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Forord 

Det har været et stort og lærerigt projekt at få lov at skrive denne afhandling. Projektet er 

gennemført som led i et partnerskabsprojekt, der fik en finanslovsbevilling i 2010 til et 

eksperiment i perioden 2011-2015 i form af en række aktiviteter for 100 selvejende 

daginstitutioner i kommunerne København, Aarhus og Svendborg. Der skulle både samarbejdes 

om at drive daginstitutionerne og udvikles et nyt samarbejde mellem parterne, som skulle kunne 

noget andet og mere end det hidtidige.   

 

Forskning og praksis arbejdede sammen fra starten, både da projektbeskrivelsen skulle formuleres 

i forlængelse af finanslovsbevillingen, undervejs og som afsluttende afrapportering af projektet, 

hvori ph.d.-projektet skulle indgå. Et ph.d.-projekt, som hen ad vejen fik sit eget liv. Hos Sankt 

Ignatius af Loyola forekommer ordet ”orden” på centrale steder. Orden skaber ikke liv, men 

ethvert liv skaber sin orden (O’Brien 2011: 21, 28). Det samme kom til at ske med ph.d.-projektet. 

 

Jeg startede med at tro, jeg skulle instrumentalisere en ny samarbejdsform mellem selvejende 

daginstitutioner og kommuner som alternativ eller supplement til driftsoverenskomsten. 

Undervejs fandt jeg imidlertid ud af, at det ikke var helt så enkelt, og at jeg måtte begribe det 

samarbejde, der fandt sted med partnerskabsprojektet på en anden måde, end min juridiske 

baggrund alene gjorde mulig. Det blev anledning til at gå ind ad den smalle port, som den tyske 

jurist og sociolog Niklas Luhmanns systemteori er udtryk for. Dermed åbnede der sig et andet 

univers for at begribe samarbejdet mellem parter. Det gjorde det muligt at forstå samarbejdets 

styrende DNA ind i det inderste maskinrum, hvor dette bliver til og betingelserne for, at det kan 

udvikle sig til samskabelse. 

 

Der var mange fra praksis, der lagde krop og sjæl i, at det eksperimenterende partnerskabsprojekt 

blev til, tog form, kom i søen og blev fulgt til dørs. Særligt vil jeg takke paraplyorganisationen 

MDI (tidligere Menighedernes Daginstitutioner nu Fobu), de 100 selvejende daginstitutioner og 

kommunerne København, Aarhus og Svendborg for at deltage i partnerskabsprojektets 

eksperimenter, hvor det tilknyttede fremtidsværksted med interessenterne på policy-niveau gav 

værdifuld sparring gennem de fire år, projektet stod på, og involverede sig med at støtte de 

omfattende aktiviteter på forskellig vis. Her vil jeg fremhæve Socialministeriet, Socialstyrelsen, 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), lektor Peter Rod fra UCC, BUPL, Dansk Erhverv og 
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Selveje Danmark. Sognepræst Leif Christensen fra Helligåndskirken på Strøget i København har 

været med på en helt særlig måde, lige fra hans menighedsbørnehaver gik ind i 

partnerskabseksperimentet, undervejs og her i den sidste fase, hvor der skulle modeludvikles. Han 

har støttet, bakket op og troet på projektet med ukuelig optimisme. Jeg vil også fremhæve Frelsens 

Hær og projektet ”Vinduer til fremtiden – find nye veje i dit liv” sammen med Velux, hvor jeg 

som medlem af projektets advisory board løbende gennem årerne har haft mulighed for at teste 

resultaterne fra min forskning af sammen med dybt engagerede praktikere og ildsjæle, der ønsker 

at gøre en forskel for socialt udsatte. Sjællandsgadebadet må også nævnes som et sted, hvor nye 

tanker blev genfødt og ladet op, samtidig med at det mindede om, hvorfor det gav mening at lave 

en PhD som min. 

 

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School (CBS) vil jeg takke for et 

godt samarbejde og for at have åbnet denne forunderlige forskningsverden for mig med horisonter, 

jeg ikke anede eksisterede. Mine vejledere på CBS har været uvurderlige. Min hovedvejleder 

lektor Holger Højlund fra CBS har gået mere end 1000 mil med mig, og min sidevejleder Dorthe 

Pedersen fra CBS har kæmpet og rejst med mig på mange planer. Min sidevejleder Ole Helby 

Petersen fra Roskilde Universitet har også været en god inspiration. Politikgruppen på CBS har 

været et fantastisk inspirerende miljø, hvor alle i gruppen har engageret sig i den overordnede 

følgeforskning og mit ph.d.-projekt på forskellig vis. Systemteoretiske forskere både fra Danmark 

og internationalt involverede sig også i mit projekt. Min forskerkollega Pernille Steen Pedersen 

fra filosofigruppen har været der med sine til alle tider boblende ideer. Uden denne opbakning fra 

et stærkt forskningsmiljø, var afhandlingen aldrig blevet til.  

 

Tak til Faurschou Foundation og den kinesiske kunstner Ai Weiwei for, at afhandlingen og 

følgeforskningen må bruge skulpturen ”Grapes” til at illustrere partnerskabets DNA, og til min 

veninde og installationskunstner Inge Tranter og mine fantastisk kreative kusiner, grafisk designer 

Tina Kragh og arkitekt Liselotte Kragh for at inspirere mig hertil. Også tak til William & Hugo 

Evers Fond, der har støttet projektet med et legat. Tak til det store netværk, der har stået bag mig, 

fra Helmi Sølvsten, der i Lønstrup lagde hus til mine arbejdsretræter og hjalp med oversættelser, 

min veninde Lise Zelkin for altid at være der, mine søskende og deres familier, mine venner 

Marianne og Henrik Bendsen, hvor vores tråde rækker langt bagud i tid og stadig har fremtiden 

for sig, tirsdagsgruppen med Pia Raaschou og Ellen Margrethe Rasmussen, Elisabeth Højlund og 

Peter Flindt fra Engly, Anna Christine Christensen, for altid at være tilstede med opmuntring og 
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tro, Susanne og Phillipp Quedens, der som familie var der hele tiden på alle måder og aldrig 

længere væk end en telefon, min sognepræst Leif Christensens hustru Pernille Clement, præsterne 

Agnete Holm og Jens Biegel-Fogh fra Helligåndskirken, præst Torsten Borbye Nielsen og hans 

hustru Helene Holm Nielsen fra Nautilus, Sankt Josef Søstrene og særligt søster Hildegard, der 

altid minder om, at Guds fantasi er større end vores. Jørgen Due Madsen fra Center for 

Familieudvikling har været min gode følgesvend og stod last og brast gennem alle bølgeskvulp 

og var overbevist om projektet. Tak til Fernando De La Cruz Barranquero Gómez for, at når 

sommerfuglene basker med vingerne i Andalucien, kan de sætte en tornado i gang i Danmark. 

Han lavede de fineste sommerfuglebilleder til mig, det blev en vigtig tråd at forfølge. 

 

Til sidst og allermest tak til mine døtre Maria og Filippa for at være de helt unikke piger, de er, 

som bar over med en mor, der til tider var helt opslugt af sit projekt, og for hvem ph.d.-projektet 

blev anledning til mange nye tilgange til tilværelsen og livet. 

 

 

Charlotte Biil 

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi CBS 
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Dansk resume 

Samskabelse på dagsordenen 

I Danmark og i en række andre vestlige velfærdsstater søsættes i disse år en række initiativer under 

overskriften samskabelse, der handler om at udvikle samarbejdet på tværs af den offentlige og 

frivillige sektor, så at det giver merværdi, for velfærdssamfundet er presset på sine ressourcer. 

Noget der ikke er blevet mindre relevant i 2020, hvor vi på verdensplan med Corona-krisen har 

fået udstillet, hvilken kæmpe forskel det gør at være en del af et velfungerende velfærdssamfund, 

som det vi har i Norden, overfor ikke at være det. 

 

I Danmark er samskabelse mellem den offentlige og frivillige sektor på dagsordenen både hos 

kommuner og regioner, særligt inden for ældreomsorg, børneinstitutioner og forebyggende 

sundhedsindsatser. Med afsæt i et New Public Governance paradigme har forskningen i 

samskabelse i Danmark især fokus på de lyse sider af samskabelse og den offentlige leders rolle 

i forhold til at understøtte og facilitere denne. I den internationale forskning diskuteres i stigende 

omfang også samskabelsens mørke sider i form af høje transaktionsomkostninger, manglende 

demokrati og at retslig regulering er vanskelig. Det anføres, at når den retslige regulering ikke er 

tilstrækkelig integreret i samarbejdet, kan samskabelsen ende med at ødelægge det, som den ville 

skabe. 

 

Selvejende daginstitutioner er en særlig dansk organisationsform, der er i familie med frivillige 

organisationer, og som har rødder tilbage til reformationen. De selvejende daginstitutioner kan 

siges at være oplagte til at samskabe med den offentlige sektor, fordi de involverer et samarbejde 

mellem kommuner og frivillige bestyrelser og forældre om daginstitutionsydelsen. Igennem de 

sidste 20 år er et fortsat stigende antal selvejende daginstitutioner imidlertid blevet lukket af 

kommunerne, uden at der er blevet åbnet nye, og et voksende problematisk samarbejde over 

driftsoverenskomsten har fået skylden herfor. I 2010 blev der afsat en finanslovsbevilling til et 

partnerskabsprojekt, der skulle udnytte de selvejende daginstitutioners og kommunernes 

forskellighed og skabe merværdi i samarbejdet om daginstitutionsydelsen ved at udvikle dette 

over driftsoverenskomsten. På den måde kan man sige, at der var en ambition om samskabelse 

med projektet. Det blev til et 4-årigt partnerskabsprojekt mellem paraplyorganisationen 
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Menighedernes Daginstitutioner (MDI), kommunerne Aarhus, København og Svendborg og 100 

selvejende daginstitutioner i perioden 2011-2015.  

 

Forskningsspørgsmålet 

Med afsæt i en systemteoretisk tilgang undersøger afhandlingen, hvordan samarbejdsstrukturer 

kan forstås som samskabelse med hybrid ret i dette komplekse og krævende partnerskab, der 

umiddelbart synes uforpligtende, men alligevel udvikler sig som et hybridt temporaliseret samspil 

sat af formaliserede programmer og retslig semantik. 

 

Partnerskabsprojektet 

Med undersøgelsen af partnerskabsprojektet sætter jeg fokus på betingelserne for samskabelse og 

de retslige implikationer i en dansk kontekst, herunder hvordan en retslig regulering af et sådan 

samarbejde kan blive mulig. 

  

100 selvejende daginstitutioner organiserede sig i 16 netværk med 2 netværk i Aarhus, et netværk 

i Svendborg og 13 netværk i København. Disse blev understøttet af kvalitetsmålinger, uddannelse 

til lederne og kurser til bestyrelserne. Ledelsen i daginstitutionerne blev centraliseret, og 

kompetencerne udviklet med henblik på at kunne agere mere professionelt i forhold til kommune, 

forældre og bestyrelser. 

 

Projektets aktiviteter blev fulgt tæt af et fremtidsværksted i form af en kommunestyregruppe og 

et advisory board, der bestod af de involverede tre kommuner, paraplyorganisationen MDI, 

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School (CBS) samt en række 

overordnede stakeholders fra ministerier, styrelser, faglige organisationer og 

interesseorganisationer. MDI og CBS forestod sammen projektledelsen og blev understøttet af 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). 

 

Med reference til finanslovsbevillingen havde partnerskabsprojektet en underdetermineret 

regulering i forhold til de direkte berørte selvejende daginstitutioner og kommuner, der 

gennemførte projektets aktiviteter, men som ikke var retsligt forpligtet hertil. Projektet forpligtede 
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derimod retsligt paraplyorganisationen MDI og CBS til at gennemføre projektets aktiviteter i 

kommuner og selvejende daginstitutioner, men uden at disse havde nogen retslige beføjelser til at 

insistere på, at disse blev gennemført. Alligevel gennemførte de tre kommuner og 100 selvejende 

daginstitutioner projektets omfattende aktiviteter på flere niveauer, der involverede forskellige 

forestillinger om samarbejdet i projektperioden.  

 

Et nyt semantisk ideal for samarbejde og samskabelse 

Med analysen vises, at der kommer et nyt semantisk ideal i spil for samarbejdet, som ved at 

aktivere en overliggende konstituerende meta-kode som hybrid ret med andre 

samarbejdsmekanismer kunne transformere dette til samskabelse. Samarbejdet kunne referere til 

driftsoverenskomst og dagtilbudslov med normativ forudberegnelighed og med en tidslighed, der 

rakte bagud til dengang, parterne indgik driftsoverenskomsten. Det blev imidlertid også muligt at 

række frem i tid og håndtere det, der endnu ikke var tydeligt og ikke aftalt på forhånd i nogen 

kontrakt, men som var på vej som noget, der blev udpeget som relevant, og som det var nødvendigt 

at forholde sig til i samarbejdet. Det blev muligt at håndtere muligheder og udfordringer, der ikke 

var forudsete, og som kunne være komplekse. Der blev tale om strategier for samskabelse, der 

kunne løse op for spændinger og indløse et velfærdspotentiale.  

 

Samskabelse som meta-kode med en sommerfugle-model 

Inspireret af afhandlingens analyser præsenterer jeg en sommerfugle-model, der er en normativ 

model for samarbejde og samskabelse mellem selvejende daginstitutioner og kommuner, som 

bygger på analysens resultater. I kålormen er der en celle, der kaldes den imaginære celle, fordi 

den har en særlig DNA-kodning, som gør, at den - når tiden er inde - kan sætte den 

celletransformation i gang, som forandrer kålormen til sommerfugl. På samme måde henviser 

sommerfugle-modellen til en slags imaginær celle eller et DNA i den overliggende konstituerende 

meta-kode. Med meta-koden er der tale om en hybrid ret, der både refererer til rettens system og 

andre sociale systemer og semantikker, og som kan transformere samarbejde mellem selvejende 

daginstitutioner og kommuner til samskabelse. 
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For at komme i gang med samskabelse med sommerfugle-modellen argumenterer jeg for et begreb 

om anden ordens-samskabelse, der handler om at påvirke de involverede organisationer, sådan at 

der bliver tale om at bevæge flere netværk på samme tid, hvor de kan sætte horisont for hinanden 

og herved skabe en særlig forbundethed.  

 

 

Figur J: Sommerfugle-modellen 

 

En ny måde at samskabe på med hybrid ret 

Med en konstituerende meta-kode samt en sommerfugle-model som program for hybrid ret ønsker 

jeg at belyse nogle alternative muligheder for forandring af samarbejdet, der er lige så radikal som 

overgang fra kålorm til sommerfugl. Det drejer sig om konstitutionen for et sådan samarbejde, og 

dette har samskabelsesdebatten ikke fokuseret på i et retsligt perspektiv. Med en systemteoretisk 

tilgang bygges videre på andres diagnoser af, hvordan den moderne velfærdsstat i stigende grad 

involverer hybride styrings- og samspilsformer. Mit studie viser, hvordan det er muligt at bringe 

en retslig regulering i spil, som kan være ret og ikke-ret på en gang som program for den hybride 

ret og dermed et bæredygtighedens regime over for et flygtighedens regime, hvor styring af 

velfærdsopgaven over driftsoverenskomsten bliver til samskabelse om velfærd.  
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Undersøgelsen har sine begrænsninger, og selvom jeg alene har studeret ét partnerskabsprojekt, 

kaster jeg mig ud i modeludvikling. Det gør jeg, fordi mine analyser viser, at dette ene partnerskab 

opstår som svar på en generel, samfundsdiagnostisk udfordring. Denne drejer sig om, at når et 

samarbejde mellem selvejende daginstitutioner og kommuner skal producere en relevant 

velfærdsydelse, er strukturvariansen i det hidtidige traditionelle samarbejdsinstrument, 

driftsoverenskomsten, blevet for begrænset. Derfor er min undersøgelse heller ikke kun relevant 

for samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og kommuner, men også for andre non-profit 

selvejende velfærdsorganisationer sådan som eksempelvis selvejende plejehjem og selvejende bo- 

og opholdssteder, hvor et samarbejde er reguleret af driftsoverenskomst eller et tilsvarende 

kontraktinstrument.  

 

Startskuddet til en national platform for et bæredygtigt regime 

 

 
 

 

Figur K: National platform, hvor forskning møder praksis 

 



12 

 

 

 

 

Med billedet fra tidligere om kålormen med den imaginære celle, så er der med samskabelse tale 

om radikale forandringsprocesser, men modsat kålormens kan det ikke med nøjagtighed på 

forhånd siges, hvornår tiden er inde til at lade en tranformation finde sted og samarbejdet over 

driftsoverenskomsten transformere sig til et samarbejde, der kan samskabe. Parterne må selv 

etablere forudsætningerne for en sådan transformation. Dette er skrøbeligt, og derfor foreslår jeg 

en platform mellem praksis og vidensinstitutioner som universiteter og uddannelsescentre, hvor 

sommerfugle-modellen er den frekvens, parterne er nødt til at komme ind på, hvis de vil 

transformere samarbejdet. For analysen viser også, at det er i det små, vi skaber konturerne for 

det, der kan blive stort. Det er også det, som sommerfugle-effekten handler om. Afhandlingens 

anbefalinger baserer sig på analyser, hvor en teoriudvikling på det nuværende stadie kun kan siges 

at være på vej. Ideerne hertil vil have behov for yderligere at blive udviklet teoretisk og testet af 

empirisk. Med forslaget om en platform ønsker jeg at bidrage hertil, hvor praktikere og 

interessenter inden for velfærdsområdet sammen kan udvikle, hvordan et samarbejde, der gennem 

årtier hovedsageligt har været reguleret af driftsoverenskomst, kontrakt og lovgivning, har et 

iboende potentiale til at se anderledes ud. 

 

Igennem de seneste mange år er der sket en omfattende forandring af velfærdsstatens indretning, 

hvor mange forskellige reformer har ændret betingelserne for samarbejdet om velfærdsopgaven. 

Velfærdsleverandører skal formå at bevæge sig og følge grænser, der synes i opløsning. Det 

diskuteres, om velfærdssamfundet, som vi kender det i Norden, skulle indrettes anerledes. Et 

spørgsmål der som sagt ikke er blevet mindre relevant med den Corona-krise, som 

verdenssamfundet gennemgår i 2020. Der er behov for et veldokumenteret og solidt input i form 

af løbende modeludvikling, der kan være med til at informere en sådan diskussion. De nordiske 

lande trækker konstitutionelt på en fælles velfærdsmodel, der på mange måder er udfordret af de 

tendenser, der er beskrevet i denne afhandling. Derfor vil et fælles fodslag om samordning, der 

forbinder sig horisontalt og vertikalt mellem landene give rigtig god mening. I en verden, der 

bliver mere og mere globaliseret, er den danske og nordiske velfærdsmodel ikke en 

selvfølgelighed, hvorfor der er god grund til at værne og udvikle denne, så samarbejdet holdes 

relevant for både parter og samfund.  
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English summery 

Co-production with the Butterfly-model 

 

Hybrid Law with reference to a partnership project between 100 voluntary daycare institutions, 

their umbrella organization and three municipalities. 

The dissertation offers a societal diagnostic and system theoretical inspired proposal for doing co-

production and hybrid law. The thesis examines how a collaborative structure in a complex and 

demanding partnership between independent day-care institutions and municipalities can be 

understood as co-production, where this immediately seems non-committal, yet develops as a 

hybrid temporalized collaboration. The analysis indicates that, on the one hand, these are 

programs for formal and substantive law in the form of a continuous contractual collaboration 

between the parties. On the other hand, law begins to reflect on itself, and whether law is 

appropriate. With the studied partnership project, the potentiality for what the collaboration can 

accommodate is scrutinized in relation to system logics other than law and contribute to the dark 

side of the co-production discussion, societal constitutionalism and hybrid law. With the 

establishing of a constitutionalized meta-code grounded in the Butterfly-model the analysis 

shows, how it is possible to make other structures for collaboration conceivable than those that 

take place with the Standard Agreement which can resolve tensions and produce added value.  

 

Co-production on the agenda 

In recent years, in Denmark and in a number of other Western welfare states, a number of 

initiatives under the heading co-production is being launched, which is about developing 

collaboration cutting across the public and voluntary sectors, so that it adds value, because the 

welfare society is being hard pushed on its resources while, at the same time,  there is a Nordic 

welfare model that has to be safeguarded. Something that has not become less relevant in 2020 

where, during the Corona crisis worldwide, we have displayed the enormous difference it makes 

being part of a well-functioning welfare society like that we have in the Nordic countries as 

opposed to not be part of one such. 

 

In Denmark, co-production between the voluntary and public sectors is on the agenda of both 

municipalities and regions, especially in eldercare, childcare institutions and preventive health 

efforts. Based on a New Public Governance paradigm, research on co-production in Denmark has 

a particular focus on the bright side of co-production and the role of the public manager in relation 

to support and facilitate this. Meanwhile international research is also increasingly discussing the 
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dark aspects of co-production in relation to high transaction costs and lack of democracy, and that 

judicial regulation is difficult. It is argued, that when judicial regulation is not integrated into the 

collaboration, co-production can end up destroying that which it would create. 

 

Independent daycare institutions are a uniquely Danish form of organisation that is related to 

voluntary organisations and has its roots in the Reformation. The independent daycare institutions 

can be said to be a clear case for co-production with the public sector, because they involve 

collaboration between municipalities and voluntary boards and parents about daycare benefits. In 

the meantime, during the past 20 years, a steadily increasing number of independent daycare 

institutions have been shut down by municipalities without new ones being opened and this has 

been attributed to a growing problematic collaboration with the Standard Agreement. In 2010, a 

government allocation was given to a partnership project under the Finance Act in order to exploit 

the diversity of the parties and produce added value in the collaboration. The partnership should 

supplement or replace the collaboration with the Standard Agreement. This is a way of saying that 

there was an ambition for co-production on the project. It became a four-year partnership project 

between the umbrella organisation MDI, the municipalities of Aarhus, Copenhagen and 

Svendborg and 100 independent daycare institutions in the period 2011-2015.  

 

Research Question 

Based on a specific system-theoretical approach, the thesis examines how collaborative structures 

in this complex and demanding partnership can be understood as co-production with hybrid law, 

where these immediately appear non-committal, yet develop as a hybrid temporalized interplay 

of formalized programmes and legal semantics. 

 

The partnership project 

In examining this partnership project, I focus on the conditions for co-production and the legal 

implications in a Danish context, and how judicial regulation of such a collaboration as co-

production can become possible. 100 independent daycare institutions were organized into 16 

networks with 2 networks in Aarhus, 1 network in Svendborg and 13 networks in Copenhagen. 

These were supported by quality measurements, training for managers and courses for the boards. 
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The daycare management was centralized and the managerial competencies developed in order to 

be able to act more professionally in relation to the municipality, parents and boards. 

 

The activities of the project were followed closely by a future lab consisting of a municipal council 

and an advisory board, which embodied the three municipalities involved, the umbrella 

organisation MDI, Department of Management, Politics and Philosophy at Copenhagen Business 

School (CBS) and a number of major stakeholders from the Ministries, professional agencies and 

interest groups. MDI and CBS were jointly responsible for the project management and were 

supported by the Danish Evaluation Institute (EVA). 

 

With reference to the Finance Act, the partnership project had a sub-defined regulation in relation 

to the directly affected independent voluntary daycare institutions and municipalities, which 

implemented the project's activities, but were not legally obliged to do so. On the other hand, the 

project legally obliged the umbrella organisation MDI and CBS to carry out the project's activities 

in municipalities and independent voluntary daycare institutions, but without having any legal 

powers to insist on these being implemented. Nevertheless, the three municipalities and 100 

independent daycare institutions carried out the project's extensive activities at different levels, 

which involved new concepts of collaboration during the project period. 

 

A new semantic ideal for collaboration and co-production 

The analysis shows that a new semantic ideal comes into play for collaboration, which by 

activating an overlying constitutive meta-code as hybrid law could transform this into co-

production with other collaborative mechanisms. The collaboration could refer to the Standard 

Agreement and the daycare law with normative predictability and with a timeliness that reached 

back to the time when the parties signed the Standard Agreement. However, it also became 

possible to reach forward and deal with what was not yet obvious and not agreed upon in advance 

in any contract, but which was heading towards something that was identified as relevant and that 

needed to be addressed in the collaboration. It became possible to deal with opportunities and 

challenges that could not have been foreseen and which could be complex. It became a matter of 

strategies for co-production that could resolve tensions and unleash a welfare potential. 
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Co-production as a meta-code with the Butterfly-model 

Inspired by the analyses of the dissertation, I present a model that I call the Butterfly-model, which 

is a normative model for collaboration and co-production between independent daycare 

institutions and municipalities that builds on the results of the analysis. In the caterpillar there is 

a cell called the imaginary cell, because it has a special DNA coding that allows – in due course - 

for it to initiate the cell transformation that changes the caterpillar into a butterfly. Similarly, the 

Butterfly-model refers to some kind of imaginary cell or DNA in the overlying constitutive meta-

code. With the meta-code, it concerns a hybrid law that both refers to the legal system and other 

social systems and semantics. The meta-code can transform the collaboration between 

independent daycare institutions and municipalities into co-production. In order to get started with 

co-production with the Butterfly-model, I argue for a concept of second-order co-production, 

which is about influencing the organisations involved, so that it becomes a matter of moving 

multiple networks at the same time where they can set a horizon for each other, thereby creating 

a special bond. 

Figure J: The Butterfly-model 
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A new way to co-produce with hybrid law 

With a constituent meta-code and a Butterfly-model as hybrid legal program, I want to shed some 

light on the potential for radical change of the collaboration into co-production, which is as radical 

as the transition from caterpillar to butterfly. It is about the constitution for a collaboration like 

this, and how it connects to a judicial regulation. Such opportunities have not been focused upon 

during the debates on co-production from a legal perspective. With a system-theoretical approach, 

the thesis builds on the diagnoses of others on how the modern welfare state increasingly involves 

hybrid forms of governance and co-operation. My study shows how it is possible to bring judicial 

regulation into play that can be law and not-law at the same time, as a hybrid law program and 

thereby a volatility regime against a sustainability regime, where governing the welfare task over 

the Standard Agreement instead becomes co-production on welfare.  

The dissertation has its limitations and even though I have studied only one partnership project, I 

dive into model development. I do it, because my analyses show that this sole partnership emerges 

in response to a more general societal diagnostic challenge. It concerns the fact that when the 

collaboration between independent daycare institutions and the municipalities must produce a 

relevant daycare benefit, then the structural variance of the previous traditional instrument of 

collaboration, the Standard Agreement, has become too limited. My study, therefore, is not only 

relevant to the collaboration between independent daycare institutions and municipalities. It is 

also relevant for other independent non-profit welfare organisations such as, for example, 

independent nursing homes, independent residences and housing for the mentally vulnerable etc. 

where the collaboration is governed by a Standard Agreement or a similar contractual instrument. 
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The starting point for at national platform and a sustainability regime? 

 

 
 

Figure K: National platform where research meets practice 

 

 

With the earlier illustration of the caterpillar with the imaginary cell, co-production is a matter of 

radical transformation processes. Meanwhile contrary to the caterpillar it cannot be told in 

advance in details when the time is for transforming the collaboration over the Standard 

Agreement into a collaboration that is able to co-produce. The parties must themselves establish 

the prerequisites for such a transformation. This transformation is fragile, which is why I propose 

a platform between practice and knowledge institutions such as universities and education centers 

where the Butterfly-model is the frequency that the parties need to approach, if they want to 

transform their collaboration. Because the analysis also shows, that it is in the small things that 

we create the foundation and patterns for the great developments. That is also what the Butterfly-

effect is about. The recommendations of the dissertation are based on analysis where, at the 

present stage, a theory development can only be said to be on the way. The ideas for this will need 

to be further developed theoretically and tested empirically. With the proposal for a platform, I 

would like to contribute to practitioners and stakeholders in the welfare field developing how a 
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collaboration, which for decades has been regulated chiefly by the Standard Agreement, contract 

and legislation, has an inherent potential to appear different. 

 

For many years now, there has been a major change in the organisation of the welfare state where 

many different reforms have changed conditions for collaboration on the welfare task. Welfare 

providers must manage to move and follow boundaries that appear to be disintegrating. It is 

debated whether the welfare society, as we know it, in the Nordic countries, should be organized 

differently. A question, which has not become less relevant with the Corona crisis that the global 

community is going through in 2020. There is, therefore, a need for well-documented and solid 

input in the form of ongoing model development that can assist informing such a discussion. The 

Nordic countries constitutionally draw on a common social welfare model, which, in many ways, 

is challenged by the trends described in this dissertation, which is why a common footstep around 

coordination that connects horizontally and vertically between countries, will make good sense. 

In a more and more globalized world, the Danish and Nordic welfare model cannot be taken for 

granted, why it makes sense to safeguard and develop it, so the collaboration keeps itself relevant 

for stakeholders and society.  
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Kapitel 1. Indledning 

Hvad er samskabelse for en størrelse? 

Det var først efter, at jeg gennem adskillige år i forbindelse med forskelligt frivilligt socialt arbejde 

som lobbyist og policymaker i Dansk Erhverv og som generalsekretær for paraplyorganisationen 

Menighedernes Dagninstitutioner (MDI) havde interesseret mig for samarbejdet over 

driftsoverenskomsten mellem det offentlige og selvejende daginstitutioner, at jeg begyndte at 

interessere mig for en anden måde at samarbejde om daginstitutionsydelsen på. Til at starte med 

sagde hverken samskabelse eller partnerskab mig noget særligt. Umiddelbart tænkte jeg, at det 

bare var en anden etikette på et samarbejde, der dækkede over det samme som det, der allerede 

fandt sted med driftsoverenskomsten. Hen ad vejen begyndte jeg imidlertid at forstå, at 

partnerskab og samskabelse kunne være noget andet, ikke kun af navn, men også af gavn i forhold 

til at forløse et potentiale i et samarbejde. De selvejende daginstitutioner kunne siges at være 

oplagte aktører for samskabelse med den offentlige sektor, fordi de involverer et samarbejde 

mellem kommuner og frivillige bestyrelser og forældre om daginstitutionsydelsen, og det gjorde 

mig nysgerrig på, hvad samskabelse egentlig var for en størrelse? Der hang noget magisk i luften 

omkring samskabelse, og det var bedre at samskabe end kun at samarbejde. Samtidig var der i 

mange kommuner udfordringer og spændinger forbundet med at regulere samarbejdet over 

driftsoverenskomsten. Der rejste sig også et spørgsmål for mig omkring denne regulering, nemlig 

om mulighederne for at indtænke udvikling og læring i styringen af samarbejdet, altså at det måtte 

være muligt at finde en mere fleksibel og udviklingsorienteret måde at regulere samarbejdet på 

end med driftsoverenskomst, og sådan at det kunne forløse samskabelse. 

  

Et paradoksalt samarbejde mellem selvejende daginstitutioner og kommuner 

Igen og igen blev jeg konfronteret med, at selvejende daginstitutioner og kommuner 

tilsyneladende gerne ville et samarbejde om daginstitutionsydelsen, og at der i dansk 

sammenhæng var en over 100 år gammel tradition for samarbejdet, som driftsoverenskomsten 

regulerede både på daginstitutionsområdet samtidig med, at det syntes mere og mere 

spændingsfyldt (EMP1, 2; Thøgersen 2013: 11; Biil, Christiansen et al. 2007: 5). Det danske 

velfærdssamfund var presset på sine ressourcer, og det blev løbende diskuteret i mange 

sammenhænge, hvordan disse kunne optimeres, og hvad bl.a. de selvejende daginstitutioners rolle 
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skulle være heri. Der var flere parter, der involverede sig i en politisk debat om udfordringerne i 

samarbejdet. På daginstitutionsområdet gav den sig udtryk i presse, politiske tiltag og rapporter 

om emnet fra DLO (Daginstitutionernes Lands-Organisation), Dansk Erhverv (DE), Selveje 

Danmark, regeringen, KL (Kommunernes Landsforening) og Udbudsrådet. Fra at 

daginstitutionsområdet i Danmark indtil 1970’erne hovedsageligt havde bestået af selvejende 

daginstitutioner, diskuterede parterne, at der var blevet stadig færre i årene derefter. Samlet gav 

de udtryk for, at de gerne ville et samarbejde, men ingen syntes at kunne pege på de rigtige 

betingelser for, at dette kunne lykkes. Parterne syntes paradoksalt både at ville og ikke ville et 

samarbejde, der spidsede mere og mere til (Biil, Christiansen et. al. 2006, 2007; Dansk Erhverv 

2010, 2011 a, b og c, 2012; Udbudsrådet 2010, 2011; Konkurrencestyrelsen 2010; Regeringen 

2010, 2011 a og b). Folketinget besluttede med en finanslovsbevilling, at rammebetingelserne for 

selvejende daginstitutioner skulle undersøges (Finanslov 2006). 

