skaber samskabelse. Diskursanalysen starter ofte sin analyse i 

en dislokation, denne dislokation kunne muligvis være skabelsen af samskabelse som 

ledelsesredskab (dette er et empirisk spørgsmål). Grundet de nye ledelseskrav vil der blive åbnet 

op for nye artikulationer og nye koblinger mellem forskellige elementer, så en ny diskurs kan 

etableres og muligvis skabe en sedimentering, som truer den traditionelle og hegemoniske 

forståelse af ledelse i Guldborgsund. Diskursanalysen kan give os blik for de diskursive kampe om 

at skabe mening omkring samskabelse og Guldborgsund kommune. En tese kunne være, at 

Guldborgsund og Guldborgsunds medarbejdere er begyndt, at forbinde sig selv med elementer, 

der ikke tidligere har været sat i forbindelse.  
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3.5.1 Dislokation og sedimentering  

Dislokation er den begivenhed, der underminerer det sociales selvfølgelighed og åbner for 

artikulationer af nye relationer. Det som før var anset som selvfølgeligt, bliver udfordret og kan nu 

ikke iagttages som værende gældende mere. Det er et begreb, som kan være med til at iagttage, 

at noget som vi synes selvfølgeligt og stabilt udfordres. På denne måde er dislokation som begreb 

meget centralt for diskursteorien. Dette skyldes at nye diskurser og nye hegemoniske processer  

ofte starter med en dislokation. ”Som sagt er den en afgørende antagelse i diskursanalysen, at 

reartikulationer muliggøres af dislokationer” (A, D, Hansen, 2005: 184). Ofte vil identifikationen af 

dislokationer, fungere som udgangspunkt for den hegemoniske kamp mellem forskellige diskurser.   

Det er vigtigt at pointere, at diskursive reartikulationer ikke kan forklares af dislokationen. 

Dislokationen udfolder derimod rummet for den hegemoniske kamp, og på denne måde åbner 

dislokationen for nye artikulationer. Med andre ord kan dislokationen ikke forklare den fremtidige 

sedimentering.    

Helt konkret vil det i dette speciale dreje sig om at iagttage samskabelses negativitet, at iagttage 

hvad samskabelse ikke er, det vil sige den konstitutive ydreside som diskursen drager frem. På 

denne måde vil det gennem min empiri, kunne iagttages hvordan samskabelse som dislokation 

konstrueres i forhold til hvad det ikke er.   

Begrebet dislokation giver blik for, hvordan der er sket en brydning i Guldborgsund kommunes 

strategiske ledelse. Der er muligvis sket en dislokation i den måde, hvorpå vi iagttager ledelse i 

offentlige organisationer som Guldborgsund kommune. Samskabelse har vundet indpas i den 

offentlige sektor. I Guldborgsund kommune kommer dette blandt andet til udtryk ved, at borgere 

og lokale aktører samarbejder med kommunen, om at gøre Guldborgsund kommune til et 

attraktivt område gennem fællesskaber og lokale initiativer. Det er på denne måde muligt at 

iagttage samskabelse som en dislokation på New Public Management, som har det formål at 

effektivisere den offentlige sektor. Samskabelse iagttages som den figur, der forsøger at 

reartikulere måden hvorpå ledelse fungerer i Guldborgsund kommune. Laclau har ikke opsat et 

fast kriterium for, hvornår man kan dømme dislokation.  
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Sedimentering er ifølge Laclau og Mouffe en periode, hvor en strukturel orden synes fikseret og 

stabil. Grundet diskursers strukturelle åbenhed og ufuldstændighed, vil der altid være en grad af 

dislokation. Dette betyder, at diskurser vil forblive kontingente. For at sociale processer kan 

sedimenteres på baggrund af en dislokation kræves der en reartikulation. Lykkedes det for disse 

artikulationer at skabe en ny strukturel orden, vil der være tale om sedimentering (Laclau & 

Mouffe 2002:137).Dette vil give blik for, hvordan samskabelsesdiskursen sedimenteres på 

baggrund af samskabelse som dislokation. Det vil være med til at give mulighed for, hvordan 

Guldborgsund kommune skaber samskabelse, og hvordan diskursen sedimenteres gennem nye 

artikulationer.  

 

3.5.2 Nodal punkt  

Diskurser skabes gennem betydningsdannelse omkring et nodal punkt. Jeg definerer et nodal 

punkt som et udtryk, der kommer til at skabe meningsindholdet i et hegemonisk projekt. Et 

udsagn bliver et nodal punkt, når det tømmes for indhold, og alene kommer til at betegne en 

ækvivalenskæde. Et nodal punkt er et tegn, som andre tegn ordnes omkring. På denne måde vil 

andre tegn opnå betydning gennem relationen til nodal punktet. En flydende masse af mening, 

kan opnå delvis fiksering, en relativ stabilisering, gennem nodal punktet.  

Nodel punktet vil være et element i ækvivalenskæden, som kommer til at repræsentere alle de 

forskellige elementer. Det vil sige, at nodal punktet kommer til at betegne totaliteten. Nodal 

punktet virker ved at repræsentere en diskurs eller et system. Herved kommer nodal punktet til at 

symbolisere diskursens perfekte enhed, men vil samtidig udpege diskursens umulige, fraværende 

og uopnåelige totalitet. Et nodal punkt er meget ustabil og kontingent, og vil derfor altid kunne 

falde ud anderledes.  

Begrebet nodal punkt er relateret til det diskursive felts overskud af mening. Dette overskud af 

mening er med til at bevirke at et udtryk aldrig kan fikseres fuldkomment. Det bevirker at selve 

udtrykket bliver flydende. Mange udtryk er flydende, og dette skal tænkes i den forstand, at de 

artikuleres med skiftende indhold fra forskellige kontekster. Jeg vil blandt andet formode, at 

udtrykket samskabelse vil have forskelligt indhold fra Guldborgsunds topledelse, til selve det 

niveau hvor samskabelse skabes.  
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3.5.3 Ækvivalens 

Ækvivalenskæden beskriver det forhold, hvor en masse forskellige elementer samles sammen 

omkring et nodal punkt. Ækvivalenskæden former, hvordan vi kan forstå de forskellige elementer. 

En samlet kæde af en række forskellige elementer, som definerer en diskurs, kaldes for 

ækvivalenskæder. Idet elementer er kontingente og ustabile, vil de kunne blive udskiftet med 

andre. Et undersøgelsesspørgsmål kunne være, hvordan organiserer politiske bevægelser sig ved, 

at danne ækvivalenskæder omkring et nodal punkt som eksempelvis samskabelse? 

Ækvivalensprocessen er med til at give blik for, hvordan politiske bevægelser organiserer sig ved at 

danne ækvivalenskæder omkring nodal punkter som samskabelse. Analysen af ækvivalenskæden 

afslører forståelsen af nodal punktet og altså diskursen om nodal punktet, idet det er her, nodal 

punktet bliver defineret. Det er her, værdier tillægges nodalpunktet. Man kan sige, at en 

ækvivalenskæde for Guldborgsund kommune tidligere har været forbundet med New Public 

Management, men det er nu muligt at iagttage at nodal punktet får ny betydning af en anden 

ækvivalenskæde gennem samskabelse.    

 

3.5.4 Hegemoni 

Hegemoni er først ”opnået eller succesfuldt” ved glemsel. Dette betyder at hegemoni skabes, så 

det synes stabilt og fuldendt hvilket ikke er muligt. Intet kan fastlåses, hvilket er med til at skabe 

de diskursive kampe. Det betyder at sociale begreber og fænomener aldrig er totale, og der 

forefindes konstante kampe om at definere det sociale. Laclau opsummerer logikken på følgende 

måde: ”Hegemoni er i denne forstand betegnelsen for en aldrig tilendebragt operation; det vil sige 

forsøget på at skabe en fiksering, som altid på en eller anden måde vil være truet” (Laclau 1985: 

107). Hegemoni opnås idet forskellige elementer bringes sammen på en ny måde. Hegemoni er på 

denne måde først rigtigt opnået, når det sociale opfattes som værende en selvfølge. Skabelsen af 

en orden skal fremstå selvfølgelig og naturlig. Hegemoni vil altid blive udfordret, og vil aldrig være 

fast etableret. Fordi vi tager udgangspunkt i at virkeligheden ikke har selvfølgeligheder, vil det ikke 

være muligt at bibeholde hegemoni, heraf opstår den hegemoniske kamp.  

Den hegemoniske proces består i en sammenkædning af forskellige elementer til skabelse af nye 

sociale ordninger og diskurser. For at den hegemoniske proces skal kunne finde sted, kræver det 

at alle elementer er kontingente. Udover dette skal der være antagonistiske kræfter til stede, som 
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vil være med til at skabe de forskellige sociale og politiske grænser. Dette betyder med andre ord, 

at den hegemoniske proces kalder efter kontingente elementer og modsatrettede hegemonier, 

som kæmper om at fiksere elementerne. Heraf forstår jeg hegemoni som det at vinde kampen om 

skabelse af mening.   

 

Hegemoni skabes, idet partikulære krav føres sammen, og bliver ækvivalente ved at stå i 

modsætning til en modpart. Det vil sige at samle forskellige sociale krav i et midlertidigt 

kontingent fællesskab. Disse krav som føres sammen, vil være med til at kunne udfordre andre 

meninger. Dette kan skabe et blik for hvordan der er politik på spil. ydermere hvordan der 

kæmpes om at kæde forskellige elementer sammen og fjerne andre elementer fra hinanden.  

Hegemonianalysen er med til at vise, hvordan samskabelse er blevet skabt som en hegemonisk 

diskurs i Guldborgsund kommune. Det kan give blik for hvordan der skabes mening omkring 

samskabelse. En tese kunne eksempelvis være, at Guldborgsund kommunes medarbejdere er 

begyndt at forbinde sig selv med andre elementer grundet diskursen omkring samskabelse.  

 

3.5.5 Hegemoniske links 

Hegemoniske links er ikke et begreb, som kommer ud fra Laclau og Mouffes diskursanalyse. Det er 

på denne måde, til dels et begreb som jeg selv er med til at konstruere, og et begreb som er blevet 

konstrueret og beskrevet i teksten, Hail the snail: Hegemonic Struggles in the Slow Food 

Movement af Koen van Bommel og André Spicer.  

 

Hegemoniske links er med til at sammensætte mange forskelligartede organisationer. Dette sker 

blandet andet gennem et fælles nodal punkt og hegemonisering. Den hegemoniske kamp bevirker 

at den dominerende sociale bevægelse, bringer andre mindre bevægelser sammen om denne. 

Man forsøger at skabe hegemoni ved at binde en masse forskelligartede aktører sammen, og 

derved producerer en kollektiv identitet. Hegemoniske links er til for at skabe bredere grænser for 

en organisation. Det fremhæves hvordan forskellige agenter er holdt sammen gennem en fælles 

identitet og gennem et fælles sprog. Der skabes nye politiske strukturer og meninger, dette skabes 

gennem hegemoniske links.  
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En tese for dette speciale går på, at Guldborgsund kommune forsøger at skabe hegemoniske links 

mellem flere forskellige agenter. Dette sker ved skabelse af en fælles identitet gennem 

samskabelse og ønsket om at gøre Guldborgsund attraktiv. Det viser, hvordan Guldborgsund 

opnår relationer med andre organisationer. På denne måde opnår Guldborgsund kommune, at 

deres interesser bliver repræsenteret som ”et hele”. De forskellige organisationer som bringes 

sammen, vil blive holdt sammen gennem de hegemoniske links, som er med til at skabe et fælles 

sprog og en fælles identitet. Samskabelse bliver på denne måde ikke kun et niche-begreb, som kun 

Guldborgsund kommune benytter sig af. Hegemoniske links udvider arenaen for samskabelse til 

borgerne og frivillige organisationer.  Det er en måde hvorpå organisationer, som normalt ikke 

ville have en fælles identitet, samles og skaber en fælles identitet. Hegemoniske links kan være 

med til at vise, hvorledes at Guldborgsund kommune forsøger at udvide kommunens grænser.  

 

3.5.6 Antagonisme 

Der er altid flere diskurser til stede samtidigt i det offentlige rum, som kæmper om at 

vinde. Antagonisme er et udtryk for, at diskurser ikke kan forenes, men at disse diskurser vil være i 

opposition til hinanden. Antagonisme er en relation der forhindrer den ene pol i at være hvad den 

anden er. På denne måde er der tale om antagonismer når A forhindrer B i at være hvad B er.  

Mouffe har senere omtalt agonisme. Agonisme beskriver en konflikt, hvor parterne kæmper under 

fælles accept af spilleregler. Dette kan eksemplificeres gennem partipolitik. De forhindrer ikke 

hinanden i at være, hvad de er. Når der er flere diskurser om det samme nodalpunkt, vil der være 

tale om antagonismer(Laclau, E,. Mouffe, C,. 2002: 78). 

Gennem antagonismebegrebet skabes blik for, hvordan empirien kan afsløre de modsatrettede 

ledelsesdiskurser, som er på spil i Guldborgsund. De forskellige ledelsesdiskurser er i opposition til 

hinanden, og derfor er der en antagonisme på spil. Det drejer sig om at identificerer de to 

modsatrettede diskurser, som er på spil i empirien. 

 

3.6 Foucault - Gouvernementalitet og magtanalyse 

Michel Foucault er ofte den forfatter, som krediteres for at have udviklet diskursteorien. Han er 

formenligt også en af de mest anerkendte samfundsforskere. Jeg finder Foucault vanskelig at 

præsentere, og dette skyldes at hans forfatterskab ofte ikke indeholder en fast systematik. Ifølge 
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Niels Åkerstrøm Andersen kan man ”derfor ikke sige at der ud af Foucaults arbejder er kommet en 

sammenhængende diskursteori” (Andersen, Å, N, 1999: 29). 

Det der generelt kan siges at være Foucaults mest grundlæggende ide, er at stille spørgsmålstegn 

ved diskursive selvfølgeligheder (Ibid.: 31). Foucault beskriver en diskursiv formation på følgende 

måde: ”Whenever one can describe, between a number of statements, such a system of dispersion, 

whenever, between objects, types of statement, concepts, or thematic choices, one can define a 

regularity (an order, correlations, positions and functionings, transformations), we will say, for the 

sake of convenience, that we are dealing with a discursive formation” (Foucault, M, 2002: 41). 

Foucaults magtanalyse kom senere hen, denne kan iagttages som værende en forskydning eller 

udvikling af hans diskursanalyse. Diskursanalysen vil være med til at konstruere sandheder og 

viden, og magtanalysen kan analysere hvordan subjekter handler på viden og sandheder. Foucault 

bemærker selv, at analysen af diskursive formationer må følges af en analyse af mønstre for, 

hvordan subjekter handler, og hvordan magt og magtrelationer begrænser subjektets handlinger: 

Analysen af de diskursive formationer må afløses af/suppleres med en analyse af mønstre for, 

hvordan vi handler, og hvilke begrænsninger disse handlinger er et produkt af” (Foucault 2005: 37).  

I dette speciale vil magtanalyse og guvernementalitetsanalysen, være i forlængelse af 

diskursanalysen som udarbejdes ud fra Laclau og Mouffes teori og begreber. Dette er med henblik 

på, at iagttage hvordan konstruktionen af samskabelse i Guldborgsund kommune intervenerer på 

subjektet, organisationer og på kommunen selv. På denne måde vil det synliggøres hvilke 

konsekvenser samskabelse og konstruktionen af samskabelse har, og hvad det har af betydning for 

Guldborgsund kommunes handlerum. For Foucault omhandler det ikke at analysere magt, men 

det omhandler at iagttage det moderne subjekt, eller hvordan mennesket skabes som subjekt. 

Spørgsmålet om skabelse af subjektet, involverer analyser af magtrelationer idet subjekter er 

placeret i, og konstitueres gennem magtrelationer (Foucault, M. 1982). 

 

3.6.1 Conduct of conduct  

Magt og magtudøvelse eksisterer gennem dens udøvelse. Magt er en bestemt måde at handle på i 

forhold til andre subjekter. På denne måde bliver magt aldrig til et spørgsmål om eksempelvis 

samtykke, afvigelse af personlig frihed eller overførsel af rettigheder. Magtudøvelsen kan mere 

præcist, defineres på følgende måde: En måde at handle på som ikke er rettet direkte mod andre 
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subjekter, men som derimod retter sig imod deres handlinger. Det er den handlemåde som retter 

sig ved at være en handling på andres handlinger. Conduct of conduct (styring af selvstyring) 

undersøger på denne måde, hvordan det er gået til, at vi styrer os selv og andre. Magt eksisterer 

af denne grund altid gennem relationer, og af denne grund skal magtudøvelse ses som relationer 

mellem subjekter. I denne henseende er magtudøvelse grundlæggende et spørgsmål om styring, 

ledelse og regering. Styring skal her anskues, som det at strukturere et muligt handlerum for 

andre.  

Dette begreb om styring af selvstyring (conduct of conduct) vil være med til at give blik for, 

hvordan der er magt på spil i de ledelseskrav, som er nedsat gennem samskabelse i Guldborgsund 

kommune. Hvordan skabes styring til selvstyring gennem samskabelse mellem borger, frivillig 

organisation og Guldborgsund kommune?  

 

3.6.2 Teknologi og teknik  

I dette afsnit vil jeg beskrive hvordan teknologi og teknik defineres, og hvordan disse 

begraber kan bidrage til denne opgave. For at definere teknologi og teknik, vil jeg først 

fremhæve forskellen mellem disse. Ofte er det besværligt at kende forskel på disse to 

termer, og brugen af termerne virker til tider skødesløs. Foucault ”anvender det franske 

begreb technique til at beskrive konkrete frembringelser, herunder procedure, redskaber, 

analyseformer og metoder til selvrefleksion, enten isolerede eller forbundne med andre. 

Tecknologie betegner derimod et konglomerat eller en serie af teknikker, som er 

systematiske forbundne og investeret med særlig rationalitet” (Villadsen, K. 2013: 62). En 

videre uddybning af begreberne vil forefindes herefter. Det er blot vigtigt at få tydeliggjort 

forskellen mellem teknik og teknologi.  

For Foucault findes to definitioner af teknologi. Teknologi kan være betegnelsen for en 

overgribende disponerende systematik, som kan iagttages gennem sociale relationer. Dette kan 

overføres til hans tre dispositiver omkring lov, sikkerhed og disciplin. Udover dette kan teknologi 

også beskrives som et praktisk redskab eller en form for procedure, som er med til at skabe 

verdenen på en bestemt facon.   



Skabelse af Samskabelse – En undersøgelse af skabelsen af samskabelse i Guldborgsund kommune 
Kandidatafhandling af Nikolai Andre Lundstrøm, Maj 2020 
Copenhagen Business School – Cand. Soc. Politisk Kommunikation og Ledelse 
 

23 

I teksten Technologies of the self skelner Foucault mellem fire typer af teknologier, jeg vil benævne 

to af dem her. Dette udgør sig til magtteknologier eller styringsredskaber. Disse er med til at 

forme andres adfærd efter nogle bestemte ønsker. Dernæst er der tale om selvteknologier som 

giver mulighed for at operere på os selv (styring af selvstyring). Forholdet mellem magtteknologier 

og selvteknologier benævnes som guvernementalitet.  

Styringspraksisser er en gentaget systematik, som er rettet mod at føre ens eller andres opførsel i 

en bestemt retning. De praksisser hvorigennem man søger at etablere et styringsforhold til andre, 

eller den måde hvorpå andre mennesker søger at styre sig selv, kan karakteriseres som 

styringspraksisser. Styringspraksisser er den eller de måder ,hvorpå man søger at gøre andre eller 

sig selv til bestemte subjekter. Styringspraksisser/teknologier  former rummet, disponerer rummet 

for både den styrede og den styrende. Det betyder, at styringspraksissen har konsekvenser for 

begge ender af magtrelationen. Samtidigt er det også med til at skabe den måde, hvorpå 

organisationen som Guldborgsund kommune kan iagttage sig selv på.  

 

Teknik er for Foucault, en raffineret handlemåde som kan gentages. Teknik indeholder ofte flere 

forskellige redskaber. Teknikken har et formål, som bliver udfoldet gennem nogle fastlagte 

principper. Teknik har ikke en substantiel karakter. Teknik er med til at konstruere verden på en 

bestemt måde, men denne konstruktion afhænger af den specifikke sammenhæng som teknikken 

indgår i. Det betyder blandt andet, at teknik kan bruges på forskellige måder. herved er teknik 

med til at udgøre forskellige teknologier.  