  

Regeringen undersøger samarbejdet 

Regeringens undersøgelse af rammebetingelserne for selvejende daginstitutioner konkluderede 

med en rapport i 2011, at hvis samarbejdsklimaet mellem parterne ikke blev forbedret og de hertil 

hørende redskaber for samspil opdateret, så ville samarbejdet risikere at gå til. Undersøgelsen 

pegede på partnerskaber som vejen frem til et revitaliseret nyt samarbejde mellem selvejende 

daginstitutioner og kommuner, der skulle kunne indløse en merværdi (Finanslov 2006; EMP3 

Udbudsmateriale 2008; EMP5 Rambøll-undersøgelsens projektbeskrivelse 2010; EMP11 

Rambøll 2011).  

 

Et partnerskabsprojekt om bæredygtighed 

I forlængelse af den politiske debat blev der i 2010 afsat en ny finanslovsbevilling, der skulle blive 

til et fireårigt partnerskabsprojekt mellem paraplyorganisationen MDI, kommunerne Aarhus, 

København og Svendborg og 100 selvejende daginstitutioner i perioden 2011-2015. Med en 

netværksbaseret ledelsesmodel og partnerskab skulle der udvikles en ny model for samarbejdet 

mellem de selvejende daginstitutioner og kommunerne. Partnerskabsprojektet tog udgangspunkt 

i en ambition om aktionsforskning mellem forskning og praksis, hvor forskningsbaseret viden om 

partnerskaber på forskellig vis skulle bidrage til en forandring af praksis for samarbejdet mellem 
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selvejende daginstitutioner og kommuner over driftsoverenskomsten (EMP 13 

projektbeskrivelsen). Inspireret af aktionsforskning skulle der med lærerende aktiviteter for de 

involverede selvejende daginstitutioner ud fra demokratiske processer, og med etablering af et 

fremtidsværksted på policy-niveau for parterne etableres et frirum, der kunne understøtte 

udvikling af et nyt samarbejde.  For mig indebar det, at projektet fra starten trak på kritisk-utopisk 

aktionsforskning (Aagaard 2005: 171-172, 174).   

 

Samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og kommuner skulle dokumentere sig 

bæredygtigt ledelsesmæssigt, pædagogisk og økonomisk med involvering af civilsamfund. På den 

måde kan det siges, at samarbejdet havde en ambition om samskabelse forstået som, at 

samarbejdet skulle udvikles på tværs af den offentlige og frivillige sektor, så det fik en merværdi. 

Partnerskabsprojektet skulle være løsning på et paradoksalt og spændingsfyldt samarbejde, hvor 

de selvejende daginstitutioner både skulle være selvstændige og gøre, som kommunen sagde. I 

stedet for, at parternes forskellighed blev anledning til konflikter over driftsoverenskomsten, 

skulle den med partnerskabsprojektet udnyttes (Finansloven 2010; EMP11 Rambøll 2011; 

EMP13 Projektbeskrivelsen 2011; EMP22, 23, 24 Indsatsteorien 2011 og 2012). 

Partnerskabsprojektet indebar en række tiltag, der skulle understøttes med den såkaldte 

indsatsteori fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og organiseres omkring aktionsforskning, 

hvor praksis og forskning skulle arbejde sammen om at udvikle projektet (EMP16, 17, 18, 19, 20 

opgavebeskrivelse EVA og MDI 2011). Med indsatsteorien blev projektbeskrivelsen omsat til en 

række trin med aktiviteter både hos de involverede selvejende daginstitutioner og kommuner på 

et operationelt niveau og blandt parterne på policy-niveau. Disse skulle gennemføres på bestemte 

tidspunkter i projektperioden (EMP22 Oversigtsskema indsatsteori 2011; EMP19 workshop 

indsatsteori 27. august 2012; EMP23 standardrapport 1. halvår 2012). MDI skulle sammen med 

CBS stå for projektledelsen af projektets indsatsteori og løbende og afsluttende afrapporteringer 

(EMP14, 15 Kontrakt mellem MDI og CBS 2011; EMP16, 17 Kontrakt mellem MDI og EVA 

2011). De involverede selvejende daginstitutioner, der for en stor del bestod af mindre 

institutioner, skulle som led i partnerskabsprojektets aktiviteter organisere sig i netværk med 

mindst 250 børn som alternativ til de fusioner, der fandt sted på det kommunale 

daginstitutionsområde. 100 selvejende daginstitutioner gik på uddannelse på diplomniveau i den 

netværksbaserede ledelsesmodel og organiserede sig som led i uddannelsen i 16 netværk med to 

netværk i Aarhus, et netværk i Svendborg og 13 netværk i København, alle med mindst 250 børn 
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i hvert (EMP32, 33, 34 studievejledninger). Samtlige netværk indgik netværksaftaler med 

kommunerne. Med uddannelsen skulle lederne gøres i stand til at håndtere nye former for ansvar 

og roller, der også blev understøttet med kurser til bestyrelserne. Ledelsen i daginstitutionerne 

blev centraliseret, og de ledelsesmæssige kompetencer udviklet med henblik på at kunne agere 

mere professionelt både i forhold til kommune, forældre og bestyrelser. Gennem projektperioden 

blev der løbende gennemført kvalitetsmålinger, der havde til formål at dokumentere udviklingen 

i netværkene og samarbejdet (EMP23 standardrapport 1.halvår 2012; EMP24 statusrapport 2. 

halvår 2012; EMP25 standardrapport 1. halvår 2013; EMP26 statusrapport 2. halvår 2013; EMP27 

standardrapport 1. halvår 2014 og EMP28 afsluttende statusrapport 2015).  

 

Projektets aktiviteter på det operationelle niveau i kommunerne blev fulgt af fremtidsværkstedet 

på policy-niveau med projektets interessenter og bestod af møder mellem MDI og kommunerne 

om projektets fremdrift og et advisory board, der blev understøttet af løbende statusrapporter fra 

MDI og CBS. Det involverede tre kommuner, paraplyorganisationen MDI, CBS samt en række 

overordnede stakeholders fra ministerier, styrelser, faglige organisationer og 

interesseorganisationer. Fremtidsværkstedet skulle sammen med de løbende statusrapporter 

reflektere over de gennemførte aktiviteter i de selvejende daginstitutioner og de 16 netværk, og 

over hvordan det nye samarbejde udfoldede sig i praksis i kommunerne (advisory board- og 

kommunestyremøder EMP35 1. december 2011; EMP36, 40 29. august 2012, EMP37, 41 5. 

december 2012; EMP38, 42 17. april 2013, EMP39, 43 23. oktober 2013, EMP45, 46, 47 

bilaterale møder). 

 

Et samarbejde, der både forpligter og ikke forpligter 

Det var alene MDI, CBS, Socialministeriet og EVA, der var kontraktretsligt forpligtet på 

partnerskabsprojektet. For de direkte involverede selvejende daginstitutioner og kommuner var 

der kun driftsoverenskomsten til at regulere samarbejdet, og denne drejede sig om drift i 

daginstitutionerne og ikke om at udvikle et partnerskabsprojekt i forhold til de omfattende og 

krævende aktiviteter, som projektet forudsatte. Aktiviteterne blev imidlertid gennemført, hvor de 

100 selvejende daginstitutioner organiserede sig i 16 netværk og indgik forpligtende 

netværksaftaler med hinanden og kommunerne, men alene i Svendborg blev driftsoverenskomsten 

med de selvejende daginstitutioner afløst af en egentlig ny partnerskabsaftale. Med 
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partnerskabsprojektet blev der sat et samarbejde, der både forpligtede og ikke forpligtede på 

samme tid. 

 

Grapes som metafor 

 
 

 

 
 

Figur A: Ai Weiweis “Grapes” 
 

 

I 2015, hvor projektet stort set var afsluttet, besøgte jeg i anden anledning Faurschou Foundation, 

hvor jeg så Ai Weiweis installationskunst skulpturen Grapes. Ai Weiwei (født 28. august 1957) 

er en kinesisk installationskunstner. Som led i følgeforskningen af det studerede 

partnerskabsprojekt gav han tilladelse til, at hans installation “Grapes” blev brugt af CBS til at 

illustrere det samarbejde, der med partnerskabsprojektet havde udviklet sig.  

Jeg følte, at Grapes gav noget af svaret på, hvordan jeg kunne forstå de samarbejdsstrukturer, der 

var blevet etableret som led i partnerskabsprojektet, hvor de involverede parter kun delvist var 

bundet af en kontraktretslig forpligtelse. Samarbejdet havde både forpligtet og ikke forpligtet de 

involverede, og alligevel var projektets omfattende aktiviteter blevet gennemført. Det havde 

umiddelbart syntes uforpligtende, men alligevel bundet af andre ansvarsformer end kontraktens 

og havde udviklet en egen identitet gennem projektperioden.  
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Grapes havde som installationskunst både et mellemværende med virkeligheden og 

uvirkeligheden, der strakte sig over tid. For det første bestod værket af en række kinesiske 

taburetter, der var mellem 100 og 400 år gamle og sat sammen, så de lignede en enorm drueklase 

til udstilling på et museum. Med en særlig snilde var det lykkedes at få taburetterne til at balancere 

ovenpå og ind i hinanden. Man kunne spørge, om det, man kiggede på, var et antal taburetter eller 

et kunstværk? Man kunne også diskutere det, man så, i forhold til tid. Skulle tiden bestemmes 

som det tidspunkt, hvor den første taburet blev til for 400 år siden eller som den nyeste for 100 år 

siden? Var det tidspunktet, hvor taburetterne blev sat sammen på museet til et kunstværk, eller 

der hvor beskueren mødte værket første gang? 

 

Forskeren Ring Petersen understreger, at installationskunstens tid både kan beskrives kort og lang: 

Kort, fordi installationen ofte skabes til en udstillingsbegivenhed og efterfølgende destrueres. 

Lang, fordi installationens opbygning som et rum med mange dele forudsætter, at beskueren 

tilbringer tid med at bevæge sig rundt i værket og anskuer det fra vekslende synsvinkler og 

afstande (2009: 14). Det studerede partnerskab syntes også som figur og struktur at iscenesætte 

billeder, fiktioner og situationer inden for både en kort og længere tidshorisont.  

 

På samme måde som Grapes var der med partnerskabsprojektet blevet etableret nye strukturer for 

samarbejdet, som MDI, de 100 selvejende daginstitutioner og tre kommuner og en række 

interessenter kunne involvere sig med. Som part i projektet havde man måske troet at være 

beskuer, men alligevel pludselig oplevet sig selv som en del af værket med mulighed for at træde 

ind i det, hvor tiden blev bragt til udtryk i installationen på forskellig vis. Driftsoverenskomsten 

og dagtilbudsloven var i spil ved siden af partnerskabsprojektet (EMP1,2 Standard-

driftsoverenskomsten 2004; Dagtilbudsloven §19 stk.3). Iagttageren måtte vælge, om han så 

samarbejdet som reguleret af driftsoverenskomst, dagtilbudslov eller partnerskab. Det var 

samarbejdsstrukturer, der var blevet til gennem de få år, projektet havde stået på, og som havde 

spillet sammen næsten uden brug af kontrakter eller som i figuren Grapes uden søm og lim. Det 

gjorde taburetterne til andet end bare taburetter. Det forløste et potentiale i form af et kunstværk 

med et socialpolitisk budskab, der blev vist rundt om på forskellige museer. Samarbejdet mellem 

de selvejende daginstitutioner og kommuner i det studerede partnerskabsprojekt havde tilsvarende 

udviklet sig og gjort en daginstitutionsydelse mulig, der kunne mere end den, der alene var blevet 

bestilt af kommunen over driftsoverenskomsten. 
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Min erkendelsesinteresse blev rettet mod, hvordan jeg kunne forstå disse emergerende, hybride 

og temporaliserede samarbejdsstrukturer mellem de selvejende daginstitutioner og kommunerne 

med partnerskabsprojektet? Hvordan havde det udviklet sig og fundet deres balance, når der 

hverken var brugt lim eller søm, eller som i partnerskabsprojektet ikke havde været nogen retslig 

forpligtelse for de direkte berørte selvejende daginstitutioner og kommuner til at gennemføre de 

omfattende aktiviteter?  

 

En dansk og nordisk tradition for samarbejde mellem den frivillige og 

offentlige sektor 

I Norden er der en lang tradition for at frivillige organisationer, herunder selvejende 

daginstitutioner i Danmark samarbejder med det offentlige om velfærdsopgaven (Thøgersen 

2013: 2-3; Sivesind 2016: 17,73; Brink Lund & Berg 2016: 10; Biil, Christiansen et al. 2007: 5). 

Samtidig understreger frivillighedsforskningen, at samspillet mellem frivillige og selvejende non-

profit velfærdsinstitutioner og det offentlige er presset og under forandring ikke kun i Danmark 

men også i Norden (Sivesind 2016: 17, 73; Bundesen & Henriksen 2004: 424-427; Henriksen 

1996: 110-113).  

 

Der bliver fra en dansk frivillighedsforskning peget på, at de frivillige organisationer skal håndtere 

modsætningsfyldte krav til samarbejdet, og at det udfordrer dette (La Cour 2012: 61: 2014b: 470). 

Den selvejende non-profit velfærdsinstitution og den selvejende daginstitution diskuteres som en 

hybrid organiseringsform, der både har et eget værdigrundlag og selvstændighed, samtidig med 

at det er en serviceudbyder i samspil med kommunale institutioner (Christensen & Brink Lund 

2018: 41; Ibsen & Habermann 2006: 19), hvor samarbejdet mellem de selvejende daginstitutioner 

og kommuner i Danmark er reguleret over den såkaldte driftsoverenskomst (Ibsen & Habermann 

2006: 16; Thøgersen 2013: 2). Det drøftes i den forbindelse, om de selvejende non-profit 

velfærdsinstitutioner herunder selvejende daginstitutioner overhovedet er en del af den frivillige 

sektor (Ibsen & Habermann 2006: 30-31). 
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Samskabelse på den politiske dagsorden 

I Danmark og i en række andre vestlige velfærdsstater søsættes i disse år en række initiativer under 

overskriften samskabelse i et New Public Governance paradigme, der handler om at udvikle 

samarbejdet på tværs af sektorer, så at det giver samfundsmæssig merværdi. Kommunerne 

udvikler strategier, politiker og konkrete initiativer for at fremme aktivt medborgerskab og 

samskabelse. Kommunernes Landsforeningen taler om, at der skal udvikles velfærdsalliancer 

(www.kl.dk), hvor velfærd skal skabes i fællesskab med borgerne. Frivilligrådet diskuterer også 

samskabelse mellem den frivillige og offentlige sektor (se www.frivilligraadet.dk/samskabelse). 

Tænketanken Mandag Morgen bidrager løbende til debatten om udviklingen af morgendagens 

velfærdssamfund og diskuterer også samskabelse, f.eks. ”Den aktive borger - Hvordan flere 

borgere kan spille en større rolle i velfærdssamfundet (2012)” og ”Kommunerne rykker fra service 

til samskabelse” (2017). I Danmark er samskabelse mellem den frivillige og offentlige sektor på 

dagsordenene både hos kommuner og regioner, særligt inden for ældreomsorg, børneinstitutioner 

og forebyggende sundhedsindsatser (Andersen & Espersen 2017: 107-108).  En dansk 

frivillighedsforskning peger med en større dansk undersøgelse af frivillighed og frivillige 

organisationers rolle i Danmark i perioden 2002-2012 på, at der er behov for en større forståelse 

for kommunernes forventninger til samskabelse mellem den frivillige og offentlige sektor 

(Henriksen 2014: 280). De siger, at samskabelsesdagsordenen indtil nu først og fremmest har 

manifesteret sig som en politisk diskurs, der skal kunne bidrage til løsning af komplekse 

udfordringer, men det er uklart hvilke kompetencer, og hvilken form for ”organisatorisk 

parathed”, dette kræver i samarbejdet mellem den frivillige og offentlige sektor (Ibsen & Espersen 

2016: 83).   

 

Samskabelse i et New Public Governance Paradigme 

Samskabelse blev introduceret af forsker og økonom Elinor Ostrom i 1980’erne som betegnelse 

for det fænomen, at lokale borgere var med til at skabe tryghed i amerikanske byer sammen med 

politiet. Siden da har forståelsen herfor udviklet sig (Brandsen & Honingh 2018: 9; Ostrom: 1996: 

1073-1087). Med et begreb om samskabelse indlejret i et paradigme om New Public Governance, 

understreges samfundets kompleksitet som en netværksorden, hvorfor det ikke kan reguleres fra 

en central politisk instans og ved hjælp af love og regler, der gælder alle (Osborne 2010: 9). 

Offentlige aktører og den frivillige sektor må samarbejde om at udnytte alle parters aktiver, 

http://www.kl.dk/
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ressourcer og bidrag for at opnå større effektivitet og bedre resultater omkring velfærdsopgaven, 

hvor det ikke på forhånd kan antages, at en bestemt aktør eller sektor spiller en bestemt rolle 

(Bovaird og Löffler 2016: 262; Tortzen 2019: 58; Aagaard et. al. 2014: 18; Hartley og Bennington 

2011: 22; OECD 2011). Samskabelse mellem den frivillige og offentlige sektor diskuteres som et 

begreb, der dækker flere aktiviteter og er præget af normative positioner. Agger, Tortzen & 

Rosenberg (2018:11-14) skelner mellem henholdsvis ”effektivitets-samskabelse” og ”demokrati-

samskabelse” og formulerer fire bundlinier for værdien, der skal indløses med samskabelse.  

 

I en dansk kontekst synes der generelt at være mere fokus på de lyse sider af samskabelse og som 

et styringskoncept for offentlig ledelse, der skal gøre samskabelse mulig (Sørensen & Torfing 

2018b: 47, 58-59; Aagaard et al. 2014: 358; Tortzen 2019:199, 205).  Den internationale forskning 

diskuterer forskellige mørke sider og udfordringer med samskabelse i form af bl.a. uklar 

ansvarsfordeling, høje transaktionsomkostninger, manglende demokrati og asymmetri (Steen, 

Brandsen og Verschuere 2018: 282-286). Samskabelse blev oprindeligt set som en løsning på 

håndtering af komplekse problemer og ”wicked problems” med etablering af netværk, bottom-up 

processer, mindre hierarki og lovgivning. Nu bliver samskabelse udpeget til et problem, fordi 

retslig regulering er vanskelig. For når den retslige regulering ikke er tydelig og integreret i 

samarbejdet, kan samskabelsen ende med at ødelægge det, som den ville skabe (Szescito 2018: 

137; Bovaird, Flemig, Loeffler og Osborne 2019: 229-231). Et New Public Governance-

paradigme om samskabelse synes altså at blive fanget i et paradoks, hvor fravær af retslig 

regulering af samarbejdet mellem den offentlige og frivillige sektor både italessættes som løsning 

og problem på det, som samskabelse søger at forløse.  

 

Begrundelsen for en systemteoretisk analyse 

Forskere inden for en New Public Governance-tradition (Verschuere, Brandsen & Pestoff 2012: 

1095-1096; Brandsen, Steen & Verschuere 2018: 299-300) peger på, at kvaliteten af forståelsen 

for samskabelsesprocesser og muligheden for at regulere, styre og samarbejde herom har behov 

for at blive løftet.  Dette sætter jeg fokus på med min analyse af det studerede partnerskabsprojekt 

mellem selvejende daginstitutioner og kommuner med afsæt i en anden teoretisk tilgang end et 

New Public Governance paradigme. Min analyse er i stedet informeret af Niklas Luhmanns 

systemteori understøttet af kritisk-utopisk aktionsforksning og undersøger, hvordan en dynamisk 
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regulering kan gøre udvikling og læring mulig uden at sætte et hensyn til stabilitet og sikkerhed 

over styr. 

 

Forskningsspørgsmål 

Forskningsspørgsmålet for afhandlingen er følgende: 

 

Hvordan kan en samarbejdsstruktur i et komplekst og krævende partnerskab forstås, hvor dette 

umiddelbart synes uforpligtende, men alligevel udvikler sig som hybridt temporaliseret samspil 

sat af formelle programmer og retslig semantik? 

 

En analyse funderet i Niklas Luhmanns systemteori 

Ved at undersøge min problemstilling med afsæt i Niklas Luhmanns systemteori sætter jeg fokus 

på, hvordan et potentiale om samskabelse kunne forløses i samarbejdet med partnerskabsprojektet 

med en konstitution som hybrid ret. Derfor stiller jeg skarpt på den ret, der ville regulere 

samarbejdet mellem kommuner og de selvejende daginstitutioner i det studerede 

partnerskabsprojekt, men som også var en udfordret ret, der syntes fanget i et eget paradoks om 

både at ville regulere og ikke regulere dette. Et af højdepunkterne i Luhmanns systemteori og 

systemteoretiske analyser er hans arbejde med paradokser (Luhmann 2000: 71-72). Med en særlig 

teoretisk tilgang til paradokser, drejer det sig om at erkende, at der er facetter, vi er blinde for, og 

så adressere denne blindhed, for paradokser er samtidig det, der driver udviklingen i et system 

fremad (Andersen 1999: 111; Kneer & Nassehi 2002: 109-111; Gonzales-Dias 2004: 17). 

Jeg tager afsæt i en systemteoretisk forståelse for rettens udvikling, der beskrives som 

uddifferentieret fra formel, til materiel ret og refleksiv ret, hvor retten gradvist har trukket sig 

tilbage og åbnet sig for retsfremmende hensyn og andre funktionssystemer som hybrid ret (Sand 

2012: 196-198; 2017: 122-127; Andersen & Pors 2014: 279-286; Teubner 1988: 29, 33-37). Sand 

peger særligt på, at retten som hybrid ret får en mere og mere strategisk rolle i forbindelse med 

samfundsændringer (Sand 2009a: 536). Det indebærer, at retslige normer i stigende grad skabes 

og implementeres i heterogene, foranderlige, komplekse og mere krævende rum (Sand 2012: 196; 

2017: 123). La Cour & Højlund diskuterer, hvordan et samarbejde på disse vilkår farves af mere 

end en semantik eller kode end rettens (2017b: 156).  
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Teubner og Kjaer argumenterer for nødvendigheden af at udvikle en konstituterende meta-kode 

som hybrid ret, som betingelse for, at organisationer kan samarbejde, hvor samfundets forskellige 

sociale systemer samordnes, og som også refererer til retten (Teubner 2002: 318, 328, 1992: 211; 

2011: 26-31; Kjaer 2011: 410-412). Det at etablere en sådan meta-kode er systemteoretisk 

udfordrende, for normalt antager systemteorien, at det moderne samfund er funktionelt opdelt, og 

at der ikke gives nogen samordning eller autoritativt centrum for sociale systemer (Luhmann 

2000: 48-58). Samtidig er samfundet i en konstant udvikling, og det kan ikke udelukkes, at vi i 

stigende grad vil komme til at se sådanne konstituerende meta-koder. 

  

Med en systemteoretisk tilgang bygger afhandlingen videre på disses diagnoser af, hvordan den 

moderne velfærdsstat i stigende grad involverer hybride styrings- og samspilsformer med formålet 

at indløse et potentiale i samarbejdet om velfærdsydelse, og hvordan retten, der skal regulere det, 

udvikler sig frem mod en mere og mere hybrid ret. Jeg fokuserer på partnerskabets forskellige 

retslige programmer og den kommunikation og de paradokser, der udfoldede sig som et hybridt 

temporaliseret samspil i forbindelse med de emergerende nye samarbejdsstrukturer, og opkomsten 

af et nyt ideal for samarbejdet med en meta-kode som hybrid ret, der kunne gøre samskabelse 

mulig.  

Jeg har valgt ikke at sætte fokus på de personer, roller og værdier, der kan siges at være centrale 

forudsætninger herfor. Selvom et samarbejde systemteoretisk stabiliseres af personer, roller, 

værdier og programmer, har jeg altså koncentreret min analyse om de rationaler, der var i spil i 

forbindelse med forskellige retslige programmer for samarbejde mellem selvejende 

daginstitutioner og kommuner med partnerskabsprojektet. Som gjorde andre samarbejdsstrukturer 

og koblinger mulige end et samarbejde alene reguleret af driftsoverenskomsten og 

dagtilbudsloven.  

 

Med analysen bliver det hermed muligt at få øje på andre rationaler og perspektiver, end en 

juridisk mere traditionel retsdogmatisk analytisk tilgang af et samarbejde mellem selvejende 

daginstitutioner og kommuner ville have indebåret (Blume 2016: 171). Samtidig er det vigtigt for 

mig at understrege, at personer, roller og værdier på ingen måde er ligegyldige, og at en mere 

institutionelt orienteret analyse ville kunne sætte fokus herpå (Strandgaard Pedersen 2014: 233-
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246). Når jeg imidlertid har fravalgt denne dimension i min undersøgelse, som kunne være af 

betydning for at forstå forudsætningerne for, at de nye strukturer for samarbejde emergerede og 

stabiliserede sig med partnerskabsprojektet, skyldes det, at min erkendelsesinteresse rettede sig 

mod at forstå den retslige regulering i partnerskabsprojektet og også helt pragmatiske empiriske 

forhold. Jeg var selv så stor en del heraf, at det ville have været vanskeligt at skulle skrive en 

afhandling om mig selv og min egen rolle for, at partnerskabsprojektet blev til og udfoldede sig. 

Det vil imidlertid være både relevant og spændende at sætte fokus på dette aspekt i andre 

undersøgelser af samarbejde og samskabelse mellem den offentlige og frivillige sektor. 

 

En metode inspireret af kritisk-utopisk aktionsforskning 

Afhandlingen er vokset ud af mit virke som generalsekretær hos MDI gennem perioden 2005-

2015 og deltager i politiske debatter om udvikling af samarbejdet over driftsoverenskomst mellem 

selvejende daginstitutioner og kommuner. Det har fra starten været en ambition for mig, at 

projektet skulle bidrage både til teoriudvikling og tage praksis alvorligt med afsæt i viden om de 

udfordringer, som viste sig i forbindelse med samarbejdet. Den viden, jeg bidrog til at skabe, 

skulle være relevant og meningsfuld i forhold til den dagligdag som selvejende daginstitutioner 

og kommuner havde med hinanden. Samtidig skulle det bringe kritisk-analytiske perspektiver i 

tættere dialog med de udfordringer, som de selvejende daginstitutioner og kommuner oplevede i 

forbindelse med deres samarbejde med hinanden. Ved at etablere et frirum med afprøvning af 

forskellige interventioner, hvor vi forsøgte at tage udfordringer og kompleksitet alvorligt mellem 

de selvejende daginstitutioner og kommunerne, håbede jeg at skabe viden om muligheden for at 

udvikle nye betingelser for samarbejdet som samskabelse.  

  

Det drejede sig altså om at tage en forandringsambition alvorligt uden at miste den kritiske 

ambition. Derfor organiserede jeg både det studerede partnerskabsprojekt og mit ph.d.-projekt 

omkring aktionsforskning. Jeg har været inspireret af kritisk-utopisk aktionsforskning, der 

understreger, at forskningen ikke kun skal producere viden til den konkrete kontekst, hvor den 

udspiller sig, men også skal analysere resultaterne i forhold til de samfundsmæssige strukturer, 

som forskningen udfolder sig inden for (Thingstrup 2012: 57; Aagaard Nielsen & Steen Nielsen 

2005: 167). Samtidig skal jeg understrege, at min aktionsforskningsposition er min egen og ikke 

en klassisk kritisk-utopisk aktionsforskningsposition. Mit teoretiske udgangspunkt for min 
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undersøgelse henter jeg i Niklas Luhmanns systemteori, der traditionelt har været i opposition til 

aktionsforskningen. Jeg håber med afhandlingen at vise, at de positioner, jeg bringer sammen, 

ikke er uforenelige, og at jeg med kritisk-utopisk aktionsforskning har givet systemteorien et 

bidrag til at gøre den mere empirisk sensibel. Jeg mener de to positioner har udgjort et frugtbart 

samspil i forhold til at lave mine empiriske undersøgelser og analyser. 

 

Med aktionsforskning vil det teoretiske og praktiske bidrag altid være emergerende, fordi det er 

umuligt på forhånd at vide, hvilke interventioner der præcist vil udfolde sig, og hvordan de senere 

vil kunne gøre sig relevante. Det er derfor heller ikke muligt på forhånd præcist at vide, hvordan 

analysestrategien vil blive konditioneret, fordi udviklingen af emergerende teori på disse 

betingelser kræver, at forskeren involverer sig i det empiriske materiale på mange forskellige 

måder og over længere tid (Vangen & Huxham 2005: 44). Dette indebar, at selvom jeg havde et 

udgangspunkt i en systemteoretisk analysestrategi i form af en semantik- og programanalyse og 

en koblingsanalyse, så blev den også udviklet yderligere undervejs i dialog med det empiriske 

materiale. Derfor trækker jeg også på en abduktiv tilgang inspireret både af systemteorien og 

Alvesson og Kärremanns mysteriemetode (Luhmann 2016: 37; Knudsen 2014: 31-38; Alvesson 

& Kärremann 2011: 3). Abduktion adskiller sig fra deduktion og induktion ved ikke at være rettet 

mod at udvikle eller teste generelle teorier og ved ikke at følge en række trin i en forudgående 

fastlagt rækkefølge i forbindelse med undersøgelsen heraf. Abduktion fokuserer på den konkrete 

kontekst, som udløste forskerens undren. Genstanden, der undersøges, er en konstruktion fra 

forskningens side.  

 

Empirisk materiale 

Det studerede partnerskabsprojekt har været kendetegnet af at være udforskende og har udfordret 

min egen position som igangsætter, leder og deltager i projektperioden 2011-2015 og siden 

efteråret 2012 ved også at være erhvervsPhD-stipendiat og en del af forskningen hos CBS (EMP15 

Kontrakt mellem MDI og CBS 2011; EMP17 Kontrakt mellem MDI og EVA 2011; EMP13 

projektbeskrivelsen 2012; Højlund & Biil 2015).  

 

Empirien til partnerskabsprojektet er indsamlet gennem 10 år i perioden 2005-2015 i forbindelse 

med min ansættelse som generalsekretær hos Menighedernes Daginstitutioner (MDI). Det har 
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været omfattende, og jeg har søgt at organisere det i forhold til, om det refererede til det studerede 

partnerskabsprojekt på policy-niveau i fremtidsværkstedet (EMP), på operationelt niveau (EMO) 

og til diskussioner og debatter i feltet, der gik forud for etablering af projektet, og til den relevante 

dagtilbudslovgivning. Det var en lovgivning under bevægelse og med mange løbende små 

forandringer, der gjorde, at den ikke var en konstant. Den dagtilbudslovgivning, jeg refererer til i 

forbindelse med det studerede partnerskabsprojekt, er den, der var gældende i forbindelse med 

projektet, dvs. i perioden 2005-2015. Lovgivningens historik frem til en opdateret version op til i 

dag kan findes på www.socialministeriet.dk.  

 

Med denne introduktion til kategorisering af det empiriske materiale ønsker jeg fra starten at give 

en ledetråd til et overblik over dette og også lave en første grovsortering til brug for mine 

systemreferencer i de kommende analyser. Jeg redegør mere detaljeret for dette i kapitel 6 om 

empiri og metode, men vil som læsehjælp allerede nu gøre opmærksom på, at jeg undervejs i 

afhandlingen refererer til det empiriske materiale med ovennævnte kategorier, og at et samlet 

overblik over dette er oplistet til sidst i afhandlingen. 

 

Analysegenstand 

Jeg konstruerer min genstand i det indledende kapitel 2 i afhandlingen ved at starte med at 

godtgøre en tese om, at partnerskabets samarbejdsstrukturer var 1) emergerende, 2) hybride og 3) 

temporaliserede. Partnerskabet var ikke struktureret på forhånd, sådan som det var tilfældet med 

den driftsoverenskomst, der også regulerede samarbejdet på lokalt og operativt niveau mellem 

selvejende daginstitutioner og kommuner. Partnerskabet voksede frem, og fordi der var tale om 

emergerende strukturer, var der løbende mulighed for, at parterne kunne definere aktiviteter og 

målsætninger sammen. Med partnerskabsprojektet var der tale om et samarbejde, hvor parters 

frivillige valg af hinanden blev definerende. Der blev tale om et temporaliseret samspil rammesat 

af flere programmer, hvor strukturerne skulle udvikle sig hen ad vejen i projektperioden både på 

operativt og policy-niveau. Heri lå også noget af det hybride i partnerskabet.  

 

Med denne omfattende tese kan det siges, at jeg med denne foregriber rimelig meget i projektet. 

Hvordan kan jeg tillade mig at lægge tre så omfattende antagelser om både emergens, hybriditet 

og temporalisering til grund for analysen, før analysearbejdet overhovedet er påbegyndt? Det gør 

http://www.socialministeriet.dk/
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jeg, fordi aktionsforskning og den abduktive tilgang anerkender forskerens forforståelser og 

aktive involvering i konstruktionsprocessen af det studerede objekt. Derfor starter jeg 

afhandlingen i kapitel 2 med at beskrive og godtgøre min undren og overraskelse over 

observationen i empirien af partnerskabets strukturer som emergerende, hybride og 

temporaliserede, samtidig med at der løb et spor i form af et samarbejde reguleret af retten i 

medfør af driftsoverenskomsten og dagtilbudsloven. Tesen positionerer jeg i kapitel 3 i forhold til 

den akademiske kontekst, i kapitel 4 og 5 over for teori og epistemologi og i kapitel 6 i forhold til 

metode, hvor jeg understreger fusionsprocessen mellem teori og empirisk materiale såvel som 

forskerens rolle i det studerede partnerskabsprojekt, før jeg præsenterer analysen i kapitlerne 7-

12.  

 

Analysen af samarbejdet i partnerskabsprojektet 

Analysen består af henholdsvis en semantik- og programanalyse og en koblingsanalyse, der både 

opererer med et eget og et samlende analytisk sprog i kraft af en fælles teoretisk forankring. Dette 

indebærer, at analyserne tilsammen kan producere et sammenhængende svar på det overordnede 

forskningsspørgsmål. Med afsæt i en bestemt systemteoretisk tilgang er formålet en operationel 

erkendelsesinteresse og en dybere empirisk analyse af det undersøgte partnerskabsprojekt.  

 

Det er det studerede partnerskabsprojekt, der som struktur for samarbejdet sættes i centrum for 

analysen. Med en systemteoretisk analyse holdes det åbent, hvori et begreb om samarbejde og 

partnerskab bestod (Andersen 2006: 18-48). Det analytiske perspektiv rettes mod den måde, 

partnerskabsprojektet med forskellige programmer kom til at regulere samarbejdet på en anden 

måde, end driftsoverenskomsten gjorde mulig, ved at stille nye samarbejdsstrukturer til rådighed 

for tre kommuner, 100 selvejende daginstitutioner og deres paraplyorganisation MDI i det 

undersøgte partnerskabsprojekt igennem den 4-årige projektperiode.  

 

Med reference til en finanslovsbevilling havde det undersøgte partnerskabsprojekt en 

underdetermineret regulering i forhold til de direkte berørte selvejende daginstitutioner og 

kommuner, der gennemførte projektets aktiviteter, men som ikke var retsligt forpligtet hertil. 

Projektet forpligtede derimod retsligt paraplyorganisationen MDI og CBS til at gennemføre 

projektets aktiviteter i kommuner og selvejende daginstitutioner, men uden at disse havde nogen 
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retslige beføjelser til at insistere på, at disse blev gennemført. Alligevel gennemførte de tre 

kommuner og 100 selvejende daginstitutioner projektets omfattende aktiviteter på forskellige 

niveauer, der involverede forestillinger om samarbejdet i projektperioden og udmøntede sig i 

organisering i 16 netværk og aftaler mellem selvejende daginstitutioner og kommuner herom.  

 

Semantik- og programanalysen 

Jeg åbner partnerskabsprojektets empiri op med en semantik- og programanalyse af samarbejdet 

mellem selvejende daginstitutioner og kommuner. Der tages udgangspunkt i en antagelse om, at 

partnerskabsprojektet med forskellige programmer afløste eller supplererede det hidtidige 

samarbejde over driftsoverenskomsten i retning af en anderledes form for regulering af 

samarbejdet mellem kommune og selvejende daginstitution.  

 

Koblingsanalysen 

Der bygges oven på semantik- og programanalysen med en koblingsanalyse, der undersøger, 

hvordan det med partnerskabsprojektet og en meta-kode som hybrid ret blev muligt for 

samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og kommuner både at referere til en 

driftsoverenskomst og dagtilbudslov men også til et samspil mellem enkle, flygtige og 

foregribende koblinger. Med samarbejde mellem selvejende daginstitutioner og kommunerne 

forstår jeg et begreb om hybrid organisering mellem organisationer, hvor de funderet i forskellige 

funktionssystemer kan indgå i forskellige former for samspil. Dermed ønsker jeg at indikere, at 

de strukturelle koblinger er blevet mere komplekse med rettens udvikling frem mod hybrid ret, 

og at meningsdimensionen i forhold til sag, socialitet og tid er i bevægelse.  

 

Enkle og flygtige koblinger 

Med partnerskabsprojektet som medie for enkle og flygtige koblinger er jeg inspireret af flere 

systemteoretikere, der forstår samarbejde mellem organisationer som en organisering på et 3. 

ordens-systemlag, der lægger sig oven på allerede eksisterende 2. ordens -systemlag (Hutter & 

Teubner 1993: 712, Teubner 1994: 49, 1996: 62, 2002: 221-225; La Cour & Højlund 2008: 221; 

afhandlingens kapitel 5). Hermed selvstændiggøres koblingsrelationer, der gør, at der etableres en 

slags dobbelte strukturer, hvor de enkelte organisationer både kan referere til deres egne 
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programmer og også til samarbejdet som et fælles program. Med disse koblinger kan der for det 

første være tale om beslutninger, der er afhængige af dobbelt bagudrettet tilskrivning af 

beslutningskarakter. Det er imidlertid også et samarbejde mellem organisationer, der gør det 

muligt både at referere til egne beslutninger, men også at suspendere beslutningens karakter af 

beslutning af hensyn til omstillelighed (Andersen 2012a: 208).  

 

De enkle og flygtige koblinger aktiverer, at der med partnerskabsprojektet er tale om selvstændige 

organisationer, men også at der etableres et fælles organisatorisk lag. De demonstrerer, at 

netværkslagene er forbundne og hinandens forudsætninger på forskellig vis i forhold til den 

beslutningskommunikation, der udfolder sig på et operationelt niveau og et policy-niveau. Disse 

koblinger konstituerer en metastyring med en meta-kode, der kan referere til flere temporaliteter 

for samarbejde, hvor der ikke er noget autoritativt centrum, hvorfra styringen af dette udgår. 

Forudsætningen for styring af samarbejdet er altså paradoksalt ikke-styring og afhænger af, 

hvordan de involverede organisationer knytter an hertil.  

 

Foregribende koblinger 

Med partnerskabsprojektet som medie for foregribende koblinger er jeg inspireret af 

systemteoretikeren Philippopoulos-Mihalopoulos (Philippopoulos-Mihalopoulos, 2003: 2, 2010: 

130, 2012: 15), hvor samarbejdet med en meta-kode aktiveres som en kærlighedssemantik, hvor 

begge parter tager den anden på sig og sætter sig i den andens sted. I det ligger der en foregribelse 

af den anden, hvor der er tale om en særlig type kobling, der gør noget ved begges identitet og 

dermed også ved samarbejdet (afhandlingens kapitel 5).  

 

Philippopoulos-Mihalopoulos kritiserer de enkle og flygtige koblinger og mener, at hvis vi nøjes 

med at acceptere, at disse afparadokserer ved kortvarigt og midlertidigt at afløfte systemet for dets 

indlejrede paradokser ved at skubbe og udskyde disse, frarøver vi dette muligheden for reelt at 

blive udfordret (2012: 26-28).  
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Konstitution med meta-kode og en sommerfugle-model 

Jeg argumenterer for, at enkle og flygtige overfor foregribende koblinger ikke er hinandens 

modsætninger (Teubner 2002: 321-322; Philippopoulos-Mihalopoulos 2012: 15-16; Andersen 

2012c: 6-7) men i et særligt samspil hinandens forudsætninger. Jeg konditionerer på denne 

baggrund en samlet koblingsmekanisme, altså en ny overliggende meta-kode, som jeg undersøger 

det studerede partnerskabsprojekt med. 

 

Med analysen viser jeg, hvordan der med partnerskabsprojektet udvikler sig en utopi for en 

konstitution af samarbejdet med denne meta-kode, der både refererer til rettens system med 

elementer fra driftsoverenskomst og dagtilbudslov og til et samspil mellem enkle, flygtige og 

foregribende koblinger. Utopi forstår den kritisk-utopiske aktionsforskning som en horisont for 

det samarbejde, der finder sted mellem parterne i hverdagslivet, hvor der ved at arbejde med 

utopiske horisonter udvikles en kritisk distance til dette (Thingstrup 2012: 57-58; Aagaard Nielsen 

& Steen Nielsen 2005: 167). Det gør det muligt at formulere utopiske alternativer, der tager afsæt 

i den lokale situation, som det studerede samarbejde udfolder sig inden for. Det er derfor, at utopi 

kan forstås som en forudsætning for samarbejdets paradokshåndtering for som i det nære og små, 

sådan også i det store i forhold til at kunne etablere et samarbejde, der kan håndtere kompleksitet 

på en anden måde, end driftsoverenskomsten og dagtilbudsloven gør mulig med normativ 

bagudrettet påregnelighed.  

 

I forlængelse heraf kommer jeg i kapitel 13 med en anbefaling til en normativ partnerskabsmodel 

sommerfugle-modellen, der som DNA for konstitutionen af samarbejdets meta-kode og program 

for hybrid ret vil regulere samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og kommuner, og kan 

forløse det, jeg vil forstå som samskabelse, og som jeg nærmere definerer i forbindelse med min 

præsentation af modellen. Det er en model, der forbinder et operativt niveau med et policy-niveau, 

der sætter retning for hinanden. Det er en ny måde at samarbejde på mellem selvejende 

daginstitutioner og kommuner, som vil kunne inspirere andre velfærdsområder, hvor samarbejdet 

mellem frivillige og selvejende non-profit-organisationer og det offentlige er reguleret af 

driftsoverenskomst eller kontrakter, der ligner denne, og som har en ambition om, at samarbejdet 

skal blive til samskabelse og være mindre spændingsfyldt.  
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Med partnerskabsprojektet blev der gennemført en række interventionsindsatser, hvor de 

deltagende institutioner og kommuner etablerede netværk og netværksaftaler og kom på 

uddannelser i en ny måde at samarbejde på. Kommuner og MDI diskuterede perspektiverne i dette 

samarbejde, og også MDI og CBS lærte en masse. Forskningen på CBS afrapporterede både efter 

indsatsteorien, men lavede også egne analyser og kom med en række anbefalinger til at arbejde 

videre med (Højlund & Biil 2015). Man kan sige, at de involverede parter med 

partnerskabsprojektet begyndte arbejdet, der kunne forandre måden selvejende daginstitutioner 

og potentielt også andre non-profit selvejende velfærdsinstitutioner og kommuner samarbejder 

på, end når det alene finder sted over driftsoverenskomsten. Der var imidlertid stadig et stort 

skridt, før en ny tilgang til samarbejdet var blevet gjort langtidsholdbar, da partnerskabsprojektet 

sluttede i 2015. Set i det lys lykkedes partnerskabsprojektet med de planlagte interventioner, men 

har stadig også fremtiden foran sig i forhold til en bredere realisering af et nyt ideal for 

konstitutionen af samarbejdet som samskabelse, der også sætter horisont for et policy-niveau 

blandt interessenterne. Afhandlingen er et bidrag til at kunne arbejde videre hermed, hvor jeg i 

stedet for at tale om flygtighedens regime (Andersen & Pors 2014: 180-187) argumenterer jeg for 

et bæredygtigt regime i forlængelse af, at aktionsforskningens kvalitetsforståelse understreger, at 

interventioner og utopier skal kunne omsættes i praksis både på operationelt og policy-niveau ( 

Herr & Anderson 2005: 54; Aagaard Nielsen 2012: 35-36).  

 

 

Afhandlingens disposition 

For mig er det en livsstil at være tæt involveret både med praksis og forskning på samme tid, men 

det indebærer også, at der ikke er den liniaritet i afhandlingens forskellige kapitler, som en mere 

induktiv eller deduktiv tilgang ville indebære. Afhandlingens teoretiske og metodiske kapitler har 

jeg måtte udvikle i en løbende dialektik med det empiriske materiale, hvilket beskrives nærmere 

i kapitel 6.  Dette indebærer, at selvom det kan se ud, som om jeg først udviklede en analysestrategi 

i kapitel 4 og 5 til brug for den senere analyser i kapitlerne 7-12, så blev denne analysestrategi til 

ved, at jeg gik frem og tilbage i det empiriske materiale med en mere og mere udviklet analytik.  
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Afhandlingen består af 13 kapitler. I det indledende kapitel 1 sættes scenen, og i kapitel 2 

introduceres afhandlingens empiriske grundlag. I kapitel 3 konstrueres afhandlingens akademiske 

kontekst i forhold til en diskussion om samarbejde og samskabelse mellem det offentlige, frivillige 

organisationer og selvejende daginstitutioner i et New Public Governance-paradigme og indenfor 

en dansk frivillighedsforskning. I kapitel 4 præsenteres afhandlingens systemteoretiske ontologi 

og epistemologi til brug for afhandlingens analyser. I kapitel 5 specificeres den systemteoretiske 

forståelse af rettens udvikling over formel, substantiel, refleksiv og hybrid ret. Jeg udfolder, 

hvordan den hybride ret gør særlige koblingsmekanismer mulige, som forudsætning for, at der 

kan indsætte sig forskellige funktionssystemer og konditionerer dermed min forståelse for en 

meta-kode med en særlig koblingsmekanisme. I kapitel 6 redegøres for valget af 

forskningsmetode herunder min forståelse for afhandlingens aktionsforskning, egen position og 

generelle overvejelser om udvælgelse og konstruktion af empiri i det undersøgte partnerskab. 

Kapitel 7-12 er afhandlingens hovedkapitler, som tilsammen udgør den analytiske del. I kapitel 

13 diskuteres analysens resultater i lyset af det akademiske felt, som blev introduceret i kapitel 3 

over for en systemteoretisk forståelse, der blev præsenteret i kapitel 4 og 5. Analysens kvalitet og 

rækkevidde diskuteres sammen med en regimediskussion i forlængelse af kapitel 3, 4, 5 og 6, og 

afhandlingen rundes af.  
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Kapitel 2. Baggrunden for partnerskabsprojektet 

Menighedernes Daginstitutioner – en dame på 100 år 

 

Kjer-Petersen regnede det for børns umistelige ret en forårsdag at plukke violer på gærdet eller 

en sommernat at lege med stjerner. 

(Boelskov 2004) 

Menighedernes Daginstitutioner (MDI) var en paraplyorganisation for en række små og 

mellemstore selvejende daginstitutioner, der blev grundlagt omkring starten af sidste 

århundredeskifte af kommunelægen på Vesterbro i København, Richard Kjer-Petersen, og en 

gruppe personer med tilknytning til det danske folkekirkelige miljø. På det tidspunkt havde 

forbuddet mod børnearbejde på fabrikker ført til, at mange børn levede under elendige forhold i 

baggårdene i de store byer som led i industrialiseringen. Et barn havde kun en værdi, hvis det 

kunne ses som arbejdskraft. For Richard Kjer-Petersen blev social indignation og en kristen 

grundtanke om, at ethvert barneliv har en værdi og ret i sig selv, fundamentet for værdierne i 

MDI’s arbejde. Hans syn på barnet var ikke rettet mod, hvad barnet skulle blive til, men mod hvad 

det allerede var og havde ret til. Dette set i sammenhæng med at lære at tage ansvar for 

fællesskabet, som mennesket var sat i (Boelskov 1995).  

 

Meget havde imidlertid ændret sig, siden Kjer-Petersen havde grundlagt paraplyorganisationen, 

da jeg startede som dens generalsekretær i 2005, hvor organisationen havde ca. 120 selvejende 

daginstitutioner som medlemmer. MDI’s midler kom på dette tidspunkt først og fremmest fra et 

kommunalt administrationsbidrag til hver selvejende daginstitution, der kunne vælge at få MDI 

til at køre dens løn og regnskab og sager om personaleforhold frem for kommunen jf. bek. 2011 

§14 og dagtilbudslovens §35: 

En selvejende daginstitution har ret til et administrationstilskud efter dagtilbudslovens §35, når 

institutionen administrerer følgende opgaver: Løn, bogføring, budget/regnskab, revision og 

personalejuridisk bistand. 

Dette påvirkede fokus i MDI’s sekretariatsarbejde, hvor langt de fleste af sekretariatets ca. 20 

ansatte var beskæftiget med at lave løn og regnskab for institutionerne og hovedsageligt 

interesserede sig for institutionernes økonomi. Der blev godt nok indimellem talt om Kjer-

Petersens værdier hos MDI, men hvordan de egentlig blev levet ud, var med tiden blevet mere 
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uklart. Det var længe siden, der var blevet talt om børnenes ret til at plukke violer eller at lege 

med stjerner (Højlund & Biil 2015: 28-32; MDI årsberetninger 2005-2010). 

 

Ramt af en fusionsbølge 

Jeg var lige startet som generalsekretær, da den første fusionsbølge ramte. 30 mindre, selvejende 

daginstitutioner hos MDI blev ringet op en torsdag formiddag af Københavns kommune og fik at 

vide, om lederen skulle være leder for en større institution, fordi den ville blive lagt sammen med 

en anden. Det var ikke alle ledere, der kunne fortsætte, og mange fik beskeden, at de nu måtte på 

gulvet som pædagoger og overlade lederposten til en kollega eller fratræde deres stilling. Hvis 

ikke lederne og deres bestyrelser accepterede kommunens forslag i løbet af de kommende uger, 

ville driftsoverenskomsterne blive opsagt med virkning ni måneder senere. For de små selvejende 

daginstitutioner, deres ledere, personale, bestyrelser og forældre kom kravene om fusioner som et 

kæmpe chok. Det gjorde det også for MDI. Selvom Københavns kommune og MDI havde haft et 

samarbejde i 100 år, og de fleste af paraplyorganisationens medlemsinstitutioner lå i Københavns 

kommune, var der åbenbart ingen tradition for at tale sammen, når kommunen så et behov for, at 

institutionerne i kommunen fusionerede. Mange af lederne havde været i deres selvejende 

daginstitution i en menneskealder og aldrig prøvet andet. De brød sammen i lange baner med 

stress, depression og sygemeldinger, fordi de slet ikke kunne overskue fusionerne, og jeg blev 

kastet ud i en række menneskeligt, juridisk og økonomisk krævende afskedigelsessager.  

 

”Næste gang gør vi det anderledes” 

Jeg tog kontakt til Københavns kommune og også til andre kommuner, der havde selvejende 

daginstitutioner, paraplyorganisationer, den overordnede paraply for selvejende daginstitutioner 

DLO og en række interessenter på området for at forstå det, der skete. Jeg forstod på den ene side, 

at der gennem længere tid havde kørt debatter om, at de selvejende daginstitutioner var små og 

for besværlige i forhold til de kommunale. På den anden side stod det også klart, at fusionsbølgen 

i Københavns kommune kun var toppen af isbjerget, og at der måtte forventes at komme flere og 

andre store forandringer på daginstitutionsområdet hos selvejende daginstitutioner såvel som hos 

kommunale institutioner. Institutioner på mindre end 75 børn og klynger under 250 børn havde 

en vanskelig gang på jorden. Kommunerne mente ikke, de var bæredygtige ledelsesmæssigt, 
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økonomisk og pædagogisk, og var selv i gang med at fusionere egne kommunale 

institutionsmiljøer og lave større enheder i form af klynger. Generelt skulle der spares på 

daginstitutionsområdet, og der skulle skæres i ledelseslagene. Samarbejdet mellem selvejende 

daginstitutioner og kommuner var anspændt, og der blev lukket flere selvejende daginstitutioner, 

end der blev åbnet. Samtidig var der også andre truende skyer i horisonten. Et nyt udbudsdirektiv 

var på vej og satte spørgsmål ved, om den hidtidige samarbejdsform via driftsoverenskomsten 

kunne opretholdes (Konkurrencestyrelsen 2010). 

 

Det fik mig til at blande mig i den politiske debat som generalsekretær for MDI. Samtidig gik jeg 

også på besøg hos Københavns kommune, der havde fået en ny børne- og ungedirektør, og som 

havde sat fusionsbølgen i gang for at opnå en række besparelser på daginstitutionsområdet, der 

gennem en årrække havde været plaget af store underskud. Jeg satte mig ned på direktørens kontor 

og sagde: ”Næste gang gør vi det anderledes”. Hun svarede: ”Det er jeg enig i”. 

Transaktionsomkostningerne havde været voldsomme med den første fusionsbølge. Dette møde 

blev starten til det, der senere skulle blive til et partnerskabsprojekt mellem København, Aarhus 

og Svendborg kommune, 100 selvejende daginstitutioner og paraplyorganisationen MDI og et 

eksperiment i at udvikle samarbejdet, sådan at så dramatiske omstændigheder, som havde været i 

spil i forbindelse med den første fusionsrunde i Københavns kommune, blev undgået. Sådan 

tænkte jeg det i al fald, da de første ideer til at lave et partnerskabsprojekt blev sat på tegnebrættet. 

Det skulle vise sig at komme til at involvere langt større kompleksitet og flere forskellige 

interessenter, end jeg i min vildeste fantasi havde forestillet mig. Ud over de tre kommuner, 100 

selvejende daginstitutioner og MDI kom projektet til at inddrage aktører fra Folketinget, 

Socialministeriet, Socialstyrelsen, faglige organisationer som BUPL, FOA, Dansk Erhverv, 

Selveje Danmark, KL, EVA, professionshøjskolen UCC og CBS (Højlund & Biil 2015: 42-55).  

 

I det følgende beskrives den empiriske kontekst, som partnerskabsprojektet blev til i. Den drejer 

sig om selvejende daginstitutioner og andre selvejende non-profit velfærdsorganisationer med 

driftsoverenskomst som en særlig dansk indretning, at udviklingen i selvejende daginstitutioner 

gennem de seneste 20 år havde været for fortsat nedadgående og om anspændte politiske debatter 

om samarbejdet i feltet blandt aktørerne. En debat der mundede ud i, at der i 2006 blev givet en 
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finanslovsbevilling til at udrede de selvejende daginstitutioners rammebetingelser. Dette førte til, 

at Socialministeriet gav denne opgave i udbud. Konsulenthuset Rambøll vandt udbuddet og fik til 

opgave at forestå udredningen understøttet af en følgegruppe af parterne på området. Løbende 

kommenterede og drøftede følgegruppen og Rambøll oplæg til afrapportering med ministeriet 

som tovholder på, hvordan den endelige rapport blev formuleret fra Rambølls side for ministeriet. 

Udredningen af de selvejende daginstitutioners rammebetingelser blev færdig i 2011. Med 

reference til udredningen blev der i 2010 givet en ny finanslovsbevilling til MDI til det studerede 

partnerskabsprojekt, der foldede sig ud i projektperioden 2011-2015. 

 

Selvejende daginstitutioner for nedadgående 

Ifølge det nordiske forskningsprojekt ”Outsourcing of Scandinavian Welfare Society” faldt 

andelen af selvejende daginstitutioner i Danmark fra 32% til 21% i perioden 2000-2011. Selvom 

der i perioden også skete en ændring af de statistiske opgørelsesmetoder, hvor nogle særlige typer 

ikke kommunale daginstitutioner blev flyttet fra selvejende daginstitutioner til en kategori af 

private institutioner, var der samlet set tale om et markant fald i andelen af selvejende 

daginstitutioner (Thøgersen 2013:1 2-13). En anden rapport fra de selvejende daginstitutioner 

sagde i 2007, at daginstitutionsområdet i sidste århundrede frem til 1970erne helt overvejende 

bestod af selvejende institutioner, men en lovændring i 1976 gav kommunerne mulighed for at 

overtage institutionerne. Siden da havde andelen af selvejende institutioner været kraftigt dalende, 

og der var stort set ikke oprettet nogen nye selvejende institutioner siden 1980’erne (Biil, 

Christiansen et al. 2007:5-6). Rapporten anførte, at det var spændinger i samarbejdet, der førte til, 

at de selvejende daginstitutioner blev lukket, og at der ikke kom nye til. Den pegede på en ikke 

ligeværdig konkurrence mellem de selvejende daginstitutioner og kommuner om driften som en 

hovedårsag til udviklingen, hvor kommunerne søgte at styre de selvejende daginstitutioners 

særlige karakteristika. Den anbefalede en undersøgelse af rammebetingelserne for samarbejdet. 

For der var muligheder i at udnytte forskellighederne i et offentligt daginstitutionsmiljø over for 

et ikke offentligt miljø, der kunne udfordre og udvikle hinanden i et gensidigt samspil (Biil, 

Christiansen et al. 2007:5-6; Thøgersen 2013: 12). 
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En politisk debat om udviklingen 

Der var flere parter, der involverede sig i en politisk debat om udfordringerne i samarbejdet 

mellem selvejende daginstitutioner og kommuner, og hvorfor et fortsat stigende omfang af 

selvejende daginstitutioner blev lukket og gjort kommunale. Den gav sig udtryk i presse, politiske 

tiltag og rapporter om emnet fra DLO, Dansk Erhverv og deres brancheforening Selveje Danmark, 

Regeringen, KL og Udbudsrådet. Samlet gav disse parter udtryk for, at de gerne ville et 

samarbejde, men ingen syntes at kunne pege på de rigtige betingelser for, at dette kunne lykkes. 

Parterne syntes både at ville og ikke ville et samarbejde (Biil, Christiansen et.al. 2006, 2007; 

Dansk Erhverv 2010, 2011 a, b og c, 2012; Udbudsrådet 2010, 2011; Konkurrencestyrelsen 2010; 

Regeringen 2011 a og b). 

 

Lovgivers intentioner undersøges – Rambøll-undersøgelsen 

Som led i debatten blev der i 2006 indgået en politisk aftale mellem regeringen og Dansk 

Folkeparti om en undersøgelse af de selvejende daginstitutioners vilkår og rammebetingelser. 

Undersøgelsens formål skulle være at efterprøve lovgivers intention om at give muligheder for 

variation, konkurrence og frit valg på dagtilbudsområdet og undersøge samarbejdet mellem 

selvejende daginstitutioner og kommuner (Finanslov 2006). Så samtidig med, at der var en 

dagtilbudslov og en standard-driftsoverenskomst til at regulere samarbejdet mellem de selvejende 

daginstitutioner og kommunerne, blev der i 2006 vedtaget en ny lov om en undersøgelse, der 

skulle forholde sig til hensigtsmæssigheden af lovgivningens indretning på området. 

 

Der blev en del politisk turbulens omkring at få undersøgelsen iværksat. Socialministeriet sendte 

undersøgelsen i udbud over flere ombæringer, og Rambøll endte med at få opgaven (EMP3 

udbudsmateriale til undersøgelsen; EMP5 Rambøll-undersøgelsens projektbeskrivelse 2010; 

EMP6 Socialministeriets høringssvar på høringssvar omkring projektbeskrivelsen 2010). Det var 

en undersøgelse, hvor der skulle være en meget tæt dialog med opdragsgiveren Socialministeriet 

og en nedsat følgegruppe bestående af de selvejende daginstitutioners landsorganisation DLO, 

KL, BUPL og FOA, der skulle fungere som inspiration for tilbudsgiveren og have en aktiv rolle i 

forhold til undersøgelsen. Sammen skulle Socialministeriet og følgegruppen løbende diskutere og 

godkende Rambølls afrapporteringer (EMP4: Kommissorium for følgegruppen 2010; EMP7: 
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høringssvar fra BUPL 2011; EMP8 høringssvar fra DLO og MDI 2011; EMP9 høringssvar fra 

Frie børnehaver og fritidshjem 2011; EMP10 høringssvar fra KL 2011).  

 

Undersøgelsen bestod af en slutrapport og et juridisk responsum, der reflekterede over den 

hidtidige lovgivning og praksis på området og diskuterede, om lovgivers intentioner blev opfyldt 

med den regulering og det samarbejde, der fandt sted mellem de selvejende daginstitutioner og 

kommuner på daginstitutionsområdet. Den kom med anbefalinger til tiltag, der kunne fremme 

lovgivers intentioner (EMP11 Rambøll-undersøgelsens slutrapport 2011). Hermed kom den til 

både at beskrive den regulering af området, der fandt sted som eksisterende lovgivning i medfør 

af dagtilbudslov, driftsoverenskomst og anden relevant lovgivning, og rettede også blikket fremad 

i forhold til, hvordan en ny regulering kunne komme til at se ud. 

 

Partnerskab som ny samarbejdsmodel 

Rambøll-undersøgelsen pegede på, at andelen af selvejende daginstitutioner var for fortsat 

nedadgående, og forklarede udviklingen med, at opgavefordelingen var under forandring, at staten 

pressede på for et større samarbejde og konkurrenceudsættelse, og at de selvejende 

daginstitutioner havde vanskeligt ved at indfri forventningerne om højere effektivitet og mere 

strømlinet administration og dokumentation (EMP11 Rambøll 2011: 30-38).  

 

Undersøgelsen pegede også på konfliktfyldt samarbejde mellem kommuner og selvejende 

daginstitutioner som en stor udfordring. Den gjorde det klart, at hvis samarbejdet over 

driftsoverenskomsten ikke blev forbedret væsentligt, blev det ikke spået mange 

overlevelseschancer. Samtidig understregede den, at der var kommet fokus på nye typer samspil 

i form af partnerskaber, som den anbefalede som fremtidig ramme for samarbejdet mellem 

kommuner og selvejende daginstitutioner. Med anbefaling af partnerskabet som samarbejdsform 

skulle der ikke var tale om ”én form, men nærmere en slags mind-set for en samarbejdsrelation” 

(EMP11 Rambøll 2011: 30-38). Det drejede sig om, at kunde og leverandør (parterne) bevidst 

skulle forsøge at skabe fælles formål og incitamenter baseret på gensidig tillid, respekt og loyalitet 

ud fra en grundlæggende præmis om ikke at være ens, men om at udnytte begge (alle) parters 

forskellighed (EMP11 Rambøll 2011: 33).  
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Med partnerskab var der altså ikke tale om strukturer for samarbejdet, der på forhånd var lagt fast 

som med driftsoverenskomsten. Det var samarbejdsstrukturer, som parterne sammen skulle 

udvikle. Rambøll understregede, at de i deres beskrivelse af partnerskabsvejen derfor helt bevidst 

havde placeret initiativet hos parterne, dvs. hos organisationerne, i praksis KL og 

paraplyorganisationerne. Det drejede sig om parternes frivillige valg af hinanden og ikke en forud 

struktureret måde at indgå et samarbejde på som med driftsoverenskomsten. Det forudsatte parter, 

der gerne ville definere dette sammen. ”Pointen er blot, at partnerskabsvejen alt andet lige må 

starte med en konstatering af, at parterne ønsker en anden situation og er villige til at forfølge 

dette aktivt” (EMP11 Rambøll 2011: 34). 