 

Teknologi og teknik giver blik for hvordan, samskabelse kan iagttages som værende en form for 

teknologi, som er med til at subjektivere subjektet. Guldborgsund kommune kan gennem 

samskabelse forsøge at føre frivillige organisationer og borgeres adfærd i en bestemt retning. 

Subjektivering er på denne måde en form for magt, hvor den enkelte tildeles en identitet. Vi kan 

således iagttage samskabelse som en ny måde at producere velfærdsydelserne på i Guldborgsund 

kommune, herved optræder teknikken som en “samskabelsesteknologi“. Vi kan også, som antydet 

ovenfor, bruge den til at lede os selv og hinanden med, hvorved samskabelse bliver en 

“ledelsesteknologi“. Teknologier er teknikker, der er installeret med en bestemt rationalitet. 
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3.6.3 Dispositiver  

Dispositiver er styringsredskaber, som forsøger at få det bedste frem i befolkningen, at finde 

befolkningens rette potentiale. Dispositivet virker normerende på omverdenen gennem 

reguleringer af bestemte handlinger. Foucault benævner tre dispositiver, lov, disciplin og 

sikkerhed.  

Lov er en eksplicit fordeling mellem tilladt og forbudt. Loven skaber på denne måde gennem 

sanktioner. Styringsmålet kan være ekskludering fra samfundet gennem eksempelvis 

indespærring. Disciplin skal iagttages som værende af forebyggende karakter. Det er en teknologi, 

som er med til at forme fremtidig adfærd (fremtidig ønskelig adfærd). Styringsobjektet er her den 

enkeltes liv, og målet er forbedring eller normering. Dispositivet sikkerhed er en ”udbedrende” 

teknologi. Det er en teknologi som er med til at undgå ødelæggende konsekvenser.  En analyse af 

dispostiver i en diskurs kan give blik for afdækningen af hvilke handlinger, der ifølge dispositivet 

betragtes som rigtige. Dette kan være med til at give blik for, hvordan Guldborgund kommune 

disciplinerer borgerne og de frivillige organisationer til, at agere på en bestemt måde gennem 

samskabelse.  

3.6.4 Subjektivering 

Subjektivering er en form for magt, hvor det enkelte individ tildeles en identitet gennem de 

diskursive formationer. Ifølge Foucault har patoralmagten haft den betydning og magt, der 

påkræver at individet finder frem til sandheden om sig selv. Denne sandhed bevirker at individet 

kan arbejde med sig selv, men også at individet kan bearbejdes gennem interventioner fra staten. 

Denne form for praksis benævner Foucault som subjektivering. Det er en praksis hvor den enkelte 

indordner sig en bestemt sandhed. Ifølge Kasper Villadsen er pointen, at det er en magt som 

udføres i velfærdstaten, som vi kender den i dag: ”Pointen er nu, at den måde, hvorpå magt 

udøves i velfærdsstaten, netop viderefører pastoralmagtens mål og teknikker” (Villadsen, K,. 2004: 

614). Det skal forstås som en produktiv form for magt, som har til hensigt at forbedre livet, ikke 

gennem kontrol, påbud og vold, men gennem interventioner der bidrager til at individer kan 

konstituere sig selv som subjekter.   
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Mange forskellige felter vil indeholde en form for subjektivering, men det særlige er, at det 

gennem samskabelse omhandler både at skabe den kompetente borger, den kompetente frivillige 

forening og den kompetente organisation. Det omhandler også, at skabe den kompetente 

kommune som gennem samskabelse og samarbejde med forskellige aktører, kan sikre det gode liv 

i Guldborgsund kommune. Subjektivering af borgerne og de andre aktører trækker på denne måde 

direkte på samskabelsesdiskursen. Det er heraf muligt at iagttage subjektivering og samskabelse 

som en form for styringsprogram og styringsrationalitet.   

Subjektivering giver blik for, hvordan subjektet kan blive iagttaget som en del af en 

subjektiveringspraksis, som er indlejret i samskabelsesdiskursen, som formes gennem forskellige 

politiske beslutninger. Subjektivering vil ydermere give blik for, hvordan individet iagttages 

gennem begreber som frihed, potentialitet og aktualisering af menneskelige potentialer. Det er 

dog vigtigt at holde for øje, at subjektivering foregår i begge retninger af ledelsesrationalet. 

Subjektivering sker ikke kun for borgerne, men er også med til at subjektivere Guldborgsund 

kommune.  

 

3.6.5 Interpellation 

Overgangen fra en subjektsposition til en anden subjektsposition vil ofte ske ubevidst. I det 

tilfælde hvor to konfliktfyldte diskurser skaber forskellige subjektspositioner, vil subjektet 

overdetermineres. Subjektet interpelleres, bliver skabt i forskellige positioner på samme tid, og på 

denne måde skabes en konflikt om, hvilken position som subjektet skal indtage.  

Interpellation kan være med til at give blik for, hvordan den ansatte medarbejder i Guldborgsund 

kommune, kan blive fanget mellem forskellige diskurser. På den ene side har medarbejderen en 

samskabende rolle, og skal på denne måde fungere i frie tøjler og skal lede efter nye løsninger 

sammen med andre. På den anden side skal den kommunale medarbejder forholde sig til faste 

forskrifter, normer og regelsæt osv. som er med til at binde medarbejderen. På denne måde 

arbejdes der med en ide om, at medarbejderen interpelleres mellem samskabelse og New Public 

Management.  
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3.6.6 Lateralitet  

Ifølge Foucault er Lateralitet en særlige gensidighed imellem økonomisk beskrivelse og 

ledelsespraksis. ”Økonomien er en lateral videnskab i forhold til regeringskunsten. Man skal regere 

med økonomien, man skal regere, idet man lytter til økonomerne, men økonomien må ikke, den 

må under ingen omstændigheder, det er ikke muligt, at økonomien bliver selve 

regeringsrationaliteten” (Foucault, M. 2009: 324). På denne måde får lateralitet en rolle i den 

moderne liberale guvernementale ledelse, ved at opstille ledelse og økonomi i et parallelt forhold. 

Markedet bliver med andre ord et sandhedssigende sted, hvor det er muligt for en 

regeringspraksis at teste og måle de beslutninger som besluttes. Dette knytter sig til en bestemt 

form for ledelsespraksis, det er denne ledelsespraksis som kan siges at være lateral. Den laterale 

ledelsespraksis måler sig op af den økonomiske viden, og derpå konstrueres forholdet mellem 

ledelse og økonomi/markedet i et parallelt forhold.  

 

Lateralitet giver blik for, hvordan Guldborgsund kommune som ledelsespraksis gennem 

samskabelse leder med henblik på markedet, økonomien og borgerne i lokalsamfundet. Dette 

betyder, at det bliver muligt at iagttage Guldborgsund kommunes konstruktion af samskabelse 

som en lateral videnskab.  

 

3.7 Niklas Luhmann og Gunther Teubner – Paradoks og afparadoksering  

For at definere paradokset vil jeg tage udgangspunkt i Niklas Luhmanns systemteori. For Luhmann 

er alle iagttagelser i sig selv paradoksale. Dette skyldes, at iagttagelser har mulighed for at skelne, 

men iagttagelsen har ikke mulighed for at iagttage sin egen skelnen (Luhmann, 1995: 80). For 

Luhmann er paradokset funderet på en forskel, denne forskel kan eksempelvis være 

samskabelse/New Public Management. Paradokset i sig selv beror på en umulighed. Dette er på 

grund af, at paradokset er selvreferentielt, med andre ord vil iagttagelsen prøve at iagttage sig 

selv. Ifølge Ole Thyssen vil paradokset herpå kun være muligt, idet det er umuligt (Thyssen, 1995: 

30). I denne henseende vil dette betyde, at der dannes et paradoks idet der gøres noget forkert i 

forhold til den ene side af samskabelse, hvis man på den anden side gør noget rigtigt i forhold til 

samskabelse. Paradokset eksemplificeres som to modstridende udsagn, hvor det ene ikke kan 

opfyldes, uden at det er på bekostning af det andet. 
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Dette betyder at paradokset ikke vil være et paradoks som er iboende i samskabelse, men det vil 

være et organisatorisk paradoks for Guldborgsund kommune. Dette vil jeg eksemplificere gennem 

følgende: Forestil dig at du holder parkeret foran en lysstander som viser rød. Den røde lampe har 

ikke besvær med at vise rød. Den grønne lampe vil heller ikke have besvær med at vise grøn. 

Kigger man på hele organisation, som i dette simple eksempel er lysstanderen, og den viser rød og 

grøn på samme tid, så har hver lampe ikke et problem, men organisationen, lysstanderen har et 

problem som tydeliggøres gennem et paradoks mellem rød og grøn lampe. Det samme gør sig 

gældende for Guldborgsund kommune og samskabelse. Samskabelse er i sig selv ikke paradoksal, 

men det kan forekomme som et organisatorisk paradoks for Guldborgsund kommune. Ifølge 

Luhmann bevirke paradokset til en situation af uafgørbarhed. For at kommunikationen kan 

fortsætte, er det nødvendigt at paradokset afparadokseres, usynliggøres eller forskydes til et 

mindre forstyrrende sted.   

For at løse paradoksets uafgørbarhed introducerer Luhmann afparadokseringsstrategier. Dette er 

strategier for, hvordan paradokset må forsøges at blive skubbet i baggrunden. Hvordan dette sker 

i Guldborgsund kommune er et empirisk spørgsmål, men det kan eksempelvis ske ved, at 

kommunikationen ændre karakter, og på denne måde skjuler kommunikationen paradokset. 

Paradokset vil ikke forsvinde, det ophører ikke. Ifølge Luhmann er paradokset, det som er med til 

at drive kommunikationen videre gennem afparadokseringsstrategier.  

 

I tråd med Luhmann og systemteorien forstår Teubner paradokser som en grundlæggende 

umulighed. I forhold til Luhmann mener Teubner, at man kan benytte paradokset produktivt. 

Ifølge Teubner er det muligt gennem re-entry at benytte paradokset produktivt. Et re-entry forstås 

på den måde, at forskellen opretholdes, medens distinktion genindtræder på den anden side af 

distinktionen. Dette betyder, at to forskellige og uforenelige krav bliver forbundet. I stedet for at 

forsøge at forskyde paradokset til et mindre forstyrrende sted, vil det være muligt at benytte 

paradokset strategisk og refleksivt, og heraf vil paradokst fungere produktivt (Teubner, G. 1993: 

51). Paradokset skal med andre ord trækkes i forgrunden. Det betyder, at paradokset og dets 

modsætninger kommunikeres på en og samme tid. Dette kalder Teubner for den hybride 

kommunikation, som er karakteriseret gennem dobbelt attribution, som er når to modsætninger i 

kommunikationen kommunikeres på samme tid: ”double attribution gives hybrids a synergistic 
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advantage in adaption to disturbances (…) (Teubner, G., 1993: 51). På denne måde har den 

hybride organisation en fordel i at tilvænne sig forstyrrelser. Hybriden bliver en form for 

organisation, som kan oscillere mellem begreb og modbegreb, det vil sige at der foregår en 

ocsillering mellem den markerede og umarkerede side af forskellen. Det er gennem denne 

dobbelte attribution at paradokset bliver nyttigt som afparadokseringsstrategi.  

 

3.8 Opsummering samt samlet overblik over specialet  

Nedenstående figur er en samlende figur for hele projektet. Denne figur har til hensigt at vise, 

hvordan specialet går fra problemformulering til konklusion gennem de opstillede 

undersøgelsesspørgsmål. Udover dette viser figuren hvordan hvert undersøgelsesspørgsmål 

ønskes besvaret, gennem hvilke teorier og hvilket iagttagelsespunkt som analysen vil tage 

udgangspunkt i.  
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4. Metode  
 

4.1 Empiriarkiv  

I dette afsnit vil jeg redegøre for min konstruktion af empiri, og jeg vi forklare hvordan empirien er 

relevant for specialets genstandsfelt. Et centralt omdrejningspunkt for empiriarkivet er de 

semistrukturerede interviews. Jeg har på forhånd færdiggjort en interviewguide. Denne 

interviewguide har til hensigt at skabe en retning for interviewet. Samtidigt har der været rum 

muglighed for uforudsete spørgsmål eller emner, som blev bragt på banen af interviewpersonen. 

Helt konkret er der tale om fire interviews. Det første er foretaget med Helle Bertram. Helle er 

specialkonsulent i Guldborgsund kommune i center for Borger og Branding. Helle har blandt andet 

fokus på udvikling af ny strategi for bosætning som en samskabende proces med involvering af 

lokale aktører. Udover Helle har jeg interviewet Kirsten Høegh-Andersen som er formand for 

foreningen Falsters Hjerte, Lise Damsbo Savic som er ansat i Business Lolland-Falster, og John 

Brædder som er borgmester i Guldborgsunds kommune.  

Interviewet med Helle Bertram og John Brædder vil blive benyttet til at iagttage, hvordan 

Guldborgsund kommune konstruerer og iagttager samskabelse. Disse interviews således bidrage 

til at konstruere den første analyse som er diskursanalysen. De to interviews med Lise Damsbo 

Savic og Kirsten Høegh-Andersen er foretaget med henblik på at se hvordan samskabelse skabes 

gennem forskellige cases.  

 

Jeg vil gøre brug af forskellige rapporter fra Guldborgsund kommune, dette kan eksempelvis være 

bosætningsstrategien og planstrategien mm. Der vil også inddrages rapporter fra blandt andre 

Kommunernes Landsforening. Disse rapporter vil dog ikke benyttes til at fremvise independente 

pointer, de vil blive benyttet som underbygning til resten af empirien. Udover disse rapporter vil 

bogen Samskabelse af velfærd af Anne Tortzen også indgå som empiri. Denne bog er primært 

indgået som empiri, for at favne samskabelseslitteraturen. Guldborgsund kommune har gennem 

januar afholdt fire borgermøder. Til disse fire borgermøder har kommunen bedt borgerne om at 

komme med indspark til den nye bosætningsstrategi.  
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4.2 Semistruktureret interview 

Grundlæggende er det semistrukturerede interview forholdsvis åbent i forbindelse med dets 

rammer. Dette betyder, at man som interviewer og interviewperson kan have en fokuseret 

samtalebaseret kommunikation. Det semistrukturerede interview vil være forudbestemt i 

forbindelse med mål, struktur og emne, og interviewguiden fungerer som en ramme eller form for 

tjekliste, for at sikre at man i løbet af interviewet indhenter de nødvendige og relevante 

informationer. I forbindelse med mine interviews i forhold til indsamling af empiri, har jeg på 

forhånd udarbejdet en interviewguide. Dette har jeg gjort, for at fastlægge de forskningsspørgsmål 

som har fungeret som styring for selve interviewet. Gennem de konkrete interviews med de 

forskellige interviewpersoner har jeg til tider afveget fra guiden. Dette skyldes at interaktionen 

med interviewpersonen, til tider kræver at man forfølger de fortællinger og historier, som 

interviewpersonen synes mest optaget af. Ofte viste det sig, at mine spørgsmål som var forberedt 

gennem guiden, blev besvaret gennem interviewpersonens fortællinger. På denne måde blev de 

præfabrikerede spørgsmål skubbet i baggrunden. Spørgsmålene som fremstod i interviewguiden, 

havde til hensigt at strukturere interviewet ind i en bestemt ramme. På denne måde er det 

semistrukturerede interview fleksibelt, da rækkefølgen på spørgsmålene ikke nødvendigvis skal 

holdes til punkt og prikke. Ifølge Brinkmann og Tanggaard kan inteviewguiden ”være mere eller 

mindre styrende for selve interviewet og mere elle mindre detaljeret og teoristyret” (…) 

(Brinkmann, S. og Tanggaard, L., 2015:38). Dette giver frihed til at gå i dybden i med specielle 

spørgsmål, som ikke på forhånd var defineret. Det er således gennem det semistrukturerede 

interview, muligt at nå vidt omkring det omtalte emne.  
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5. Analyse  
 

5.1 første analyse - Samskabelsesdiskursen   

Dette afsnit af analysen vil anskue, hvordan Guldborgsund kommune iagttager og konstruerer 

samskabelse. Dette afsnit vil bestå af alle begreber fra Laclau og Mouffes begrebsapparat, som jeg 

har redegjort for. Dette indbefatter dislokation, hegemoni, hegemoniske links, antagonisme, 

ækvivalens og nodal punkt. Det diskursive felt vil konstrueres gennem de begreber, som er 

redegjort for under analysestrategien. Dette betyder, at samskabelsesdiskursen konstrueres, og 

bliver mulig at iagttage gennem disse opstillede begreber.   

 På denne måde vil dette afsnit af analysen have til hensigt, at besvare første 

undersøgelsesspørgsmål: Hvorledes dannes samskabelse som diskurs i Guldborgsund kommune? 

 

I det kommende afsnit vil empirien i form af interviews og rapporter fra Guldborgsund kommune 

blive analyseret, for at iagttage hvordan samskabelsesdiskursen skabes fra det empiriske 

materiale. I denne analyse undersøges det hvordan, Guldborgsund kommune tilskriver mening til 

samskabelse. Konditionering af samskabelsesdiskursen vil blive iagttaget fra ”perspektivet om 

regelmæssighed i adskillelsen, og i den betydning anskues som et hele af forskellige positioner” 

(Laclau & Mouffe 2002: 53). Dette betyder, at diskursen vil træde frem, idet en række forskellige 

differentierede elementer vil danne deres mening i forbindelse med andre elementer.  

Den diskursive analyse vil indledes med, hvordan samskabelse kan iagttages som dislokation i 

Guldborgsund kommune. Jeg vil være forsigtig med at benævne samskabelse som en egentlig 

dislokation i Guldborgsund kommune, da det kan være enormt vanskeligt at iagttage. Jeg vil af 

denne årsag iagttage, hvordan samskabelse kan anskues som en dislokation i Guldborgsund 

kommunens ledelse og ledelsesrationale.    

 

5.1.1 Samskabelse som dislokation i Guldborgsund kommune 

Jeg vil i dette afsnit iagttage samskabelse som en dislokation på den traditionelle ledelse og styring 

i Guldborgsund kommune. Guldborgsund kommune har over de sidste årtier været styret gennem 

New Public Management. Jeg vil således gøre det anskueligt, hvordan samskabelse kan iagttages 

som en ledelsesforandring og dislokation i Guldborgsund kommune. Dette bliver synligt gennem 

interviewet med Helle Bertram, hvor hun udtaler at ”En af de helt centrale ting som peger ned i 
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vores maskinrum, det er en problematik, om hvordan vi tænker styring. Det er jo klart, når jeg 

tænker på det gennem samskabelse. Der er et clash mellem New Public Leadership, og den måde vi 

tænker samskabelse på” (Helle Bertram, interview 1: 12:40). Det er muligt at iagttage samskabelse 

som en dislokation på Guldborgsund kommunes hidtidige styring gennem New public 

Management. Dette betyder dog ikke, at New Public Management er udryddet i Guldborgsund 

kommune. Det kan iagttages at Guldborgsund kommune finder det nødvendigt at tænke, handle 

og lede på nye måder, for at løse de problemstillinger som de står over for. ”New Public 

Management er noget der har været i virksomheder og kommuner i rigtig lang tid (…) Nogle af de 

gamle ledelsesdyder fra NPM er blevet skubbet ud på sidelinjen, fordi man blev klar over i mange 

offentlige institutioner, at man blev nødt til at tænke mere ud af boksen i forhold til at finde nye 

metoder, for det andet (New Public Management) havde måske spillet den rolle det kunne spille” 

(John brædder, interview: 10:52). John Brædders udtalelser giver et indtryk af, at de måder som 

Guldborgsund kommune søger løsninger på, kræver at der tænkes ’ud af boksen’. Der stilles på 

denne måde spørgsmålstegn ved Guldborgsunds hidtidige måder at løse problemer på, og at New 

public Management er udfordret. Samskabelse som dislokation er på denne måde begivenheden, 

som er med til at underminere den sociale selvfølgelighed, New Public Management, i 

Guldborgsund kommune. Samskabelse danner muligheder og åbner op for nye artikulationer og 

nye relationer. Idet samskabelse konstrueres som antagonisme til New Public Management, og 

udfordrer dennes meningstilskrivelse, kan denne begivenhed karakteriseres som en rystelse af det 

strukturelle fundament i Guldborgsund kommune. New Public Management som før var anset 

som værende selvfølgeligt, er blevet udfordret af samskabelse. Samskabelse er på denne måde 

blevet konstrueret som et nodal punkt i samskabelsesdiskursen i Guldborgsund kommune, hvilket 

jeg vil behandle i følgende afsnit.  

 

5.1.2 Samskabelse som nodal punkt  

I Guldborgsund kommune har de været optaget af, at gentænke og skabe en ny måde at agere 

som kommune. Helt centralt omhandler det, hvordan den kommunale velfærd og udvikling skal og 

kan forstås. Dette kommer på baggrund af, at Guldborgsund kommune erkender, at den måde 

som kommunen drives på, ikke formår at løse de problemstillinger, som er udfordrende. Dette 

indeholder ifølge kommunen selv, problematikker såsom at ledere og medarbejdere oplever en 
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afstand mellem det, som man leverer og det som borgerne efterspørger. Borgerne oplever at 

kommunen udgøres af sin egen verden og logik, og af den årsag er svær at komme i dialog med, og 

at den demografiske udvikling i Guldborgsund kommune bevirker, at ressourcerne ikke længere 

holder trit (Guldborgsund kommune, 2016: 3).  

På ovenstående baggrund er det muligt at iagttage, at der over de sidste par år i Guldborgsund 

kommune er sket et skift i deres ledelsespraksis. Guldborgsund kommune har i 2017 publiceret 

rapporten På Forkant, som har haft til formål, at fremhæve hvordan kommunen kan arbejde med 

at styrke udvikling i området. Guldborgsund kommune arbejder på denne måde med nye tiltag i 

forhold til, når økonomien og kommunens sammenhængskraft ikke slår til. Guldborgsund 

kommunes eget svar er ”vi peger på samskabelse som en mulighed for at rette opmærksomheden 

mod en mere effektiv ressourcemobilisering, som kan give bedre velfærdsløsninger, og som kan 

medvirke til at løse nogle af de større samfundsproblemer, som vi ikke kan løse alene” 

(Guldborgsund kommune, 2016: 2). Guldborgsund kommune ændrer tydeligt strategi i forbindelse 

med kommunens problemstillinger. Det er ikke længere muligt for kommunen at skabe løsninger 

for velfærden kun ved at arbejde med effektiviseringer og besparelser. Det handler med andre ord 

om, at skabe nye relationer og fællesskaber for på den måde at kunne forløse noget af det 

potentiale som frivillige organisationer, borgerne og lokalsamfundet indeholder.  

Ifølge John Brædder kan man ikke længere regne med som kommune at blive hjulpet og reddet. 

”Der kommer ikke nogle og redder os, vi er nødt til at gøre en masse ting selv, og det synes jeg at 

samskabelse og det Guldborgsundske mindset har været med til” (John Brædder, Interview: 

08:52). Guldborgsund kommune finder sig nødsaget til at finde løsningerne selv, og her spiller 

samskabelse en afgørende rolle. Dette inkluderer, at Guldborsund kommune vil ”tættere på 

borgerne” og at ”alle borgerne er en vigtig ressource, der har et medansvar og en rolle at spille” 

(Guldborgsund kommune, 2016: 3). Samskabelse bliver på denne måde, skabt som svar på de 

velfærdsproblemer som Guldborgsund kommune står over for.  

Samskabelse er med til at ændre den måde, hvorpå Guldborgsund kommune konstruerer sig selv. 

Samskabelse er et skabende fænomen, som ændrer kommunens karakter. Guldborgsund 

kommune skal være en medspiller på lige fod med andre aktører. Dette bevirker at kommunen 

skal kunne træde et skridt tilbage, for at borgerne kan bidrage til velfærden. Guldborgsund 
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kommune, borgerne og de forskellige organisationer gennem skabelse af samskabelse bliver 

produceret på ny. Dette betyder at samskabelse konstant bliver produceret på forskellige måder, 

men det er i sandhed også med til at producere aktørerne på vidt forskellige måder. Samskabelse 

kan af ovenstående årsager iagttages som værende et nodal punkt i Guldborgsund kommune. 

Vigtigheden af samskabelse understreges gang på gang af Guldborgsund kommune, med henblik 

på at løse de problemstillinger som synes aktuelle.  

5.1.3 Ækvivalens  

Som tidligere skrevet antages samskabelse at udgøre nodal punktet. Selvom samskabelse synes at 

kunne være mange ting, forsøger Guldborgsund kommune at tilskrive samskabelse mening på en 

bestemt måde. Jeg vil af denne grund nedenfor vise Guldborgsund kommunes ækvivalenskæde i 

forbindelse med samskabelse. Idet jeg læser Guldborgsund kommunes materialer vedrørende 

samskabelse, og tager interviewet med John Brædder og Helle Bertram i betragtning, synes 

samskabelses ækvivalenskæde at bestå af følgende: Tværgående løsninger, borgeren som 

potentiale, aktivt ejerskab, borgerinvolvering, tillid, dialog, individualisering, partnerskaber med 

forskellige aktører og produktion af velfærd. Ækvivalenskæden kan ses afbilledet herunder.   

 

På ovenstående figur vises ækvivalenskæden med nodal punktet samskabelse. Figuren 

anskueliggør, hvordan forskellige elementer tilskriver mening til samskabelse på en bestemt måde. 
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De forskellige elementer indgår i ækvivalenskæden for at konstruere mening om samskabelse i 

Guldborgsund kommune. På denne måde konstrueres samskabelse gennem ovenstående 

elementer, men disse elementer kan relateres forskelligt til hinanden. Dette betyder, at 

samskabelse aldrig vil udtrykke sig på én totalitær facon. Samskabelse vil konstrueres på ny, alt 

efter hvilken kontekst og situation som samskabelse skabes i.  

 

Det bliver tydeligt, at Guldborgsund kommune iagttager samskabelse som en ny form for 

produktion af velfærd. Helle Bertram argumenterer at ”formålet med samskabelse er, at vi med 

samskabelse kan finde andre velfærdsløsninger, end vi ville kunne gøre alene” (Helle Bertram, 

interview 2: 04:22). Udover at samskabelse har til formål at være en løsning på 

velfærdsproblemer, er det muligt, at iagttage hvordan samskabelse bliver gjort til et anliggende 

for alle i lokalsamfundet: ”Løsningerne bliver bedre og ejerskabet bliver bredt ud. Det betyder 

alverden for at få skabt nogle gode løsninger” (Helle Bertram, interview 2: 04:40). Dette betyder 

blandt andet, at Guldborgsund kommunes forskellige problematikker bliver noget som alle i 

lokalsamfundet, kan være med til at løse ved at tage et aktivt ejerskab. For John Brædder handler 

det om at få borgerne til at føle sig som en del af kommunen, altså at brede kommunens grænser 

ud i hele lokalsamfundet. På denne måde kan man sikre, at borgerne iagttager sig selv som nogle 

der tager aktivt ejerskab. ”Hele formålet med det her er også at få borgerne til at sige vores 

kommune i stedet for dem oppe på kommunen” (John Brædder, interview: 11:55). Guldborgsund 

kommune står således ikke længere i et forhold til borgerne, som hedder os og dem. 

Guldborgsund kommunes problematikker er fælles udfordringer for hele lokalsamfundet.  

Guldborgsund kommune iagttager borgerne som en ressource. På denne måde er det vigtigt for 

Guldborgsund kommune, at komme tættere på borgerne for at skabe fællesskab og for at 

inddrage dem i forskellige beslutningsprocesser, da borgerne kan bidrage til velfærdsydelserne i 

kommunen. Blandt andet tydeliggøres det i rapporten, På vej mod et stærkt Fællesskab, i 

Guldborgsund kommune ”at alle borgerne er en vigtig ressource, der har et medansvar og en rolle 

at spille i vores kommune” (Guldborgsund kommune, 2016: 3). Dette kræver blandt andet, at 

Guldborgsund kommune har en stærk dialog med borgerne, de frivillige foreninger og 

virksomhederne i lokalområdet.  
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Det er muligt at iagttage, at samskabelse ikke kun er interessant for Guldborgsund kommune 

grundet nye udviklingsmuligheder. Samskabelse kan ifølge Guldborgsund kommune, være med til 

at ændre den måde man taler og skaber mening om ressourceknaphed og økonomi. Ifølge 

Guldborgsund kommune er ”dette fordi samskabelse som diskurs udfordrer forståelsen ”færre 

ressourcer til fordeling i en befolkning af stadigt mere ressourcekrævende borgere” som 

grundlæggende præmis for at tale udvikling i de danske kommuner” (Gulborgsund kommune 

2016: 6). På denne måde ligger der en iboende antagelse om, at samskabelse gennem skabelse af 

nye relationer i lokalsamfundet, kan aktualisere nogle af de potentialer og ressourcer som 

borgerne, de frivillige foreninger og virksomhederne har. Derved kan Guldborgsund kommune 

gennem samskabelse producere ”ny og bedre velfærd med større effekt for den enkelte og 

samfundet” (Gulborgsund kommune 2016: 6). Guldborgsund kommune iagttager således 

lokalsamfundet som et rum for uforløste potentialer og ressourcer, som kan være berigende for 

velfærden. 

5.1.4 Hegemoni  

Som jeg tidligere har skrevet i det redegørende afsnit, er hegemoni først ”nået eller succesfuldt” 

ved glemsel. I dette tilfælde vedrørende samskabelse som et hegemonisk projekt, vil det betyde, 

at samskabelse skulle være ”glemt” i organisationens ledelse, og fungere som en selvfølge. New 

Public Management og samskabelse fungerer stadig i høj grad i Guldborgsund kommune. Jeg vil 

alligevel betegne både samskabelse og New public Mangagement som to hegemoniske diskurser i 

Guldborgsund kommune. Dette skyldes til dels, at de to diskurser indgår i forbindelse med to 

forskellige rationaler. Samskabelse finder sted i bestemte situationer og rum, hvor der er brug for 

åbenhed, dialog og nye måder at gribe forskellige problematikker an. Hvorimod New Public 

Management sikrer en stringent og sikker måde at handle på, dette kunne eksempelvis være i 

jobcenteret, hvor der er nogle paragraffer mm. som skal følges.  

Samskabelse synes at være en selvfølge i Guldborgsund kommune. Dette betyder blandt andet, at 

samskabelse som hegemoni opnås idet forskellige elementer bringes sammen på en ny måde. 

Guldborgsund kommune har konstrueret samskabelse på en måde så de forskellige elementer 

som dialog, borgeren som ressource osv. fremstår stabile og selvfølgelige. Idet nye projekter 

sættes i gang, såsom en ny bosætningsstrategi, gøres det ved at borgerne inviteres ind til 

borgermøder, og på denne måde skabes der dialog og Guldborgsund kommune kan gøre brug af 



Skabelse af Samskabelse – En undersøgelse af skabelsen af samskabelse i Guldborgsund kommune 
Kandidatafhandling af Nikolai Andre Lundstrøm, Maj 2020 
Copenhagen Business School – Cand. Soc. Politisk Kommunikation og Ledelse 
 

37 

lokalsamfundets ressourcer og ideer. Heraf opstår samskabelse som en selvfølge i Guldborgsund 

kommune.   

 

Samskabelse som hegemonisk projekt i Guldborgsund kommune, giver på denne måde blik for, 

hvordan der er politik på spil i forbindelse med at skabe velfærd for borgerne.  

Dette kan skabe et blik for, hvordan der er politik på spil. Hvordan der kæmpes om, at kæde 

forskellige elementer sammen og fjerne andre elementer fra hinanden. Hegemoni-analysen er 

med til at vise, hvordan samskabelse er blevet skabt som en hegemonisk diskurs i Guldborgsund 

kommune. Det kan give blik for hvordan der skabes mening omkring samskabelse.  

 

5.1.5 Hegemoniske links  

Guldborgsund kommune skaber links til frivillige organisationer, virksomheder og borgerne. Det er 

muligt at iagttage, at samskabelse er med til at udbrede kommunens udfordringer og på denne 

måde gøre det til at anliggende for alle. Dette kommer til udtryk, idet Helle Bertram udtaler ”at 

skabe ejerskab af en fælles udfordring. Bosætning er en fælles udfordring for os alle. Vi vil have liv i 

byerne og spændende uddannelser til vores unge mennesker. Det er en fælles udfordring. Så her 

har vi inviteret borgeren med om bord i forhold til også at løse (kommunens problematikker) (…)” 

(Helle Bertram, interview 1: 40:15) 

 

Det er lykkedes Guldborgsund kommune, at udvide deres grænser gennem samskabelse, ved at 

knytte nodal punktet samskabelse til forskellige aktører i form af frivillige foreninger, 

virksomheder og borgere. Guldborgsund kommune er begyndt at bruge en ny strategi, som på 

denne måde er med til at skabe en ny åbning for deltagelse i deres forskellige projekter. John 

Brædder forklarer at ”hele formålet med det her (samskabelse) er også, at få borgerne til at sige 

vores kommune i stedet for dem oppe på kommunen. Det kan du kun gøre, via nogle projekter hvor 

du laver samskabelse på borgernes præmisser” (John Brædder, interview: 11:55). Guldborgsund 

kommune er blandt andet begyndt, at benytte samskabelse som løsning på en række forskellige 

velfærdsproblemer, hvor Guldborgsund kommune iagttager de forskellige aktører som potentielle 

bidragsydere til velfærdsmæssige problematikker. Samskabelse som nodal punkt har gennem 

skabelse af hegemoniske links til andre aktører, gjort at diskursen rummer nye og forskellige 
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aktørers interesser og synspunkter. Guldborgsund kommune udvider på denne måde feltet for 

samskabelse og deres forskellige problematikker. De skaber en kollektiv identitet, som henvender 

sig til et større publikum. Guldborgsund kommune skriver at ”Samskabelse skal ses som en vej til 

at bringe lokalsamfundet og kommunen tættere sammen, når det handler om den nære velfærd. 

Den velfærd, der i høj grad er med til at påvirke den enkelte borgers liv og hverdag” (Guldborgsund 

kommune, 2016: 5). Guldborgsund kommune skaber dermed en hegemonisk forbindelse gennem 

mobiliseringsprocesser og identitetsopbyggelse, som tiltrækker forskellige aktører. Resultatet af 

dette er, at forskellige aktører som ikke nødvendigvis tidligere havde forbindelse til hinanden, er 

blevet bundet sammen i et hegemonisk projekt gennem samskabelse. Guldborgsund kommunes 

grænsedragning gælder ikke længere kun Guldborgsund kommune som organisation, men 

grænsen er nu udvidet gennem samskabelsesdiskursen til også at inddrage borgere, frivillige 

foreninger og organisationer omkring samme formål – som eksempelvis at skabe bedre rammer 

for bosætning i Guldborgsund kommune. 

 

5.1.6. Antagonisme  

I dette speciales iagttagelser af Guldborgsund kommunes konstruktion og iagttagelse af 

samskabelse, er det muligt at iagttage, hvordan det politiske rum eller ledelsesprincipperne 

struktureres i form af antagonistiske relationer. I samskabelsesdiskursen kan der iagttages en 

ækvivalenskæde, hvorigennem konstruktionen af samskabelse kan anskues som negation af den 

måde, som Guldborgsund kommune konstruerer New Public Management.  

 

Dette afsnit vil analysere, hvordan empirien kan være med til at afsløre forskellige 

ledelsesdiskurser i Guldborgsund kommune. Guldborgsund kommune har ikke en bestemt form og 

bestemt definition af samskabelse, dette er med til at bevirke, at Guldborgsund kommune 

artikulerer og konstruerer samskabelse gennem dets negativitet, med andre ord konstrueres 

samskabelse gennem det som det ikke er. Dette betyder, at Guldborgsund kommune har 

artikuleret en række beslutninger, som bevirker at kommunen går fra New Public Management og 

mod samskabelse (Guldborgsund kommune, 2016: 4). John brædder beskriver denne bevægelse, 

og beskriver forholdet mellem New Public Management og samskabelse på følgende måde: 

”Førhen var der en mere progressiv måde at drive politik på. Det os der bestemmer og beslutter, og 
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så må i gå i den retning eller vælge nogle andre. Hvor man nu politisk sætter sig ned og siger, vi er 

også selv borgere i den her kommune, og hvordan ville vi have det hvis vi sad på den anden side” 

(John Brædder, interview: 11:33). New Public management vil i denne henseende, defineres ved 

at kommunen kan iagttages som værende en effektiv service leverandør. Markedet fungerer som 

intern styringsprincip, og det højeste mål er en effektiv økonomisk styring. Politikerens rolle er at 

opstille mål og at sætte retningen, som kommunen skal bevæge sig i. Herefter har den offentlige 

administration til opgave at følge politikernes retningsangivelse. Dette skal blandt andet sikres 

gennem kontrol og forskellige målinger i performance og output. New Public Management er med 

til at konstruere borgerne som forbrugere af velfærdssystemets ydelser. Helle Bertram forklarer 

forholdet mellem New Public Management og samskabelse som et parallelt forhold. ”Der er nogle 

tankegange og paradigmer som kører parallelt. På nogle områder i kommunen er vi stadig i et 

forvaltningsparadigme. Tankegange og mindsettet er, at vi har nogle serviceydelser som dem der 

ifølge lovgivningen er berettiget til det kan ansøge og få visitation. Så har kommunen rolle som 

myndighed, hvor vi kan gribe ind, også i nogle tilfælde mod folks vilje, det kan være på 

børneområdet. Så er der et nyt paradigme, som er samskabelse og dialog. Hvor man hverken er 

myndighed eller serviceorganisation, men hvor man er en medspiller og hvor man hele tiden skal 

definere sin rolle, for det er vigtigt for samskabelse” (Helle Bertram Interview 1: 26:35) 

 

Ækvivalenskæden er med til at forme, hvordan vi kan forstå de forskellige elementer. Tidligere har 

ækvivalenskæden i forbindelse med New Public Management som diskurs skabt en bestemt form 

for ledelsesrationale, idet hvert element skaber forskellige meningstilskrivelser. Det er muligt at 

iagttage at nodal punktet får ny betydning af en anden ækvivalenskæde gennem samskabelse, og 

på denne måde skabes ledelsen radikalt anderledes gennem nogle andre elementer. Dette kan 

blandt andet tydeliggøres, at man på nuværende tidspunkt i ledelsen fremmer dialog frem for 

monolog.  

  

New public Management skaber Guldborgsund kommune som centrum, for alle de forskellige 

aktører som findes i kommunens landsskab. Guldborgsund kommune er således stedet hvor alle 

de forskellige aktører henvender sig. Til forskel for dette konstruerer Guldborgsund kommune 

samskabelse som en del af et cirkulært felt, hvor kommunen optræder på lige fod med resten af 
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aktørerne. Dette betyder, at samskabelsesdiskursen er med til at skabe Guldborgsund kommunen 

som et netværk af relationer, frem for et centralt sted hvor aktørerne kan henvende sig.   

 

På denne måde tilskrives samskabelse og New Public Mangagement konstitutivt forskellige 

elementer. Disse forskellige elementer, værdier og standpunkter vil ligeledes være truende over 

for den andens eksistens. Konstitutive forskelle skal i denne henseende forstås på den måde, at 

samskabelse konstrueres gennem de forskelle som det drager til New Public management. 

Samskabelse og New Public Management skabes ikke uafhængigt af hinanden. Dette skyldes, at 

der findes en identitetsskabende nødvendighed i konstruktionen af den konstitutive ydreside. 