 

Partnerskabsprojektet bliver til 

Rambøll-undersøgelsen blev anledning til en politisk aftale om bedre vilkår for selvejende 

daginstitutioner og privatinstitutioner mellem regeringen og en række partier i 2010. I den 

forbindelse blev der også givet en ny finanslov og bevilling, der førte frem til et 

partnerskabsprojekt mellem København, Aarhus og Svendborg kommune, paraplyorganisationen 

MDI og 100 selvejende daginstitutioner. Projektet startede i 2011 og løb i fire år frem til udgangen 

af 2015 (Finansloven 2010; EMP13, 14, 15, 16, 17, projektbeskrivelsen 2011 og kontrakter MDI, 

CBS og EVA, EMP18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 projektets indsatsteori og 

statusrapporter).  

 

Med finansloven i 2010 havde lovgiver med Rambøll-undersøgelsen bestilt en udredning af den 

eksisterende lovgivnings hensigtsmæssige indretning i forhold til samarbejdet mellem selvejende 

daginstitutioner og kommuner og rammebetingelserne herfor. Undersøgelsen pegede på et 

konfliktfyldt samarbejde mellem parterne i medfør af den eksisterende lovgivning og 

driftsoverenskomsten og anbefalede partnerskabet som en anden måde at samarbejde på. Med en 

finanslovsbevilling til et partnerskabsprojekt til MDI skulle der eksperimenteres med nye 

samarbejdsstrukturer, hvor initiativet til at udvikle disse skulle ligge hos parterne selv og ikke hos 

lovgiver. Dagtilbudsloven og standard-driftsoverenskomsten regulerede imidlertid stadig 

samarbejdet mellem de selvejende daginstitutioner og kommunerne. Det etablerede fra starten en 
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spænding, hvor der med partnerskabsprojektet blev tale om hybride strukturer for samarbejdet, 

der både var reguleret i medfør af dagtilbudslov og driftsoverenskomst, og som også skulle 

udvikles og emergere med egne strukturer, hvor parternes forskelligheder skulle udnyttes. 

 

Partnerskabsprojektet som bæredygtighed 

Partnerskabsprojektets initiativtager var MDI, der med reference til finanslovsbevillingen i 2010 

formulerede en projektbeskrivelse, som blev godkendt af Socialministeriet og de tre kommuner 

København, Aarhus og Svendborg. Med partnerskabsprojektet skulle der eksperimenteres med 

andre samarbejdsstrukturer mellem de selvejende daginstitutioner, MDI og kommunerne, end 

driftsoverenskomsten gjorde mulige, og MDI skulle løfte andre opgaver for deres medlemmer de 

selvejende daginstitutioner end dem, de umiddelbart fik et administrationsbidrag til at føre løn, 

regnskab og varetage personalejura (EMP13 projektbeskrivelsen 2011, Dagtilbudslovens §35 og 

bek. 2011 §19).  

 

Der skulle udvikles et ”et bæredygtigt ledelsesmæssigt, pædagogisk og økonomiske selvejende 

daginstitutionsmiljø med inddragelse af civilsamfund” til at håndtere de spændinger, der var i 

samarbejdet, og som de tidligere debatter og Rambøll-undersøgelsen havde peget på som 

problematiske (EMP13 projektbeskrivelsen 2011; EMP11 Rambøll-undersøgelsen). Hermed kom 

partnerskabsprojektet til at repræsentere et koncept, der skulle forbinde meget forskellige 

rationaliteter som ledelse, pædagogik, økonomi og civilsamfund i forhold til, hvordan den enkelte 

selvejende daginstitution, kommunen og samfundet i øvrigt måtte definere krav hertil. Der blev 

tale om et samarbejde, der kunne referere til flere forskellige tidsmæssige horisonter for dette. 

Med driftsoverenskomsten kunne samarbejdet både henvise til en måde at forvalte 

daginstitutionen på, som parterne havde aftalt for flere år siden og referere til krav i 

dagtilbudsloven. Med partnerskabsprojektet kunne der imidlertid også blive tale om en ny 

horisont for samarbejdet om dagtilbudsydelsen, hvor denne skulle udvikles. 
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Partnerskabsprojektets organisering 

Aktionsforskning er hverken værdifri eller neutral men baserer sig i dette projekt på en 

deltagerorienteret demokratisk proces i en stræben efter at finde det, der er værdifuldt for de 

involverede. Der er tale om en videnskabelig metode, der kan producere viden, som er 

anvendelsesorienteret, gyldig, normativ og informativ med hensyn til, hvordan vi kan ændre 

måden selvejende daginstitutioner organiserer sig på ved at gå i forpligtende netværk og arbejde 

i disse på en ny måde herunder i forhold til interessenterne.  

(EMP13 projektbeskrivelsen 2011) 

Det fremgik af projektbeskrivelsen, at partnerskabsprojektet metodisk var tænkt som et 

aktionsforskningsprojekt. Der skulle arbejdes med forskellige forandringsprocesser, med 

etablering af netværk blandt de selvejende daginstitutioner, med uddannelser til institutionernes 

ledere og bestyrelser samt med relationerne til interessenterne, hvor udvikling og forskning blev 

organiseret som to tæt forbundne processer. Paraplyorganisationen MDI skulle stå for 

projektledelsen af partnerskabsprojektet sammen med CBS. MDI skulle forestå en række 

aktiviteter, der kunne understøtte etablering af netværk, kvalitetsmålinger, lederuddannelser og 

bestyrelseskurser og dermed udvikle og dokumentere et bæredygtigt ledelsesmæssigt, 

pædagogisk og økonomisk selvejende daginstitutionsmiljø med inddragelse af civilsamfund. Med 

etablering af et fremtidsværksted på policy-niveau blandt interessenterne, der blev understøttet af 

en række forskellige mødestrukturer, skulle der sikres læring, udvikling og accept af det nye 

samarbejde (EMP13 projektbeskrivelsen 2011).  

 

Fremtidsværksted på policy-niveau 

Parter bringes sammen 

Parter blev i fremtidsværkstedet bragt sammen, der normalt var i hinandens omverden. Deltagerne 

var MDI, de tre kommuner København, Aarhus og Svendborg, CBS, professionshøjskolen UCC, 

Socialministeriet, Socialstyrelsen, og interesseorganisationerne Dansk Erhverv, Selveje 

Danmark, BUPL og FTF. Med rådgivning fra EVA og CBS fik MDI projektbeskrivelsen 2011 

omsat til indsatsteori, der nedbrød projektet i en række trin og faser, sådan at projektet kunne 

styres i forhold til de planlagte aktiviteter og med løbende halvårlige statusrapporter (EMP18, 19, 

20, 21, 22).  
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Parterne diskuterede i fremtidsværkstedet på policy-niveau fremdrift og udvikling i det nye 

samarbejde med partnerskab. Det var et sted, hvor der kunne eksperimenteres med og afprøves, 

hvordan et nyt samarbejde mellem selvejende daginstitutioner og kommuner kunne se anderledes 

ud med partnerskab og som alternativ eller supplement til driftsoverenskomsten, og hvordan de 

rammer, der blev sat for samarbejdet med henholdsvis driftsoverenskomst og partnerskab, kunne 

gribe forskelligt ind i en hverdag.  

 

Operationelt niveau 

Ledere og bestyrelser uddannes 

Derfor arbejder MDI i et partnerskab med kommunerne på at udvikle en ledelsesmodel 

understøttet af uddannelse og kvalitetsmålinger, der både fungerer indad som et horisontalt 

ledelsesværktøj for institutioner og netværk og vertikalt opad til kommunerne som et 

styringsværktøj. Kun hvis vi hjælpes ad i dette udviklingsarbejde, vil vi kunne lykkes i at løfte den 

større dagsorden: nemlig at selvejende daginstitutioner generelt og din institution i særdeleshed 

har fremtiden for sig.  

(EMP33 MDI i forord til UCC studievejledning) 

MDI og professionshøjskolen UCC udarbejdede to særlige ledelsesmoduler i forbindelse med 

faget ”Ledelse og styring i politisk styrede organisationer”, der blev farvet i indhold, sådan at 

disse kunne understøtte den forandringsproces i institutionerne, som projektet forudsatte 

(EMP32,33 og 34). Som led i ledernes uddannelse skulle institutionerne arbejde med etablering 

af netværk, forretningsplan, partnerskab og kvalitetsmålinger. Uddannelsen skulle udvikle 

ledernes kompetencer til at inddrage bestyrelser, ansatte og interessenter heri. København og 

Svendborg kommune medfinansierede det omfattende uddannelsesforløb til de mange ledere.  

 

Studievejledningen til uddannelserne til de selvejende daginstitutioners ledere blev udarbejdet i 

et samarbejde mellem MDI og professionshøjskolen UCC. Med udsagnet i studievejledningen 

om, at ”Kun hvis vi hjælpes ad i dette udviklingsarbejde, vil vi kunne lykkes i at løfte den større 

dagsorden: nemlig at selvejende daginstitutioner generelt og din institution i særdeleshed har 

fremtiden for sig”, var der rigtig meget på spil. Projektet drejede sig om de selvejende 

daginstitutioners eksistensberettigelse fremad som samarbejdspart for kommunen. 
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Uddannelsen, etableringen af netværket hvor din institution er en del, arbejdet med 

forretningsplanen og partnerskabet med kommunen og det strategiske arbejde med denne og de 

kvalitetsmålinger, der lige nu er på vej, og som der skal arbejdes med i uddannelsen, er helt 

fundamentale for at være og udvikle et selvejende daginstitutionsmiljø.  

(EMP33 MDI i forord til UCC studievejledning) 

I hele projektperioden skulle der være et tæt samarbejde mellem undervisning, forskning og 

praksis. MDI og professionshøjskolen UCC beskrev sammen i uddannelsesplanen, at den røde 

tråd i netværksuddannelsen handlede om at give først og fremmest lederne – men også bestyrelser 

og ansatte og kommuner – det, der kunne drive de selvejende daginstitutioner på en måde, så de 

matchede og håndterede de mange nye krav, der var på daginstitutionsområdet (EMP33 MDI i 

forord til UCC studievejledning).  

 

Etablering af 16 netværk som eksamensopgave 

Et centralt element i projektet var udvikling af en netværksbaseret ledelsesmodel, der kunne 

inspirere andre selvejende daginstitutioner og kommuner. Uddannelserne til lederne skulle gøre 

dem i stand til at etablere netværk og indgå i nye typer samspil lederne imellem. På et operationelt 

niveau blev 100 selvejende daginstitutioner organiseret som 16 netværk, sådan at de indgik i større 

bæredygtige enheder i deres samarbejde med kommunerne. 100 ledere kom på uddannelse på 

diplomniveau med hinanden for at understøtte udviklingen af den netværksbaserede 

ledelsesmodel. Som led i uddannelserne udviklede de selvejende daginstitutioner 

netværksstrukturer og forskellige netværksaftaler med hinanden og kommunerne.  

Eksamensform: Forretningsplan, Årshjul med forside skal afleveres til KLEO i 2 ex – torsdag den 

19. april inden kl. 12. 

Partnerskabsaftalen, Forretningsplanen eller Årshjulet er empiri til det skriftlige materiale. 

Således at det skriftlige materiale bliver en beskrivelse af Partnerskabsaftalen, Forretningsplan 

eller årshjulets indhold og en refleksion over teoretiske og praktiske problemstillinger i 

forbindelse med valg af indhold. 

(EMP32 UCC studievejledning) 

Til eksamen blev lederne eksamineret i grupper bestående af de nyetablerede netværk, hvor de 

kom op i netværkernes aftaler, forretningsplaner og årshjul til brug for en refleksion over 

teoretiske og praktiske problemstillinger i forbindelse med det nye samarbejde (EMP32 UCC 

studievejledning). Institutionernes vigtigste arbejdsredskaber som ramme for det nye samarbejde 

var kvalitetsmålinger, netværksaftaler til supplering af den traditionelle driftsoverenskomst, 
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strategipapirer og udvikling af en mødestruktur. Institutionerne gik til eksamen i, hvordan de lagde 

strategi for det nye samarbejde. 

 

Netværksaftaler med kommunerne 

Netværksaftalerne blev alle lavet over den samme skabelon som led i uddannelser hos 

professionshøjskolen UCC. Et eksempel på en sådan netværksaftale var den, der blev indgået 

mellem Haraldsgården, Martha Hjemmet, Samuelsgaarden og Sankt Johannes Gårdens 

Integrerede Børne-/Ungeinstitution på Nørrebro i Københavns kommune i slutningen af 2011, og 

som kom til at hedde pro4n. Netværket havde tilsammen 888 børn. Ved at fordele ledelsesopgaver 

på en ny måde mellem de fire institutioner, så det f.eks. kun var en af lederne, der på alle fire 

institutioners vegne gik til de mange møder med forvaltningen, en anden blev udpeget til at 

varetage økonomien osv., blev det muligt at reducere ledelseslaget med 16 lederstillinger, hvor 

institutionerne gik fra samlet at have 32 ledere til at have det halve, altså 16 ledere (EMP49 

Netværksaftalen 2011 for pro4n).  

I erkendelse af kravet om større pædagogisk, økonomisk og ledelsesmæssig bæredygtighed for de 

enheder, der driver daginstitutioner, etablerer vi et samvirke, hvor vi ved at løse opgaver i 

Netværket vil opnå kvalitative og økonomiske gevinster, der gør det muligt at bevare de enkelte 

institutioners værdigrundlag og særkender, uanset Københavns Kommunes beslutninger om at 

skære i budgetterne i de kommende år.  

(EMP49 Netværksaftalen 2011 for pro4n: 4). 

Formålet med at etablere netværket beskrev pro4n som, at det skulle styrke den pædagogiske, 

økonomiske og ledelsesmæssige bæredygtighed. Institutionerne i netværket skulle være 

nysgerrige på at fremtidssikre dagtilbuddenes vilkår. Arbejdet i netværket skulle være et 

forpligtende arbejdsfællesskab, hvor alle deltagende institutioner skulle være ligeværdige. 

Netværket skulle styrke aktiviteter på tværs af institutionerne med afsæt i de kompetencer, 

netværkets ledere og medarbejdere tilsammen repræsenterede. Samtidig var netværkets 

institutioner hver for sig selvstændige juridiske enheder med egen bestyrelse, ledelse og 

medarbejdere. Netværkets enkelte institutioner forpligtede sig over for netværket til at arbejde 

med fuld gennemsigtighed i egne forhold omkring de opgaver og målsætninger, som netværket 

måtte påtage sig. Netværket blev ledet af et netværksforum, der bestod af de deltagende 

institutioners ledere, som mødtes løbende for at koordinere fordeling af opgaver og udnyttelse af 

ressourcer (EMP49 Netværksaftalen 2011 for pro4n: 4). 
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En emergerende partnerskabsmodel 

Når man fulgte forløbet med at udarbejde projektbeskrivelsen og sætte samarbejdsparter og 

interessenter, kunne der nok med projektet anes et overordnet mål, samtidig med at det ikke lå 

fast fra starten, men skulle udvikles undervejs. Følgeforskningen fra CBS beskrev: 

 Det (skal) ikke være nogen hemmelighed, at teorier og forskningsbaseret viden har spillet en 

rolle, både tidligt, hvor en projektbeskrivelse og aktivitetsplan blev udformet, og undervejs, hvor 

en række aktiviteter blev sat i søen, samt nu, hvor de endelige erfaringer høstes.  

(Højlund & Biil, 2015: 19).  

Ved at gennemføre de beskrevne aktiviteter på det operationelle niveau blandt de 100 selvejende 

daginstitutioner og tre kommuner og på policy-niveau, skulle den nye partnerskabsmodel mellem 

selvejende daginstitutioner, kommuner og deres paraplyorganisation vokse frem. Der var ingen 

kontrakter mellem de involverede selvejende daginstitutioner, kommuner og MDI, der forpligtede 

til partnerskabsprojektet. Disse var alene forpligtet på en drift af institutionerne i medfør af 

driftsoverenskomsten og de aftaler, kommunen og selveje havde indgået herom i fortiden. Der var 

alene en kontrakt om projektbevillingen mellem Socialstyrelsen og med MDI og CBS, der fik 

ansvar for at lede projektets aktiviteter understøttet af EVA. Det afgørende for, om projektet fik 

sat retning og gennemført de påtænkte aktiviteter, stod og faldt med parternes evne til at 

koordinere og samarbejde (EMP14, 15: kontrakt mellem CBS og MDI 2011; EMP16, 17 kontrakt 

mellem EVA og MDI 2011; EMP13 projektbeskrivelsen 2011; EMP22 oversigtskema over 

indsatsteorien 2011).  

 

På den ene side var projektets mål klart formuleret med den overordnede indsatsteori om med 

partnerskabsprojektet at udvikle en ny partnerskabsmodel over en række aktiviteter og trin i den 

fireårige projektperiode. På den anden side kunne projektet også justeres i medfør af 

indsatsteorien, hvis institutionerne eller kommunerne gav udtryk for andre behov end de 

forventede i forbindelse med det praktiske netværksarbejde, eller hvis forhold hos de deltagende 

policyaktører gjorde, at en justering af projektet måtte vise sig nødvendig.  

 

Resultatet da projektet sluttede 

Alle tre kommuner, 100 selvejende daginstitutioner og MDI involverede sig i udgangspunktet i 

partnerskabsprojektet med de påtænkte aktiviteter, der skulle fremme bæredygtighed 



66 

 

 

 

 

ledelsesmæssigt, økonomisk og pædagogisk og civilsamfundsinddragelse i de selvejende 

daginstitutioner. De 100 selvejende daginstitutioner blev organiseret i 16 netværk, og der blev 

indgået netværksaftaler med kommunerne herom. Der blev løbende gennemført kvalitetsmålinger 

gennem projektet. I modsætning til den første fusionsbølge i Københavns kommune i perioden 

2005-2007 var der ingen ledere og pædagoger, der blev langtidssygemeldte i forbindelse med 

etableringen af netværkene. Institutionernes ledere og pædagoger var selv med til at skabe det nye 

og med til at bestemme, hvem der gik på gulvet som pædagog, og hvem der blev leder på en ny 

måde.  

 

I de løbende kvalitetsmålinger, som projektet gennemførte i samarbejde med kommunerne, syntes 

tilfredsheden at være en smule højere hos de selvejende ledere, pædagoger og forældre, der skulle 

organisere sig i netværk, end hos de kommunale, der skulle fusionere (partnerskabsprojektets 

statusrapporter EMP23, 24, 25, 26, 27, 28). Om dette skyldtes, at der blev arbejdet med en 

partnerskabs- og netværkstilgang i projektet, er selvfølgelig svært at sige. Et vigtigt succeskriterie 

var for mig som initiativtager til det studerede partnerskabsprojekt, at de organisatoriske 

ændringer og besparelser, der skulle gennemføres i projektperioden 2011-2015 hos de selvejende 

daginstitutioner, kunne gennemføres uden store menneskelige transaktionsomkostninger, og det 

syntes at lykkes. 

 

De tre kommuner reagerede forskelligt på projektets målsætning om at udfordre den traditionelle 

driftsoverenskomst med mere tillidsbaserede aftaleredskaber og en ny partnerskabsmodel 

(Højlund & Biil 2015: 68-69). 

 

Københavns kommune havde fra starten været en aktiv medspiller i udarbejdelsen af 

partnerskabsprojektet og dets aktiviteter, hvor den styringsmæssige udfordring omkring de 

selvejende daginstitutioner havde været højt på den administrative og politiske dagsorden med en 

selvejende daginstitutionsmasse på næsten 50 % (Højlund & Biil 2015: 73-76; EMP35, 39, 40, 

41, 42, 43, 46 og 47).  

 

I Aarhus kommune var andelen af selveje ca. 10 %, da projektet gik i gang, og 

daginstitutionsområdet havde inden for de seneste 10 år været igennem to store områdereformer, 

hvor en 0-18 års-strategi havde lagt rammerne for et samarbejde mellem daginstitutioner, skoler, 
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SFO’er og klubber og reduceret andelen af selvejende daginstitutioner. Aarhus kommune viste 

kun begrænset interesse for projektet både før og under dette (Højlund & Biil 2015 72-73; EMP38, 

40, 41, 42, 43, 44, 47).  

 

I Svendborg kommune var der fem selvejende daginstitutioner tilbage, da projektet startede. 

Kommunen involverede sig kraftigt og gik i projektperioden fra en styring baseret på 

driftsoverenskomsten til at erstatte denne med en partnerskabsaftale 2012 og supplerende 

samarbejdsdokumenter. Et centralt element var at ”frisætte” daginstitutionerne fra kommunens 

hierarkiske styring i forhold til en række af de detaljerede driftskrav i driftsoverenskomsten. 

Kommunen forudsatte til gengæld en række programmer og tværgående strategier udviklet af de 

selvejende daginstitutioner selv (Højlund & Biil 2015: 69-71; EMP37, 40, 41, 42, 43; EMO17). 

Et eksempel på betydningen af det nye partnerskabssamarbejde var, da netværket Fyrtårnet, der 

bestod af fire selvejende daginstitutioner, i forsommeren 2012 modtog en kolonihave fra en ældre 

dame, Erna, som gave til daginstitutionerne i Svendborg kommune. Denne gave blev anledning 

til aktivt medborgerskab sammen med kommune, Fyrtårn og Erna, som det selvejende 

daginstitutionsmiljø satte sig i spidsen for (EMO1, 2, 3, 4, 19, 25).  

 

København og Svendborg kommune ønskede sammen med de øvrige interessenter og MDI at 

fortsætte partnerskabsprojektet i forbindelse med skolereformen, der for alvor kom på banen i 

slutningen af projektperioden. Det ønskede MDI imidlertid ikke, da projektet for dem skulle have 

en afgrænset periode og ikke tage nye emner op. Da projektet sluttede i 2015, konkluderede MDI 

i den afsluttende statusrapportering, at de ikke mente, at der var blevet udviklet en 

partnerskabsmodel med projektet. Ifølge MDI havde kommunerne ikke vist vilje hertil på nær 

måske Svendborg kommune, hvor der var blevet indgået en partnerskabsaftale 2012, der havde 

erstattet driftsoverenskomsten (EMP28 statusrapport 2015).  

 

Sammenfattende 

En selvejende daginstitutions samarbejde med kommunen reguleres hovedsageligt af 

detaillovgivning i medfør af dagtilbudsloven og standard-driftsoverenskomsten. 

Partnerskabsprojektet blev til i lyset af, at de selvejende daginstitutioner gennem de sidste årtier 
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havde været for fortsat nedadgående, og at parterne gensidigt problematiserede samarbejdet, 

samtidig med at de også sagde, at de gerne ville det. Med en finanslov i 2006 satte lovgiver sig 

for at undersøge, om intentionerne på daginstitutionsområdet i forhold til samarbejde, variation, 

frit valg og konkurrence var opfyldt. Undersøgelsen pegede på et konfliktfyldt og spændingsfyldt 

samarbejde mellem selvejende daginstitutioner og kommuner og anbefalede partnerskabet som 

ny samarbejdsmodel, hvor parternes forskellighed skulle udnyttes. Med endnu en 

finanslovsbevilling i 2010 og reference til Rambøll-undersøgelsen blev der givet en bevilling til 

et partnerskabsprojekt, der skulle eksperimentere med udvikling af strukturer for et nyt 

samarbejde mellem 100 selvejende daginstitutioner, paraplyorganisationen MDI og kommunerne 

København, Aarhus og Svendborg. Disse var ikke defineret på forhånd som med standard-

driftsoverenskomsten. Samarbejdets nye strukturer skulle med partnerskabsprojektet udvikles 

undervejs af parterne selv, og ikke af lovgiver, i form af et bæredygtigt ledelsesmæssigt, 

pædagogisk og økonomiske selvejende daginstitutionsmiljø med inddragelse af civilsamfund. Det 

nye samarbejde skulle med en partnerskabsmodel kunne håndtere de spændinger, der var i det 

eksisterende samarbejde over driftsoverenskomsten, og som politiske debatter og undersøgelsen 

havde peget på. Der blev som led i partnerskabsprojektet etableret 16 netværk af selvejende 

daginstitutioner, der tog de samme besparelser som de kommunale daginstitutioner, der i perioden 

blev fusioneret til kæmpeinstitutioner på mellem 250 og 900 børn. De selvejende daginstitutioner 

gjorde det bare på en anden måde og opretholdt at være mindre selvstændige institutioner i 

netværkerne. Partnerskabsprojektet skulle forbinde meget forskellige rationaliteter i forhold til 

ledelse, pædagogik, økonomi og civilsamfund, der med et begreb om bæredygtighed blev bundet 

uløseligt sammen. Som pegede på, at parterne hen mod en fremtid skulle udvikle dette sammen. 

Den eksisterende lovgivning dagtilbudsloven og standard-driftsoverenskomsten var samtidig i 

spil til at regulere samarbejdet og refererede til, hvordan der var indgået aftaler herom i en fortid. 

Fra starten var et begreb om partnerskab forbundet med en ny måde at samarbejde på, der kunne 

indløse en merværdi, hvor parternes forskellighed skulle udnyttes. Det var derfor også ladet med 

spændinger, som kom til at producere sine egne strukturer for et nyt ideal for samarbejde som et 

hybridt temporaliseret samspil, der både forpligtede og ikke forpligtede retsligt de involverede 

daginstitutioner og kommuner på en ny måde at samarbejde på. 
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Kapitel 3. Et akademisk landskab om samarbejde og 

samskabelse mellem den offentlige og frivillige sektor  

I disse år italesættes samskabelse lidt som et tryllemiddel, der kan løse velfærdssamfundets 

ressourceproblemer på mange planer, hvor der både i Danmark og i en række andre vestlige 

velfærdsstater søsættes en række initiativer, der skal udvikle samarbejdet på tværs af sektorer, så 

at det giver større samfundsmæssig værdi på forskellige måder (kapitel 1; OECD 2011). Det 

studerede partnerskabsprojekt havde til formål at udvikle en anerledes tilgang til samarbejdet. 

Med et eksperiment over en 4 årig periode mellem aktører fra tre kommuner, 100 selvejende 

daginstitutioner, paraplyorganisationen MDI og en række stakeholders skulle der eksperimenteres 

med nye strukturer for samarbejdet, hvor parternes forskellighed skulle udnyttes i stedet for at 

blive anledning til konflikter. De involverede parter skulle indgå i netværk med hinanden på 

forskellig vis. Et kreativt potentiale skulle forløses som et nyt samarbejde med partnerskab, hvor 

det ikke på forhånd var fastlagt, hvilke samspilsformer aktørerne skulle følge. Man kan sige, at 

der var en ambition om samskabelse i både de konkrete interaktionsprocesser og i mere strukturel 

henseende i forhold til at udtænke nye strukturer sammen, hvor selvejende daginstitutioner var 

oplagte til at indgå i samskabende processer, fordi de involverede bestyrelser af frivillige og 

forældre i samarbejdet om daginstitutionsydelsen.  

 

I dette kapitel gennemgår jeg forskning i samarbejde og samskabelse mellem den offentlige og 

frivillige sektor, herunder i forhold til selvejende daginstitutioner, og værdien heraf inden for et 

New Public Governance paradigme og en hovedsagelig dansk frivillighedsforskning. 

Gennemgangen er baseret på en selektiv gennemgang af litteratur, og min tilgang er givet af det 

studerede partnerskabsprojekt og de spørgsmål og temaer, det empiriske materiale kom til at rejse 

i forhold til, hvordan jeg kan forstå et samarbejde mellem kommuner og selvejende 

daginstitutioner, og hvad det egentlig er, vi taler om, når vi siger samskabelse. Jeg har afgrænset 

mig fra den forskningslitteratur om samskabelse, der omhandler samskabelse og co-creation med 

den private sektor. 

 

Den internationale forskning beskriver det offentliges samarbejde med inddragelse af 

civilsamfund og borgere i udvikling og produktion af velfærd under en række forskellige 

betegnelser som co-creation, co-production og social innovation (Brandsen et.al. 2018: 3). På 
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dansk bruges begreberne samproduktion og samskabelse (Andersen & Espersen 2017: 121), 

ligesom betegnelsen samarbejdsdrevet innovation (Aagaard et al. 2014: 22-23) bruges om 

samskabelse, der har innovation til formål. Jeg sætter fokus på, hvordan der kan forstås et begreb 

om samskabelse mellem den offentlige og frivillige sektor og samarbejdes herom, og hvilken 

værdi der kan skabes med samskabelse alt efter, om der vægtlægges resultater eller processen. 

Endelig præsenterer jeg udfordringerne omkring at ville regulere samskabelse mellem den 

offentlige og frivillige sektor og selvejende daginstitutioner, fordi det er vanskeligt at holde fast, 

hvad det egentlig er for samskabelsesprocesser, der tales om, og hvad der skal komme ud af dem. 

Dette diskuteres inden for et New Public Governance som de mørke sider af samskabelse 

(Verschuere, Brandsen & Pestoff 2012: 1095-1096; Brandsen, Steen and Verschuere 2018: 299; 

Bovaird, Flemig, Loeffler & Osborne 2019: 231). Kapitlet er en optakt til at drøfte samskabelse 

som hybrid ret i forlængelse af den kommende analyse, der tager afsæt i en systemteoretisk og 

anderledes tilgang til at forstå samskabelse, og hvor det teoretiske landskab herfor præsenteres i 

de efterfølgende kapitler 4 og 5.  

 

Selvejende non-profit velfærdsinstitutioner – en særlig dansk indretning 

En større nordisk rapport fra 2016 (Sivesind) ”Utkontraktering av skandinaviske 

velferdssamfunn? Konsekvenser av privat og nonprofit tjenesteyting for aktivt medborgerskap ”, 

drøfter udviklingen af det skandinaviske velfærdssamfund og betydningen af selvejende og 

forskellige former for frivillige og ideelle non-profit velfærdsinstitutioner. Sivesind siger, at en 

skandinavisk velfærdsmodel først og fremmes kan genkendes på et fælles ideal om, at 

velfærdsydelser finansieres af det offentlige, hvor alle borgere skal have lige adgang til 

velfærdsydelser i form af uddannelse, sundhed og sociale ydelser, mulighed for medbestemmelse, 

og der skal kunne ske en tilpasning i forhold til individuelle, behov og ønsker (Sivesind 2016: 

17). Rapporten viser, at der i de nordiske lande er en tradition for et velfærdsmiks mellem 

offentlige, private og forskellige typer frivillige og selvejende non-profit velfærdsinstitutioner, 

men også at dette samspil er udfordret, hvor der er den største vækst i private kommercielle aktører 

på velfærdsområdet især inden for det sociale område (ibid.: 66-67).  

 

I Danmark har samarbejdet mellem selvejende non-profit velfærdsinstitutioner og det offentlige 

spillet en stor rolle i udviklingen af den danske velfærdsstat. Der er rødder tilbage til 
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reformationen, hvor midler fra konfiskationen af den katolske kirkes ejendom blev investeret i 

selvejende velfærdsinstitutioner eller stiftelser, der på et non-profit grundlag i samarbejde med 

det offentlige skulle levere velfærdsydelser til børn, ældre og syge (Brink Lund & Berg 2016: 10).  

 

Da den danske velfærdsstat i sidste århundrede blev udbygget, blev flere sociale opgaver overtaget 

af det offentlige, men mange selvejende non-profit velfærdsinstitutioner fortsatte deres arbejde i 

et samspil med det offentlige og typisk på områder, hvor det offentlige havde ansvaret for, at 

opgaverne blev løst. Et stort omfang af alle velfærdsopgaver løses stadig af selvejende non-profit 

velfærdsinstitutioner over den såkaldte driftsoverenskomst (Ibsen & Habermann 2006: 16; 

Thøgersen 2013: 2).  