New Public Management konstrueres, i dette tilfælde, som den konstituerende forskel i 

forbindelse med Guldborgsund kommunes konstruktion af samskabelse. Dette gælder også de 

andre elementer og værdier som findes i diskursen. Disse elementer og værdier kan forstås som 

antagonistiske, som defineres gennem deres forskelle (Laclau, E., Mouffe, C. 2002: 53)   

 

5.1.7 Delkonklusion på Samskabelsesdiskursen  

Denne analyse viser, hvordan jeg har bevæget mig gennem første trin i analysen. På baggrund af 

ovenstående og som svar på første undersøgelsesspørgsmål: Hvorledes dannes samskabelse som 

diskurs i Guldborgsund kommune? Kan det konkluderes, at samskabelse kan antages som 

værende en diskurs i Guldborgsund kommune. Denne diskurs er med til at tilskrive mening til 

ledelse i Guldborgsund kommune på en ny måde. Samskabelse som dislokation er en begivenhed 

som underminerer det sociales selvfølgelighed i Guldborgsund kommune, det er med til at åbne 

for artikulationer af nye relationer.  

Udover dette er det blevet vist, hvordan Samskabelse er med til at producere en større 

grænsedragning for kommunen. Guldborgsund kommune er ikke længere kun sig selv, om de 

problematikker som de står over for. Guldborgsund kommune har formået at få inddraget 

borgere, frivillige organisationer og virksomheder i et fælles projekt om at gøre Guldborgsund 

kommune til et attraktivt sted at leve, bo og føre virksomhed. 

Samskabelse som hegemonisk proces i Guldborgsund kommune bliver skabt gennem en proces af 

mobilisering eller via udviklingen og artikuleringen af en fælles identitet. Hegemoni om 

samskabelse har gjort det muligt for Guldborgsund kommune at gøre kommunens problematikker 
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til lokalsamfundets problematikker. John Brædder formulerer dette på følgende måde: ”Det at 

skabe arbejdspladser er alles opgave, det er det vigtigste for at vi kan få løst de problematikker 

som vi har (John Brædder, interview: 04:28). Nodal punktet samskabelse er blevet til et 

omdrejningspunkt for mange forskellige interessenter, disse interessenter vil ikke nødvendigvis 

have haft en relation uden samskabelse. Det hegemoniske projekt er på denne måde lykkedes 

gennem en forøgelse af Guldborgsund kommunes grænser, og kommunens problemtikker er et 

anliggende for alle. 

Guldborgsund kommune skaber samskabelse som en konstruktion, der har til formål at sikre 

bedre velfærdsløsninger gennem partnerskaber mellem kommune, borgere og frivillige 

foreninger. Samskabelse bliver iagttaget som et kollektivt projekt, som rækker ud over 

Guldborgsund kommune og inddrager forskellige grupperinger i lokalsamfundet.  

 

På ovenstående figur kan det iagttages hvordan samskabelse skabes gennem dets konstitutive 

ydre. I dette tilfælde konstrueres New Public Management som den konstitutive ydreside til 

samskabelse. Dette er relevant af den årsag, at samskabelse ikke kan iagttages som noget der 

konstrueres på egen hånd og af sig selv ved egen kraft. Samskabelsesdiskursen i Guldborgsund 

kommune skabes og konstrueres altid efter, hvad det ikke er. Samskabelse er dialog og ikke 

monolog, samskabelse er individualisering og ikke standardisering, samskabelse er tillid og ikke 

kontrol og samskabelse skaber borgerne som en ressource og et potentiale og ikke som en ny 

kunde i butikken som påkalder en bestemt ydelse.     
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5.2 Anden analyse – At samskabe samskabelse  

Denne analyse søger, at give svar på andet undersøgelsesspørgsmål som lyder: Hvilke forskellige 

måder konstrueres samskabelse på? For at besvare dette undersøgelsesspørgsmål, vil denne 

analyse have sit udgangspunkt i de forskellige begreber fra Foucault, som er redegjort for i 

analysestrategien. Essensen med dette afsnit er således, at analysere hvordan samskabelse 

konstrueres på forskellige måder, men også hvordan samskabelse er med til at strukturere og 

dermed skabe subjekter. Dette kan være med henblik på borgerne, frivillige organisationer, 

medarbejderne i Guldborgsund kommune og Guldborgsund kommune som organisation. Helt 

konkret vil dette munde ud i en analyse, som handler om at iagttage hvorledes samskabelse 

skabes og udøves, og hvilke konsekvenser det har for de aktører som inddrages. Den 

guvernementale ledelse er en produktiv form for magt, som har til hensigt at installere teknologier 

såsom samskabelse, som har til hensigt at lede borgernes selvledelse. 

 

Det som problematiseres og gøres til genstand i denne analyse, skal ikke iagttages som værende 

uafhængig i forhold til den foregående analyse omhandlende samskabelsesdiskursen. Af denne 

grund vil diskursanalysen, og denne analyse blive knyttet sammen, da samskabelsesdiskursen som 

blev fremanalyseret i foregående analyse, kan iagttages som den måde Guldborgsund kommune 

internt konstruerer samskabelse. Diskursanalysen har fremvist præmisserne for samskabelse i 

Guldborgsund kommune, og denne analyse vil fremanalysere, hvordan samskabelse konstrueres.  

 

Til denne analyse vil jeg konditionere nogle forskellige begreber, der er redegjort for disse under 

analysestrategien. Jeg vil kort nævne hvordan de gør sig gældende i denne analyse. Det som i ser 

træde frem i analysen er følgende begreber: Conduct of conduct, teknologi og teknik, disciplin, 

subjektivering, interpellation og lateralitet. Jeg bringer disse begreber i anvendelse, for at kunne 

iagttage hvorledes Guldborgsund kommune konstruerer samskabelse. I hvert afsnit arbejder jeg 

med et eller flere begreber, for at kunne analysere frem hvordan samskabelse synes konstrueret. 

 

5.2.1 Den skalérbare samskabelse 

For at åbne analysen for hvilke måder som samskabelse skabes på, vil jeg i dette afsnit tage 

udgangspunkt i fire forskellige borgermøder, som Guldborgsund kommune har afholdt i løbet af 
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januar og februar måned. Borgermøderne har haft fokus på, at kommunen skal udvikle en ny 

bosætningsstrategi. Ifølge Guldborgsund kommune skal disse borgermøder og processen herom 

være samskabende. De fire borgermøder har forskellige temaer. Disse temaer består af det lokale 

fællesskab, det rige hverdagsliv, karriere og uddannelse samt det at flytte tilbage til Guldborgsund 

igen. Det sidste møde om at flytte tilbage til Guldborgsund, henvendte sig primært til unge 

mennesker bosiddende i de store uddannelsesbyer, og handlede om hvordan man kan sikre, at 

unge mennesker flytter ”hjem” igen efter endt uddannelse. 

 

Møderne forløb således at Guldborgsund kommune afholdte nogle præsentationer omhandlende 

tallene for til- og fraflytning i forbindelse med bosætning, kommunens tidligere strategier og 

hvordan de ser på fremtiden. Dernæst havde de forskellige frivillige foreninger som var med til 

mødet, muligheden for at sige noget om hvordan de bidrager positivt til Guldborgsund kommune. 

Herefter uddelte Guldborgsund kommune to spørgsmål til de fremmødte, som de skulle diskutere 

og komme med svar på. Det første spørgsmål kunne eksempelvis lyde således: Hvem ønsker vi 

(særligt) at tage imod? Efterfølgende spørgsmål kunne lyde: Hvad kan du/selv gøre for at tiltrække 

og tage imod nye borgere i kommunen?  

  

Borgermøderne blev afholdt i et forholdsvist struktureret format. Det vil sige, at kommunen åbner 

op for en meget styret form for samskabelse. Formatet, arenaen eller rummet for samskabelse 

bliver af denne årsag meget snævert. Guldborgsund kommune har på forhånd udvalgt og bestemt 

den arena, hvorpå skabelsen af samskabelse kan udføres. Heraf kommer borgermøderne til at 

ligne New Public Management. Dog forefindes også elementer på samskabelse i borgermøderne. 

Dette i form af at borgeren iagttages som en ressource, som kan være med til at bidarge til 

kommunens fremtidige bosætningsstrategi med ideer og konstruktive diskussioner.  

 

Det er muligt at iagttage, at samskabelse bliver skabt som en proces, hvor der kan være tale om 

forskellige grader af samskabelse i Guldborgsund kommune. Med andre ord, er det muligt for 

Guldborgsund kommune at sætte en given samskabelsesproces eller case ind på en skala. Skalaen 

er en skala over hvor ”meget” samskabelse som skabes i den givne situation. ”Hver 

velfærdsudfordring kan man placere på denne skala. For hver gang du har en udfordring som 
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kaster samskabelses lys på, der går du ind og taler om roller og placerer det på skalaen. Målet er 

ikke at placere noget et bestemt sted, målet er at give hvert projekt den rigtige placering” (Helle 

Bertram, interview 1: 36:33). Dette er blevet behandlet i meget ringe form i den eksisterende 

litteratur om samskabelse. Blandt andet skriver Anne Tortzen om forskellige niveauer og grader af 

samskabelse. (Tortzen, A,. 2019: 37). Hun tager udgangspunkt i, hvordan samskabelse kan 

inddeles i forskellige niveauer, efter hvordan samarbejdet fungerer mellem offentlig organisation 

og borger. Dette er ikke pointen i dette afsnit, pointen må vedblive, at samskabelse i sig selv kan 

skabes i forskellige grader, på denne måde kan der være tale om samskabelse som procentpoint.    

Samskabelse kan anskues som procentpoint, hvor samskabelse kan bestå af 10%, 20% osv. På 

denne måde er samskabelse et fænomen som kan differere. Ifølge Helle Bertram vil 

borgermøderne indeholde en meget ringe grad af samskabelse, selv siger hun ”Det er meget tæt 

på 0%. Det vi kan gøre med samskabelse er, at spørge ind til hvad det er der kan gøre anderledes. 

Det har vi gjort i bosætningsstrategien. Der har vi pushet det, ved at have de her dialogmøder. Det 

er inddragelse af borgeren fra starten af” (Helle Bertram, Interview 1: 38:30).  

Dette betyder, at samskabelse konstrueres som samskabelse, selvom at samskabelsen kun 

indeholder meget få elementer fra samskabelsesdiskursen. Dette er borgermøderne et eksempel 

på.  

 

Det bliver tydeligt gennem denne analyse, hvordan samskabelse skabes ud fra den konkrete 

situation og case. I dette afsnit er det kommet frem, hvordan samskabelse gennem 

borgermøderne bliver skabt som en form for skalering, så det både indeholder elementer fra New 

Public Management, som standardisering og kontrol, men også fra samskabelsesdiskursen med 

elementerne som borgerinvolvering, borgeren som ressource og dialog. På denne måde beriger 

dette afsnit til undersøgelsesspørgsmål to, ved at svare på at samskabelse skabes og formes som 

skalering af Guldborgsund kommune. Jeg har kaldt dette afsnit den skalérbare samskabelse, da 

det er muligt, at iagttage hvordan samskabelse konstrueres forskelligt, afhængigt af hvor meget 

samskabelse som er i den givne situation. Dette betyder at samskabelse er en kontingent skabelse.    

 



Skabelse af Samskabelse – En undersøgelse af skabelsen af samskabelse i Guldborgsund kommune 
Kandidatafhandling af Nikolai Andre Lundstrøm, Maj 2020 
Copenhagen Business School – Cand. Soc. Politisk Kommunikation og Ledelse 
 

45 

5.2.2 Den rådgivende samskabelse   

Dette afsnit vil tage udgangspunkt i en case i form af oprettelsen af nogle cykel og vandrestier på 

Nordøstfalster. Denne case vil iagttage den frivillige forening Falsters Hjertes samarbejde med 

Guldborgsund kommune. Den primære empiri til denne analysedel kommer fra interviewet med 

Kirsten Høegh-Andersen som er formand i Falsters Hjerte. Falsters Hjerte var blandt andet også 

repræsenteret som medarrangør på det første borgermøde, som omhandlede det lokale 

fællesskab. Til mødet fremlagde Kirsten Høegh-Andersen, hvordan de som frivillig organisation 

bidrager til det lokale fællesskab i Guldborgsund. Dette har de en række forskellige løsninger og 

strategier for heriblandt oprettelsen af forskellige stiprojekter.  

 

I forbindelse med oprettelsen af forskellige stiprojekter har det været Falsters Hjerte, som har 

taget teten. Dette betyder, at Guldborgsund kommune ikke har haft stiprojekterne som en opgave 

for kommunen. Det er i dette tilfælde Falsters Hjerte som tager initiativet for at skabe 

samskabelse med kommunen. Som i casen med samskabelse som formes i den skalérbare form, 

var det tale om en top down samskabelse. I dette tilfælde er der tale om det modsatte. 

Samskabelse bliver skabt bottom up. Ifølge Kirsten Høegh-Andersen er der to måder hvorpå 

samskabelse kan praktiseres, ”der er to muligheder, når man laver landdistrikt udvikling. At 

kommunen går hen top down, hvor de udvikler nogle områder. Man kan også vælge den approach, 

som Guldborgsund har valgt, med at stikke en finger i jorden og se efter hvem som melder sig på 

banen, hvem har lyst til at definere sig som et område (…) som er med til at skabe diversitet og 

ejerskab” (Kirsten Høegh-Andersen, interview: 24:38). Det er de lokale aktører som tager aktivt 

ejerskab, skaber tværgående løsninger og indleder partnerskaber med forskellige aktører, og der 

bliver skabt individuelle løsninger i forhold til de forskellige stier. Falsters Hjerte har blandt andet 

været i kontakt med kommunen, lokale landbrugsejere og skovfogeder. Kirsten Høegh-Andersen 

siger at ”vi har lavet en del stiprojekter. Hvis man som kommune kommer ud til lodsejer og siger, at 

vi godt kunne tænke os at lave en sti, det ville ikke kunne lade sig gøre. Men når vi kommer ud, ved 

vi hvem vi skal snakke med. Det er noget vi selv gør, men kommunen stiller rådgivning og hjælp til 

rådighed. Det er os som er styrende på projektet (Falsters Hjerte)” (Kirsten Høegh-Andersen, 

interview: 14:59-17:00).  
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Idet samskabelse får lov til at vokse fra bunden, og det er de lokale aktører, som er styrende for 

samskabelse, er det med til at skabe samskabelsen i en anden form. Lokalsamfundets ildsjæle 

opnår på denne måde en følelse af ejerskab, diversitet og åbenhed i forhold til løsningerne på 

velfærdsproblematikker eller i dette tilfælde landdistriktspolitik. Falsters Hjerte som lokal forening 

kunne iagttage et behov og tog initiativ og aktivt ejerskab. Dette krævede understøttelse fra 

Guldborgsund kommune. Samskabelse er i denne proces med til at skabe Guldborgsund kommune 

som en rådgivende instans og som en facilitator for understøttelse. ” Så er der et nyt paradigme, 

som er samskabelse og dialog. Hvor man hverken er myndighed eller serviceorganisation, men 

hvor man er en medspiller, og hvor man hele tiden skal definere sin rolle, for det er vigtigt for 

samskabelse. Man skal være skarp, på hvilken rolle man har. I samskabelse kan du som kommune 

nogle gange have en meget lille andel, eksempelvis Falsters Hjerte. På et tidspunkt har Falsters 

Hjerte haft brug for at få afklaret noget, og her kan vi være behjælpelige, hvis de har en god ide. 

Det gælder om, at bakke op omkring det de gerne vil inden for mulighedernes grænser” (Helle 

Bertram, Interview 1: 27:54)  

 

Et centralt spørgsmål ud fra dette afsnit er således, om borgere og lokalsamfundet får en rolle, 

hvor de skal producere offentlige services eller implementere politiske beslutninger, som er 

udviklet af Guldborgsund kommune, som var tilfældet ved borgermøderne. Eller om borgerne 

opnår en mulighed for at præge beslutningerne, velfærdsløsningerne, landdistrikts politikken 

enten i form af en strategisk retning eller konkret i udformningen af ideen, projektet og løsningen 

som er tilfældet med stiprojekterne og Falsters Hjerte. Disse to cases er på denne måde et indblik 

i, hvornår borgerne bliver inddraget i samskabelsesprocessen. Dette er med til at præge 

udviklingen og skabelsen af samskabelse. Disse to cases om den skalérbare samskabelse og 

samskabelse gennem oprettelse af stiprojekter, tydeliggøre konflikten mellem 

samskabelsesdiskursen og New Public Management som diskurs. Jo tidligere borgerne, 

lokalsamfundet og de frivillige organisationer kommer ind i processen for samskabelse, desto 

mere er det muligt at iagttage, at diskursen om samskabelse sedimenteres. Dette betyder, at 

samskabelsesdiskursen træder igennem og opstår som en selvfølgelighed, hvor begreber og 

elementer som åbenhed, involvering, dialog, lokalsamfundet som ressource, partnerskaber, 

individualisering, tillid, aktivt ejerskab, samt tværgående løsninger træder frem og er styrende for 
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projektet. Det er helt centralt, essentielt og betydende for hvordan samskabelse skabes. Jeg har på 

grund af ovenstående overvejelser kaldt dette afsnit for den rådgivende samskabelse, da det er 

tydeligt, at samskabelse og Guldborgsund kommune opnår en karakter af rådgivende instans for 

Falsters Hjerte.   

 

5.2.3 Den ambitionsrige samskabelse 

Dette afsnit tager udgangspunkt i en iagttagelse af, hvordan samskabelse bliver skabt som en 

teknologi af Guldborgsund kommune. Samskabelse bliver betegnelsen for en overgribende 

disponerende systematik, og dette kan iagttages gennem sociale relationer. Udover dette kan 

samskabelse også beskrives som et praktisk redskab eller en form for procedure, som er med til at 

skabe verdenen på en bestemt facon. Dette betyder samtidigt at samskabelse skabes som en 

teknik, en raffineret handlemåde som kan gentages. En teknik er ifølge Foucault hele tiden i gang 

med at konstruere verden på en bestemt måde, dette gør sig også gældende for samskabelse. 

Samskabelse og konstruktionen heraf afhænger af den konkrete sammenhæng som teknikken, 

samskabelse indgår i. Dette betyder blandt andet at samskabelse kan benyttes på forskellige 

måder, og herved er samskabelse med til at udgøre forskellige teknologier.    

Det afsnit vil være relevant i det omfang at samskabelse konstrueres som en teknologi, der gør 

mere end hvad den lover. Ifølge Christa Breum Amhøj er ”Teknologier, der muliggøre affektiv 

samskabelse, muliggør ikke bare én intervention, men bliver en vedvarende formskiftende og 

selvgenererende proces” (Amhøj, C, B,. 2017: 241). Samskabelse er ikke en teknologi som lover, at 

vi kommer fra A til B, tværtimod er samskabelse en teknologi som skaber vidt forskellige roller, 

strategier og løsninger. Samskabelse er ikke en triviel teknologi, men en teknologi som er 

uforudsigelig og foranderlig. På denne måde kan samskabelse være med til, at udfordre New 

Public Management diskursen i Guldborgsund kommune. Dette afsnit vil på denne måde 

tydeliggøre hvordan Guldborgsund kommune konstruerer samskabelse som en teknologi, som kan 

være med til at skabe nye og bedre velfærdsløsninger. Samskabelse er en anden måde hvorpå, 

man kan iagttage ressourceknaphed i Guldborgsund kommune. ”Dette fordi samskabelse som 

paradigme udfordrer forståelsen ”færre ressourcer til fordeling i en befolkning af stadigt mere 

ressourcekrævende borgere” som grundlæggende præmis for at tale udvikling i de danske 

kommuner” (Guldborgsund kommune, På vej mod et stærkt fællesskab i Guldborgsund kommune, 
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2016: 6). Det vil sige, at samskabelse bliver skabt som en teknologi, som kan give løsningen mere 

velfærd for mindre. Samskabelse bliver udpeget som løsningen på de problematikker, som 

Guldborgsund kommune står over for. Samskabelse er således ikke en teknologi, som kan benyttes 

gennem forskellige kalkulationsformer i forbindelse med et bestemt udbytte. Samskabelse bliver 

af Guldborgsund kommune skabt som en teknologi, der forbinder forskellige elementer, subjekter, 

organisationer, projekter og materialer på nye måder som kan skabe nye løsninger på de 

udfordringer, som kommunen står over for. Samskabelsesteknologien skabes med en iboende 

karakter af omskiftelighed og transformation, alt efter den case og situation som det skabes i. 