 

Selvom de selvejende non-profit velfærdsinstitutioner spiller og har spillet en stor rolle i den 

samlede danske frivillige sektor gennem flere århundrede, er det forholdsvist begrænset, hvad der 

findes af viden omkring deres rolle og udbredelse, og de er et dansk fænomen (Thøgersen 2013: 

2). Thøgersen (ibid.: 3) siger som et bidrag til den større nordiske rapport ovenfor (Sivesind 2016), 

at den begrænsede tilgængelige viden om selvejende non-profit velfærdsinstitutioner både drejer 

sig om deres forskelle på tværs af samfundsområder, og om hvordan forskelle og ligheder mellem 

selvejende non-profit velfærdsinstitutioner og offentlige velfærdsinstitutioner i praksis kommer 

til udtryk gennem de ydelser, der leveres til borgerne. Selvom de selvejende non-profit 

velfærdsinstitutioner altså har en lang historie i Danmark, er de aldrig blevet systematisk 

dokumenteret eller evalueret i dansk samfundsforskning.  

 

Den selvejende non-profit velfærdsinstitution findes ikke andre steder end i Danmark (Ibsen & 

Habermann 2006: 97). Feldthusen og Poulsen beskriver den som en slags fond, men understreger 

også, at der hverken i dansk lovgivning eller i den juridiske litteratur er foretaget en sondring 

mellem begreberne selvejende institution og fond, og at der ikke findes en generel og entydig 

juridisk definition af begrebet (2012: 215-224). Den selvejende non-profit velfærdsinstitution vil 

dog normalt blive forbundet med at være en frivillig organisation, hvorfor de samme krav som til 

denne skal være opfyldt for den selvejende velfærdsinstitution (Thøgersen 2013: 2). 

 

Tolstrup og Brink Lund siger, at selvejende non-profit velfærdsinstitutioner er en hybrid 

organisationsform mellem ren privatisering og ren offentlig opgaveløsning, der fokuserer på 
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frivillige organisationers rolle ved etablering og drift af selvejende non-profit 

velfærdsinstitutioner som serviceudbyder ved siden af og i samspil med kommunale 

organisationer (2018: 36).  

 

De selvejende daginstitutioner og driftsoverenskomsten 

Den selvejende daginstitution er en non-profit selvejende velfærdsinstitution. Juridisk set er de 

selvejende daginstitutioner underlagt fondsloven, fordi i medfør af lovens §1 kan bestemte typer 

af selvejende institutioner være underlagt detaillovgivning og økonomisk kontrol, hvorfor 

fondsloven ikke finder anvendelse (Thøgersen 2013: 2). På daginstitutionsområdet er den 

selvejende daginstitution underlagt detaillovgivning i form af dagtilbudsloven og 

forvaltningslovgivning. I medfør af disse regler kan den selvejende daginstitution med en 

bestyrelse af frivillige få ansvaret for at drive institutionen via den såkaldte driftsoverenskomst, 

der er en standardkontrakt udarbejdet af KL og de selvejende daginstitutioners 

paraplyorganisation DLO (EMP1,2 Standard-driftsoverenskomsten mellem KL og DLO, 

Dagtilbudslovens §3, §19; EMP11 Rambøll 2011). Den enkelte daginstitution skal dog opfylde 

dagtilbudslovens og kommunens krav om pædagogisk indhold, uanset om den er kommunal eller 

selvejende. Med driftsoverenskomsten har den selvejende daginstitution indvilget i at være en del 

af den kommunale forsyningsvirksomhed, og institutionens drift bliver finansieret via det 

kommunale budget, hvor kommunerne afsætter de samme penge til personale og andre udgifter, 

som bliver afsat til de kommunale daginstitutioner. Den selvejende daginstitution er en 

selvstændig juridisk enhed, hvor bestyrelsen har arbejdsgiveransvaret med ansvar for personale, 

økonomi og institutionens drift, mens det i den kommunale daginstitution er kommunen, der har 

arbejdsgiveransvaret.  

 

Driftsoverenskomsten fastsætter betingelserne for samarbejdet mellem den selvejende 

daginstitution og kommunen, hvor den selvejende daginstitution mod at forpligte sig på drift på 

bestemte betingelser modtager et beløb pr. barn og til institutionen. Der er tale om et fortløbende 

kontraktsamarbejde, der gensidigt kan opsiges af parterne med ni måneders varsel. 

Driftsoverenskomsten fastsætter krav til institutionens børnetal og anvisning af børn, pædagogisk 

indhold, åbningstider, administration i forhold til løn, budget og regnskab og ansættelse af 

personale. I driftsoverenskomsten kan det aftales, at den selvejende daginstitutions 
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paraplyorganisation får et administrationsbidrag og for disse midler varetager den selvejende 

daginstitutions løn, regnskab og personalejura (EMP1, 2 Standard-driftsoverenskomsten mellem 

KL og DLO).  

 

De selvejende daginstitutioner ejer eller lejer de bygninger, hvor de holder til, og de har selv 

ansvar for økonomi, personale og værdigrundlag. Samtidig skal de indgå i et tæt samarbejde med 

kommunen, hvor de selvejende daginstitutioner forpligter sig til at stå til rådighed for kommunens 

behov for pladsanvisning af børn og overholde lovgivning og kommunens politikker på lige fod 

med de kommunale daginstitutioner. Kommunen afholder institutionens udgifter, og de 

selvejende daginstitutioners eksistens er afhængig af, at kommunalbestyrelsen ønsker at have 

disse som en del af deres dagtilbud, da samarbejdet over driftsoverenskomsten kan opsiges, 

selvom kontraktforholdet i princippet er fortløbende (Dagtilbudsloven; Thøgersen 2013: 11-12).  

 

Det uafgjorte spørgsmål om selvejende daginstitutioner som frivillige 

organisationer 

Den store danske Frivillighedsundersøgelse fra 2006 er central for forståelsen af, hvordan den 

selvejende daginstitution kan forstås i en dansk kontekst i forhold til samarbejde og mulighederne 

for samskabelse med den offentlige sektor (Boje, Fridberg & Ibsen 2006). Det er en undersøgelse, 

der søger at klassificere de strukturelle karakteristika for, hvornår der er tale om en frivillig 

organisation, i hvilket omfang en selvejende non-profit velfærdsinstitution kan karakteriseres som 

en sådan, og hvad der i forlængelse heraf betinger samarbejdet med det offentlige. Undersøgelsen 

blev gennemført som led i det internationale frivillighedsprojekt ”Johns Hopkins Comparative 

Nonprofit Sector Project”, der undersøgte den frivillige sektor i over 50 lande for at kunne 

sammenligne viden om denne. Den danske Frivillighedsundersøgelse fra 2006 understreger den 

frivillige sektor som et relativt nyt og teknokratisk konstrueret begreb, der fungerer som 

fællesnævner for en række organisationsformer og betegnelser, som længe har været udbredt og 

kendt i Danmark som foreninger, selvejende og almennyttige non-profit velfærdsinstitutioner.   

I Danmark er udtrykket den frivillige sektor efterhånden udbredt i den politiske retorik, den 

offentlige forvaltning og den samfundsvidenskabelige forskning som betegnelse for aktiviteter og 

organisationsformer, der ikke er offentlige eller kommercielle, og som heller ikke hører ind under 

familien. Der er dog langt fra en entydig forståelse af, hvad denne sektor består af, og i de 

forskellige forgreninger af det, vi i denne undersøgelse har defineret som den frivillige sektor, er 
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der slet ikke den samme ”sektorbevidsthed”, som vi finder i den offentlige og den kommercielle 

sektor.  

(Ibsen & Habermann 2006: 19)  

En særlig problematik rejser sig i Frivillighedsundersøgelsen fra 2006 i forhold til den selvejende 

non-profit velfærdsinstitution som et slags grænseland for, om den er en del af den frivillige 

sektor, og om den falder inden- eller uden for en gråzone. For om den selvejende non-profit 

velfærdsinstitution kan kategoriseres som en del af den frivillige sektor, sætter betingelserne for 

dens samarbejde med den offentlige sektor. Det er også afgørende for, om den frivillige 

organisation eller selvejende non-profit velfærdsinstitution er berettiget til de offentlige tilskud, 

der udgør en stor del af ressourcerne og eksistensgrundlaget for de fleste frivillige organisationer 

i Danmark.  

Vi vil til slut diskutere, hvor præcis og meningsfuld den her anvendte definition for den frivillige 

sektor er, ved at inddrage en række organisationstyper, der befinder sig i en gråzone mellem den 

frivillige sektor på denne side og den offentlige eller den kommercielle sektor på den anden side. 

(Ibsen & Habermann 2006: 30-31) 

Spørgsmålet er, hvordan den selvejende non-profit velfærdsinstitution kan adskilles fra det 

offentlige og markedet, hvor det er svært at komme uden om, at de selvejende non-profit 

velfærdsinstitutioner i vid udstrækning er underlagt de samme krav og forventninger som 

offentlige og private organisationer om krav til accountability, effektivitet, omkostninger og 

ydelseskvalitet. Med reference til ”Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project” 

fremhæver Frivillighedsundersøgelsen 2006 (Ibsen & Habermann 2006: 7-8), at der er 

international konsensus om fem kriterier for, hvad der karakteriserer en frivillig organisation: 

1. Formaliseret organisering 

2. Uafhængig af den offentlige sektor 

3. Nonprofit 

4. Selvbestemmelse 

5. Frivillighed 

Frivillighedsundersøgelsen 2006 finder imidlertid de selvejende non-profit velfærdsinstitutioner 

i Danmark udfordret i forhold til Johns Hopkinsundersøgelsens pkt. 2 og 4 af en definition på en 

frivillig organisation. Spørgsmålet er for det første, om den selvejende organisation efter pkt. 2 

kan karakteriseres som tilstrækkeligt uafhængig af den offentlige sektor. For det andet er 

spørgsmålet, om der i den selvejende non-profit velfærdsinstitution efter pkt. 4 er tilstrækkelig 

selvbestemmelse. Frivillighedsundersøgelsen 2006 mener, at om en dansk selvejende non-profit 
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velfærdsinstitution falder inden- eller uden for den internationale Johns Hopkinsundersøgelses 

forståelse af en frivillig organisation, ligger i en gråzone, fordi de selvejende non-profit 

velfærdsinstitutioner i vid udstrækning må følge lovbestemte eller kommunalt bestemte regler for 

driften.  

 

For at skabe større klarhed omkring definitionen af en selvejende non-profit velfærdsinstitution i 

en dansk kontekst opstiller Frivillighedsundersøgelsen 2006 derfor yderligere tre krav til 

definitionen af en frivillig organisation, som får betydning for, hvad en selvejende non-profit 

velfærdsinstitution er. De tre krav er a) et formaliseringskriterium, b) et nonprofit kriterium og 

endelig c) en grænsedragning mellem det private og det offentlige. 

 

Herefter konkluderer Frivillighedsundersøgelsen 2006 (Ibsen & Habermann 2006: 36-37), at 

anlægges der strenge krav til kriterium c), hvorefter en frivillig organisation også skal være privat 

og selvbestemmende, så omfatter den ikke de selvejende non-profit velfærdsinstitutioner. 

Anlægges der omvendt mindre strenge krav eller en bredere fortolkning, så er de omfattet.  

 

Frivillighedsundersøgelsen 2006 understreger, at der er interesser forbundet med at ”høre til” og 

”ikke høre til” den frivillige sektor, og der diskuteres fem forskellige kriteriers betydning herfor: 

uafhængighed, demokrati, nonprofit, frivillighed og idealitet. Nogen endelig afgørelse af, om den 

selvejende non-profit velfærdsinstitution er en frivillig organisation eller ej, kommer der ikke 

noget entydigt svar på. Den danske frivillighedsundersøgelse 2006 slutter af med lakonisk at 

konstatere, at værdier og idealer hele tiden forandres, og at grænserne for, hvem der kan betragtes 

som frivillig og ikke frivillig organisation, er en løbende konstruktion med afsæt i de ovennævnte 

forskellige fem kriterier og et forhandlingsspil. 

 

La Cour trækker på en systemteoretisk tilgang, når han undersøger, hvordan frivillige 

organisationer konstrueres, hvordan de har ændret betydning, og hvilke samarbejdsstrukturer 

disse ændringer har gjort mulige. Dette gør han ved at iagttage, hvordan frivillige organisationer 

er blevet til gennem det socialpolitiske blik i Danmark, hvor han indfanger betingelserne for 

samarbejdet ikke som fast form, men som mere flydende processer, hvor grænserne mellem 

samfundets sektorer hele tiden eksplicit er på spil. Han viser, at de socialpolitiske forestillinger, 

om, hvad en frivillig organisation er, gennem de sidste 150 år har forandret sig og sat forskellige 
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betingelser for samarbejdet, og at denne udvikling ikke lader sig bedømme med den klassiske 

opdeling i tre sektorer, da forudsætningerne for disse selv er på spil (La Cour 2014b: 459, 460-

470).  

 

La Cour viser, at der i dag er dukket et mere krævende kvalitetsideal op fra det offentliges side i 

forbindelse med krav til samarbejdet med frivillige organisationer. Hvor den frivillige 

organisation må være i en konstant skabelsesproces for at kunne håndtere modsætningsfyldte krav 

til samarbejdet og gøre sig relevant som samarbejdspart for det offentlige (La Cour 2012: 61, 

2014b: 470).  

 

Samlet set synes en dansk frivillighedsforskning med en tilgang, der forsøger at klassificere og 

definere klare og stabile grænser mellem samfundets sektorer og i forhold til selvejende non-profit 

velfærdsinstitutioner og den selvejende daginstitution som en del af den frivillige sektor eller ej, 

at komme til kort. Med Frivillighedsundersøgelsen 2006 bliver selvejende daginstitutioner udtryk 

for en organisationsform, der med et sektorblik er vanskelig at indfange og kategorisere, og som 

skaber uklarhed omkring de samarbejdsformer, der er mulige mellem disse og den offentlige 

sektor. La Cour viser hvordan kriterierne for, om en frivillig organisation er omfattet eller ej – og 

som også synes relevant for den selvejende daginstitution, - enten bliver for snævre og 

ekskluderende eller for brede, og risikerer at give en mangelfuld eller direkte misvisende 

beskrivelse af de parter, der skal samarbejde, på hvilke betingelser dette kan finde sted, herunder 

for mig at se også i forhold til om der kunne være et potentiale i form af samskabelse.  

 

Den frivillige sektors særlige rolle i forbindelse med samskabelse 

Forskerne Brandsen, Steen & Verschure (2018: 3-5) har samlet en række internationale 

casestudier på samskabelse. I et New Public Governance paradigme siger de, at de ser en 

international tendens til, at borgere og civilsamfund skal tage større ansvar for velfærd, og at der 

er kommet fokus herpå med et begreb om samskabelse. Der peges på, at frivillige organisationer 

er centrale i at forløse et potentialet om samskabelse i et samarbejde med det offentlige om 

velfærdsydelsen, men det er mindre klart, under hvilke betingelser et sådan samarbejde har størst 

sandsynlighed for at fungere.  Pestoff siger, at der er begrænset forskning i samskabelse mellem 

borger og civilsamfundets organisationer med det offentlige (Pestoff 2014: 398-399).  
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It is also important to realize that co-production is not a panacea for the problems facing the 

provision of public services and that there is no ‘one-size-fits-all’ solution for the great variety of 

services provided by governments in Europe.  

(ibid.: 398-399)  

Pestoff påpeger, at det er vigtigt at indse, at samskabelse ikke er et universalmiddel for alle 

udfordringer med at tilvejebringe offentlige velfærdsydelser, og at der ikke er én løsning, der 

passer til samtlige velfærdsindretninger i de europæiske lande. Der må tages individuelle hensyn, 

og der er behov for yderligere forskning inden for området. Pestoff & Brandsen (2010: 225, 234) 

understreger, at en analyse af bidraget fra den frivillige sektor i forhold til samskabelse må tage 

afsæt i den konkrete institutionelle kontekst. Brandsen, Verschuere & Pestoff (2012: 382-383) 

peger på, at en stigende international fokus på samskabelse har gjort de frivillige organisationer 

som velfærdsleverandører meget svære at kategorisere, fordi de traditionelle grænser mellem 

marked, stat og den tredje sektor er blevet nedbrudt i en grad, hvor der i stedet er blevet skabt en 

række ubestemmelige hybrider. Dette indebærer, at selvom ingen organisationer kan betragtes 

som helt ”rene”, så har mange af den frivillige sektors organisationer nu nået et punkt, hvor den 

traditionelle kategorisering i tre segmenter ikke længere giver mening som kriterier for et 

samskabende potentiale. 

 

I en undersøgelse af det frivillige arbejde i Danmark fra 2004 til 2012 understreges, at der er et 

stort behov for yderligere forskning i, hvordan samarbejdet mellem den frivillige og offentlige 

sektor udfolder sig på forskellige områder, og hvilken betydning det har for en ambition om 

samskabelse (Boje 2014: 279-280). Fra en dansk frivillighedsforsknings side peges således på, at 

samskabelsesdagsordenen indtil nu først og fremmest har manifesteret sig som en politisk diskurs, 

som mange interessegrupper (store landsdækkende foreninger, private konsulentfirmaer, stat og 

kommune m.fl.) p.t. kæmper om at definere indholdet af, og at der er tårnhøje forventninger hertil 

hos de kommunale chefer, men at der mangler mere dybdegående kvalitative undersøgelser af, 

hvordan et stærkere samarbejde mellem kommune og civile aktører kan styrke tilliden mellem 

borgere og kommune, øge demokratiseringen af kommunale opgaver og bidrage til løsning af 

komplekse udfordringer samt hvilke kompetencer, og hvilken form for ”organisatorisk parathed”,  

dette kræver (Ibsen & Espersen 2016: 83).   
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Teori om hvad samskabelse er 

Samskabelse blev introduceret af forsker og økonom Elinor Ostrom i 1980’erne i forbindelse med 

at lokale borgere samarbejdede med politiet i USA. Siden da har forståelsen for samskabelse 

udviklet sig, men er også karakteriseret ved at være uklar og med mange betydninger. 

Samskabelse er således et begreb, der kan tage mange former og er præget af forskellige normative 

positioner, hvor der er flere tilgange til formålet og det mulige udbytte af samskabelse (Brandsen 

& Honingh 2018:9; Ostrom 1996: 1073-1087). Helt overordnet er samskabelse i dag domineret 

af to grundlæggende tilgange, der udspringer af forskellige forståelser af, hvad samskabelse er, 

og hvilken rolle den skal have i samfundet. Den ene tilgang trækker på en effektivitets-forståelse 

og kan kaldes effektivitets-samskabelse (Agger, Tortzen & Rosenberg (2018: 11-14) med afsæt i 

en økonomisk rational choice tænkning (Mouritsen 2009: 654) og udspringer af et New Public 

Management-paradigme (Osborne 2010:8). Det primære mål med samskabelse er økonomisk at 

kvalitetssikre, effektivisere og målrette den offentlige service. Borgere og brugere er rationelle 

aktører, der vil deres eget bedste. Der er fokus på barrierer som følge af borgernes evner, 

ressourcer og motivation til at deltage i samskabelse, men den bestående rolle- og magtfordeling 

mellem borgerne og den politiske arena udfordres ikke.  

 

Den anden tilgang trækker på et New Public Governance-paradigme med rod i en demokrati- og 

netværkstænkning og kan kaldes demokrati-samskabelse (Agger, Tortzen & Rosenberg 2018: 11-

14), som fokuserer på langsigtede resultater med nye relationer og empowerment af svage 

grupper, og offentlig og samfundsmæssig værdi, på engelsk ’public value’. Her ses samskabelse 

som et netværksbaseret samarbejde mellem forskellige offentlige og private aktører, der 

samarbejder om at prioritere, planlægge eller producere velfærd, hvor civilsamfund og borgere er 

aktive parter i styring og udvikling af velfærdssamfundet (Osborne 2010: 9). Den bestående rolle- 

og magtfordeling mellem borgerne og den politiske arena udfordres, hvor det offentlige skal 

overlade større indflydelse til borgere og civilsamfund for at opnå et større ejerskab og bedre 

løsninger. Der er fokus på barrierer, der kan vanskeliggøre eller begrænse dette (Bovaird og 

Löffler 2016: 256-257).  

 

Bovaird og Löffler (2016: 262) argumenterer for samskabelse-stjernen og ”The four Co’s” som 

en slags taksonomi for forskellige elementer i samskabelse, som gør det muligt at indfange 

hovedkomponenterne heri. Under overskrifterne 1) Map it!, 2) Focus it!, 3) People it!, 4) Market 
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it! og 5) Grow it! drejer det sig for det første om, at den offentlige sektor skal samarbejde med 

lokalsamfund og borgere om velfærd med formålet at identificere, prioritere og finansiere denne. 

For det andet skal velfærdsleverandører og borgere sammen udvikle velfærden. For det tredje skal 

den offentlige sektor og civilsamfund samarbejde om handlinger, der direkte kan forbedre 

velfærden. For det fjerde skal den offentlige sektor samarbejde med civilsamfund om at evaluere 

velfærden. Dette er betingelsernne for, at samarbejdet som det femte kan vokse og udvikle sig til 

samskabelse. 

 

I en dansk kontekst lægger Tortzen (2019) sig i forlængelse af Bovaird og Löffler ved at foreslå 

samskabelse som det overordnede begreb, der betegner mange forskellige former for samarbejde 

mellem den offentlige og frivillige sektor. Det drejer sig om samskabelse med fokus på, hvordan 

offentlige institutioner kan understøtte og facilitere samskabelsesprocesser med henblik på et 

transformativt potentiale, hvor magtfordelingen og aktørernes roller og relationer kan blive 

ændret. Tortzen understreger en offentlig styring af samskabelse med fokus på den offentlige 

leder, hvor offentlige aktører og borgere samarbejder om at udnytte alle parters aktiver, ressourcer 

og bidrag for bedre at opnå empowerment, større effektivitet og bedre resultater (2019: 58). 

 

Her overfor står samarbejdsteori om samarbejde på tværs af organisationer, hvor Hartley og 

Bennington (2011: 22) betoner, at de offentlige aktører ikke længere har monopol på styring, men 

er afhængige af at samarbejde med andre parter, hvorfor politikere og offentlige ledere må lære 

at lede forandringsprocesser, som ligger uden for deres formelle kontrol, og at de i stedet for må 

dele kontrollen med mange forskellige organisationer og aktører fra den offentlige, private og 

frivillige sektor. Det produktive og kreative i mødet mellem forskellige aktører fra forskellige 

professioner, organisationer og sektorer understreges, og det antages ikke, at der på forhånd er en 

bestemt aktør eller sektor, der spiller en central og afgørende rolle (Aagaard et. al. 2014: 18).  

 

Værdien af samskabelse 

Det er ikke entydigt, hvad det er for en værdi, som samskabelse skal producere, og svaret afhænger 

af, hvilken forståelse der tages udgangspunkt i forhold til, om det som nævnt tidligere i dette afsnit 

er ”demokrati-samskabelse”, dvs. at det er processen i samskabelse, der vægtlægges, eller om det 
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er ”effektivitets-samskabelse”, dvs. resultater og effekter af samskabelsesindsatsen (Agger, 

Tortzen & Rosenberg 2018: 11-14). Löffler & Boivard (2018: 272) understreger, at det er vigtigt, 

når man opgør værdien af samskabelse, at spørge, hvem det giver værdi for? Vurderingen af værdi 

kan variere mellem aktørerne, og det som er værdi for den ene, er det ikke nødvendigvis for den 

anden. Verschuere, Brandsen, & Pestoff (2012: 1093-1094) skelner mellem tre ’bundlinjer’ i 

samskabelse, nemlig demokrati - i form af legitimitet og deltagelse, effektivitet - forstået som 

besparelser og bedre kvalitet af velfærdsydelserne, samt innovation - i form af nye løsninger på 

sociale og velfærdsmæssige udfordringer. Derudover peger Bovaird og Löffler (2012: 42) på en 

fjerde bundlinje i form af ’public value’, som rummer en række forskellige dimensioner, og hvor 

de er inspireret af den amerikanske Haward professor Mark Moore, der understreger, at den 

offentlige sektor spiller en vigtig rolle i at frembringe andre værdier end blot de økonomiske.  

 

 

De fire bundlinjer for værdi med samskabelse  

Agger & Tortzen (2018: 15) sammenfatter, hvad der nærmere ligger i de fire bundlinjer som 

forskellige perspektiver på værdien af samskabelse:  

1. Demokratisk værdi: Empowerment, social kapital, tillid  

2. Værdi i form af effektivitet og kvalitet: Bedre (og/eller billigere) offentlige ydelser  

3. Værdi i form af innovation: Nye løsninger på sociale udfordringer  

4. Samfundsmæssig værdi: Public value  

  

Hvad angår den demokratiske bundlinje, siger de at meget tyder på, at samskabelse kan skabe 

demokratiske gevinster, men at den ikke i udgangspunktet er demokratisk. For selvom 

samskabelse rummer et potentiale for involvering af forskellige aktører, er der også en risiko for 

ulighed og eksklusion, der kan reducere den demokratiske kvalitet (ibid.: 21). 

 

De siger, at kvalitet og besparelser ofte er benyttede argumenter for samskabelse, men at der 

mangler solid evidens for besparelsespotentialet i samskabelse, og at der kan være en tilbøjelighed 

til både at overse ’usynlige’ omkostninger i form af medarbejderes og borgeres tidsforbrug, såvel 

som ’usynlige’ og blødere gevinster, der kan være svære at prissætte (ibid.: 22). 
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Social innovation er en bundlinje, der også ofte fremhæves i forbindelse med samskabelses-

processer med mulighed for nye rollefordelinger og relationer mellem de offentlige medarbejdere 

og eksterne aktører, f.eks. borgere. Agger & Tortzen understreger, at forventningen til social 

innovation i samskabelse er indirekte og bunder i en forestilling om, at opfyldelse af andre 

bundlinjer som demokrati, effektivitet, tillid og empowerment, vil føre til forskellige typer af 

innovation (ibid.: 25). 

 

Tortzen og Agger siger, at ”public value” eller på dansk ”samfundsmæssig værdi” i forbindelse 

med samskabelse drejer sig om den værdi, offentlige indsatser skaber. De refererer til den 

amerikanske Harvardprofessor Mark Moore, der understreger samfundsmæssig værdi som en 

måde til at indfange flere dimensioner af, hvad der kommer ud af samskabelse, og som noget der 

kan omfatte mange andre typer af udbytte end det rent økonomiske i form af helhedsorienterede 

løsninger for almenheden (ibid.: 28). Hans forståelse af  værdiskabelse, har fået meget stor 

betydning, og han og John Benington har sammen udviklet et sammenhængende sæt af begreber 

om samfundsmæssig værdiskabelse, der kan guide strategisk handling hos både regeringer og 

offentlige ledere, hvor borgeren sættes i centrum i forhold til at skabe skræddersyede 

velfærdsløsninger i et samarbejde på tværs af offentlige, private og civile organisationer med 

henblik på at sætte fokus på kerneopgaven via involverende og samskabende processer 

(Benington & Moore 2011: 34-37).  

Public value can be thought of in two main ways: 

1. First, what the public values 

2. Second, what adds value to the public sphere 

(Benington 2011: 42) 

Benington forstår samfundsmæssig værdi som todelt, hvor det for det første drejer sig om, ”hvad 

samfundet værdsætter”, og for det andet ”hvad der tilføjer værdi til samfundet” (Benington, 2011: 

42). Første del understeger nødvendigheden af, at de, der konkret er involveret, også værdsætter 

det, som der skabes, mens anden del understreger hensynet til samfundets langsigtede offentlige 

interesse. Pedersen siger, at der hermed fastlægges en række grundpræmisser for et bredt 

værdibegreb, hvor det vægtlægges, at det er fællesskabet frem for individet og den offentlige sfære 

frem for hierarkiet eller den enkelte velfærdsinstitution, der ses som den primære enhed for 

offentlig værdiskabelse. Værdierne kan ikke defineres på forhånd, men de må formuleres gennem 

involverende processer mellem forvaltning og borgere. Dette udfordrer rollerne for både politiske, 
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professionelle, økonomiske og civile aktører, der alle forventes at bidrage til den 

samfundsmæssige værdiskabelse, for legitimiteten må kontinuerligt skabes og kan ikke alene 

referere til det repræsentative demokrati (Pedersen 2019: 203).  

 

Jeg vil lade Moore få det sidste ord i min gennemgang af, hvilken værdi samskabelse kan skabe 

ved at henvise til en epilog, hvor han (2019: 371) reflekterer over “public value” efter i årtier at 

have arbejdet hermed. Han siger, at den største værdi i at italesætte dette begreb ligger i, at det 

bliver udfordret, at det kun er enkelt individer, der kan tilvejebringe værdi, og at det eneste, den 

enkelte derfor skal koncentrere sig om, er, hvordan han bedst gør dette. Han er ydmyg 

taknemmelig for, at mange forskellige forskningsmiljøer igennem årerne har bidraget med at give 

et begreb om ”public value” et indhold.   

By using the word value rather than efficiency or effectiveness, we can hold open a space for the 

values of altruism, duty, and justice to survive in our social life and influence the choices and 

actions of our social and public institutions.  

(Moore 2019: 371) 

Han siger, at ved at bruge ordet ”value” eller på dansk ”værdi” frem for effektivitet, kan vi holde 

et rum åbent for uegennyttige værdier, pligt og retfærdighed i forbindelse med velfærd, hvormed 

vi kan påvirke valg og handlinger i vores velfærdsinstitutioner. Han argumenterer for, at når man 

taler om samfundsmæssig værdi, må man også forholde sig til andre dimensioner end det 

økonomiske, eksempelvis den sociale, kulturelle eller miljømæssige værdiskabelse og peger på 

de samskabende processer, der skal understøtte dette.   

By using the word public, we can not only reclaim the critical role of government in creating good 

and just societies, but also focus attention on the processes  through which publics can be formed 

in which our interdependence is recognized and successfully managed not only through 

government, but through individual and cultural commitments to values that elevate the 

conditions of the least advantaged and most oppressed in the society as part of our shared 

concerns.  

(ibid.: 371) 

Han siger også, at ved at bruge ordet ”public” eller på dansk “samfundsmæssig”, kan vi ikke kun 

genopfinde den offentlige sektor i forhold til at skabe et godt og retfærdigt samfund, men vi kan 

også rette vores opmærksomhed mod de processer, gennem hvilke de formes. Dermed 

demonstreres vores afhængighed af de samskabende processer ikke kun som offentlig styring men 

også gennem den enkeltes forpligtelse over for de værdier, der kan tage hånd om dem, der er mest 

udsatte og undertrykte i samfundet.  
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Samarbejde og styring af samskabelse 

Det ligger indlejret i et paradigme om New Public Governance, at der er tale om et samfund, der 

vanskeligt alene lader sig regulere af love og regler. I stedet indsætter der sig forestillinger om 

netværksstyring, metastyring og forskellige tilgange til samarbejde mellem den offentlige og 

frivillige sektor. Der har i den forbindelse gennem de seneste årtier været et stort fokus på, hvordan 

horisontale og vertikale netværk kan spille sammen med den offentlige og frivillige sektor i 

forhold til at forløse et potentiale om samskabelse.  

 

I det følgende vil jeg forfølge, hvordan man bærer sig ad med at styre og samarbejde om 

samskabelse i et New Public Governance-paradigme, der som belyst i afsnittet ovenfor langtfra 

er et entydigt begreb, selvom der defineres nogen pejlemærker og bundlinier for, hvad der 

karakteriserer samskabelse. For at få et indblik i, hvad teorierne siger om, hvordan der kan 

samarbejdes om samskabelse, og hvordan det kan styres, har jeg valgt at trække på forskning 

inden for beslægtede felter som metastyring (meta governance), netværksstyring (network 

governance) og samarbejdsteori om, hvordan organisationer kan samarbejde på tværs 

(collaborative governance). Med inspiration herfra præsenteres i det følgende forskellige 

forståelser af samarbejde og ledelse af netværk i forbindelse med samskabelse, og hvilke 

udfordringer der er i den forbindelse.   