Samskabelse er med til at løsrive subjekter, borgeren, medarbejderen osv. fra de diskursive 

positioner som synes selvfølgelig, og på denne måde kalder samskabelsesdiskursen på 

uforudsigelige løsninger. Som vi har set i de to foregående afsnit, har dette betydning for den 

måde borgeren, kommunen, foreninger og samskabelse skabes. Christa Breum Amhøj forklarer 

dette på følgende måde: ”Det (samskabelse) skaber det subjekt, der gennem de ekspressive og 

æstetiske udtryk søger at sætte sig fri af de diskursive fikseringer, der fastnagler form til indhold” 

(Amhøj, C, B,. 2017: 248). Det kan iagttages, hvordan Guldborgsund kommune iagttager og 

konstruerer samskabelse som teknologi, som er med til at subjektivere subjektet på bestemte 

måder. Guldborgsund kommune kan gennem samskabelse forsøge at føre frivillige organisationer 

og borgeres adfærd i en bestemt retning. Subjektivering er på denne måde en form for magt, hvor 

den enkelte tildeles en identitet. Vi kan således iagttage samskabelse som en ny måde, at 

producere velfærdsydelserne på i Guldborgsund kommune, herved optræder teknikken som en 

“samskabelsesteknologi“. Men vi kan også som antydet ovenfor, bruge den til at lede os selv og 

hinanden, hvorved samskabelse bliver en “ledelsesteknologi“. Samskabelse som teknologi er en 

teknik, der er installeret med en bestemt rationalitet, og som i praksis skaber mere end hvad den 

lover. Samskabelse som ambition og i praksis er ikke nødvendigvis det samme, og heraf kommer 

navnet på ovenstående afsnit: Den ambitionsrige samskabelse.   

5.2.4 Den transformerende samskabelse   

Det disciplinerende dispositiv hos Foucault indeholder en form for reformatorisk kodning for det 

handlende subjekt. Dette omhandler en kodning og ændring af subjektets handlinger fra uønskede 

handlinger til ønskede handlinger. Dette bevirker at regeringen/ledelsespraksissen, i dette tilfælde 

Guldborgsund kommune, forsøger at rette borgernes handlinger efter nogle ønskede 
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handlingsformer. På denne måde er samskabelse en produktiv reformerende magt. Dette betyder 

blandt andet, at samskabelse skabes i et bestemt rum, for derpå at kunne skabe kontrol af 

borgernes adfærd.   

Samskabelse bliver en måde hvorpå borgerne i samfundet disciplineres til at tage ansvar for egen 

tilværelse og for lokalsamfundets velfærd af Guldborgsund kommune. Dette gøres gennem 

oprettelse af nye fællesskaber og relationer, for at sikre det gode liv. Falsters Hjerte er et 

eksempel på en forening, som aktivt forsøger at forbedre lokalområdet. Det er naivt at tro, at 

Falsters Hjerte kun gør dette på baggrund af Guldborgsund kommunes initiativ omkring 

samskabelse. Lokalområder er i de sidste mange århundreder blevet skabt og dannet gennem 

blandt andet private initiativer. Den vigtige pointe består i, at der er skabt en radikal anderledes 

måde at lede og løse kommunens problemer på gennem samskabelse. Dette betyder, at 

Guldborgsund kommune nu mere end nogensinde før forsøger at få borgere, foreninger og 

virksomheder til at tage et ansvar i forhold til lokalområdets problematikker. Med andre ord 

skaber samskabelse en ny måde at være kommune på.    

 

Det er muligt at iagttage, at samskabelse skabes som en positiv skabende magt. Positiv idet 

samskabelse fordeler magten til andre aktører end kommunen, og skabende i kraft af at nye 

løsninger skabes i forhold til allerede eksisterende kommunale problematikker. Dette kommer til 

udtryk, idet Lise Damsbo Savic siger at ”Jo mere vi taler med hinanden, jo bedre bliver vi også til at 

hjælpe hinanden. Jo mere håndholdt vi kan gøre tingene, jo bedre! Jo mere styrket denne dialog 

kan være, kan det kun blive bedre. Vi er gode til det i forvejen, men man kan altid blive bedre” 

(Lise Damsbo Savic, interview 1: 07:28). Samskabelse er så at sige en form for disciplinerende 

magt i kommunen, som bevirker at der skabes dialog og tværgående løsninger mellem forskellige 

aktører.  

 

Samskabelse har en transformerende evne, således er samskabelse med til at transformere 

ledelsen i Guldborgsund kommune, ved at forskyde magten ud til borgerne, lokalsamfundet og 

frivillige foreninger. 

Den skalérbare samskabelse, som blev skabt gennem borgermøderne stemmer ikke overens med 

den transformative ledelse, da det kan iagttages, at det kan svært for organisationer at dele 
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magten ud til borgerne, og på denne måde er Guldborgsund kommune med til at begrænse de 

eksterne aktørers magt gennem borgermøderne. Dette vil betyde, at den skalérbare samskabelse 

opnår en form for disciplinerende magt, som har til hensigt at skabe en normering og kontrol af 

borgernes adfærd. Borgermøderne bliver en disciplinerende diskursiv definerende magt, som 

sætter rammerne for samskabelsen. Kommunen benytter strategier i form af borgermøder til at 

kontrollere rummet for samskabelse, og på denne måde disciplineres de medsamskabende i en 

bestemt retning, til at handle på en bestemt diskursiv strukturerende måde. På denne måde 

inkluderes og ekskluderes en lang række former for deltagelse, løsninger osv. Dette betyder, at de 

svar som kom gennem disse borgermøder er struktureret på en sådan måde, at samskabelsen 

forløber lukket og derpå risikerer samskabelsen at blive hæmmet. Et andet eksempel er Falsters 

Hjertes Projekt med hensyn til de forskellige stier. Her er samskabelse produceret som en 

forskydning af magt. Det er ikke Guldborgsund kommune som har den reelle magt over projektet,  

de et skaber et rum gennem samskabelse, og derved har foreningen mulighed for at tage aktivt 

ejeskab for at forbedre det levede liv i lokalområdet. Samskabelse er med til at forme borgerne og 

deres dagligdag. Guldborgsund kommune kan på denne måde gennem samskabelse forme 

borgerne, så de handler på en ønskelig facon. Med andre ord ansvarliggøres individet gennem 

samskabelse til at tage lokalsamfundets problemer på sig. Den transformerende samskabelse er 

med andre ord, den måde hvorpå kommunen formår at skabe en bestemt adfærd i 

lokalsamfundet.  

 

5.2.5 Den mulighedsskabende samskabelse  

Dette afsnit vil tydeliggøre, hvorledes det er muligt at iagttage, hvordan Guldborgsund kommune 

gennem skabelsen af samskabelse disponerer et rum for både den styrede og den styrende. Dette 

betyder at samskabelse vil have en påvirkning i begge ender af magtrelationen. På denne måde 

formes det, hvordan Guldborgsund kan iagttage sig selv. Dette synes relevant at studere, idet den 

formelle styring New Public Management ”trækker sig tilbage”, for herpå at skabe mulighed for at 

konstruere samskabelse som en form for uformel styring i Guldborgsund kommune. I denne optik 

er det iagttageligt, at Guldborgsund kommune iagttager borgerne som frie subjekter, som har 

mulighed for det frie valg. Hvor Guldborgsund kommune gennem samskabelse som ledelse 

opretter et rum for borgerne som de kan agere i. Dette betyder, at samskabelse bliver en 
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guvernemental selvledelse. Med andre ord er det en måde, hvorpå Guldborgsund kommune søger 

at forme borgernes adfærd. Guldborgsund kommune formår således at indvirke på hvad der er 

god og passende adfærd. God og passende adfærd for en borger er ikke længere blot at leve sit liv, 

og benytte de kommunale ydelser når det er nødvendigt. Guldborgsund kommune opfordrer 

tværtimod borgerne til at tage ansvar og blive ambassadører for kommunen. Dette kommer til 

syne i det John Brædder udtaler; ”men der kan også ske det, at man kører kommunen ud ad en 

tangent hvor det at skabe en ambassadørrolle hos så mange som muligt, det taber man på gulvet. 

Derfor er indflydelse i civilsamfundet meget vigtig! (John Brædder, interview: 05:21). John 

Brædder omtaler her, at indflydelse i lokalsamfundet er essentielt for at skabe borgerne som 

ambassadører for kommunen. Borgerne skal tage kommunens aktiviteter på sig for herpå at tale 

positivt om kommunen udadtil. Samskabelse skaber en form for selvledelse hos borgerne, og ”på 

den måde bliver man ambassadør for kommunen” (John Brædder, interview: 05:42).   

Styring gennem samskabelse i Guldborgsund kommune bliver et spørgsmål om at lægge nogle 

specifikke rammer frem, og i disse rammer kan borgerne skabe deres egen selvstyring. Her er de 

to cases i form af borgermøderne og stiprojekterne glimrende eksempler. Borgermøderne er et 

eksempel på, hvordan kommunen ligger nogle rammer ud til borgerne, for hvordan de kan være 

med til at løse bestemte velfærdsproblemer. Falsters Hjertes stiprojekter er et eksempel på, 

hvordan en frivillig forening tager ambassadørrollen på sig, og tager et aktivt ejerskab ved at skabe 

bedre levevilkår i lokalområdet. Samskabelse bliver en styring som benytter sig af en række 

teknikker, til at forme borgernes adfærd for at nå bestemte mål. Blandt andet står det beskrevet 

på Guldborgsund kommunes hjemmeside at ”Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre 

egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber” 

(Guldborgsund kommune, Planstrategi: 5) og dette kan sikres gennem samskabelse hvor ”Vi 

etablerer og understøtter partnerskaber, hvor vi deler viden og udvikler gode løsninger sammen” 

(Guldborgsund kommune, Planstrategi: 5). Samskabelse bliver herpå en styring og strukturering af 

feltet for borgernes mulige handlinger.  

 

Foucault opsætter en række forskellige råd, til hvordan magt kan analyseres som relation mellem 

subjekter. Dette indeholder blandt andet, hvilke mål magtudøvelsen har, hvilke midler som 

benyttes i magtudøvelsen og hvilke institutioner der aktiveres (Foucault, M, 1982). Dette er alle 
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punkter, som denne analyse har været igennem. Magtudøvelsen har til hensigt at skabe et bedre 

liv i Guldborgsund, dette skal ske gennem midlet samskabelse, som konstrueres mellem 

Guldborgsund kommune, borgerne og de frivillige organisationer. Kirsten Høegh-Andersen 

beskriver at ”Det eneste vi har at give er vores engagement og vores evne til at få folk til at lave 

nogle ting” (Kirsten Høegh-Andersen, interview: 36:17). På denne måde bliver borgernes 

engagement noget, som har til hensigt at gavne ikke kun Falsters Hjerte, men hele Guldborgsund. 

Ifølge Foucault tjener ”(…) den enkeltes bestræbelse for at forbedre sit eget liv tjener almenvellet” 

(Foucault , M, 2009: 314) og ”(…) at alt, hvad der er gavnligt for individet, også er gavnligt for de 

andre” ((Foucault , M, 2009: 314). Borgerne og de frivillige ansvarliggøres gennem samskabelse og 

Kirsten Høegh-Andersen ”er klar over at vi ikke skal tage ting for givet, skal der ske noget er vi nødt 

til selv at gøre det” (Kirsten Høegh-Andersen, interview: 38:02) 

 

Dette begreb om styring af selvstyring (conduct of conduct) skaber blik for, hvordan der er magt 

på spil i de ledelseskrav, som er nedsat gennem samskabelse i Guldborgsund kommune. Hvordan 

skabes styring til selvstyring gennem samskabelse mellem borgerne, frivillige organisationer og 

Guldborgsund kommune? Samskabelse bliver en proces, hvor borgerne ansvarliggøres i forhold til 

egne og kommunens problematikker.   

 

5.2.6 Den kompetente samskabelse 

Dette afsnit har til hensigt at analysere, hvordan samskabelse er med til at tildele den enkelte 

borger en identitet gennem de diskursive formationer, som skabes gennem samskabelse. 

Subjektivering af borgerne gennem samskabelse skal forstås som en produktiv magt, som har til 

hensigt at forbedre livet for borgerne i Guldborgsund kommune. Det særegne ved samskabelse er, 

at det omhandler at skabe den kompetente borger, men også den kompetente kommune.  

Subjektivering af borgeren og de andre aktører trækker på denne måde direkte på 

samskabelsesdiskursen. Det er heraf muligt at iagttage subjektivering af borgeren og samskabelse 

som en form for styringsprogram og styringsrationalitet. Samskabelsesdiskursen er med andre ord 

konstituerende for subjektiveringspraksissen.   

Guldborgsund kommune skaber borgeren som en ressourcefyldt aktør. Borgerne indeholder 

potentialer, som kan og skal aktualiseres: ”alle borgerne er en vigtig ressource, der har et 
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medansvar og en rolle at spille i vores kommune” (Guldborgsund kommune, På vej mod et stærkt 

fællesskab i Guldborgsund kommune, 2016: 3). Denne aktualisering skal ske gennem samskabelse. 

Borgerne iagttages af Guldborgsund kommune som autonome og selvansvarlige. Det er 

iagttageligt hvordan Guldborgsund kommune gennem samskabelse som intervention, forsøger at 

bringe borgerne i en tilstand af viljestyrke og selvbevidsthed. ”Kommunen skal i højere grad 

fungere som katalysator og skabe mulighederne for, at borgerne selv påtager sig en rolle og et 

ejerskab” (Guldborgsund kommune, På vej mod et stærkt fællesskab i Guldborgsund kommune, 

2016: 3). Samskabelse skaber en forskydning mellem borgerne og Guldborgsund kommune. Det er 

ikke længere kun kommunen, som skal sikre de strukturelle betingelser for et godt liv. Borgerne 

bliver gennem samskabelse subjektiveret i en form, som påkræver ansvarspådragelse og en 

aktualisering af individernes potentialer. Det gælder om at ”sætte uforløste ressourcer i 

lokalsamfundet i spil og dermed skabe adgang for et lokalsamfund til en større ressourcepulje” 

(Guldborgsund kommune, På vej mod et stærkt fællesskab i Guldborgsund kommune, 2016: 5).  

Guldborgsund kommune kan gennem samskabelse som intervention have indflydelse på borgerne 

og lokalsamfundet. Dette kommer i form af, at den enkelte borger eller forening vil opleve en 

større magt over egen situation og liv, hvilket også dækker over borgernes muligheder gennem 

deres politiske magt at påvirke eller influere samfundet og kommunen. Som Kirsten Høegh-

Andersen fortæller, er der blevet skabt en ”tradition for at være med til selv at udvikle sit eget 

område” (Kirsten Høegh-Andersen, interview 1: 05:20).  

Der bliver skabt en form for human kapital. Human kapital skal, i denne sammenhæng, forstås på 

en sådan måde, at subjektets kapacitet øges. Denne kapacitet skal øges, så borgerne og 

kommunen kan opnå et fælles mål. I denne henseende kan samskabelse iagttages som en 

aktivering af lokalsamfundets ressourcer for at løse lokalsamfundsrelaterede problematikker. 

Samskabelse er med andre ord et forsøg på, at aktualisere de potentialer som ligger gemt i 

borgerne, foreningerne og virksomhederne i Guldborgsund kommune. Samskabelse skabes som 

en innovativ løsning på sociale og velfærdsmæssige udfordringer i Guldborgsund kommune. Der 

skabes nye former af organisering, og rollesammensætninger i forhold til borgerne og kommunen 

ændres radikalt.  For Guldborgsund kommune ændres synet på borgeren. Borgerne er ikke 

længere passive aktører, men aktører som skal tage ansvar for sig selv og resten af samfundet. 
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Borgerne og kommunen kan blive styrket aktivt gennem lokale initiativer og engagementer. Den 

kompetente borger, den kompetente forening, den kompetente virksomhed og den kompetente 

kommune dukker op i et fællesskab som sammen, ”kan give bedre velfærdsløsninger og som kan 

medvirke til at løse nogle af de større samfundsproblemer, som vi ikke kan løse alene” 

(Guldborgsund kommune, På vej mod et stærkt fællesskab i Guldborgsund kommune, 2016: 2).  

5.2.7 Den klemte samskabelse   

Dette afsnit har til hensigt at anskue hvordan forskellige aktører, såsom medarbejderne i 

Guldborgsund kommune synes fanget i et krydspres mellem to antagonistiske diskurser.  

Dette er således en analyse af betingelserne og mulighederne for samskabelse i Guldborgsund 

kommune. Medarbejderne risikerer at interpelleres mellem de forskellige diskurser i 

organisationen. Guldborgsund kommune har gennem samskabelse skabt et andet 

ledelsesrationale i forhold til New Public Management. Dette har konsekvenser for 

medarbejderens rolle og arbejde. Medarbejderne skal være med til at redefinere den måde, som 

arbejdet mellem kommune og borger foregår. Der er således opstået et fokus på fleksibilitet, tillid, 

og faglighed. Medarbejderne skal være fleksible i forhold til samarbejdet med borgerne. 

Medarbejderne skal have tillid til, at borgerne og de frivillige foreninger kan være en bidragende 

medspiller til kommunens problematikker. Udover dette skal medarbejderne have tillid til egen 

faglighed og turde at lægge denne fra sig, hvilket bevirker at der skabes plads til borgernes ideer 

og løsninger. Medarbejderne bliver sat i et krydspres mellem sikkerhed og risiko på samme tid. 

Handlerummet skal på en eller anden måde afgrænses, så krydspresset kan håndteres mellem 

modstridende elementer. Ovenstående betyder, at medarbejderne i Guldborgsund kommune 

befinder sig i en situation, hvor de skal kunne håndtere en overgang fra en subjektsposition til en 

anden subjektsposition. Problemet med samskabelsesdiskursen og New public Management er, at 

de lever parallelt i Guldborgsund kommune. Dette har den betydning, at medarbejderne i alle 

situationer og cases som de har med borgerne, står overfor en situation hvor de fanges mellem de 

nævnte diskurser. Hvornår skal medarbejderne lede gennem kontrol og hvornår skal de lede 

gennem frihed?   

Ovenstående synes at blive rammet ind i følgende: ”Det kræver, at vi som ledere og medarbejdere 

tør slippe kontrollen. At vi tør se og forstå̊ verdenen fra borgernes perspektiv – og lade det i stedet 
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for snæver faglighed være styrende for det, vi gør. At vi tør stille vores faglighed til rådighed på 

den måde, som borgerne efterspørger den på. At vi tør lade os udfordre og forstyrre af ”ude fra og 

indblik” på vores kerneopgave og vores faglighed. At vi tør se grænserne for vores faglighed og 

have blik for andre ressourcer og kompetencer end dem, der er vores egne og bringe dem i spil. 

Samtidig skal vi være skarpe på, hvor det giver mening at åbne op – hvilke baner er det, vi kan 

spille med andre på” (Guldborgsund kommune, På vej mod et stærkt fællesskab i Guldborgsund 

kommune, 2016: 5). Det er muligt at iagttage, hvordan Guldborgsund kommune iagttager den 

måde hvorpå medarbejdernes arbejde ændres. Det handler om, at de skal ”slippe kontrollen”, at 

de skal kunne ”se og forstå verdenen fra borgernes perspektiv” og at de skal ”udfordre deres 

faglighed”.  

Helle Bertram er bevidst om denne problematik, og siger selv at ”De der kan se formålet med 

samskabelse, og hvordan det kan bidrage til deres job, de kommer i klemme(...) Hvis man bare 

slavisk følger vores styringstankegang så er de (medarbejderne) i klemme(…) Hvordan man løser 

det, ved jeg ikke, men det er helt ned i maskinrummet hvor vores tankegang clasher” (Helle 

Bertram, interview 1: 13:13). De to antagonistiske diskurser i form af samskabelse og New Public 

Management synes at sætte medarbejderen og lederen i et pres, som skal håndteres. Der opstår 

et krydspres mellem de to rationaler, da begge rationaler ikke er i stand til at betegne ledelse på 

samme tid. Problemet opstår, idet begge rationaler på samme tid forsøger at betegne ledelsen i 

Guldborgsund kommune. Resultatet er, at krydspresset opstår. Det betyder, at ledelsesrummet er 

skabt på paradoksale præmisser. Hvordan Guldborgsund kommune og deres medarbejdere 

konkret løser dette pres, synes ikke muligt at iagttage. Dog er det muligt at iagttage gennem 

empirien, at samskabelse produceres på en række forskellige måder, og på denne måde synes 

ovenstående problematik at være mere eller mindre present fra case til case.  

 

5.2.8 Den informative samskabelse   

Dette afsnit har til hensigt at vise hvordan Guldborgsund kommune skaber samskabelse som en 

lateral videnskab. Dette er med til at fremanalysere, hvordan Guldborgsund kommune som 

ledelsespraksis leder lokalsamfundet med henblik på markedet, økonomien og borgerne. 

Neoliberalismen er den form for ledelse, der systematisk responderer på sine omgivelser, hvilket 

kommer til syne gennem Guldborgsund kommunes kommunikation. Den laterale ledelsespraksis 
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bliver mulig at iagttage, idet John Brædder udtaler: ”Vi turde hæve overliggeren, og sige sådan her 

ser vi det med den viden vi har. Det var store visioner vi smed ind i kommuneplanen, der vidste vi 

godt at noget af det ville være uspiseligt for borgerne, men vi turde foreslå det, ligge det ud til 

diskussion og efterfølgende det som der var størst modstand imod at trække ud” (John Brædder, 

interview: 14:01). Samskabelse som lateral ledelsespraksis bliver ud fra ovenstående citat, skabt 

ved at Guldborgsund kommune præsenterer deres strategi og kommuneplan for borgerne. 

Borgerne har mulighed for at give deres tanker, ideer og kritik til kende via forskellige 

borgermøder. Dette skaber et rum for Guldborgsund kommune til at revidere deres 

kommuneplan, og på denne måde ændre i kommuneplanen, så borgerne kan finde denne 

nogenlunde acceptabel. Med andre ord bliver ”markedet” stedet for Guldborgsund kommune, 

hvor de kan teste deres politik og fremtidige strategier. Foucault skriver selv at ”Markedet har i 

den liberale kritik snarere spillet rolle som ”test”, som privilegeret forsøgslaboratorium, hvor man 

kan identificere virkningerne af en overdreven guvernementalitet og endda måle dem” (Foucault, 

M, 2009: 360). Samskabelse bliver skabt som en måde, hvorpå Guldborgsund kommune kan teste 

og verificere deres politik.  

 

Guldborgsund kommune konstruerer samskabelse som en styringsteknologi, som benytter 

borgerne, markedet og økonomien som en selvkritisk test for, om den producerede politik er 

effektiv. For Foucault vil styringsformer altid være af økonomisk karakter. Dette er fordi politiske 

autoriteter, i dette tilfælde Guldborgsund kommune, økonomiserer gennem den politiske 

intervention som er samskabelse. Hvilket har den betydning, at markedet bliver det sted for 

Guldborgsund kommune, hvor der kan formuleres sandhed omkring deres interventioner og 

politik. Dette sætter viden og økonomi i et bestemt forhold for Guldborgsund kommune, nemlig 

det forhold som sætter spørgsmålstegn ved, hvad en bestemt form for politik gør ved det sociale. 

Samskabelse som lateral ledelsespraksis skaber information om Guldborgsund kommune til 

Guldborgsund kommune selv. Det er med andre ord muligt at iagttage, hvordan samskabelse giver 

Guldborgsund kommune mulighed for at iagttage dem selv og deres egen politik.  

 

5.2.9 Delkonklusion på samskabende samskabelse  

Jeg har nu været gennem andet trin for, hvordan Guldborgsund kommune skaber samskabelse, og 

dermed har analysen bevæget sig gennem og givet svar på undersøgelsesspørgsmål to: Hvilke 
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forskellige måder konstrueres samskabelse på? Analysen har med andre ord bidraget med at 

skabe en mulighed for at iagttage skabelsen af samskabelse.   

 

Med skemaet nedenfor vil den videnskabelige konditionering af, hvordan det er blevet muligt at 

iagttage de forskellige fremkomster af samskabelse fremgå.  Skemaet har til hensigt at 

anskueligøre med hvilke begreber, det er blevet muligt at iagttage hvordan Guldborgsund 

kommune konstruerer samskabelse. De to første cases, den skalérbare samskabelse samt den 

rådgivende samskabelse, er frembragt uden brug af et bestemt begrebsapparat. De resterende 

fremkomster af samskabelse er analyseret gennem et bestemt begreb, hvilket er synliggjort 

gennem skemaet nedenfor. 

 

Denne analyse har haft til hensigt, at iagttage hvordan Guldborgsund kommune konstruerer 

samskabelse. Dette er gjort med et iagttagelsespunkt, gennem de cases hvori Guldborgsund 

skaber samskabelse.  

 

Det bliver tydeligt gennem denne analyse, hvordan samskabelse konstrueres forskelligt. Dette 

bliver anskueliggjort gennem en fremvisning og opstilling af den skalérbare, rådgivende, 

ambitionsskabende, transformerende, mulighedsskabende, kompetente, klemte og informative 

samskabelse. Med andre ord er hver af disse konstruktioner af samskabelse ikke ens.  

Afsnittet om den skalérbare samskabelse viste, hvordan Guldborgsund kommune skaber 

samskabelse gennem en form for skala. Dette betyder, at alt konstrueres som samskabelse, så 
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længe det blot indeholder en smule af de elementer, som forbinder sig til samskabelsesdiskursen. 

Analysedelen om den rådgivende samskabelse viser, hvordan Guldborgsund kommune bliver en 

rådgivende instans. Dernæst vises det hvordan samskabelse som teknologi giver mere end hvad 

den lover. Den mulighedsskabende samskabelse konstrueres som en måde, hvorpå borgeren 

synes at få normeret sin adfærd. Gennem begrebet om subjektivering blev det muligt at iagttage, 

hvorledes samskabelse er med til at skabe den kompetente borger og kommune. Afsnittet om den 

klemte samskabelse viser, hvordan medarbejderne i Guldborgsund kommune risikerer at blive 

fanget i et krydspres. Til sidst blev det muligt, at iagttage hvordan samskabelse bliver et 

ledelsesrationale for Guldborgsund kommune, hvorigennem kommunen kan opnå information om 

egen ledelse.    

 

Samskabelse synes på denne måde ikke at være et begreb, som er let at indfange. Dette skyldes 

den måde samskabelse konstrueres. Samskabelse kan ikke siges at være én ting, men samskabelse 

konstrueres på ny hele tiden. Guldborgsund kommune reartikulerer konstant praksissen, 

anvendelsen og skabelsen af samskabelse. Disse forskellige konstruktioner af samskabelse synes til 

tider paradoksale og konfliktfyldte, og dette vil gennem tredje analyse blive udfoldet.    

 

5.3 Tredje analyse – Samskabelse som organisatorisk paradoks 

Jeg har i de to sidste analyser vist, hvordan samskabelse konstrueres som diskurs i Guldborgsund 

kommune, og hvordan Guldborgsund kommune samskaber samskabelse i konkrete cases. Jeg vil i 

dette afsnit arbejde ud fra følgende tese, at Guldborgsund kommunes skabelse af samskabelse er 

konfliktfyldt horisontalt og vertikalt. Dette afsnit har til hensigt, at iagttage hvordan samskabelse 

synes at opstå paradoksalt og konfliktfyldt. I og med at samskabelse konstrueres på en række 

forskellige måder, bevirker det at samskabelse til tider, ikke i den konkrete situation og at 

samskabelse ikke i sig selv er paradoksal, men i forbindelse med de andre konstruktioner af 

samskabelse, og hvordan samskabelse konstrueres som diskurs, opstår paradoksal og konfliktfyldt. 

Dette betyder, at samskabelse vil fremstå paradoksalt vertikalt og horisontalt. Analysen vil således 

diskutere, hvordan samskabelse konstrueres paradoksalt mellem de forskellige cases, dette 

benævnes som den vertikale paradoksalitet. Samtidig har denne analyse også til hensigt, at 

iagttage hvorledes samskabelse i praksis er paradoksalt frembragt i forhold til Guldborgsund 
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kommunes diskursive skabelse af samskabelse, dette benævnes som den horisontale konflikt. På 

baggrund af dette vil det blive muligt, at besvare tredje undersøgelsesspørgsmål: Hvorledes er 

Guldborgsund kommunes skabelse af samskabelse paradoksal?  

 

5.3.1 Det horisontale paradoks  

Det horisontale paradoks skal i denne analyse fremanalysere og diskutere, hvorledes der synes, at 

fremkomme et paradoks mellem samskabelse i praksis og hvordan samskabelse diskursivt 

sedimenteres i Guldborgsund kommune. Det synes med andre ord, at være en paradoksal måde, 

hvorpå Guldborgsund kommune definerer og diskursivt skaber samskabelse, og den måde 

samskabelse praktiseres på. Hensigten er at bygge videre på pointerne fra første og anden 

analyse. Af denne grund starter jeg med en kort opsummering af analysens vigtigste pointer, som 

skal bringes videre ind i denne diskussion.   

Samskabelse i sig selv indeholder ikke et endogent paradoks, men paradokset kan opstå idet, at 

samskabelse som ledelsesrationale knyttes til samskabelse i praksis. Dette vil betyde, at der opstår 

et paradoks mellem samskabelse som ledelse, og samskabelse som det emergerer i praksis. Som 

det blev tydeligt gennem første analyse, samskabelsesdiskursen, skaber samskabelse et behov for 

at styring og kontrol skal slippes fri af Guldborgsund kommune. Der skal gives plads for, at nye 

løsninger og partnerskaber kan emergere. Pointen er, at der opstår et paradoks mellem den måde 

hvorpå der kommunikeres omkring samskabelse i Guldborgsund kommunes ledelse, og på den 

måde som samskabelse flertydigt emergerer. En af de ting som er afgørende for samskabelse, er 

en afvigelse af kontrollen fra myndigheden. Dette er nødvendigt, hvis selve 

samskabelsesprocessen skal fungere som katalysator for nye løsninger og partnerskaber. Dette 

betyder at magten delegeres ud i lokalsamfundet. Som tidligere beskrevet er dette en radikal 

anderledes måde at bedrive ledelse på i forhold til New Public Management. Det er en ændring i 

forholdet mellem magtoverlegen og magtunderlegen. På denne måde bliver det muligt at iagttage 

samskabelse som en diskurs, som omhandler uddelegering af magt og fraskrivning af kontrol. Af 

dette opstår et paradoks mellem Guldborgsund kommunes entydige måde at skabe samskabelse i 

ledelsen, og den måde hvorpå samskabelse emergerer flertydigt. Det bliver et såkaldt horisontalt 

paradoks mellem entydighed og flertydighed.         
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Det blev tydeliggjort gennem den skalérbare samskabelse og borgermøderne, at samskabelse 

bliver konstrueret gennem et bestemt og stringent format. Borgerne havde dermed ingenting at 

indvende i forbindelse med samskabelsens rammer og struktur, og heraf åbnes et bestemt rum for 

samskabelsen. Samskabelse er ikke længere bare samskabelse, men samskabelse skabes 

afhængigt af den givne situation, og det er muligt for Guldborgsund kommune at tale om 

forskellige grader af samskabelse. Eksempelvis vil jeg argumentere for, at borgermøderne som er 

blevet analyseret i forrige analyse, indeholder en meget ringe grad af samskabelse. Gennem 

borgermøderne bliver samskabelsesprocessen skabt af Guldborgsund kommune, og kommunen 

sætter rammerne for hvordan samskabelse skal effektueres. Dette betyder, at samskabelse bliver 

skabt top down. Det er Guldborgsund kommune, som skaber samskabelsen i dette tilfælde. 

Borgerne har ingen indflydelse på rammerne og strukturen, og der skabes på denne måde et 

bestemt rum for borgerne og en bestemt præmis for samskabelsen. Det er således tydeligt, at 

samskabelse gennem borgermøderne tager mere form af standardisering og kontrol, hvilket er 

elementer som kan spores tilbage til New Public Management og ækvivalenskæden i 

diskursanalysen. Denne skabelse af samskabelse, strider imod den måde som samskabelse blev 

konstrueret på gennem samskabelsesdiskursen. Denne diskurs indeholdte elementer såsom 

åbenhed, dialog og tværgående løsninger, hvor den måde som samskabelse produceres af 

Guldborgsund kommune gennem borgermøderne er meget lidt åbne og fleksible. På denne måde 

opstår der et paradoks, mellem hvordan Guldborgsund kommune diskursivt frembringer 

samskabelse, og hvordan samskabelse konkret i praksis konstitueres.  

 

Borgermøderne blev af Helle Bertram beskrevet som en meget ringe grad af samskabelse, og på 

denne måde vil borgermøderne have en tilbøjelighed til at indeholde flere elementer fra New 

Public Management. I stedet for udelukkende at indeholde elementer fra samskabelsesdiskursen, 

synes borgermøderne at indeholde elementer såsom dem/os, stringens, lukkethed, kontrol, 

standardisering og myndighed. Forholdet dem/os opstår da Guldborgsund kommune, gennem 

borgermøderne står for selve rammerne for samskabelsen. Dette har den betydning, at det er 

kommunen som indbyder til borgermøderne og dem som tager initiativet til at invitere borgerne 

indenfor. På denne måde opstår forholdet dem/os, da det er kommunen som myndighed der 

inviterer borgerne indenfor i forhold til bosætningsstrategien. Borgermødernes forløb synes at 
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være stringente. Reelt var møderne mere formet som monolog, hvor kommunen som myndighed 

fortalte og forklarede. De fire borgermøder forløb på stort set samme facon. Borgermøderne 

fremstod lukkede, kontrollerede og standardiseret da Guldborgsund kommune på forhånd havde 

bestemt formatet. I realiteten var samskabelseselementet i disse møder, at borgerne fik mulighed 

for at besvare to forudbestemte spørgsmål, disse spørgsmål er tidligere blevet redegjort for. Det 

vil sige, at kommunen allerede på forhånd bestemmer og dermed også udelukker, hvad der kan 

samskabes om. På baggrund af dette synes disse møder og Guldborgsund kommune som 

samskabelsespartner mere at indehave karakter af myndighed. Dette står i stærk kontrast til den 

måde, hvorpå samskabelse synes at fremtræde i den diskursive formation. Dette betyder blandt 

andet, at den entydige måde som samskabelses skabes på gennem Guldborgsund kommunes 

kommunikation, er paradoksal i forbindelse med den flertydighed som skabelsen af samskabelse i 

den emergerede praksis.   

Dette er med til at vise, at samskabelsesdiskursens sedimentering i Guldborgsund kommune ikke 

synes fuldt fikseret. Dette betyder, at New Public Management og samskabelse vil have tendens til 

konstant at dislokere på hinanden. Samskabelse er på denne måde en skrøbelig sedimentering, 

hvilket betyder, at samskabelse i korte perioder vil skabe en vis form for strukturel orden. Sociale 

relationer og forhold kan sedimenteres igen på baggrund af en dislokation, dette kræver dog en ny 

proces af artikulation. Hvis det midlertidigt lykkes at artikulere og skabe en ny struktur og orden 

som synes stabil, er der derpå tale om en sedimentering. Jeg vil af disse overvejelser argumentere 

for, at samskabelsesdiskursen og New Public Management diskuren til stadighed dislokerer 

hinanden, for derpå at sedimentere en momentan struktur og stabilitet. Med andre ord synes 

samskabelse at være flertydig og kontingent.   

 

I denne henseende synes der, at dannes et paradoks i Guldborgsund kommunes skabelse af 

samskabelse. Den måde som samskabelse diskursivt frembringes gennem Guldborgsund 

kommunes ledelse, synes at blive umuliggjort af den måde, som samskabelse skabes på i casen 

vedrørende den skalérbare samskabelse og borgermøderne. Paradokset eksemplificeres som to 

modstridende udsagn, hvor det ene ikke kan opfyldes uden, at det er på bekostning af det andet. 

Som skrevet tidligere består paradokset af forskellen mellem samskabelses entydighed som ideal 

og diskurs, og samskabelse som det emergerer flertydigt i praksis.  
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5.3.2 Det vertikale paradoks  

Det vertikale paradoks er som tidligere forklaret, de paradokser som skabes mellem de forskellige 

konstruktioner af samskabelse. Dette kan eksempelvis, udgøre sig til hvordan det synes muligt at 

iagttage, at samskabelse har den konsekvens, at medarbejdernes roller og arbejde synes at blive 

indhyllet i et krydspres. Offentlige medarbejdere i Guldborgsund kommune spiller en afgørende 

rolle for samskabelsesprocessen mellem kommunen, borgerne, og frivillige foreninger. Et af de 

afgørende problemer i forbindelse med medarbejderne og at de kan fanges i et krydspres skyldes, 

at medarbejderne ikke lykkedes med at udøve den form for ledelse, som er understøttende for 

selve samskabelsesprocessen. Resultatet kan derfor ende ud i, som det også blev tydeligt i forrige 

afsnit om det horisontale paradoks, at samskabelse ikke bliver udfoldet tilfredsstillende. Det bliver 

muligt at iagttage, hvordan der opstår et paradoks mellem risiko og sikkerhed hos medarbejderne, 

som har med samskabelsesprocessen at gøre.  

Paradokset består i sin enkelthed i, at medarbejderne konstant skal reflektere over hvor meget 

selvstyring og magt, de kan skyde ud i lokalsamfundet. På denne måde kan samskabelse blive en 

rationaliseret kalkule mellem sikkerhed, at medarbejderne kan beholde magten og styringen over 

processen, og risiko ved at medarbejderne forskyder magten ud i lokalsamfundet, for derved at 

kunne opnå nye løsninger på velfærdsproblemer, som kommunen måske ikke selv havde skabt 

eller set. Hvorfor benævner jeg paradokset som et paradoks mellem sikkerhed og risiko? På den 

ene side kan medarbejderne være med til at løse velfærdsløsninger gennem vante arbejdsgange, 

gennem arbejdsgange som tidligere har vist gennem erfaring at have en vis succes. 

Medarbejderne har mulighed for at søge nye løsninger gennem samskabelsesprocessen, ved at 

lægge fagligheden og magten til side og søge løsninger gennem nye partnerskaber. Dette betyder, 

at velfærdsløsninger som opstår, ikke kommer på baggrund af tidligere erfaringer. Løsningerne vil 

være af forskellige karakterer, med andre ord at det en risiko for medarbejderne i og med at 

medarbejderne ikke kan fremanalysere og på forhånd give et bud på løsningen. Der er dermed 

risiko for, at løsningen ender med at være dårlig. Gennem samskabelse er løsningerne mange, 

men ikke nødvendigvis mulige. Helle Bertram argumenterer for, at kommunen skal turde at 

udfordre arbejdsrammerne ”Hvis det er noget vi ikke plejer at gøre, må det være vores opgave, os 

som arbejder med samskabelse, at udfordre dette. Hvad er det præcis som ikke kan lade sig gøre, 

og hvad vil eventuelt godt kunne lade sig gøre. Vi skal udfordre de rammer” (Helle Bertram, 
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interview 1: 14:42). Medarbejderne som står for samskabelsesprocesser, står på denne måde i en 

situation, hvor de i forbindelse med hver eneste samskabelsesproces skal vurdere og forberede sig 

på, hvor meget kontrol de kan slippe. Hvis medarbejderne vælger den sikre løsning, at beholde en 

del af styringen og skabelsen af formatet for samskabelsen selv, er det med til at udelukke en del 

af de risici, som er forbundet vedrørende samskabelse. Hvis medarbejderne vælger en mere 

risikofyldt proces, og vælger at forskyde styringen ud i lokalsamfundet, vil det til tider være med til 

underminere medarbejdernes sikkerhed. Medarbejderne kan på denne måde være med til at 

begrænse samskabelsesprocessen. Medarbejderne skal i passende situationer turde at slække på 

kontrollen for at overlade mere af ansvaret til lokalsamfundet, men dette kræver en reflekteret 

praksis hos medarbejderne omkring de risici, som er forbundet med samskabelse. Som John 

Brædder formulerer, er det ”nok den største problematik i samskabelse, det er turde læne sig 

tilbage og lade borgerne være projektledere” (John Brædder, interview: 12:10).  

 

Det sidste vertikale paradoks som jeg vil diskutere, er paradokset som skabes mellem åbenhed og 

lukkethed. Dette bliver diskuteret ud fra de to første cases omhandlende Guldborgsund 

kommunes borgermøder og Falsters Hjertes stiprojekter. 