 

Metastyring (meta governance) 

Metastyring udspringer af politisk teori (Tortzner 2016: 56) og er optaget af de 

samfundsstyringsmekanismer, hvor den ovenfor beskrevne netværksorden indskriver sig. 

Metastyring forstår ledelse som ”styring af styring” og beskæftiger sig særligt med den 

rammesættende ledelse af samarbejde og netværk.  

Metastyring er en ny styrings- og ledelsesform, som grundlæggende handler om at slippe tøjlerne 

uden at miste kontrollen. Sagt på en anden måde handler metastyring om at afgive magt til 

interaktive arenaer for samskabelse, som øger den kollektive innovations- og handlekraft, 

samtidig med at man fastholder muligheden for at påvirke formen, processerne og resultaterne af 

interaktionen. 

(Sørensen & Torfing 2018b: 51) 

Udgangspunktet er, at eftersom styringsnetværk er relativt selvregulerende, kan man ikke styre 

og lede dem ved hjælp af de traditionelle former for hierarkisk ordregivning, lovgivning og 

kontrol. Der er derfor ifølge netværksteorien behov for metastyring defineret som et forsøg på at 
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påvirke selvstyrende netværk som en arena gennem design af institutionelle rammer, mål- og 

rammestyring, procestilrettelæggelse og aktiv deltagelse (Peters 2010: 37; Sørensen & Torfing 

2018b: 51). Sørensen & Torfing siger, at metastyring forudsætter en løbende dialog og 

forhandling mellem deltagerne for at opbygge konsensus og fælles forståelse for opgaven, ligesom 

metastyringen sigter mod at opnå synergi mellem deltagerne, og understreger, at der må styres på 

andre måder end med de klassiske former for hierarki og kontrol. De siger, at metastyring er en 

måde at understøtte samarbejde på tværs af organisationer (collaborative governance) med en 

kombination af bløde og hårde reguleringsinstrumenter (2018a: 353-354). De understreger, at der 

er behov for nye institutionelle designs, der kan understøtte samskabelse på disse betingelser 

(Torfing et al. 2019: 813). Metastyring drejer sig ifølge dem altså om at påvirke processer og 

effekt omkring samskabelse i forhold til design, framing, ledelse og deltagelse i netværk med 

respekt for deres kapacitet til at regulere sig selv. Design af netværket indebærer at invitere 

relevante parter, opstille mål og procedurer for netværkets arbejde. Framing af netværket 

indebærer at rammesætte den arena, netværkets samarbejde skal foregå inden for. Ledelse af 

netværket handler om at kvalificere deltagerne og agere som facilitator, der medierer konflikter 

og understøtter læring. Deltagelse i netværket drejer sig om, at opbygge tillid og involvere (ibid.: 

814). 

 

Sørensen og Torfing siger, at der er behov for følgende 7 systemiske ændringer i den offentlige 

sektor og deres styringsforståelse, hvis der skal ske et skifte i den offentlige forvaltningspraksis i 

retningen af samskabelse (2018b: 51): 

1. Der må brydes med den meget kontrollerende resultatstyring og de omfattende 

dokumentationskrav (ibid.: 51). 

2. Et kortsigtet effektiversingsfokus må erstattes af et mere langsigtet blik på resultater 

og effekter (ibid.: 52). 

3. Incitamentsstrukturen må ændres fra ”sikker drift” til fokus på tværgående 

samarbejder og borgerinddragelse (ibid.: 53). 

4. Der skal etableres IT-understøttelse af samskabelse, der fremmer kommunikation og 

samarbejde med brugere, borgere og eksterne interessenter (ibid.: 53-54). 

5. Borgerne og deres ideer skal med i hele samskabelsesprocessen og ikke kun til sidst. 

6. Den fagprofessionelle kultur må ændres, sådan at de offentlige medarbejdere bliver 

bedre i stand til at indgå i en åben diskussion om både kvalitet og metode (ibid.: 54). 
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7. Input- og output-legitimitet skal fremmes i forhold til, at den offentlige sektor støtter 

befolkningen i demokratisk indflydelse på offentlige beslutninger, og at de offentlige 

løsninger rent faktisk løser de problemer og udfordringer, der er vigtige for borgerne 

(ibid.: 54-55). 

 

 Udfordringerne forbundet med metastyring, siger Tortzner (2019: 73) er, at der er ret stor 

sandsynlighed for, at de offentlige ledere i en eller anden grad mislykkes med at håndtere 

ovennævnte, for det kan være svært at sikre en balance mellem demokrati, ansvarlighed og 

effektivitet i forbindelse med samskabelse på disse betingelser. Tilsvarende kan det være svært at 

undgå, at samskabelsen enten bliver for stram og overstyret eller for løs og understyret, at der 

anlægges et for et kortsigtet perspektiv, eller at processen manipuleres, sådan at den ikke holdes 

relevant for alle implicerede.  

 

Netværksstyring (network governance) 

Netværksstyring er optaget af, hvordan det for den offentlige leder i praksis bliver muligt at styre, 

organisere og lede netværk, og det har forskellige teoretiske udspring bl.a. policy-analyse og 

institutionel teori (Tortzner 2016: 58). Det understreger samfundets kompleksitet som en 

netværksorden, hvorfor samfundet ikke kan reguleres fra en central politisk instans og ved hjælp 

af love og regler, der gælder alle. Derfor er det heller ikke muligt at forudsige, hvordan en lov vil 

påvirke sit reguleringsobjekt, og konsekvensen er, at den traditionelle stat og lovgivning mister 

sin relevans og i stedet afløses af forskellige netværks samspil med hinanden, og deres evne til at 

kommunikere om egen læring og selvregulering (Vincents Olsen 2009: 1176). Der er fokus på 

den rolle, som horisontale netværk spiller for den offentlige leders styring, og netværksstyring 

udgør hermed et supplement til de traditionelle teorier om vertikal styring gennem den 

parlamentariske styringskæde (ibid.: 1175-1176; Hughes 2010: 97-99). Det drejer sig derfor om 

at forstå den styring, der finder sted i netværk mellem offentlige og ikke offentlige aktører, der er 

komplekse og svære at lede. Derfor må styrings- og ledelsesstrategier også være nogen andre end 

i mere klassiske tilgange hertil. Klijn peger på tillid som forudsætning for, at de fungerer, og 

understreger nødvendigheden af at facilitere og aktivt lede netværkene (Klijn 2010: 304). 
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Det antages, at netværk dannes for at løse komplekse og uregerlige problemer ”wicked problems”, 

hvor der er uklarhed om problemets karakter, modstridende målsætninger og mange interessenter 

(Klijn 2010: 306). Sådanne problemer kalder på løsninger, som kun kan skabes gennem 

redefinering af problemet og målsætninger med inddragelse og skabelse af tværgående netværk. 

Disse skaber imidlertid ikke sig selv og skal derfor aktiveres og understøttes af forskellige former 

for styring. Derfor er der fokus på de enkelte aktørers interesser, magt og ressourcer såvel som på 

selve samarbejds- og forhandlingsprocessen og spørgsmålet om, i hvor stort omfang det lykkes at 

skabe synergi gennem samarbejdet (O’Toole & Meier 2010: 322).  

 

Netværkene kan antage mange former og være mere eller mindre formelle, åbne og løst koblede. 

Nogle er initieret af offentlige myndigheder, mens andre netværk er selvgroede og vokset frem 

fra neden. Netværkene er afhængige af hinanden, hvor de enkelte aktører både opretholder deres 

autonomi og samarbejder om at finde fælles løsninger gennem forhandling (Osborne 2010: 9; 

Blom-Hansen & Daugbjerg 2009: 1214). 

 

For at den offentlige leder kan netværksstyre, peges der på forskellige strategier, der kan 

understøtte interaktionen mellem aktørerne i netværkene (Tortzner 2016: 58). Det fremhæves, at 

den vigtigste opgave for den offentlige netværksleder er at håndtere kompleksitet og usikkerhed 

med formålet at fremme fælles læring mellem deltagerne i netværket. For at netværkslederen 

lykkes hermed, skal denne kunne arbejde som connector og mobilisere en forbindende kapacitet 

i netværket, hvor der opstår læring, så de deltagende kommer til at udvikle nye måder at agere på. 

Lederen skal kunne lede organisationerne internt, udfolde muligheder i netværket og begrænse 

evt. negativ påvirkninger herfra (O’Toole & Meier 2010: 325). Nogen af de udfordringer, der 

diskuteres i forbindelse med netværksstyring er deres demokratiske legitimitet og de spændinger, 

der er indbygget i netværk i relation til de traditionelle, repræsentative og hierarkiske institutioner. 

 

Samarbejde på tværs af organisationer (collaborative governance) 

Dette perspektiv beskæftiger sig med et organisatorisk fokus på, hvad der skal til for et succesfuldt 

samarbejde mellem aktører på tværs af organisationer, når der sættes en netværksorden og 

traditionelle, hierarkiske organisationer nedbrydes og afløses af et behov for ledelse og 

samarbejde på tværs af organisatoriske grænser.  
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We define cross-sector collaboration as the linking or sharing of information, resources, 

activities, and capabilities by organizations in two or more sectors to achieve jointly an outcome 

that could not be achieved by organizations in one sector separately. 

(Bryson, Crosby & Stone 2015: 648) 

Bryson, Crosby & Stone siger, at samarbejde på tværs af organisationer drejer sig om at forbinde 

eller dele information, ressourcer, aktiviteter og kapacitet mellem organisationer fra forskellige 

sektorer, sådan at der opnås et udbytte, ingen af dem kunne have opnået hver for sig. Der er ikke 

fokus på den rammesættende dimension for samarbejde og heller ikke på de normer og regler, der 

måtte regulere dette. Dog anerkendes, at strukturerne omkring samarbejdsprocesser er afgørende 

for, hvem der har indflydelse på dagsordenen for samarbejdet, hvem der har magt til at handle, og 

hvilke ressourcer de kan trække på.  

The leadership challenge in cross-sector collaboration may therefore be viewed as the challenge 

of aligning initial conditions, processes and practices, structures and governance mechanisms, 

contingencies and constraints, and outcomes and accountabilities such that good things happen 

in a sustained way over time — indeed, so that public value is created. 

(Crosby & Bryson 2010a: 227) 

Perspektivet lægger vægt på, at der kan understøttes meningsskabelse og dermed bygges bro 

mellem forskellige verdenssyn og interesser i forhold til, hvad opgaven for samarbejdet er, og 

hvilke løsningsmuligheder der kan være tale om (Bryson, Crosby & Stone 2015: 652). Huxham 

& Vangen diskuterer på baggrund af et stort empirisk materiale, hvordan der i den forbindelse kan 

undgås ”samarbejdsinerti” og i stedet opnås ”samarbejdsfordele” (Huxham & Vangen 2005: 4). 

De siger, at samarbejdstrukturer, processer og deltagelse er lige så vigtige at lede som det resultat, 

der skal komme ud af samarbejdet (ibid.: 202-203). Samtidig understreger de, at lige præcis dette 

tit er uden for deltagernes kontrol, og at en traditionel mere hierarkisk ledelsestænkning ofter vil 

underspille de processuelle forhold. De foreslår i stedet at fokusere på relationel ledelse, der kan 

inspirere, pleje, støtte og kommunikere, men også manipulere en dagsorden. De understreger, at 

i denne type af samarbejdsprocesser kan alene det at opnå enighed mellem deltagerne om mål for 

samarbejdet være en krævende proces. Ingen af deltagerne har magt til at beordre andre til at gøre 

noget bestemt, så motivation til at handle skal nås alene gennem overtalelse og forhandling (ibid.: 

211).  

 

Andre collaborative governance-forskere som Gray (2004: 166) ser det som en central 

ledelsesopgave at arbejde bevidst med deltagernes framing, forstået som den linse, parterne 

benytter til at skabe mening i konflikter. Hun har studeret, hvordan forskellige aktører 
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konstruerede deres identiet i forbindelse med mediation omkring et konfliktfyldt samarbejde 

gennem en længere periode. Hun fandt, at den måde, dette skete på, var afgørende for muligheden 

for om samarbejdet lykkedes eller mislykkedes i forhold til en fælles forståelse for, hvad 

konflikten drejede sig om, og hvad der motiverede de involverede parter for at løse den. 

The difficulty of creating shared frames depends not only upon how the issue is bounded and who 

participates in a given setting, but also on how the issue is unfolding outside the immediate setting 

of the partnership.  

(Gray & Purdy 2018: 172) 

Gray & Purdy understreger vigtigheden af, at ledelse etablerer denne linse, der sætter rammen for 

konstruktionen af dialoger om samarbejdet, når det drejer sig om at løse komplekse problemer på 

tværs af sektorer. For hvis de involverede parter kan genkende og respektere forskellige linser til 

at forstå et problem med, kan der bygges nye forståelser op for både løsninger og problemer (Gray 

2004: 166-167, 174; Gray & Purdy 2018: 172).  

 

Ospina og Foldy viser med en socialkonstruktivistisk tilgang til sensemaking og meningsskabelse 

som ledelsespraksis, hvordan det er muligt at genstandsgøre en konkret samarbejdsudfordring 

mellem organisationer. Der adresseres ikke kun relationer mellem individer, men også deres 

forbundethed til de større systemer og netværk, der konstituerer relationerne. De peger på 

forskellige ledelsesgreb, der kan understøtte parterne i at nærme sig hinanden ved at arbejde med 

at ændre deltagernes mentale billeder, identitet, og dialog (Ospina og Foldy 2010: 297-302). I 

forlængelse heraf vil jeg også fremhæve Weicks sensemaking-teori, der har fokus på 

meningsskabelse i samarbejdet som en ledelsespraksis, selvom den ikke umiddelbart drjere sig 

om det samarbejde, der foregår internt i den formelle organisation. Jeg vil imidlertid i det følgende 

med en fortolkning inspireret af organisationsforskeren Murpfy (2015) læse Weick igennem, 

hvordan aktører i en organisatorisk sammenhæng som forskellige organisationer i samspil med 

hinanden kan konstruere virkeligheden, hvor Weicks sense-making teori kan tilbyde et meget 

operationelt greb til at arbejde hermed. Ifølge Murpfy udgrænser Weick sjældent andre forskeres 

bud på sense-making som misvisende eller forkerte i forhold til, hvad hans forståelse kan inspirere 

til. Han lægger dem derimod frem som pegende på endnu et aspekt af begrebet (Murpfy 2015: 

25). Selvom Weick i sit arbejde ofte fastholder et fokus på den formelle organisation, er der for 

mig at se i princippet intet til hinder for at genstandsgøre hans forståelse for sense-making i 

forhold til mere komplekse systemdannelser og ikke bare afgrænse den til et enkelt system. Dette 
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er interessant i forhold til at kunne operationalisere et ledelsesgreb om sense-making som en linse 

til at frame ledelse af samarbejde i og mellem netværk.  

 

Sense-making drejer sig ifølge Weick om den proces, hvorigennem de deltagende skaber mening. 

Der er særlig syv aspekter af processen, som man i sin ledelsespraksis skal være opmærksom på, 

for sense-making udfoldes i en sekvens, hvori lederen skal være optaget af 1) identitet i en 2) 

social kontekst af andre aktører, og være opmærksom på 3) igangværende omstændigheder, 

hvorfra de udvinder 4) tegn og skaber 5) plausibel mening 6) retrospekt, mens de 7) enacter mere 

eller mindre orden ind i disse igangværende omstændigheder (Murpfy 2015: 28).  

 

Der er altså ikke bare tale om deltagernes eller lederens fortolkning af, hvad der sker i en 

samarbejdsproces, men et bevidst fokus på, at de er medskabere af det, de fortolker, hvilket søges 

indfanget med begrebet ”enactment”. Aktører enacter den mening, de skaber i deres omgivelser. 

Det at skabe mening er ”at handle mening til live” (ibid.: 22). Når noget genstandsgøres som 

enactet, vil der være en vekselvirkning mellem det, som enactes, og meningsskabelsen herom, 

hvor der etableres en refleksiv indsigt hos de involverede. Aktørerne ikke bare fortolker, men 

medskaber deres omgivelser og den samskabelse, som finder sted. Verden eksisterer ikke 

uafhængigt af den, som skaber meningen herom (ibid.: 25).  

 

 

En forskning om de lyse og mørke side af samskabelse  

Under overskriften ”syv onder” siger Steen, Brandsen og Verschuere, at der inden for et New 

Public Governance paradigme er en tendens til at fokusere på de lyse og optimistiske sider af 

samskabelse og at underspille de faldgruber, der også er. Det første drejer sig om, at samskabelse 

kan føre til at statens ansvar for velfærd minimeres og overføres til civilsamfund (2018: 282-283). 

I forlængelse heraf diskuterer de, at samskabelse kan føre til en uklar ansvarsfordeling, fordi 

grænserne mellem den offentlige, private og frivillige sektor bliver mindre skarpe, hvilket kan 

gøre det svært at placere et ansvar, hvis noget går galt. De peger på, at social innovation ofte er 

lokalt og kortvarigt, og lægger sig dermed i forlængelse af Huxham og Vangen (afsnittet om 

samarbejdsteorier ovenfor). De siger, at der nemt kommer samarbejdsinerti i spil i sådanne tiltag 

(ibid.: 285). De peger på, at transaktionsomkostningerne ved samskabelse kan blive store og tage 
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ressourcerne fra den velfærdsproduktion, der er behov for (ibid.: 286). Normalt anføres det som 

et argument for samskabelse, at demokratiet bliver styrket. Steen, Brandsen og Verschuere siger 

imidlertid, at samskabelse også kan udfordre det repræsentative demokrati, ikke mindst fordi det 

at involvere brugere og civilsamfund i velfærdsproduktionen kan gøre det sværere for dem at 

kritisere den (ibid.: 286). De anfører også, at samskabelse kan føre til øget ulighed og asymmetri 

i forhold til civilsamfund og aktører, der skal engagere sig heri, fordi der er en tendens til, at de 

der har ressourcer i forvejen også er dem, der magter at involvere sig, mens de der ikke har heller 

ikke magter dette (ibid.: 287). Med samskabelse kan følge indirekte krav til brugere, som de, der 

er sårbare, ikke nødvendigvis kan indløse (ibid.: 288-289). Endelig peger de på, at der er meget 

lidt forskning, der systematisk undersøger, hvad udbyttet egentlig er af samskabelse. I stedet for 

co-production og samskabelse siger de, at der ligefrem kan blive tale om co-destruction af 

offentlig værdi og velfærd. De nævner et eksempel, hvor et nabolags frivillige var blevet udstyret 

med våben for at beskytte området og skød en ubevæbnet teenager. De understreger, at ”wicked 

problems” eller komplekse problemer ikke har enkle løsninger og siger, at der er behov for 

yderligere undersøgelser, der kan informere vores forståelse for, hvornår samskabelse kan blive 

manipuleret til fordel for mindre demokratiske ambitioner. For hvis samskabelse ikke indløser 

forventningerne, risikerer det at forøge mistillid frem for tillid til sådanne løsninger (ibid.: 290). 

De siger, at forskere kan være med til at skabe urealistiske forventninger til samskabelse, hvor 

risikoen er, at politikere og praktikere forføres ind i et landskab af samskabelse, der ikke er 

hensigtsmæssigt. De siger også, at der er et behov for at studere de mørke sider af samskabelse 

yderligere med henblik på at arbejde med generaliserbarhed herom (ibid.: 290-291).    

 

Szescito (2018: 137) føjer endnu et ottende onde til Steen, Brandsen og Verschueres liste over 

mørke sider ved samskabelse ved at pege på, at den retslige regulering er udfordret i forhold til et 

paradigme om samskabelse. Det, der oprindeligt blev set som en løsning til håndtering af 

komplekse problem og ”wicked problems” med etablering af netværk, bottom-up processer og 

mindre hierarki, bliver nu til problemet. Han siger, at det ligger i samskabelsens natur, fordi den 

vægtlægger frivillige bottom-up processer, hvorfor retslig regulering er vanskelig. Han 

understreger, at retten ikke kun har til opgave at ligge bindinger på offentlige reformer og nye 

paradigmer, men også at gøre dem mulige. Derfor bliver det en vigtig opgave for retten at give 

mandat til, at aktører kan handle på samskabelse samtidig med, at den også må sætte grænser for 

de handlinger, der er mulige som følge heraf for at beskytte velfærd og borgernes rettigheder og 
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frihed. Szescito understreger proportionalitetsprincippet, hvorefter en retslig regulering skal være 

proportional med de handlinger, den gør mulige i forhold til retssubjekterne. Selvom retten ikke 

kan eller skal formulere en total retslig reguleringsramme for samskabelse, så kan fravær heraf 

også blive en barriere for et ordentligt engagement fra offentlige organisationer og civilsamfund 

og for retssikkerheden (ibid.: 139). Han foreslår, at en retslig regulering fokuserer på 1) hvilken 

offentlig velfærd og kvalitet skal være til rådighed for et samfund, 2) at der ikke sker 

diskriminering i forhold til hvem, der kan deltage i samskabende processer, og 3) hvem der kan 

holdes ansvarlig (ibid.: 141-142). 

 

Bovaird, Flemig, Loeffler og Osborne (2019: 229) diskuterer resultaterne af 53 case-studier i 

samskabelse fra 8 europæiske lande, USA, Brasilien, Etiopien, Guinea, Hong Kong, Japan, 

Pakistan, Sierra Leone, Singapore og Thailand og i den forbindelse den mørke side ved 

samskabelse. De peger på, at når normer og den retslige regulering, der skal understøtte 

samskabelse mellem det offentlige og civilsamfund, ikke er tilstrækkelig integreret og entydige, 

så kan de ende med at ødelægge det, som de ville skabe. De understreger et behov for yderligere 

forskning heri, og hvordan ”den vagthund”, som lovgivning og regulering normalt udgør for et 

samarbejde, kan blive produktiv i forhold til at understøtte en mere samskabende tilgang (ibid. 

2019: 231). 

 

I Danmark har forskningsprojektet CLIPS i et omfattende studie undersøgt en række eksempler 

på samskabelse i en dansk kontekst inden for forskellige sektorer (Aagaard et al 2014: 16-17), 

hvorfra der udpeges en række tendenser. Som barrierer for samskabelse i Danmark ses for det 

første, at det offentlige sent inddrager andre aktører i samskabelsesprocessen, hvorfor disse 

generelt først i en senere fase spiller en rolle i forbindelse med implementering af det nye. Det 

konstateres også, at samskabelse som top-down-processer med den offentlige part som 

initiativtager er det mest udbredte, hvor den dominerende offentlige myndighed aldrig rigtigt 

slipper tøjlerne i processen. De samskabende processer er præget af store som små magtkampe 

og konflikter, som parterne må håndtere undervejs. Som drivkræfter peges også på de 

institutionelle rammer, omgivelsernes krav og forventninger til, at aktører indgår i samskabende 

processer, og at de i forvejen har erfaringer med hinanden herom (Sørensen & Torfing 2018b: 51-

55; Aagaard et al. 2014: 347-350).  
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Dansk forskning i samskabelse synes særlig at interessere sig for betydningen af offentlig ledelse, 

der kan udnytte drivkræfterne og overkomme barriererne for samskabelse (Aagaard et al. 2014: 

355). En nyere dansk empirisk forskning understreger dette og finder, at der etableres ”et usynligt 

glasloft”, hvor offentlige medarbejdere og ledere benytter en række greb for at bevare magt og 

kontrol i samskabelse. Dermed udøves imidlertid en form for offentlig ledelse, der i praksis 

indhegner og udgrænser de øvrige parter i samarbejdet. Skal samskabelse lykkes, skal der være 

en offentlig ledelse, der fokuserer på dimensionerne a) at samskabelse skal ske som bevidst valg 

hos alle de involverede, b) at der skal arbejdes på de indre linjer og c) alle skal tage ansvar for 

processen (Tortzen 2019: 87, 164). 

 

Hvor den internationale forskning er optaget af at diskutere, hvad samskabelse er og værdien 

heraf, hvordan den kan ledes, demokratiske implikationer og i et stigende omfang også de mørke 

sider af samskabelse, synes der i en dansk kontekst generelt at være mere fokus på de lyse sider 

og et ønske om i højere grad at operationalisere en offentlig ledelse heraf. Aagaard, Sørensen og 

Torfing konkluderer således i forlængelse af de mange case-studier om samskabelse i deres 

CLIPS-projekt: 

Der er et enormt potentiale i at innovere offentlig politik og service gennem problemorienteret 

inddragelse af alle relevante offentlige og private aktører heri. Vores forskning viser med andre 

ord, at en målrettet indsats for at udnytte det potentiale, der er i samarbejdsdrevne 

innovationsprocesser, fuldt ud kan bidrage til at løse de store udfordringer, som den danske 

offentlige sektor aktuelt står over for i form af uløste wicked problems og problemer med at løse 

opgaverne inden for den givne økonomiske ramme”.  

(Aagaard et al. 2014: 358) 

Sørensen og Torfing understreger, at der er god grund til at tage samskabelsesbølgen alvorligt, 

men dog også, at omstillingen af den offentlige sektor til en arena for samskabelse er ét ud af flere 

mulige scenarier, og at der ikke er nogen garanti for, at det er den vej, det går (2018b: 59). En 

smule mindre optimistisk er Tortzen, der understreger, at hendes forskning viser, at det er svært 

at opnå innovative løsninger gennem top-down samskabelse i de danske cases, som hun studerer. 

Hun peger på, at der er behov for en realistisk og nuanceret fortælling om samskabelse, som kan 

udgøre en modvægt til den aktuelle ”hype” i den offentlige danske samskabelsesfortælling. Hun 

siger, at hvis samskabelsesindsatsen skal bidrage til at ændre grundlæggende på den danske 

velfærd, skal kvaliteten af selve samskabelsesprocessen løftes betydeligt, og at det indebærer en 

anden form for styring og ledelse fra det offentliges side (2019: 199, 205). 
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Sammenfattende 

New Public Governance-paradigmet peger på samskabelse som en tilgang til, at der kan skabes 

yderligere værdi ved, at den offentlige og frivillige sektor samarbejder på tværs af sektorer. Med 

”demokrati-samskabelse” vægtlægges procssen i samskabelse, og med ”effektivitets-

samskabelse” drejer det sig om resultat og effektivitet. Dette kan diskuteres som fire bundliner 

for værdien af samskabelsen i forhold til demokrati, effektivitet og kvalitet, social innovation og 

”public value” eller på dansk ”samfundsmæssig værdi”. Der er forskellige teoretiske tilgange til, 

hvordan der kan styres og samarbejdes om samskabelse i dette paradigme, og jeg har særlig 

fremhævet teorier om netværksstyring, metastyring og forskellige måder at samarbejde på tværs 

af organisationer, hvor etablering af fælles meningsskabelse vægtlægges, der kan bygge bro 

mellem interesser. Både en forskning inden for New Public Governance og dansk frivillighed 

peger på, at grænserne mellem sektorerne er blevet uklare, og at det ikke er tydeligt, hvem det 

egentlig er, der skal samarbejde, hvilke processer det er, vi taler om som samskabende, hvad det 

er for et samarbejde, der skal reguleres, og hvordan regulering af samskabelse kan finde sted.   Et 

begreb om samskabelse synes at blive fanget i et paradox, hvor fravær af retslig regulering af 

samarbejdet mellem den offentlige og frivillige sektor både italessættes som løsning og problem 

på det, som samskabelse søger at forløse. Fravær af regler giver således mulighed for fleksibilitet, 

men er samtidig også en risikofaktor.  

 

I en dansk kontekst har forskningen hovedsageligt haft fokus på de lyse sider ved samskabelse, 

hvor især offentlig ledelse er italesat som løsningen, der skal forløse dette (Sørensen & Torfing 

2018b: 51-55; Aagaard et al. 2014: 358; Tortzen 2019: 199, 205). Der er mindre fokus på de 

mørke sider i samskabelse, som den internationale forskning i stigende omfang adresserer i 

forhold til at understøtte samskabelsesprocesser, herunder at fravær af lovgivning og regulering 

der ikke er på omgangshøjde med de initiativer, der iværksættes, kan føre til co-destruction i stedet 

for co-production og samskabelse af velfærd.  

 

Verschuere, Brandsen & Pestoff siger, at samskabelse er et ungt forskningsfelt, og at der er behov 

for at forbinde de hidtidige studier af samskabelse inden for et New Public Governance-paradigme 

med andre store teorier, der er anerkendt i sociologiens samfundsvidenskab, der kan teste de 

formodninger, der er om, hvad samskabelse kan bibringe samfundet og de involverede (2012:  

1095-1096). Brandsen, Steen & Verschuere (2018: 299-300) understreger, at der er belæg for, at 
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samskabelse kan producer et velfærdsgode, men også at der er behov for at underbygge dette 

yderligere, og med en større forståelse for de mørke sider af samskabelse og lovgivning og rettens 

betydning. De siger også, at traditionen for at involvere civilsamfund i velfærdsproduktionen 

varierer fra land til land, og det gør reguleringen heraf også, og at det er nødvendigt, at der er et 

skarpt politisk strategisk fokus i forhold til de forventninger, som samskabelse skal indløse.  

 

Der er begrænset dansk frivillighedsforskning i samarbejdet mellem det offentlige og de 

selvejende daginstitutioner, herunder også i potentialet for samskabelse, og både dansk 

frivillighedsforskning og forskningen inden for et New Public Governance-paradigme 

understreger, at kvaliteten af vores forståelse for samskabelsesprocesser mellem den frivillige og 

offentlige sektor og værdien heraf. Muligheden for at regulere, styre og samarbejde om dette, har 

behov for at blive udviklet med andre sociologiske teorier.  Dette sætter jeg fokus på med min 

analyse med afsæt i en anden teoretisk tilgang informeret af Niklas Luhmanns systemteori i 

forhold til samarbejde og samskabelse mellem selvejende daginstitutioner og kommuner og 

muligheden for at regulere dette, hvor den akademiske kontekst for et systemteoretisk landskab 

generelt udfoldes i det følgende kapitel 4 for at stille skarpere på rettens udvikling i kapitel 5. 
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Kapitel 4. Systemteoretisk ontologi og epistemologi 

 

Tiden 

har nattens farve. 

En stille nats farve. 

 

Over vældige måner 

er Evigheden gået i stå 

på tolv. 

Og Tiden er faldet i søvn 

for altid i sit tårn. 

Alle urene narrer os. 

 

Tiden har allerede horisonter. 

 

(Federico Garcia Lorca, spansk poet fra Andalusien 1898-1936) 

 

I dette kapitel præsenteres først det teoretiske landskab for afhandlingens undersøgelse med afsæt 

i Niklas Luhmanns systemteori som ontologi og epistelogi i forhold til grundlæggende antagelser 

om virkeligheden, og hvordan systemteorien ikke tager virkeligheden for givet, men spørger til, 

hvordan mening og semantik er blevet til, og hvordan den kan iagttages. I kapitel 5 præsenterer 

jeg i forlængelse af kapitel 4 en systemteoretisk forståelse for rettens udvikling fra formel, 

materiel, refleksiv til hybrid ret. Det drejer sig om epistemologi og at indløse krav til afhandlingen 

om validitet ved at fremlægge, hvordan jeg går til det studerede partnerskabsprojekt som empirisk 

materiale i de kommende analyser i kapitlerne 7-13, hvor forskellige iagttageres iagttagelser af 

genstandsfeltet konstrueres som genstand for mine egne analytiske iagttagelser.  

 

Iagtagelse og system 

Luhmanns to centrale kernebegreber er iagttagelse og system, hvor han ikke begynder i systemet, 

men i den iagttagende operation. Det ontologiske udgangspunkt er for Luhmann, at ”der findes 

systemer”, men han understreger samtidig, at et system ikke bare er. Han definerer et system som 
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enheden af forskellen mellem system og omverden. Systemer emergerer som et produkt af 

markeringer af forskelle og findes ikke i en forud defineret fast og stabil form, men er i en konstant 

skabelsesproces. Derfor forskydes ontologien også fra systemet til operationen, der skaber dette 

og den tid, som det refererer til (Luhmann 2000: 37). Et system gennemgår evolution og udvikler 

sig hele tiden. 

 

Udvikling sker igennem følgende tre trin: 

1. Der sker en forandring i et autopoietisk element sammenlignet med, hvordan det tidligere 

blev reproduceret 

2. Der sker et valg af en struktur, som nu bliver mulig som betingelse for reproduktion 

3. Der kommer en ny ligevægt i systemet, forstået sådan, at autopoisen nu udfolder sig på 

den forandrede måde 

 

Som system består samfundet af kommunikation, der er både autopoetisk og evolutionær. Det 

eksisterer gennem kommunikation, bruger kommunikation til at etablere strukturer, og stabiliserer 

disse strukturer, sådan at de kan danne basis for kommunikation, der kan skabe nye strukturer 

(evolution) og fundamentet for autopoise og dermed trække grænsen over for omverden på ny 

(Nobles & Schiff 2004: 25).  Systemets væren er dets løbende tilblivelse. Systemet drives ikke af 

et ydre formål, men af sin fortsatte selvskabelse. Andersen & Pors taler om systemer som strømme 

af operationer, der knytter an til operationer, hvor systemer ses som rekursive strømme af 

operationer. De løber ved siden af hinanden, forstyrres og differentieres fra hinanden. De er 

parasitter på hinanden og kobler sig på hinanden som strømme, der muterer, varierer og ophører. 

Strømme med forskellige tidsligheder og fulde af paradokser, der skaber muligheder af 

umuligheder (2017b: 10).  

 

Systemet er i en fortsat skabelsesproces, hvorfor tid også er en helt afgørende dimension, når man 

skal forstå dets væren og tilblivelse. Den spanske poet Garcia Lorca siger i digtet ”Alle urene 

narrer os. Tiden har allerede horisonter”. På samme måde vil systemteorien understrege, at 

hvordan et system kan forstås, afhænger af det tidspunkt, hvor det iagttages, hvem der iagttager, 

over hvor lang tid det iagttages, og hvordan systemet selv forstår tiden.  
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Iagttagelse som operation 

Hændelser i samfundet opfatter Luhmann altid som iagttagelser, og operationen iagttagelse er et 

grundlæggende begreb i systemteorien. Både det markerede og det umarkerede spiller en rolle, 

for det markeredes betydning formes af dets relation til det umarkerede. Det er forskellen, der 

afgør, hvordan det markerede dukker op og skaber mening. Der skabes mening på forskellig måde, 

alt efter om man iagttager et barn som en forskel mellem et barn og en voksen eller et barn og en 

hund. Ifølge systemteorien er det at iagttage ikke bare at iagttage, men det er en indikation inden 

for rammen af en forskel. Iagttagelse er en forskelssættende operation. Dette indebærer, at der 

foretages en sondring mellem den markerede side – det man iagttager – og den umarkerede side 

– det man ikke kan se. Det, der iagttages, er altid afhængigt af den forskel, som markeres 

(Andersen 2006: 23-24).  

 

Med en reference til Spencer Browns formkalkule defineres en form som det rum, der skabes med 

en forskel mellem de to sider. Hvor en iagttagelse både er den markerede og den umarkerede side, 

der gør det muligt at beskrive mikrodynamikkerne, hvorigennem mening produceres (Andersen 

& Pors 2017b: 22). Forskellen er samtidig iagttagelsens blinde plet, og det en iagttager ikke kan 

se, mens han iagttager. Man kan f.eks. forestille sig, at et forældrepar er ude at kigge efter en 

daginstitution til deres barn. Lederen af institutionen fortæller, at den er et godt valg, for børn 

behandles der med samme respekt som voksne. Institutionen iagttages med forskellen børne-

/voksenbehandling, men det overvejes ikke, om netop denne forskel er relevant at iagttage med, 

når forældrene skal vælge daginstitution, eller hvad denne gør ved, hvordan institutionen kan 

iagttages. Ifølge systemteorien skal der en ny iagttagelse til for at kunne iagttage dette, og 

Luhmann kalder en sådan iagttagelse for en anden ordens iagttagelse. På den måde kan man sige, 

at der med Niklas Luhmanns systemteori er tale om radikal konstruktivisme, fordi udgangspunktet 

er, at hverken subjektet (iagttageren) eller objektet (det iagttagede) eksisterer forud for 

iagttagelsen. Der er ingen privilegerede iagttagere, der kan overskue hele verden, og selvom man 

søger at tage forbehold for sine blinde pletter, kan man aldrig undslå sig disse i sit eget blik.  

 

 

Paradokser og iagttagelse 

Et af højdepunkterne i systemteorien er dens tilgang til at arbejde med paradokser i forbindelse 

med iagttagelser (Luhmann 2000: 71-72). Et paradoks er et udsagn, der består af en forskel, hvor 



102 

 

 

 

 

den ene side ikke kan udelukkes, og der oscilleres frem og tilbage mellem to værdier. Når vi i 

almindelig sprogbrug taler om paradokser, så tænker vi tit på noget, der er forbundet med et logisk 

ræsonnement. En måde at udtrykke et paradoks på en generel form er som følger: A er (ikke) det 

samme som A. Et klassisk eksempel på et sådan paradoks er en side, hvor der står, ”alt, hvad der 

står på denne side, er løgn”. Bestemmer man sig for den ene værdi, lander man i den modsatte 

værdi og omvendt. Det er ikke muligt at afgøre, hvilken af værdierne man lander på. Paradokset 

skaber en situation af uafgørbarhed (Kneer & Nassehi 2004: 109-111).  

 

Alle iagttagelser er ifølge systemteorien paradoksale, ”da iagttagelsen ikke kan se, at den ikke kan 

se” (Andersen 1999: 111). Det er umuligt inden for rammerne af en iagttagelse at se begge sider 

af forskellen samtidigt. Iagttageren kan sondre, men ikke selv se, hvordan der sondres. Det er 

iagttagerens blinde plet: ”Den blinde plet er selve enheden af forskellen, det som både adskiller 

siderne, og holder dem sammen som en forskel ” (Andersen 2003: 22). Udgangspunktet er altså, 

at i enhver iagttagelse gemmer der sig et paradoks, for vi er alle blinde for den forskel, vi anvender 

til at iagttage med. Vi kan ikke se, at der er noget, vi ikke kan se. Derfor har paradokser en særlig 

evne til at undslå sig forandring. Det er nemlig nødvendigt først at kunne fastholde og se det, som 

man vil forandre. Paradokser har det bare med at undvige entydig definition og fastholdelse. Det 

kan gøre det svært at tale om dem. Sagen er imidlertid, at det er svært at ændre det, som vi ikke 

kan tale om. Luhmann mener i den forbindelse, at når helheden er blevet for stor til, at vi kan se 

den, er det bedste alternativ at stille skarpt på den. I stedet for at behandle paradokset som en 

logisk umulighed, der truer med at få kommunikationen til at bryde sammen, så twister Luhmann 

paradokset til at være en nødvendig og uundgåelig komponent for et systems autopoiese og videre 

udvikling (Gonzalez-Dias 2004: 17). Paradokser, og hvordan de kan opløses, er et gennemgående 

tema, og hans forståelse for grundlæggende begreber som f.eks. mening, selv- og 

fremmedreference, tid, kommunikation, beslutninger, systemer osv. Tager afsæt i, at de alle 

dybest set er paradoksale.  

 

Det er forbundet med et paradoks, når et system vil kommunikere med sin omverden, for på den 

ene side er dette umuligt, fordi systemet er et lukket system, men på den anden side er dette også 

helt nødvendigt, og systemet er kognitivt åbent på forskellig måde, alt efter hvilke strukturelle 

koblinger der er i spil. Luhmann håndterer paradokset ved at bevæge sig til et højere niveau af 
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iagttagelse. Med et begreb om iagttagelse af iagttagelser kan en anden ordens iagttagelse se første 

ordens iagttagerens paradoks, samt hvordan dette søges afparadokseret.  

 

Når systemteorien taler om, at systemer må håndtere deres paradokser, drejer det sig altså ikke 

om logiske problemer i forbindelse med en sag, men om en måde at operere på, hvor systemet 

både skal kunne opretholde en grænse mellem det at være system over for sin omverden og 

samtidig udvikle sig som system ud af kommunikation, som det knytter an til fra omverdenen og 

selv giver mening. Systemets autopoiese og udvikling baserer sig derfor på en paradoksal enhed 

af forskellen mellem systemet og dets omverden. Ved enhver ny irritation må systemet lave en 

genindførsel i sig selv – en re-entry - af forskellen mellem system og omverden i sig selv, hvilket 

finder sted i form af en strukturel forandring i systemet. Enhver irritation og operation i systemet 

finder sted i nutid, for systemet kan ikke reagere på noget, der skete i fortiden, eller som vil ske i 

fremtiden. Det kan kun reagere i øjeblikket, men når det gør det, kan det referere til forskellige 

tidsmæssige horisonter. Med en anden ordens iagttagelse kan systemet iagttage det paradoks, som 

en sådan irritation forårsager i systemet (Andersen 2006: 24-25; Andersen & Pors 2017b: 32), og 

med eksemplet fra forrige afsnit vil det kunne indebære, at forældrene fra eksemplet taler sammen 

om den samtale, de havde med lederen i børnehaven, efter at de har forladt børnehave og 

diskuterer, om det er godt/dårligt børneliv, når forældrene skal vælge daginstitution, at børn i den 

pågældende institution behandles med samme respekt som voksne, eller om det ville være bedre 

at finde en skovbørnehave. Ifølge systemteorien skal der en ny iagttagelse til for at kunne iagttage 

den kommunikation, der udspillede sig mellem lederen og forældreparret, og paradokset 

forskydes og bliver en genindførsel i sig selv – en re-entry – men med en iagttagelse med en højere 

refleksivitet end iagttagelsen på første orden om hvad der er vigtigt, når et barn skal i børnehave. 

Systemet er altså selvrefererende, men det betyder ikke, at det hele tiden vender tilbage til sig selv 

og bekræfter sig selv i sin egen entydige identitet, for der er ikke noget stabilt selv at vende tilbage 

til (Andersen & Pors 2017b: 33). Hele tiden vil systemets identitet blive udviklet, og der er således 

kun strømmen af nye markeringer af forskelle mellem system og omverden, der aldrig kan være 

helt ens med de forskelle, der tidligere blev trukket.  

 

Hvis et paradoks kan beskrives som en umulighedsrelation, så undersøger systemteorien, hvordan 

systemer skaber muligheder ud af umuligheder gennem afparadokseringer. Hermed løses 

paradokserne ikke, men de skubbes rundt og udfoldes på forskellig vis. For det, at paradokset ikke 
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kan afgøres, indebærer, at kommunikationen kun kan fortsætte, hvis paradokset forskydes eller 

bliver gjort usynligt. Man kan sige, at paradokset i systemteorien er det, der konstituerer et selv-

referentielt autopoietisk system. Paradokser er irriterende, fordi de tvinger til at genoverveje 

strukturer, justeringer, selvransagelser, sammenligninger og nye positioner for systemet. 

Paradokser er imidlertid også det, der med en egen indre uro driver systemets autopoiese og 

udvikling frem.  

 

Philippopoulos-Mihalopoulos siger, at det er, når paradokset truer med at åbenbare sig og 

terrorisere systemet med at ville oversvømme dets horisont, at systemet i frygt herfor vender sig 

bort fra paradokset. For at komme væk fra denne forlegne og ubehagelige tilstand begynder det 

at forandre sig og finder nye måder at være til på. Det at finde svar på paradokset er at finde sig 

selv som system og en ny måde at bringe sig selv i spil på i forhold til andre systemer og grænsen 

til omverdenen. Han siger, at det, at et system er i stand til at stille sine paradokser spørgsmål, 

indebærer, at det gør sig i stand til at forvente, at der er andre kontingente måder at være i spil på 

som system, og det er en betingelse for, at et system kan udvikle sig (2010: 64).  

 

System og autopoieser  

For at forstå, hvordan et system bliver til, henviser Luhmann til begrebet autopoiese som en 

betegnelse for et systems selvskabende egenskaber, hvor alle elementer, der tilhører systemet, er 

skabt af systemet selv (Auto: selv og poiesis: skabelse). Autopoiesebegrebet indebærer, at et 

systems identitet altid er et midlertidigt produkt af det fortsatte spil af markeringer af forskellen 

mellem system og omverden i en lang række af fortsatte operationer, der opstår inde i systemet 

(Luhmann 2000: 72-73; Kneer & Nassehi 1997: 51-60, Moe 1996: 103-106).  

 

Et system er både lukket og åbent. Det er lukket, fordi det opererer på baggrund af egne elementer 

og kun inden for egne grænser. Det er åbent, fordi det gør dette, samtidig med at det iagttager en 

omverden omkring sig. Systemet iagttager sig selv og andre systemer. Herigennem bestemmer 

det, hvilke elementer og hændelser det vil tilskrive sig selv, og hvilke det vil tilskrive andre 

systemer eller andet. De forskellige sociale systemer udgør hinandens omverden. De kan ikke 

gribe ind i hinanden, men godt påvirke hinanden gennem gensidig iagttagelse. Omverdenen er 
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altid systemets konstruktion af omverdenen. Heri ligger, at systemer ikke kan kommunikere med 

hinanden, for de danner mening på forskellig vis. De kan iagttage hinandens kommunikation og 

kan tilskrive hinandens kommunikation mening, men kun ud fra egne kommunikationsformer.  

 

Når et socialt system betragtes som autopoietisk, dukker det op som selvskabende og 

selvreferentielt og kan ikke diktere handlinger hos et andet system, ligegyldigt hvor meget det 

ønsker eller prøver på det. Autopoiese indebærer, at systemet ikke bare er og gør op med ideen 

om, at der er en relation mellem et systems dele og dets helhed, hvor én del kan styre de andre 

dele. I stedet drejer det sig om at beskrive et systems selvskabelse som fortsatte markeringer af 

forskellen mellem system (selv) og omverden (anden). Det ene system kan ikke kontrollere det 

andet, for forskellen mellem system og systemer i omverdenen er en forskel, der opstår inde i 

systemet (Pors 2014: 23). Systemet kan kun relatere til sin omverden eller til et andet system ved 

internt at skabe sig en forestilling eller fantasi om, at de står i relation til hinanden på en bestemt 

måde. Et systems forsøg på at række ud til et andet system vil altid være at række ud til et selvskabt 

billede af dette (Philippopoulos-Mihalopoulos 2007: 24).  

 

Tid 

Tid er en overliggende kategori for et system og en forudsætning for, at autopoietiske systemer 

overhovedet kan virke som autonome systemer. Det drejer sig ikke om, hvad tid ”er” ontologisk, 

men hvordan tid får logik og mening ved hjælp af forskelle (Luhmann 2000: 219-224; Moe 2003: 

25, 148). Et socialt systems identitet bygger ikke på forskellen helhed/del, men i stedet på 

forskellen system/omverden (Moe 2003: 18). Det drejer sig som nævnt ovenfor ikke om at 

beskrive, hvad noget er, men at prøve at svare på, hvordan noget bliver til noget. Det er systemets 

perspektiv som vægtlægges, altså systemets egen mestring af forholdet system/omverden, hvor 

omverdenen er alt, hvad der ikke omfattes af systemet. I dette ligger også indbygget en tese om, 

at tid udvikles og håndteres systemrelativt, og at dette sker ud fra forskellen system/omverden. 

Tid er ikke noget eksternt, der eksisterer uafhængigt af det autopoietiske system, men noget som 

systemet selv udvikler som en systemspecifik tid (Moe 2003: 185-186). 
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Systemteoretisk er ethvert socialt system derfor et eget tidssystem, fordi det både bruger tid 

(klokketid), og også udvikler sin egen tid og tidsopfattelse. Systemets internalisering af tid 

indebærer, at det hele tiden er i en skabelsesproces, hvor det opererer med egen konstruktion af 

indre tid og en ydre tid. Den ydre tid er ikke tilgængelig for systemet ud over som reference til 

den indre tid. Dette indebærer, at den ydre tid kun kan realiseres for systemet med en reference til 

den indre tid (Philippopoulos-Mihalopoulos 2010: 136).  

Luhmann mener, at alt som sker i samfundet, sker samtidigt, og at formningen af tid i et system 

sker samtidig med, at tiden også formes i andre systemer. Omverdenen repræsenterer derfor en 

særlig temporal udfordring for systemet, fordi tid ikke kun udvikles af systemets kommunikation, 

men også repræsenterer en udfordring for systemets kontakt med omverdenen og med systemer, 

der har andre tidsligheder derude. I omverdenen vil der findes systemer, som også udvikler deres 

systemspecifikke operationer i forhold til tid, samtidig som systemet udvikler sine. Systemets 

kommunikation må derfor synkronisere sig selv i forhold til disse samtidige systemer (Luhmann 

2000: 80-84; Moe 2003: 22, 31, 181). Dette gør systemet ved, at tid ordnes, reduceres og 

forenkles, sådan at den fremstår som en håndterlig ydre virkelighed som f.eks. ”solen stod op, og 

jeg gik på arbejde”, hvor der refereres til en ydre temporal hændelse i form af, at ”solen stod op”, 

som systemet selv tilskriver mening med en nutidfortid ”og jeg gik på arbejde”. 

Gennem forskellen indre/ydre tid udvikler systemet sine betingelser for at kunne erfare tid, dvs. 

betingelsen for at tid bliver opfattet som ”tid” ud fra forskellen aktuelt/potentielt. Trækkes det 

forgangne ind som i eksemplet, ”solen stod op, og jeg gik på arbejde”, bliver det forgangne til 

aktuel nutid (nutidfortid). Trækkes fremtiden ind som ”solen er stået op, og jeg vil gå på arbejde”, 

bliver fremtiden til aktuel nutid (nutidfremtid). På denne måde skaber systemet sig en opfattelse 

af nutid bestående af aktuelle fortider og aktuelle fremtider og etablerer sig dermed som et 

tidsmestrende system. Uden denne temporalisering ville systemet lammes af samtidighed, og det 

ville ikke være i stand til at fungere (Moe 2003: 186-187,192; Esposito, 2011: 20). 

Et socialt system må ordne og mestre tiden, hvorigennem det stabiliserer sig selv eller gør sig selv 

mere dynamisk. Systemet kan kun kommunikere om tid i nutid, men det kan relatere hændelser i 

tid eller referere til hændelser og på den måde skjule for sig selv, at det kun virker i nutid (Moe 

2003: 183). Hvis et system ikke længere bruger tid, eksisterer det ikke mere (Moe 1996: 60-61; 

2003: 179, 206).  
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Nuet er således en form, dvs. enheden af forskellen mellem før og efter, der skal forstås på to 

måder. For det første skabes før og efter altid i nuet, og derfor kan det, der gælder som et ”før” og 

”efter” ændre sig, når det sættes i et andet ”nu” (Thygesen 2017: 121). På den måde bliver det 

muligt at iagttage, hvordan tiden skabes i form af et ”før” og ”efter”, der konstrueres i nuet, hvor 

disse ikke er objektivt givne, men må studeres som tider, der skabes i nuet i form af 

meningstiskrivninger (ibid.:121-122). Thygesen siger, at systemteorien erstatter objektivitet med 

tilskrivning af mening og tilbyder et blik på tid, der ikke er lineært, men diskontinuert, fordi det, 

der gælder som ”før” og ”efter” i ét ”nu”, gælder, indtil et andet ”nu” skaber mulighed for et andet 

”før” og ”efter”. Systemteorien erstatter en opfattelse af tid som linearitet med diskontinuitet, 

siger han (ibid.: 122). Han siger også, at systemteorien erstatter troen på kalkulen som forståelsen 

af, at en virkning er et resultat af en årsag. Dette gør den ved en analyse af, hvordan årsag (før) 

og virkning (efter) sættes og bindes sammen i nuet gennem forventninger til kommende resultater 

(ibid.: 122). Thygesen understreger, at fordi det, der gælder som ”før”, og det, der gælder som 

”efter”, ikke er objektivt givent, men sættes i nuet gennem diverse tilskrivninger, kan 

tidsbindinger skabes på mange forskellige og komplekse måder. Man kan forestille sig mange 

forskellige kombinationer af ”før” og ”efter”, hvor der f.eks. byttes om på ”før” og ”efter” i et 

forsøg på ”at være på forkant med noget”, hvor der ikke er tale om, at nutiden kommer før 

fremtiden, men at man i nutiden er foran fremtiden (ibid.: 123). Et andet eksempel kan være, at 

ville give fortiden fortrinsret for fremtiden med f.eks. et udsagn om, ”at vi skal blive ved med at 

gøre, som vi altid har gjort”. Thygesen siger, at når årsag og virkning ikke er to objektive punkter 

på en tidslinie med en bestemt afstand imellem sig, men sættes forskelligt alt efter hvilket ”nu”, 

der refereres til, giver det mulighed for at tale om tidsbindinger, hvor tiden komprimeres 

forskelligt. Hvor der altså tales om en mere eller mindre komprimeret tid i form af tidsbinding, 

fordi erfaringer eller forventninger binder tiden som forholdsvis tæt på eller langt væk (ibid.: 124). 

 

Kommunikation 

Sociale systemer består af kommunikation og et net af rekursiv kommunikation. Kommunikation 

defineres som et netværk af bagudrettede tilslutninger, og sociale systemer består af 

kommunikation og intet andet end kommunikation. Med kommunikation forstås ikke en særlig 



108 

 

 

 

 

form for handling, hvor en afsender sender et budskab til en modtager, og hvor kommunikationen 

er vellykket, når modtageren forstår budskabet, sådan som afsenderen havde tænkt sig det.  

 

Kommunikation er ikke en simpel overførsel af information fra en afsender til en modtager, men 

består af en tredelt selektionsproces af information, meddelelse og forståelse, som udvikles og 

styres af kommunikationen selv. Kommunikation må først selekteres som information, af 

information selekteres meddelelser som meddelelser, og meddelelser må derefter selekteres med 

henblik på forståelse. Det, som bliver til forståelse, giver i næste omgang grundlag for ny selektion 

af information osv. Sådan bliver kommunikation til hændelser, som udvikler sig af sig selv. 

Kommunikation forudsætter tid, idet den bruger tid, knytter sig rekursivt til kommunikation og 

også vil tage tid i form af fremtidig kommunikation (Luhmann 2000: 178ff; Moe 2003: 152, 180).  

 

Kommunikation bliver til ved, at enhver meddelelse danner en horisont af tilslutningsmuligheder, 

men der er først tale om kommunikation, når en ny meddelelse knytter an til én af disse muligheder 

og dermed aktualiserer en bestemt forståelse af informationen i den oprindelige meddelelse. 

Herved skabes, stabiliseres eller forskydes forventninger til kommunikationens fortsættelse. 

Kommunikation må konstant udvikle ny kommunikation, for ellers eksisterer systemet ikke 

længere. Dette indebærer, at enhver kommunikation må følges op af ny kommunikation, der 

knyttes rekursivt til kommunikation, som allerede er sket (Luhmann, 2000: 181).  

 

Mening og begreber 

Sociale systemer virker ved at have mening som det grundlæggende medie (Luhmann 2016: 57ff). 

Med kommunikation formes og ordnes forholdet system/omverden til mening. Syntesen af 

kommunikationens selektioner information, meddelelse og forståelse repræsenterer en bestemt 

meningsbestemmelse ved at selektere og udvikle en social ordning, som reducerer kompleksitet 

og ordner kontingensen.  

 

Systemteorien definerer mening som enheden af aktualitet (realitet) og mulighed (det potentielle). 

Hermed refereres til den mening, der til enhver tid aktualiseres i systemoperationerne. Både den 

aktualiserede mening er og bliver mulig, såvel som at den mulige mening kan aktualiseres som 

potentiel mening. Med ”dobbelt kontingens” knytter kommunikationen an til noget bestemt, men 
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åbner samtidig for, at noget andet også kunne have været valgt. Mening kan enten knytte an til 

den aktualiserede side eller aktualisere det potentielle, og den dobbelte kontingens kan aldrig 

fjernes. Mening er derfor ikke statisk, men en ordning af verden og også en forandring af verdens 

orden (Luhmann 2000: 143; Moe 2003: 32). 

 

Der skelnes mellem tre meningsdimensioner: social-, sags- og tidsdimensionen (Luhmann 2000: 

124-127). Sagsdimensionen handler om temaer for kommunikationen, som er organiseret efter 

meningsformen ”ting” som enheden af forskellen dette/alt andet. Socialdimensionen handler om 

forskellen mellem os/dem. Tidsdimensionen handler om forskellen mellem før og efter, og 

hvordan fortid og fremtid kan iagttages i kommunikationen med forskellen fremtid/fortid. 

Fortiden er erfaringen, og fremtiden en horisont af forventninger. Afgrænsningen over for 

omverdenen er en meningsgrænse, som systemet selv udvikler. På den måde bliver et socialt 

system i stand til at skelne mellem selv (selvreference) og fremmed (fremmereference). Systemet 

kan altså iagttage skellet mellem sig selv og sin omverden som mening, dvs. skellet mellem indre 

og ydre ved hjælp af selvudviklet mening. Dette indebærer, at systemet selv vil kunne regulere, 

hvad som skal tilskrives systemet selv, og hvad som skal gælde som fremmedreferentielt (Moe 

2003: 33). 

 

Mening, der kondenseres, indebærer, at denne tager form som et begreb. Dette vil altid have en 

tids-, sags- og socialdimension, men hvad der træder frem i en indikation vil være et empirisk 

spørgsmål. Begreber lade sig aldrig entydigt definere. De er ladet med betydning og mening. De 

bruges forskelligt afhængigt af den konkrete kommunikation på et givet tidspunkt. Begreber står 

generelt til rådighed for kommunikationen. De får imidlertid først i den konkrete kommunikation 

en særlig betydning og aktualiserer dermed en specifik forventningsstruktur. Der er intet begreb 

uden dets modbegreb, der sætter restriktioner for begrebet, men begrebet kan forskydes på 

forskellige måder, og spændingen er ikke en konstant (Andersen 2006: 36-37). 

 

Organisationer og beslutninger 

Organisationer er sociale systemer, der er autopoietiske og selvreferentielle, og som skaber sig 

selv gennem beslutninger. Et organisationssystem er konstitueret på socialdimensionen. Det er 
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gennem medlemskab, at man kan deltage i kommunikationen. Et organisationssystem er åbent i 

sagsdimensionen, hvor systemet gennem strukturelle koblinger kan iagttage funktionssystemers 

saglige lukkethed som præmis for egne beslutninger (Andersen 2006). For at systemet kan lære 

og stabilisere sig, udvikler det også identiteter i form af personer, roller, værdier og programmer 

som udtryk for stabilisering af de strukturer og processer, der producerer dets virkelighed, og som 

informerer både organisationssystemet og de involverede funktionssystemer (Luhmann 2000: 83, 

374; Moe 2003: 227).  

Beslutningen er en særlig form for kommunikation omkring forskellige forventninger sagligt, 

socialt og temporalt. En organisation tager stilling til disse forventninger ved at træffe 

beslutninger, som splitter verden i et ”før” og et ”efter” og former forskellen fikseret/åben 

kontingens med hensyn til sociale forventninger. I temporal sammenhæng indebærer beslutningen 

tidshåndtering. Den kan opløse usikkerhed (kontingens) hurtigt, for når beslutningen er taget, er 

nutidens usikkerhed lavet om til nutidig sikkerhed (og fortidig usikkerhed), og systemet er 

operativt. Usikkerhed kan løses gennem beslutninger, og fortidige beslutninger opløses gennem 

nye beslutninger. Det drejer sig om fiksering af forventninger. Når en beslutning knytter an til en 

tidligere beslutning, transformeres disse til beslutningspræmisser for yderligere beslutninger, og 

det skaber en organisation (Luhmann 2000: 345, Moe 2003: 303). 

Der er paradokser indbygget i beslutningens form. Det første paradoks består i, at beslutningen 

indstiller forventninger til fremtiden, men altid træffes bagud. Først når beslutningen er 

gennemført, kan det afgøres, om den faktisk var besluttet, og om kontingensen blev fikseret eller 

ej. Beslutningskommunikation er også paradoksal, ved at kun spørgsmål, der principielt er 

ubesluttelige, kan besluttes. For ellers er der tale om kalkulation. Endelig er en beslutning 

paradoksal i den forstand, at også det som en beslutning er, i sig selv er en beslutning (Andersen 

& Pors 2017b: 86-88).  

 

Samfundets uddifferentiering og funktionssystemer 

Funktionssystemer 

Ifølge systemteorien er samfundet et resultat af evolution. Det har udviklet sig over flere faser og 

er gået fra at være vertikalt stratificeret til at være horisontalt differentieret i systemer. Det betyder, 

at det moderne samfund er blevet polykontekstuelt, dvs. at der ikke er nogen enhed, hvorfra det 
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kan iagttages (Luhmann 2016: 594). Det er i stedet opdelt i forskellige funktionssystemer, hvor 

der ikke er nogen almengyldig rangordning af funktionerne. Luhmann siger, at alle 

funktionssystemer er tildelt den opgave at overvurdere sig selv i forhold til de andre (Luhmann 

2016: 595). I denne selvovervurdering ligger samtidig, at det enkelte funktionssystem giver afkald 

på en forpligtelse over for hele samfundet. Fordi hvert funktionssystem har en funktionel 

dominans, opnår de hver især en operativ lukning og former sig derfor som autopoietiske 

systemer.   

 

Funktionssystemer er lukkede i forhold til, hvordan man kan tale om et sagsforhold, men åbne i 

socialdimensionen, hvor alle kan deltage, bare de holder sig inden for funktionssystemets kode 

(Andersen & Pors 2017b: 89). De er ikke organiserede og kan ikke beslutte. Derfor er 

funktionssystemer henvist til organisationer for at kunne operere. Deres operationer kan finde sted 

overalt og kræver ikke medlemskab (Thyssen 2008: 168). Et funktionssystem konstitueres i 

sagsdimensionen, og det er funktionssystemets særlige logik, der bestemmer systemets 

operationer. Samtidig er det åbent i socialdimensionen. Det tager ikke hensyn til, hvem det er, der 

deltager i systemets kommunikation, bare det sker på systemets præmisser. Funktionssystemer er 

ikke handlingssystemer, og det at de kan bruges, betyder ikke, at de selv kan bruge. 

Funktionssystemer bruges til at iagttage verden i én dimension og kan ikke koble sig på andre 

systemer. Thyssen siger, at funktionssystemer er effektive tricks i kommunikationen. De er kun 

sensible for én type kommunikation, og deres operationer kan kun sammenkobles med operationer 

af netop den type (Thyssen 2008: 169-170). 

 

Funktionssystemer og organisationssystemer adskiller sig fra hinanden ved at være forskelligt 

konstituerede i kommunikationens meningsdimensioner. Hvor funktionssystemer er orienterede 

af sagsdimensionen, er organisationer orienteret af socialdimensionen, og deres lukkethed 

vedrører, hvem der kan involveres i kommunikation, men til gengæld er de åbne i 

sagsdimensionen, hvor de i princippet kan kommunikere temaer med meget forskelligt indhold 

(Andersen & Pors 2017b: 89).  
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Symbolsk generaliserede medier  

Hvor organisationer orienterer sig efter beslutninger og medlemskab, orienterer 

funktionssystemer sig efter en binær kode. Funktionssystemer kræver ikke medlemskab og kan 

ikke træffe beslutninger, men kan godt forme præmisser for dem. Funktionssystemer udskilles, 

renses og reproduceres, når iagttagere bruger dem som medium for deres kommunikation. De er 

ikke handlingssystemer og kræver iagttagere for at reproduceres (Thyssen 2008: 171). De enkelte 

funktionssystemer producerer mening ud fra hver deres særlige logik og binære kode og er 

lukkede og selvreferentielle. Det at koden er binær betyder, at den deler al kommunikation op i 

plusværdi og minusværdi (Andersen & Pors 2014: 53). Med f.eks. det politiske system, der 

opererer i mediet magt, følger koden styre/ikke-styre, hvor det er bedre at være den, der styrer, 

end den der bliver styret. Knyttes an i den politiske kode, så forstås alt politisk. Den binære kode 

er et blik, der udelukker, at der kan være andre blikke i spil. Funktionssystemerne har hver deres 

symbolsk generaliserede medie, som muliggør kommunikation. Den binære kode benyttes kun i 

ét system og ikke i noget andet. Det er forudsætningen for at kunne skelne de operationer, der 

hører til systemet, og dermed grænsen for dets autopoiesis. Det, at medierne er symbolske, 

betyder, at de er kondenseret omkring enkelte symboler sin f.eks. mediet penge, der former 

kommunikationen i det økonomiske funktionssystem. Det, at de er generelle, betyder, at de står 

til rådighed for al kommunikation. Symbolsk generaliserede medier former hver deres binære 

kode, der med en skelnen afgør og begrænser kommunikationen (Luhmann 2016: 596-597). 