Som det er blevet tydeliggjort gennem afsnittet om den skalérbare samskabelse, bliver denne 

samskabelsesproces i form af borgermøderne skabt i en lukket kontekst. Borgermøderne er lukket 

i forbindelse med blandt andet formatet, og hvilke genstande som skabelsen af samskabelse skal 

omhandle. Heraf er denne samskabelsesproces i høj grad styret af Guldborgsund kommune. I 

forbindelse med Falster Hjerte og stiprojekterne synes det til gengæld muligt, at iagttage hvordan 

samskabelse bliver en åben proces. Det er en åben proces, hvor der samarbejdes på kryds og 

tværs af lokale foreninger, borgere og kommunen. Disse to cases af samskabelse er ikke ens, og de 

viser hvordan samskabelse på den ene side er en åben proces, og på den anden side er en lukket 

proces. Pointen med dette er, at samskabelse fremstår lukket i dens åbenhed. Hvis denne 

diskussion sættes i kontekst til eksemplet med lysstanderen, svarer det til at lysstanderen lyser 

grøn og rød på samme tid, samskabelse er gennem de forskellige konstruktioner åben og lukket på 

en og samme tid. Idet man gør noget rigtigt i forbindelse med den ene form af samskabelse, gør 

man noget forkert i forhold til den anden. Dette betyder ikke, at den måde hvorpå borgermøderne 

konstrueres som samskabelse er forkert, men det betyder, at hvis stiprojekterne var konstrueret 
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gennem samme form for samskabelse som borgermøderne, ville de formenligt ikke have set 

dagens lys. Idet borgermøderne konstrueres lukket i formatet og måden hvorpå skabelsen af 

samskabelse sker, synes det i stor kontrast til måden hvorpå, samskabelsen skabes gennem 

stiprojekterne. Dette betyder, at Guldborgsund kommune kan vælge at forholde sig enten åbent 

og dialogskabende i forhold til samskabelse, eller de kan vælge at forholde sig lukket, og derved 

styre strukturen og kommunikationen vedrørende samskabelse.  

På denne facon synes paradokset Åben Lukket at henvise til det antagonistiske forhold, som 

findes mellem samskabelsesdiskursen og New Public Management. Borgermøderne synes næsten, 

at blive konstrueret gennem New Public Management diskursen. som det tideligere er blevet 

pointeret. Overfor står stiprojekterne, som indeholder en lang række af de elementer, som hører 

til samskabelsesdiskursen. På denne måde synes de to cases, at eksemplificere det antagonistiske 

forhold som findes mellem samskabelsesdiskursen og New Public Management. Dette skal ikke 

forstås på den måde, at borgermøderne udelukkende konstrueres som værende New Public 

Management, borgermøderne indeholder stadig en række elementer fra samskabelsesdiskursen. 

Grunden til at det sættes på spidsen, skyldes at jeg vil fremhæve hvor forskellige de to cases af 

samskabelse er, og hvordan de synes at fremstå paradoksale i deres indbyrdes forhold.   

 

5.3.3 Delkonklusion på samskabelse som organisatorisk paradoks   

Form Paradoks 

Horisontal  Entydig Flertydig 

Vertikal Sikkerhed Risiko 

Vertikal Åben Lukket 

 

I Dette afsnit har jeg diskuteret hvilke konsekvenser Guldborgsund kommunes konstruktion af 

samskabelse har. Afsnittets udgangspunkt har været de to foregående analyser, og hvordan 

samskabelse skaber forskellige paradokser. På denne måde fungerer dette afsnit som en afrunding 

på første og anden analyse. Ovenstående figur viser hvorledes, de tre paradokser er iagttaget. 

Først blev det iagttaget, hvordan samskabelse opstår som et paradoks mellem entydighed og 

flertydighed, og hvordan samskabelsesdiskursen i Guldborgsund kommune ikke nødvendigvis 

stemmer overens med den måde samskabelse skabes på i praksis. Dernæst viser paradokset 
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mellem sikkerhed og risiko, hvordan medarbejderne i Guldborgsund kommune risikerer at blive 

fanget i et paradoks og krydspres grundet samskabelse. Til sidst i dette afsnit er det blevet 

anskueliggjort hvordan samskabelse i en case dannes, i modsætning til hvordan samskabelse 

dannes i en anden case. Disse to vidt forskellige skabelser af samskabelse, synes til tider at være 

paradoksale og modstridende.  

En sidste essentiel pointe omkring samskabelse er, at samskabelse ikke i sig selv synes paradoksal, 

men idet samskabelse skabes i forskellige cases og i forskellige former, opstår den horisontale og 

vertikale paradoksalitet.  

 

5.4 Intervention – diskursændring gennem brug af paradokset som ressource 

Foregående analyse havde til hensigt, at fremvise hvordan samskabelse skabes paradoksalt.  

I dette afsnit vil jeg komme med mit eget bud på en afparadokseringsstrategi på de paradokser, 

som blev iagttaget og diskuteret i foregående afsnit. Det vil heraf fremstå hvordan det kan være 

muligt for Guldborgsund kommune, at benytte paradokserne som en ressource fremfor at 

paradokset fremstår som en hæmsko. Med andre ord vil nærværende afsnit have fokus på, 

hvordan Guldborgsund kommune kan benytte paradoksets ubestemthed til sin egen fordel. 

Løsningsforslaget vil tage udgangspunkt i Luhmann og Teubners teorier, som tidligere er blevet 

redegjort for i analysestrategien. Jævnfør Teubner anvender jeg paradokset som en styrke, og på 

denne måde kan jeg benytte Teubners teori konstruktivt, til at komme med løsninger på 

henholdsvis 1., 2. og 3. orden. Dette afsnit har til hensigt at besvare fjerde 

undersøgelsesspørgsmål, som lyder således: Hvilke muligheder skaber samskabelses paradokser 

for Guldborgsund kommune?  

 

5.4.1 Visionen om New Public Samskabelse 

Intervention på 1. orden består af at bygge bro mellem to modsatrettede rationaler, og igennem 

dette skabe en fælles mening i organisationen. Visionen bliver et konkret forsøg på, at forsyne 

organisationer med en samlet helhed. Visionen bliver desuden en ordning som har til hensigt at 

binde organisationen på fremtiden, da visionen beskriver organisationens fremtidige form og 

tilstand. Dette afsnit kommer til at omhandle visionsskabelse i Guldborgsund kommune.  
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Jeg vil demonstrere, hvordan man gennem en bestemt vision kan bygge bro mellem samskabelse 

og New Public Management. Det er med andre ord denne vision, som jeg vil forsøge at forsyne 

Guldborgsund kommune med. Denne brobygning (visionsskabelse) benævner jeg New Public 

Samskabelse. Løsningen på 1. orden har til hensigt at tilbyde Guldborgsund kommune en vision 

som kan være værdifuld, da den kan forene to antagonistiske diskurser. Visionen bliver desuden et 

ønske om, at forandre den nuværende ledelsessituation i Guldborgsund kommune til en ny 

bestemt fremtid.  

 

Ovenstående figur har til hensigt, at tydeliggøre hvordan visionen er med til at bygge bro mellem 

samskabelse og New Public Management. Ved skabelse af en vision som både indeholder 

samskabelse og New public Management, synes New Public Samskabelse at blive skabt. Fordelen 

ved at forene samskabelse med New Public Management er, at det skaber muligheden for, at 

Guldborgsund kommune kan benytte elementer fra begge diskurser. New Public Samskabelse har 

som vision til hensigt, at skabe et grundlag for løsning af kommunale velfærdsudfordringer, og 

dermed medvirke til at skabe vækst og værdi for lokalsamfundet.   

 

Guldborgsund kommune skal opbygge en konkret vision for samskabelse. Mit forslag er som sagt, 

at lave en vision som kan indeholde de to antagonistiske diskurser samskabelse og New Public 

Management. Dette vil jeg som beskrevet kalde New Public Samskabelse. For at opbygge en vision 

kræver det at der findes en guiding philosophy og tangible images. Ifølge Collins og Porras starter 

visionskabelsen gennem guiding philosophy, som er et system af motiverende antagelser, 

principper, værdier og grundideer. På denne måde fungerer denne guiding philosophy som 

Guldborgsund kommunes genetiske kode (Collins, J., Porras., 1991: 78-79). Udover kerneværdier 

består guiding philosophy i, at Guldborgsund kommune skal være i stand til, at formulere deres 

formål(purpose), som skal være med til at svare på, hvordan de er med til at opfylde 



Skabelse af Samskabelse – En undersøgelse af skabelsen af samskabelse i Guldborgsund kommune 
Kandidatafhandling af Nikolai Andre Lundstrøm, Maj 2020 
Copenhagen Business School – Cand. Soc. Politisk Kommunikation og Ledelse 
 

67 

lokalsamfundets menneskelige behov. Tangible images består af en mission og vivid descriptions. 

Missionen har til hensigt at være klar, og den skal opsætte klare mål. Vivid descriptions har til 

hensigt at bringe missionen til live, eksempelvis gennem en levende beskrivelse af hvordan 

fremtiden vil se ud efter at missionen er fuldført.  

 

Jeg vil herunder opstille et eksempel på spørgsmål, som er vigtige i forbindelse med Guldborgsund 

kommunes visionsskabelse vedrørende New Public Samskabelse. 

 Mission Vivid descriptions  
Tangible image  Hvad vil vi opnå? 

 
Hvilken risiko vil vi løbe? 
 
Hvor langt kan vi drive 
organisationen? 
 
Vi skal kunne genkende en succes 

Hvordan ser verden ud når vi har 
nået vores mål? 
 
Hvorfor er denne forskel vigtig? 
 

 

5.4.2 New Public Samskabelses gruppen  

Jeg har i forrige afsnit behandlet løsningsforslaget på 1. orden. I dette afsnit vil der blive 

præsenteret et løsningsforslag på 2. orden. Intervention på 2. orden handler om, at opnå styring 

af styringsteknologierne. Niels Thyge Thygesen og Christian Tangkjær skaber I deres tekst, Ledelse 

af styringspresset: To normative nedslag, opmærksomhed på at der i offentlige organisationer er 

kommet fokus på udviklingen af nye styringsredskaber. Nye styringsredskaber som blandt andet 

kan være med til at ”sikre endnu mere velfærd for pengene” (Thygesen, N., Tangkjær, C., 2008: 

180), i dette speciale og i Guldborgsund kommune udgøres dette til samskabelse. Dette afsnit vil 

behandle hvordan man kan skabe styring af styringsteknologier, altså hvordan det er muligt at 

skabe styring af samskabelse i Guldborgsund kommune.  

 

 Values  Purpose  

Guiding philosophy Hvilke værdier og antagelser 
vedbliver uanset forandring? 

Hvilken forskel gør vi for andre?  

Hvad ville verden miste, hvis vi 
ophørte med at eksistere?  

Hvorfor er det vi gør så vigtigt?  
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Det handler ikke om at ophæve styringsteknologiens modsætning, men det omhandler derimod at 

gennemskue og anvende modsætningen i form af oscillering. Dette kræver, at man iagttager 

styringsteknologier som iagttagelser, og ydermere at der styres på forskellen blandt de 

styringsforskelle som styringsteknologien afsætter. Hvad betyder det at iagttage 

styringsteknologier som iagttagelse? Ifølge Thygesen og Tangkjær betyder det at 

”styringsteknologier langtfra er neutrale instrumenter, men skabelsesmaskiner, fordi der med hver 

teknologi formes en verden, der beder om at blive beboet af ledere og medarbejdere, borgere og 

brugere samt konkurrenter og samarbejdspartnere. Styringsteknologier er derfor langtfra 

uskyldige. De er de skabende karakteristika ved organisationer” ((Thygesen, N., Tangkjær, C., 2008: 

190). Hvordan styrer man da styringsteknologier? Man styrer på forskellen eller på paradokserne 

mellem de styringsforskelle som styringsteknologier afsætter.  

 

Visionen fra første orden bliver bragt til live gennem intervention på 2. orden. På denne måde vil 

det blive behandlet, hvordan man gennem intervention på 2. orden kan operationalisere New 

Public Samskabelse. New Public Samskabelse skal helt konkret være en gruppe, som består af 

forskellige medarbejdere og ledere i Guldborgsund kommune. Jeg foreslår at lederne fra alle 

centre er repræsenteret i gruppen, dette betyder, at New Public Samskabelses gruppen skal bestå 

af centerlederen fra center for Arbejdsmarked, Børn og Læring, Borger og Branding, Familie og 

Forebyggelse, Sundhed og omsorg, Socialområdet, Politik og Personale, Økonomi og IT samt 

Teknik og Miljø. Udover lederen fra hvert center, forslår jeg at man inddrager medarbejdere, når 

de har arbejdsopgaver vedrørende samskabelse.   

 

Hvert center er således repræsenteret af én leder og momentvis en eller flere medarbejdere. På 

denne måde kan man sikre, at hele kommunen er repræsenteret og samskabelse bliver et 

anliggende for alle i organisationen. Helle Bertram har selv peget i retning af noget lignende ”Jeg 

har foreslået Lene Rikke (Centerchef for Borger og Branding i Guldborgsund kommune) at vi laver 

et team, som er repræsenteret af hele kommunen, som har samskabelse som fokus. At man laver 

et team som har samskabelse skrevet henover døren” (Helle Bertram, Interview 1: 34:40).  

New Public Samskabelses gruppen mødes og har til hensigt, at diskutere de sager/opgaver, som 

skal løses gennem samskabelse, New Public Management eller en graduering herimellem. På 
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denne måde kan man sikre, at løse sager og opgaver gennem det ledelsesrationale som synes 

mest kompetent. Dette betyder ikke, at det udelukkende skal være enten eller. Pointen med 

denne gruppe er at benytte de bedste komponenter fra samskabelsesdiskursen og New Public 

Management.  

New Public Samskabelses gruppen gør det nemmere og mere effektivt at være leder, medarbejder 

og borger i Guldborgsund kommune. Medarbejdere og ledere, som oplever problematikker og 

paradokser mellem samskabelsesdiskursen og New Public Management, kan rejse en sag i 

gruppen, og derved få gruppen til at tage stilling til, hvorledes der bedst ledes og styres i denne 

sag. New Public Samskabelses gruppen kan skabe mening for, hvordan der arbejdes med to 

antagonistiske diskurser i ledelsesrationalerne til hverdag.  

 

Jeg har på denne måde produceret et oscillationsforum gennem New Public Samskabelses 

gruppen. Dette betyder således, at det bliver muligt at oscillere mellem New Public Management 

og samskabelse, samt en graduering mellem disse to. På denne facon fungerer oscilleringen som 

en skydelære, hvilket er illustreret på figuren ovenfor. For det første skal New Public samskabelses 

gruppen kunne hoppe, billedeligt fortalt fra bred til bred, eller fra samskabelse til New Public 

Management. For det andet, er det ikke kun fra bred til bred, men der forefindes nogle 

gradsinddelinger imellem. Et eksempel herpå kan være borgermøderne, som både indeholder 

elementer fra New Public Management, men også fra samskabelse. Borgermøderne indeholder 

mange elementer fra New Public Management, og man kan heraf forestille sige at skydelæren vil 

være rykket et godt stykke over mod New Public Management. Man kan også forestille sig det 

modsatte, at skydelæren går mod samskabelse. Skydelæren bliver heraf et styringsredskab, som 

har til hensigt at styre de styringsredskaber, som findes under henholdsvis samskabelse og New 

Public Management.       

 

Hvad er det vigtigste parameter, som New Public Samskabelses gruppen kan bidrage med? Denne 

gruppe kan give en refleksion omkring, hvornår man arbejder på en måde, og hvornår man 
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arbejder på en anden måde. Det er ikke sikkert, at samskabelse er den bedste løsning på alt, men 

at have refleksive diskussioner vedrørende samskabelse og New Public Management synes 

essentielt. Det er et skridt på vejen mod at få afklaret roller, arbejdsgange og at få tildelt 

samskabelse en mere central og veldefineret rolle. New Public Samskabelses gruppen giver de 

forskellige parter gennem dialog og en refleksiv praksis, muligheden for at finde nye løsninger og 

forstå hinandens forskellige udgangspunkter og udfordringer. Dette løsningsforslag vil være med 

til at føre til øget styrlighed. 

 

Dette kan anskues som starten på en ny måde at lede på i Guldborgsund kommune. New Public 

Samskabelses gruppen skal kunne lade New Public Samskabelse som vision komme til live, og 

dette sætter gruppen i stand til at hoppe mellem samskabelse og New Public Management eller at 

finde en passende grad herimellem.  

 

5.4.3 New Public Samskabelse som ledelseshybrid  

Nu har vi været gennem 1. og 2. ordens intervention. På 1. og 2. ordens intervention har vi 

iagttaget forholdet mellem samskabelse og New Public Management. Først hvordan der kan 

bygges bro mellem samskabelse og New Public Management gennem New Public Samskabelse 

som vision, dernæst hvordan man i New Public Samskabelses gruppen kan oscillere mellem 

samskabelse og New Public Management. I dette afsnit skiftes iagttagelsespunkt, og det er 

udelukkende samskabelse og de tidligere iagttagede paradokser som er i fokus. I dette afsnit vil 3. 

ordens intervention blive gennemgået. 3. ordens intervention består i, at vise hvordan det er 

muligt gennem paradoks, oscillering og re-entry, at gøre paradokset produktivt. Mit forslag som 

jeg vil præsentere i følgende afsnit, knytter sig til følgende tre forskelle som udgør tre paradokser: 

Entydighed Flertydighed, Sikkerhed Risiko og Åben Lukket.  Jeg vil i dette afsnit vise, hvordan 

Guldborgsund kommune kan benytte paradokset som løsning.  

 

Samskabelse som et entydigt forhold mellem entydighed og flertydighed 

Det første paradoks som jeg vil gennemgå, knytter sig til de forskellige måder hvorpå samskabelse 

skabes. Dette betyder at samskabelse opstår i et paradoks mellem entydighed  Flertydighed 

(analyse 3, 62-63). Paradokset består i sin enkelthed i, at samskabelse ikke kan være både entydig 
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og flertydig på samme tid. På nedenstående figur har jeg illustreret intervention på 3. orden i 

forbindelse med entydighed og flertydighed.  

 

Figuren udgøres af forskellen entydighed og flertydighed. Til at starte med markeres entydighed 

på indersiden af forskellen, hvor flertydighed står på den umarkerede side af forskellen. Under 

entydighed på den markerede side af forskellen, peger to pile ned på endnu en forskel mellem 

entydighed og flertydighed. Helt konkret betyder dette, at forskellen entydighed og flertydighed 

genindtræder i sig selv(re-entry). New Public Managment gruppen skal således kunne oscillere på 

en entydig måde mellem entydighed og flertydighed.   

Dette paradoks henvender sig til en udfordring omhandlende defintionen af samskabelse. 

Anbefalingen går på, at New Public Samskabelses gruppen skal være entydige om og enige 

i(entydighed), at der kan være flere forskellige måder at samskabe på (flertydighed), men at alle 

disse forskellige måde at samskabe på altid tæller som samskabelse (entydighed).  

New Public Samskabelses gruppen kan således agere entydigt, hvilket består i refleksivt at kunne 

anvende samskabelse såsom den skalérbare, rådgivende, ambitionstrige, transformerende, 

mulighedsskabende, kompetente, klemte og informative samskabelse og anderkende at disse altid  

vil være entydige i deres givne situation. Dette giver New Public Samskabelses gruppen 

muligheden for at erkende, at samskabelse altid kan dannes på en lang række forskellige måder, 

men at alle disse forskellige former af samskabelse er værdifulde i den givne kontekst. Jeg vil for 

en stund vende tilbage til analyseafsnittet omhandlende samskabelse som information, for at 

fremvise et eksempel på ovenstående. For at eksemplificere ovenstående, vil jeg tage 

udgangspunkt i Guldborgsund kommunes ønske om sikring af bestandig tilflytning. At sikre 

bestandig tilflytning (entydighed), kan enten foregå entydigt eller flertydigt. Det kan enten ske 
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gennem en diskussion af de syv samskabelsesfigurer (flertydighed), eller kommunen kan på 

forhånd beslutte en bestemt måde at løse udfordringen på gennem samskabelse (entydighed). På 

denne måde er der tale om en entydig bosætningsstrategi, som kan aktualiseres gennem 

oscillering mellem entydighed og flertydighed.  

 

Heraf bliver paradokset og dets umulighedsbetingelser en mulighedsbetingelse for den fortsatte 

kommunikation. I stedet for at forskyde paradokset til et mindre forstyrrende sted, eller skjule 

paradokset, skal Guldborgsund kommune trække paradokset frem i forgrunden, og herved bliver 

samskabelses entydighed og flertydighed mulig. Paradokset bliver med andre ord en 

ledelsesressource for Guldborgsund kommune.   

 

Samskabelse som sikkerhed mellem sikkerhed og risiko  

Det næste paradoks knytter sig til medarbejderne, og det krydspres som medarbejderne kan 

opleve gennem paradokset Sikkerhed  Risiko. Dette paradoks henvender sig til en udfordring 

vedrørende læring.  

 

 
Figuren udgøres af forskellen sikkerhed og risiko. Til at starte med markeres sikkerhed på 

indersiden af forskellen, hvor risiko står på den umarkerede side af forskellen. Under sikkerhed på 

den markerede side af forskellen, peger to pile ned på endnu en forskel mellem sikkerhed og 

risiko. Helt konkret betyder dette, at forskellen sikkerhed og risiko genindtræder i sig selv. Figuren 

fortæller med andre ord, at medarbejderne skal kunne oscillere på en sikker måde mellem 
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sikkerhed og risiko. Den vandrette pil, som kan ses mellem sikkerhed og risiko symboliserer 

oscillerering.  

 

På denne måde bliver min anbefaling, at medarbejderne skal agere sikkert i deres oscillering 

mellem sikkerhed og risiko. Fordelen ved at kunne agere sikkert i forbindelse med samskabelse er, 

at det giver Guldborgsund kommune en mulighed for, at strukturere samskabelsesprocessen frem 

for, at den er tilfældig struktureret. En sikker samskabelse giver gevinst ved, at man 

tilnærmelsesvis kender udfaldet, til gengæld giver det et tab i forbindelse med borgernes 

løsninger. Omvendt giver den risikofyldte samskabelse mulighed for nye løsninger fra borgerne, 

men samtidigt er det ikke sikkert, at disse forslag er værdifulde for Guldborgsund kommune.     

Et eksempel på dette er borgermøderne. Guldborgsund kommune kan sikre gennem en sikker 

samskabelsesproces, at de kan styre processen og borgerne i den retning, som er påkrævet. Til 

gengæld kan en risikovillig samskabelsesproces også være fordelagtig. Her spiller 

borgerinvolvering ind. Det er vigtigt at Guldborgsund kommune og New Public Samskabelses 

gruppen åbner og skaber en oplevelse hos borgerne af, at de kan påvirke samskabelsesprocessen, 

hvilket stiprojekterne et glimrende eksempel på. Det omhandler således medarbejdernes villighed 

til at give plads til borgerne. Medarbejderne løber således en risiko ved at fralægge sig ansvar. 

Medarbejderne skal være i stand til at agere sikkert i den måde hvorpå de giver borgerne 

mulighed for at være en del af samskabelsen. Medarbejderne skal være sikre i den måde de 

oscillerer mellem sikkerhed og risiko, så samskabelsesprocessen ikke fremstår tilfældig, men at 

den kommer til, at tilgodese hvornår den sikre eller risikosøgende samskabelse fungerer bedst. 

Samskabelsesprocessen bliver en reflektorisk praksis i stedet for en tilfældighed.  

 

Gennem oprettelsen af New Public Samskabelses gruppen og den oscillerende praksis, opnås et 

refkelsionsniveau, som er med til at give Guldborgsund kommune en øget sikkerhed i måden 

hvorpå medarbejderne samskaber. New Public Samskabelses gruppen har ikke kun til hensigt, at 

afgøre om velfærdsprocesser skal drives efter New Public Management eller samskabelse. Inden 

for samskabelse skal de evaluere, hvad der har fungeret godt og skidt, i forhold til den sikre eller 

risikovillige samskabelse. På denne måde opnår New Public Samskabelses gruppen en sikker 

erfaring om, hvornår sikkerhed eller risikovillighed fungerer bedst. Grunden er, at vi ønsker at 
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minimere tilfældighed. Det giver en mulighed for, at Guldborgsund kommune internt kan lære af 

hinanden og skabe erfaringer sammen. Eksempelvis kan det erfares (sikkerhed) og læres, hvornår 

en samskabelsesproces var for struktureret(sikkerhed), eller hvornår den var for 

ustruktureret(risiko). New Public Samskabelses gruppen bliver en erfaringsopsamling og 

læringsenhed, som kan bevirke, at Guldborgsund kommune kan forholde sig styrende på en sikker 

måde i forbindelse med samskabelsesprocessen. Samskabelse er som ledelsesrationale og styring 

ikke længere tilfældig, men en sikker og styret proces i forhold til hvornår samskabelse som 

sikkerhed eller risiko er værdifuldt.  

 

Samskabelses åbne åbenhed eller lukkethed  

Det sidste paradoks forbindes til borgerinvolvering i forhold til, om kommunikationen er åben eller 

lukket. På denne måde arbejder jeg med en forskel som hedder Åben  Lukket. Hvis Guldborgsund 

kommune på den ene side forholder sig åbent til borgerinvolvering og inviterer hele 

lokalsamfundet, udelukker det at borgerinvolveringen foregår lukket. På denne måde opstår et 

paradoks mellem den åbne og lukkede borgerinvolvering. På nedenstående figur har jeg afbilledet 

intervention på 3. orden i forhold til åben og lukket kommunikation i forbindelse med 

borgerinvolvering.   

 

Figuren viser forskellen åben og lukket borgerinvolvering. Til at starte med markeres åben på 

indersiden af forskellen, hvor lukket står på den umarkerede side af forskellen. Under åben på den 

markedere side af forskellen, peger to pile ned på endnu en forskel mellem åben og lukket. Helt 

konkret betyder dette, at forskellen åben og lukket genindtræder i sig selv. Figuren viser, at New 

Public Samskabelses gruppen skal kunne oscillere åbent mellem åbent og lukket borgerinvolvering. 
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Den vandrette pil som kan ses mellem åben og lukket tydeliggøre, at New Public Samskabelses 

gruppen skal kunne oscillere åbent mellem åben og lukket borgerinvolvering.  

 

New Public Samskabelses gruppen og dermed også Guldborgsund kommune skal være åbne om, 

at borgerinvolvering kan være åben eller lukket. De skal være åbne om, at samskabelse kan være 

en lukket struktureret proces, og modsat skal de være åbne for, at samskabelse kan være en helt 

åben proces. De skal således være åbne for, at kommunikationen kan invitere til åben eller lukket 

samskabelse. På denne måde fremkommer samskabelsesprocessen som en 

kommunikationsudfordring. Eksempelvis vil det fremstå misvisende, hvis Guldborgsund kommune 

indbyder til samskabelse, ”kom til samskabelse” og det bagefter viser sig, at indbydelsen var en 

indbydelse til en lukket proces. Borgerne vil heraf have mulighed for at pointere, at der ikke var 

tale om samskabelse. Samskabelse vil fremstå som en ambition uden indhold og opfyldelse. Det 

forbliver på denne måde en kommunikationsudfordring for New Public Samskabelses gruppen, at 

forholde sig til hvorvidt kommunkationen inviterer til åben eller lukket samskabelse. Fordelen ved 

dette er, at New Public Samskabelses gruppen og Guldborgsund kommune kan 

forventningsafstemme med lokalsamfundet, således at der ikke kommer åbne borgere til den 

lukkede proces og lukkede borgere til den åbne proces. Ovenstående henviser til en ekstern 

kommunikationsproces. Pointen er samtidigt, at New Public Samskabelses gruppen og 

Guldborgsund kommune skal være åbne over for deres medarbejdere om, den snarlige 

samskabelsesproces foreløber åbent eller lukket. På denne måde kan Guldborgund kommune 

kommunikativt forventningsafstemme internt som eksternt med både lokalsamfundet og 

medarbejderne.   

 

5.4.4 Delkonklusion på intervention 

Jeg har gennem dette afsnit arbejdet på tre niveauer af intervention, på henholdsvis 1., 2., og 3. 

ordens intervention. Jeg har herunder opstillet tre punkter, som henviser til de tre 

interventionsafsnits vigtigste pointer.  

 

1. Orden – New Public Samskabelse som vision.  

2. Orden – New Public Samskabelse som operationalisering gennem skydelæren.  
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3. Orden – Samskabelse udført gennem definitions-, lærings- og 

kommunikationsudfordringer.  

 

Gennem intervention på 1. orden blev det tydeliggjort hvordan Guldborgsund kommune skal 

bygge bro mellem de to modstridende diskurser, samskabelse og New Public Management, og 

derved skabe New Public Samskabelse. På intervention af 2. orden blev det vist, hvorledes New 

Public Samskabelse som vision blev bragt til live og operationaliseret. På denne måde bliver det 

muligt for New Public Samskabelses gruppen at oscillere mellem New public management og 

samskabelse. På sidste niveau, intervention på 3. orden, blev det tydeligt at Guldborgsund 

kommune gennem New Public Samskabelses gruppen, bliver i stand til at aflæse forskellige 

handlerum i forbindelse med samskabelse. På denne måde kan Guldborgsund kommune fremstå 

handlekraftig i forhold til de modsatrettede krav, som skabes gennem kommunikationen om 

samskabelse. Det at kunne oscillere mellem forskellige samskabelsesfigurer og roller, er i sig selv 

en vigtig kompetence. New Public Samskabelses gruppen bliver en hybrid ledelsesform, som er i 

stand til at aflæse og behandle paradoksale situationer. Der bliver åbnet for et nyt mulighedsrum, 

men det sætter krav til, at man i New Public Samskabelses gruppen kan agere på et højt niveau af 

kompleksitet, idet de skal behandle forskellige paradoksale forhold i deres ledelsespraksis. Denne 

måde at lede på er med til at tilføje kompleksitet i hele Guldborgsund kommune, men det er 

blevet tydeliggjort hvordan denne kompleksitet bliver en ledelsesressource.  

 

Konklusion på ovenstående vedbliver, at interventionen kan argumenteres for at være en 

diskursændring i forhold til samskabelsesdiskursen og New Public Management. Med denne 

intervention, og med New Public Samskabelses gruppen går vi fra samskabelsesdiskursen som kun 

værende operationel, til at samskabelse både formår at være en refleksiv praksis i ledelsen af 

Guldborgsund kommune, og at samskabelse stadig fungerer operationelt gennem den omtalte 

refleksive praksis.  Det er ikke længere en diskursiv kamp om, hvilken af de to antagonistiske 

diskurser som opnår hegemoni, da det nu er New Public Samskabelse som anbefales at råde som 

ledelsespraksis i Guldborgsund kommune. 
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6. Konklusion  

Dette speciale har undersøgt hvordan samskabelse skabes i Guldborgsund kommune.   

Jeg har produceret tre analyser og et afsnit med mit løsningsforslag. I første analyse blev det 

undersøgt, hvordan samskabelse skabes som diskurs gennem dets konstitutive ydreside New 

Public Management. Samskabelse blev iagttaget som dislokation, som underminerer det sociales 

selvfølgelighed i Guldborgsund kommune. På denne måde åbner samskabelse for artikulation af 

nye relationer. Samskabelse skabes gennem nye elementer, som er med til at skabe en ny mening 

omkring ledelse i Guldborgsund kommune. Til sidst blev det anskueliggjort, hvordan samskabelse 

bliver et kollektivt projekt, ikke kun for Guldborgsund kommune som organisation, men for alle i 

lokalsamfundet.   

 

Herefter blev blikket rettet mod, hvilke forskellige måder som samskabelse konstrueres på. Der 

blev iagttaget syv forskellige måder, hvorpå Guldborgsund kommune konstruerer samskabelse. 

Samskabelse er således ikke én ting, men samskabelse er mange ting og samskabelse er konstant 

under konstruktion. Samskabelse bliver en praksis, som hele tiden reartikuleres i forhold til den 

specifikke anvendelse og praksis som det benyttes til. Disse forskellige konstruktioner af 

samskabelse kan iagttages som værende paradoksale og konfliktfyldte.  

 
Gennem tredje analyse blev det således undersøgt, hvorledes Guldborgsund kommunes skabelse 

af samskabelse fremtræder paradoksal. Samskabelse fremstod paradoksal både horisontalt og 

vertikalt. Først blev samskabelses horisontale paradoksalitet diskuteret, hvilket betyder, at 

samskabelses diskursive skabelse ikke nødvendigvis er ens med den måde, hvorpå samskabelse 

skabes i praksis. Dernæst blev det diskuteret, hvordan samskabelse vertikalt fremstod paradoksalt. 

Den vertikale paradoksalitet tydeliggjorde hvorledes, at de forskellige skabelser af samskabelse 

internt er paradoksale og modsætningsfyldte. Dette leder frem til tre paradokser, som ligger 

grundlaget for specialets sidste afsnit.  

 

I fjerde afsnit frembragte jeg mit løsningsforlag med udgangspunkt i 1. 2. og 3. ordens 

intervention, baseret på de iagttagede paradokser fra tredje analyse. Jeg forstår intervention på 

tre niveauer. Dette kom til udtryk gennem New Public Samskabelse som vision på 1. orden, New 
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Public Samskabelses gruppen som operationalisering af visionen på 2. orden og til sidst et afsnit 

som viser, hvordan Guldborgsund kommune kan oscillere gennem re-entry, og på denne måde 

skabe nye muligheder på baggrund af umulige betingelser. På denne måde bidrager 

interventionsafsnittet både med et konkret praktisk orienteret forslag og med et niveau for 

refleksion i form af definition, læring og kommunikation. Dog er det vigtigt at pointere, at 

intervention er en refleksion over de komplekse problemstillinger, som Guldborgsund kommune 

står over for. Jeg er opmærksom på mine egne blinde pletter, og af denne grund vil de fremsatte 

løsningsforslag give anledning til skabelse af ny kompleksitet.   

 

Udover specialets egentlige konklusioner, bidrager dette speciale til en ny måde at undersøge 

samskabelse på. Heraf har opgaven flere mål. For det første at forsyne Guldborgsund Kommune 

med en måde hvorpå de kan lede gennem benyttelse af samskabelse og New Public Management, 

og det jeg kalder New Public Samskabelse. Dernæst yder specialet med et nyt bidrag til den 

eksisterende litteratur og forskning i samskabelse. Den eksisterende forskning i samskabelse 

funderes i en ontologisk orienteret undersøgelse af samskabelse, som har til hensigt at spørge til 

samskabelses selvfølgelighed, hvilket gør genstandsfeltet til en bestemt virkelighed, som der ikke 

kan sættes spørgsmålstegn ved. Pointen er, at den lukker for spørgsmål om samskabelses 

konstruktion, samskabelses specifikke særtræk og samskabelses funktion. I stedet for at spørge 

ind til samskabelses væren (ontologi), spørger dette speciale ind til hvordan samskabelse er blevet 

til. Heraf kan det også konkluderes, at denne form for undersøgelse af samskabelse går fra 1. 

ordens observationer af verdenen derude, til 2. ordens iagttagelser af samskabelse. Specialets 

bidrag er, at undersøge samskabelses tilblivelse nærmere end samskabelses væren.    

7. Perspektivering  

Specialet har produceret ny viden i form af tre løsningsforslag vedrørende samskabelse, men 

samtidig også en ny måde hvorpå vi kan studere og undersøge fænomener som samskabelse. Den 

valgte undersøgelse har i sig selv begrænsninger. I perspektiveringen vil jeg fremhæve andre 

perspektiver, som vil være interessante i forbindelse med specialets problemformulering.  

 

Jacob Torfings, Eva Sørensens og Anne Tortzens bidrag til samskabelse kan og må ikke 

undervurderes. Jacob Torfing og Eva Sørensen har præsenteret Fem trin til samskabelse. Heri 
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argumenteres det at samskabelse kan dannes gennem fem trin, disse trin indeholder den 

nysgerrige kommune, den inddragende kommune, den ambitiøse kommune, den modne kommune 

og den samskabende kommune. Skabelsen af samskabelse gennem disse fem trin, synes at gøre 

sig blind for samskabelses flertydighed, og heraf fremstår samskabelse som en entydig orden. 

Konsekvensen bliver at samskabelse fremstår som en ordning der strukturelt ligner New Public 

Management. I stedet for at blive en ny måde at lede på, bliver samskabelse en ledelse som 

fungerer ud fra samme vilkår som New Public Management. Heraf anskuer jeg nærværende 

speciale som bidrag til den eksisterende litteratur. Det er i projektet blevet konkluderet at 

samskabelse skabes flertydigt. Af denne grund findes det nødvendigt at være opmærksom på 

samskabelses flertydighed.  

 

Dette speciale har haft fokus på, hvordan samskabelse skabes i en nutidig kontekst i Guldborgsund 

kommune. Af denne årsag har specialet ikke haft mulighed for, at iagttage hvordan det kan være, 

at samskabelse er blevet et fænomen, som mange af landets kommuner finder interessant. Med 

et blik for samskabelses tidslighed, ville det være muligt, at undersøge hvordan og under hvilke 

forhold det har være relevant at skabe samskabelse som offentligt ledelsesredskab.  

Med et sådant fokus, kunne det have været interessant at foretage en semantisk analyse, for at 

undersøge hvilke meningsdannelser som over tid har knyttet sig til begrebet samskabelse. 

Tidssemantikken omhandler hvordan vi iagttager og begrebsliggør fortid, nutid og fremtid 

(Andersen, N, Å,. 1999:144). Gennem en undersøgelse af semantiske brud, ville det være muligt at 

iagttage hvordan kommunikationen vedrørende offentlig ledelse mellem New Public Management 

og samskabelse har ændret sig. En undersøgelse af semantiske brud som eksempelvis borgeren 

som kunde  borgeren som ressource eller dialog  monolog med flere, kunne være yderst 

interessant. Man kunne hertil spørge hvilke semantiske brud som gør sig gældende i forhold til 

offentlig ledelse gennem samskabelse og New Public Management?    

Et andet perspektiv, som har spøgt i løbet af udarbejdelsen af dette speciale, er den genealogiske 

undersøgelse. Genealogien omhandler at bruge fortiden til at skrive vores nutidige historie. Dette 

er for at vise hvordan historien indvirker på, hvordan vi tænker og handler ledelses i offentlige 

institutioner som Guldborgsund kommune. Det er med andre ord, en undersøgelse af samskabelse 
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som ledelse, men samtidigt fastholde at dette er kontingent, og at samskabelse som 

ledelsesrationale ikke er en nødvendighed.  

Den genealogiske undersøgelse vil skabe blik for, hvilke slægtskabslinjer som samskabelse trækker 

på, og hvorledes dette kommer til udtryk i sin nutidige form og eksistens. Vi kan få blik for, 

hvordan det ikke altid har været selvfølgeligt, at benytte samskabelse som ledelsesrationalitet. 

Genealogien er interesseret i en undersøgelse af et selvfølgeligt samtidsfænomens 

tilblivelseshistorie, samskabelses tilblivelseshistorie, for at problematisere samskabelses 

selvfølgelighed. Denne analyse kan heraf ikke starte med, at fastlægge og definere samskabelse, 

dette vil bevirke, at man lægger undersøgelsens kritiske potentiale død. Den kontingente historie 

bevirker, at det kunne være gået anderledes, og heraf de måder hvorpå vi tænker ledelse og 

samskabelse, er et produkt af historien, og derfor kunne have set anderledes ud. Det ville således 

være muligt at undersøge samskabelse gennem systemkonstrastering, ved at vise, at kommunal 

ledelse på et tidspunkt i historien adskiller sig fundamentalt fra den måde, som det tager sig ud i 

dag. Det vil således være interessant at foretage undersøgelser af hvorfor og hvordan, 

samskabelse er blevet et ledelsesrationale som flere kommuner finder værdifuldt. På denne måde 

kunne en komparativ analyse af flere kommuners ledelse gennem samskabelse være givende. At 

undersøge de brud som har gjort, at samskabelse er blevet en selvfølge i forhold til kommunal 

ledelse. Problematikker som disse kan danne baggrund for en fremtidig undersøgelse af 

samskabelse.   
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