  

Funktionssystemernes forventningsstruktur 

Et system må udvikle en forventningsstruktur, der gør, at det kan stabilisere sig, men det må også 

kunne ændre sig, og dette gør det ved henholdsvis, a) at forventninger kan iagttages ud fra 

normative forventninger og b) kognitive forventninger. Normative forventninger indebærer, at 

systemet etablerer strukturer, hvor der forventes ud fra forskellen normalt/afvigende. Kognitive 

forventninger indebærer forskellen kendt/ukendt, og at det forventes, at virkeligheden kan blive 

anderledes, end hvad der umiddelbart blev forventet. Kognitive forventninger åbner for læring, 

hvor en hændelse, der ikke stemmer overens med systemets forventningsmønster, føres tilbage på 

strukturen. Moe bruger her begrebet ”læring” som synonymt med strukturændring og bemærker, 

at dette måske ikke er helt i overensstemmelse med Luhmanns eget begreb om ”læring”, der i 

udgangspunktet knytter sig til det pædagogiske funktionssystem (Moe 2003: 201, 216 note 4). 
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Normative forventninger forholder hændelsen til et opsat forventningsmønster, og det, som ikke 

stemmer med normalforståelsen, er afvigende. For at et funktionssystem kan lære og stabilisere 

sig, udvikler det identiteter i form af personer, roller, værdier og programmer som udtryk for 

stabilisering af de strukturer og processer, der producerer dets virkelighed (ibid.: 227).  

 

Præsentation af forskellige funktionssystemer 

I det følgende afsnit opstilles en kort oversigt over de funktionssystemer, som er relevante for 

afhandlingens analyser. Dette gør jeg for overblikkets skyld. Dog vil jeg gøre noget særligt ud af 

retten som funktionssystem, og tilegner det derfor kapitel 5, da det særligt er forståelsen af 

udviklingen heri, jeg ønsker at bidrage til med afhandlingen. I den forbindelse kommer jeg også 

ind på andre funktionssystemer, fordi hybrid ret kommer til at stå i relation til disse med 

forskellige typer af strukturelle koblinger, som jeg redegør mere udførligt for i kapitel 5 og 

udfolder med analysen i kapitlerne 7-12. Præsentationen af de funktionssystemer, som analysen 

trækker på, sker således lidt forskellige steder i afhandlingen. Jeg har ladet det være styrende at 

udfolde dem i forhold til den kontekst i afhandlingen, der syntes mest oplagt i forhold til at lægge 

fundamentet for, at jeg kunne gå i gang med analysen. 

 

Det politiske system 

Det politiske system anvender mediet magt og former den binære kode styrer/styret, som sætter 

en social distinktion mellem den magtoverlegne og den magtunderlegne i den politiske 

kommunikation. Ifølge systemteorien kan den magtoverlegne overføre sin kompleksitet til den 

magtunderlegne, som må håndtere kompleksiteten og fortolke den magtoverlegnes intentioner. På 

den måde bliver magt et spørgsmål om at styre den styreredes frihed til mægtiggørelse, altså at 

styre sig selv (Andersen 2006: 120; Andersen & Pors 2017b: 55-63). 

 

Det økonomiske system 

Det økonomiske system anvender det symbolsk generaliserede medie penge og iagttager verden 

gennem den binære kode betale/ikke-betale eller have/ikke-have (Luhmann 2000: 526-527; 

Andersen 2006: 123).  
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Omsorgs-/hjælpesystemet 

Omsorgssystemet former det symbolsk generaliserede medie omsorg og den binære kode 

hjælp/ikke-hjælp (La Cour 2014a: 26; Andersen & Pors 2014: 57; Moe 1998: 46-61). Når en 

forældre i børnehaven appellerer til pædagoger og andre forældre om, at der skal være en frivillig 

bålfest for børn, forældre og ansatte for det vil hjælpe på sammenholdet mellem børnene og især 

de mere skrøbelige børn, kan dette enten lande på hjælp- eller ikke-hjælp-siden. Det er 

omsorgssystemet, der bedømmer, om der er et hjælpebehov eller ej, og forudsætningen herfor er 

en diagnose af hjælpeproblemet – altså om det nu også vil være godt for sammenholdet mellem 

børnene at lave bålfesten. 

 

Det pædagogiske system 

Det pædagogiske system former det symbolsk generaliserede medie barnet. Den binære kode er 

bedre/dårligere indlæring. Barnet er det medie, der skal formes gennem den pædagogiske 

kommunikation. Barnet kan både referere til barnet i daginstitutionen men også mere symbolsk 

til den læringsbestræbelse, som f.eks. de selvejende daginstitutioner må tage på sig i forbindelse 

med partnerskabsprojektet om at kunne mægtiggøre sig jf. ovenfor (Luhmann 2000: 384-385; 

Moe 2003: 201, 216 note 4; Andersen & Pors 2014: 56).  

 

Kærlighedssystemet 

Kærlighedssystemet former mediet kærlighed. Den binære kode er elsket/ikke-elsket. 

Systemteoretisk forbinder man ofte denne kode med psykiske systemer, og hvordan de i forskellig 

grad kan kommunikere foregribende. Kommunikation, der betjener sig af denne kodning, skaber 

selv- og verdensbilleder, hvor det handler om at tage den anden på sig og tematisere det højst 

personlige (Luhmann 1986: 22-23). I afhandlingen bruger jeg kærlighedens kode som led i at 

forstå den strukturelle foregribende kobling mellem organisationer, hvilket jeg uddyber i kapitel 

5. Det giver imidlertid allerede nu mening at spørge, hvordan jeg kan tillade mig dette? Er 

kærlighedskommunikationen kode ikke begrænset til psykiske systemer? Jeg argumenterer for, at 

det er den muligvis nok i Luhmanns undersøgelse heraf, men selv siger han intet om, at 

kærlighedssemantikken ikke skulle kunne aktiveres mellem f.eks. organisationer. Det har han bare 

ikke undersøgt. Af andre, der har undersøgt kærlighed i organisationers kommunikation, kan 
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nævnes Andersen & Born (2001: 150-160; Andersen 2012b: 12-13, 94-116; La Cour & Højlund 

2017b: 153-154). For at underbygge min argumentation om, at kærlighedssemantikken potentielt 

vil kunne genfindes også i organisationssystemer – (det må være et empirisk spørgsmål, som jeg 

blandt andet undersøger i denne afhandling) – vil jeg for klarhedens skyld i det følgende beskrive, 

hvordan Luhmann selv afgrænser hans forståelse for kærlighedssemantik og dens karakteristika. 

Allerede nu vil jeg dog understrege, at jeg i min forståelse og brug af kærlighedssemantikken i 

afhandlingen ikke lader den begrænse til psykiske systemer, men anvender den til brug for 

konstruktion af en meta-kode for særlige strukturelle koblinger mellem rettens funktionssystem 

og andre funktionssystemer, hvor jeg er inspireret af Philippopoulos-Mihalopoulos (se kapitel 5). 

Understood in the terms of the above, love as a medium is not itself a feeling, but rather a code 

of communication, according to the rules of which one can express, form and simulate feelings, 

deny them, impute them to others, and be prepared to face up to all the consequences which 

enacting such a communication may bring with it.  

(Luhmann1986: 20) 

Luhmann understreger, at kærlighed i en systemteoretisk forståelse ikke i sig selv er en følelse, 

men snarere en kode for kommunikation, der sætter rammerne for, hvordan man kan udtrykke og 

forme sine følelser, fornægte dem, eller påvirke, sådan at man kan stå ansigt til ansigt med de 

konsekvenser, en sådan kommunikation medfører. Det indebærer, at det er semantikken, der er i 

fokus, men ikke at det ikke er en semantik, der ville kunne genfindes andre steder end mellem 

psykiske systemer. Det siger han faktisk intet om, for det undersøger han ikke. Til gengæld gør 

han en del ud af begrænsningerne i eget empirisk materiale. 

The literature I worked with is indicated in the notes. I have drawn in addition on seventeenth- 

and eighteenth-century novels which were at first closely intertwined with aphoristic and 

discursive literature, only for this link to slowly dissolve. This created certain difficulties in 

evaluating the material. 

(Luhmann 1986: 11) 

Luhmanns empiriske materiale, hvorpå han udviklede sin forståelse for kærlighedssemantik og 

kærlighedens kode, baserer sig på syttenhundrede- og attenhundrede-tallets kærlighedsromaner. 

Han siger, at i første omgang syntes de at være tæt forbundet med fyndig og vidtløftig litteratur, 

men at denne forbindelse opløste sig langsomt. Det skabte visse vanskeligheder i forhold til at 

evaluere materialet. 
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Although it has been known since the seventeenth century that novels assume the role of providen 

instruction and orientation in affairs of the heart, it is difficult to break this insight down into 

individual theses, concepts, theorems and precepts. All that can be determined is that the behavior 

of characters in novels is codeoriented, i.e. they tend to animate the code rather than expand upon 

it. 

(Luhmann 1986: 11) 

Luhmann understreger, at selvom det har været kendt siden syttenhundredetallet, at 

kærlighedsnoveller kan give inspiration og orientering til hjertets veje, er det vanskelig at udfolde 

disse indsigter i koncepter eller gøre dem til retningslinier for den enkelte. Alt, hvad der kan 

bestemmes i novellerne, er, at de involverede personers adfærd informerer og animerer 

kærlighedenskoden og giver den en orientering, snarere end at de udvikler den. Allerede her 

trækker Luhmann altså en vigtig grænse. Formålet med hans undersøgelse er ikke at udvikle 

kærlighedssemantikken, men at informere den læser, der orienterer sig i litteraturen i det 

afgrænsede empiriske materiale i en bestemt historisk romantisk periode. 

I made a point of looking for second- and third-rate literature, and allowed myself to be guided 

by a very subjective principle in selecting the quotations, namely, that of stylistic elegance. It may 

therefore be attributed to a personal love of the material that I could not bring myself to translate 

quotations from widely spoken European languages.  

(Luhmann 1986: 11) 

Ikke uden humor forklarer Luhmann, at det empiriske materiale, der ligger til grund for hans 

udvikling af kærlighedssemantikken, baserer sig på, at han gjorde det til en kunst at finde anden- 

og tredje-rangs kærlighedslitteratur, udvalgt ud fra et meget subjektivt princip, hvor den stilistiske 

elegance i citaterne var et styrende princip for hans udvælgelse. Udvælgelsen af det empiriske 

materiale, siger han, kan derfor også ses som udtryk for hans personlige kærlighed til materialet, 

og at han i vid udstrækning ikke kunne få sig selv til at oversætte citater fra engelsk- talende lande.   

 

Den forståelse for en kærlighedssemantik, som Luhmann her introducerer os for, lægger med 

andre ord vægt på semantikkens særlige historisk ophav, fremhæver bestemte karaktertræk og 

retter sig mod psykiske systemer. Den er udviklet på baggrund af et plejet materiale, der kun 

omhandler kærlighed mellem psykiske systemer (som beskrevet i det syttende og attende 

århundredes kærlighedsnoveller). Det indebærer ikke, at det dermed antages, at 

kærlighedssystemet er færdigudviklet og fuldt ud stabiliseret på dette tidspunkt, eller at Luhmann 

tror at have set alt, hvad og hvor kærlighedssemantik kunne gøre sig relevant. Luhmann selv siger 

intet om, hvorvidt denne kode kunne komme i spil i andre typer litteratur, i andre typer 

kommunikation, i andre systemer eller eksempelvis mellem organisationer. Andersen siger, at det 
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funktionelle differentierede samfund ikke bare er ét, der blot er. Det rummer historisk set en enorm 

evolutiorisk dynamik, og vi kan ikke blot stoppe ved Luhmanns diagnose og så bare fylde huller 

ud i den, for så bliver systemteorien til et rent museum (Andersen 2014: 42). Han understreger, at 

skal diagnosen fortsat være rammende og fungere som en anden ordens iagttagelse, der tilbyder 

samfundets systemer nye selvbeskrivelsesmuligheder, må den konstant forskydes, og at dette 

kræver både en empirisk åbning og en åbning af den diagnostiske problematik, hvor semantikken 

spændes for andre udsigter end samfundets differentieringsform (ibid. 2014: 42).  

 

Skal vi altså undgå at kærlighedens funktionssystem bliver et museum for en kærlighedsemantik 

fra det syttende og attende århundrede, må vi tilbyde systemet nye selvbeskrivelser. Det er 

afhandlingens empiriske analyser et bidrag til. Hermed samtidig også sagt, at hvis man søger efter 

kærlighedssemantik i organisationer, så er det langtfra sikkert, at den vil udspille sig præcist på 

samme måde som mellem psykiske systemer. På samme måde som at en kontrakt, der kobler til 

en retlig og økonomisk kode, vil kunne etablere forskellige strukturelle koblinger alt efter, om den 

etableres mellem organisationer, der laver en kontrakt om at bygge et hus, eller om koden 

anvendes mellem to personer, hvor den ene f.eks. bor til leje hos den anden. For at der er tale om 

funktionssystemets kærlighedssemantik både mellem psykiske systemer og mellem 

organisationer, skal der selvfølgelig være nogen fællestræk samtidig med, at kærlighedssystemet 

som alle andre funktionssystemer hele tiden udvikler sig og tager form i en given systemkontekst.  
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Kapitel 5. Rettens system og udviklingen frem mod 

hybrid ret og nye konstitutioner 

Retten er ifølge systemteorien et eget system og en selvstændig institution i samfundet. Den 

retslige praksis er en måde at kommunikere på baseret på samfundets behov for en stabilisering 

og institutionalisering af normative forventninger om særligt definerede retslige normer og 

retslige institutioner som f.eks. domstolene. Retten er ikke det eneste system, der gør det muligt 

at danne forventninger. Forventninger kan tage mange former og knytter sig til forskellige medier 

og funktionssystemer, alt efter hvor i samfundet de kommunikeres. Rettens system udgør altså 

kun én form for forventningsstabilisering blandt mange andre, men dens særlige bidrag er, at den 

i udgangspunktet gør det muligt at kommunikere om normative forventninger på en tidsstabil og 

systematisk måde, sådan at sammenstød foregribes og skuffelser undgås (Højlund 2002: 4).  

Luhmann siger, at retten ikke har nogen oprindelse, og når man skal forstå rettens udvikling og 

dens autopoisis, er det vigtigt at understrege, at retten altid er afhængig af tid og sted i forhold til, 

hvordan den hidtil har været forstået, og derfor gør en konstruktion af retten sandsynlig. Han siger 

også, at retten er en historisk maskine, fordi enhver autopoietisk operation forandrer rettens 

system og dermed maskineriets forudsætninger for at kunne skabe betingelser for nye operationer 

(Luhmann 2004: 91). Historisk set har retten altså ændret udseende og funktioner flere gange, og 

det er rimeligt at antage, at det er den også i gang med lige nu.  

 

Normativ påregelighed er tæt knyttet til kognitiv påregnelighed og påvirkes af mange forandringer 

i samfundet, der også påvirker retten tilsvarende. Retten beskrives derfor som uddifferentieret fra 

formel ret til materiel ret og refleksiv ret, hvor retten gradvist har trukket sig tilbage og åbnet sig 

for stabiliserende mekanismer båret af andre funktionssystemer.  

In all the dynamism of modern society, the law of modern society must make do without a certain 

future and that shows how dependent on society it is. 

(Luhmann 2004: 470) 

Luhman siger, at retten i det moderne samfund må acceptere at klare sig uden en bestemt fremtid, 

og at det viser, hvor afhængig retten er af samfundet. Han spørger til, i hvilket omfang normative 

forventninger mister noget af deres mening, når forventningerne i stigende grad bliver sensible 

overfor kognitive læreprocesser, hvor retten bliver nødt til at kunne håndtere en kontekst, der 

forandrer sig og er ustabil. Det udfordrer rettens normative påregnelighed og stabilitet, og gør 
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retten usikker på et nyt niveau. Resultatet bliver en form for ret, som synes mindre uafhængig og 

i stigende grad kobles til andre semantikker. Hermed mister retten ifølge Luhmann 

forudsigelighed i forhold til fremtiden. Han understreger dog også, at fordi det er sådan, er det 

endnu vigtigere, at retten kan sikre normative forventninger og deres stabilisering, for der er behov 

for at kunne have tillid til, hvilke forventninger der er dækket af retten, og hvilke der ikke er 

(Luhmann 2004: 471).  

 

Er retten truet, kan man spørge. Den norske retssociolog Inge Johanne Sand mener ikke, det er 

tilfældet. Med Luhmann argumenterer hun for, at rettens funktionssystem udviser en evne til at 

kunne kommunikere under usandsynlige, men dog mulige omstændigheder (Sand 2012: 199). 

Den danske sociolog Poul Kjaer siger imidlertid, at Luhmann allerede i 1970’erne forudså, at en 

mere global samlet samfundsorden ville føre til, at retten fik en øget afhængighed af kognitive 

frem for normative strukturer for forventninger. Kognitive forventninger der indebærer en 

tilpasning til fremtidig udvikling i forhold til, hvordan sociale processer reagerer på forandringer 

i deres omverden overfor normative forventninger, der indebærer, at eksisterende perspektiver og 

politikker opretholdes upåvirket af, om de efterleves eller ej (2013: 289). 

 

Flere systemteoretiske forskere diskuterer således, at retten i det moderne samfund bliver nødt til 

at kunne referere til højt specialiserede sociale dynamikker uden for retten selv. Rettens relevans 

står og falder med en evne til at formulere semantikker, der er tæt knyttet til disse. Vigtigheden af 

tætte strukturelle koblinger mellem retten og andre funktionssystemers strukturer understreges, 

hvor grænserne mellem ret og samfund bliver udfordret. Retten er dermed i gang med en udvikling 

hen imod en hybrid ret, der er karakteriseret ved at have ændret sig fra først og fremmest at 

regulere forholdet mellem stat og borger til at regulere en stor forskellighed af teknologier og 

sociale praksisser.  

 

I det følgende præsenteres en systemteoretisk forståelse for rettens udvikling fra formel, materiel 

og refleksiv til hybrid ret med opkomsten af nye konstitutioner, hvor en retslig og ikke retslig 

social struktur bindes sammen, som en særlig form for dobbelt selv-konstituering. 

Systemteoretiske forskere forbinder disse nye konstitutioner med forskellige strukturelle 

koblinger, der kan være definerende for hybride samarbejdsformer og reguleringen heraf. I den 

forbindelse diskuteres rimeligheden af at tale om en særlig meta-kode, som rangerer over den 
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retslige kode og alle andre funktionssystemer, men som dog også altid også vil skulle referere til 

retten.  

 

Jeg gennemgår herefter min forståelse for en meta-kode som et samspil mellem enkle, flygtige og 

foregribende strukturelle koblinger med henblik på at operationalisere mit analytiske greb til den 

senere analyse af det samarbejde, der finder sted i det studerede partnerskabsprojekt. Det er dem, 

jeg tager med ud i det empiriske materiale for med analysen at kunne at undersøge, hvordan jeg 

kan forstå, at det studerede partnerskabsprojekt er udtryk for hybrid ret, hvor der kan iagttages 

nye hybride variationer af rettens form. For som redegjort for i kapitel 1 og 2 i forbindelse med 

præsentationen af det studerede partnerskabsprojekt, satte det empiriske materiale mig fra starten 

på sporet af, at der med partnerskabsprojektet emergerede hybride temporaliserede 

samarbejdsformer, som systemteoretisk beskrives med strukturelle koblinger.  

 

Rettens kode 

Retssystemets binære kode er ret/uret. Den henviser til, om en kommunikation kan iagttages i 

systemet som retmæssig eller uretmæssig (Luhmann 2004: 93). I afhandlingen kalder jeg den 

binære kode ret/ikke-ret, idet der ikke refereres til et spørgsmål om retmæssighed, men til 

reguleringen af samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og kommuner og til de selvejende 

daginstitutioners ret eller ikke-ret hertil.  

 

Normativ lukkethed 

Rettens funktionssystem handler om at etablere og stabilisere sociale forventninger ved at 

håndtere, at sådanne forventninger nogle gange kan skuffes. Dette indebærer, at retten 

internaliserer en struktur, hvor brud håndteres. Samfundets medlemmer kan med andre ord 

iagttage, at der bliver taget hånd om skuffelserne ved brud, og dermed bærer retten en stabilitet 

ind i fremtiden, der tillader andre systemer at have tillid hertil. Retten baserer sig på normer, som 

forbliver uforanderlige, selvom de skuffes (Højlund 2002: 4-5). Der er f.eks. en lov, der forbyder, 

at man går overfor rødt lys i fodgængerfeltet. Selvom en person går over for rødt lys og altså 

skuffer forventningen om, at det skulle han ikke gøre, så bryder loven ikke sammen. Loven, om 

at det er forbudt at gå over for rødt lys, gælder stadig, og der kan ske en afstraffelse af fodgående 

lovbrydere igen og igen. Dette er, hvad Luhmann kalder rettens normative lukkethed. Normativ 
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lukkethed beskriver, at normer ikke bare forandrer sig på grund af faktiske betingelser. Normative 

forandringer sker på grund af autopoietisk reproduktion: normer der påvirker normer. En proces 

der på samme tid reproducerer normen samtidig med, at den stiller spørgsmål ved den, nedbryder 

den og genskaber den på ny – altid den samme og altid anderledes. Philippopoulos-Mihalopoulos 

siger derfor, at når retten hele tiden nedbrydes og genskabes, hver gang ny og alligevel den samme 

kan der også argumenteres for, at der dybest set ikke er noget normativt ved rettens normative 

lukkethed (2010: 72). 

 

Kognitiv åbenhed 

Samtidig med at retten opererer med normative forventninger, så opererer den også med kognitive 

forventninger. Kognitive forventninger beskriver åbenhed overfor faktiske betingelser. Derfor er 

rettens system kognitivt åbent. Formen normative/kognitive forventninger konstituerer rettens 

form, og gør det muligt for den konstant at krydse fra den ene til den anden side, hvor den på skift 

bevarer, tester, justerer og annullerer sig. På den måde er normativ pålidelighed kun godt i den 

grad, at retten ikke forandrer sig. Retten forandrer sig imidlertid hele tiden som et resultat af sin 

reproduktion. Man kan f.eks. forestille sig, at personen går ud for rødt lys, for at redde en lille 

pige, der er ved at løbe ud for en bil. Retten straffer nu alligevel ikke personen for at gå over for 

rødt lys, fordi noget større var på spil, nemlig at redde den lille piges liv. 

 

Højlund siger, at retssystemet i sin konkrete måde at anvende regler på kun har to muligheder: 

enten at være åben og ændre praksis eller at være lukket og stå fast. Det får betydning for 

spørgsmål om stabilitet over for forandring, for på den ene side er retten et lukket system, der 

stabiliserer sig ved alene at henvise til egne præmisser, domme og regler. På den anden side er 

retten åben og lærer og forandrer sig på baggrund af egne nye præmisser og nye domme, der får 

betydning for, hvordan regler fortolkes. Denne relation mellem åbenhed og lukkethed er 

betingelse for retssystemet, men også kilde til evig irritation (Højlund 2002: 13). Spillet mellem 

normative og kognitive forventninger i rettens form kan synes at gå imod det, der tidligere er 

blevet beskrevet som rettens basale funktion, nemlig at binde tid og forventninger. 

Philippopoulos-Mihalopoulos siger, at det synes som om, at rettens system behøver denne illusion 

omkring sin identitet, og at man skal være opmærksom på, at det, der pakkes ind i det, som 
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beskrives som rettens kode, i sig selv ikke kan operere, indtil en skelnen brækker den op, og 

operationaliserer den til en af siderne (2010: 72). 

 

Spillet i rettens form 

Med denne introduktion om rettens normative lukkethed og kognitive åbenhed, slås til tals for, at 

retten er et levende system, hvor der foregår et fortsat spil i rettens form, som gør, at 

udgangspunktet måske alligevel ikke er helt så normativt i forhold til at forstå retten som 

instrument for bagudrettet normativ påregnelighed. Retten er normativ lukket i form af sin 

selvreferentielle autopoiesis. Samtidig er den kognitivt åben i relation til sin omverden. Dette 

indebærer, at ret/ikke-ret i udgangspunktet kun kan få sin normative karakter gennem en 

systemintern operation og ikke gennem sine omgivelser. Rettens kognitive egenskab indebærer 

imidlertid også koordinering af ret overfor ikke-ret med systemets omgivelser. Kun retten selv 

kan sige, hvad der er ret og ikke-ret. Der er imidlertid ikke noget fikseret over det. Formen ret 

overfor ikke-ret må anvendes i hvert tilfælde på ny i forhold til, hvordan den vil kløve forskellen 

i aktualitet over for det potentielle. Der er ikke noget endeligt eller forudbestemt i denne kløven. 

Hver gang retten overvejer konsekvenserne af den måde, den trækker forskellen på i forbindelse 

med lovgivning eller en retsakt og så den konkrete situation, der refereres til, så kan forskellen 

blive trukket anderledes. Philippopoulos-Mihalopoulos (2010: 74) understreger, at der er tale om 

en grænse afhængig af tid og sted. Rettens stabilitet kan kun iagttages i øjeblikket, og ethvert 

forsøg, som retten gør på at indfange fremtiden, er afhængig af rettens autopoesis lige nu. 

 

Programmer som funktionssystemernes nødvendige spøgelser 

Rettens binære kode er ret/ikke-ret, og retten opererer, når en kommunikation kløver ret overfor 

ikke-ret og markerer den ene af siderne. Det er imidlertid rettens programmer og institutioner, der 

afgør, hvad der falder ud som ret over for ikke-ret. Alt, hvad der er ret, er blevet konstitueret af 

rettens system, da kun retten selv kan afgøre, hvad der er ret, og hvad der er ikke-ret. Rettens 

monopol på denne afgørelse af, hvad der er ret overfor ikke-ret, er også rettens grænse. Der er 

ikke nogen endelig definition af, hvordan forskellen mellem ret og ikke-ret kløves. Retten og alle 

andre funktionssystemer er levende systemer, der lever af kommunikation og udvikling af nye 

distinktioner i forhold til, hvad de er og ikke er. Det drejer sig om en markering af det aktuelle 
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over for det potentielle, som det umarkerede, men også det som systemet måske kunne blive. 

Forskellen vil altid kunne trækkes anderledes. På den måde er en kodes grænse en konstruktion, 

som der er et paradoks forbundet med, fordi man kun kan stole på denne kode, hvis den er stabil, 

men en kode er aldrig stabil. Der kan aldrig gives nogen garanti for bestemte forventninger til 

stabilitet omkring en kode og dermed funktionssystemets endelige indhold i al uendelighed. Et 

systems stabilisering kan kun iagttages i forhold til tid og som nutid, der i en fremtid vil kunne se 

anderledes ud. For at udvide et systems stabilisering ind i fremtiden behøver koden derfor et 

supplement og en forsinkelse, der som et spøgelse koloniserer systemet. Dette spøgelse gør det 

muligt for systemet at dirigere forskellen mellem rettens distinktion mellem ret over for ikke-ret 

i en bestemt retning. Dette gør systemet med programmer, som Philippopoulos-Mihalopoulos 

forstår som enablers of uncertainty that destabilise the rigidity of the code, introducing both delay 

and doubt in the attribution (2010: 74).  

 

Han kalder programmer for funktionssystemets spøgelser. Dermed mener han, at programmer ikke 

bare standser den potentielle uendelige oscillation mellem to sider, men tilbyder en forsinkelse, 

indtil markeringen af den ene side af koden finder sted. Programmet tillader som et spøgelse fra 

fortiden og anderledes end den rene umiddelbare kode en tilnærmelse mellem en beslutning i nuet, 

og hvad der kan forventes at ske i fremtiden. På den måde gør programmer sig selv relevante, ikke 

kun fordi de hjælper til med, at der kan træffes en beslutning, der rækker ind i fremtiden, men 

også ved at understøtte, hvordan den konkrete skelnen som ret overfor ikke-ret skal ske, hvor 

programmet supplerer koden ved, at den skaber en slags gentagelse (Philippopoulos-

Mihalopoulos 2010: 74, 181).  

  

Rettens programmer for samarbejde 

Med et begreb om program forstår jeg i forlængelse af ovennævnte, at der på forskellig måde 

formuleres bindinger i et samarbejde, og at der knytter sig forskellige reguleringsforestillinger til 

det enkelte program. Forholdet mellem rettens kode og program vil jeg i afhandlingens analyser 

iagttage ud fra fire begreber om programmer for henholdsvis formel, materiel, refleksiv og hybrid 

ret. Det ene program afløser ikke bare det andet, men sameksisterer på forskellig måde. Retten 

uddifferentieres imidlertid mere og mere og trækker sig gradvist tilbage og åbner sig for 

retsfremmende hensyn og andre rationaler i forbindelse med regulering af et samarbejde. Hvert 
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program har sine særlige karakteristika i den måde, som den retslige og ikke retslige semantik 

udfolder sig, organisationer beslutter, og samarbejdet iagttages på (Teubner 1988: 29, 33-37; Sand 

2012: 196-198, 2017b: 122-127; Andersen & Pors 2014: 279-286).  

 

Formel ret 

Den formelle rets rationalitet er knyttet til en forestilling om rettens autonomi. Sand siger, at i 

tidlige liberale demokratier var den formelle ret den dominerende med kontrakt, lovgivning og 

straf med en normativ påregnelighed. Den lovgivende, udøvende og dømmende magt var adskilte. 

Ifølge Sand er der med den formelle ret tale om en forestilling om en entydig relation mellem ret 

og retsfakta. Det kan f.eks. indebære, at retten begrænser sig til at regulere visse rammer eller 

procedurer for forhold mellem private retssubjekter. Det kan også indebære, at retten garanterer 

visse rettigheder (Sand 2012: 196; 2017: 123). 

 

Den formelle ret virker gennem konditionalprogrammer. Den er bygget op af hvis/så-

retssætninger og levner ikke plads til andre faglige hensyn end retten selv. Der er f.eks. fastsat en 

retsregel om, at der ikke må køres mere end 100 km/t på motorvejen. Alt efter om Jensen kører 

over eller under 100 km/t, vil han få en bøde eller ej. 

 

Den formelle ret repræsenteres af en homofon velfærdsinstitution og et samarbejde, hvor 

forudsætninger og adfærd er defineret af retten. Andersen & Pors siger (2014: 149), at det 

indebærer en primær funktionssystemopkobling, der strukturelt understøttes af retten. Det er en 

formel organisation, der gennem formålsorienteret ret konstituerer organisationen forbundet til et 

bestemt funktionssystem. Det er en dobbeltkodet organisation i både et retsligt og 

velfærdsfunktionsrettet sprog, hvor retten er det formelt konstituerende sprog, der samtidig 

trækker sig tilbage ved at definere et formål, der lægger op til, at organisationen kobler til et 

bestemt primært funktionssystem (ibid.: 148, 176). Der kan godt knyttes an til andre koder, men 

organisationens grundlæggende selvbeskrivelse udfordres ikke. Det betyder altså heller ikke, at 

andre saglige forhold ikke kan tages i betragtning. Disse kan bare først iagttages som præmis for 

beslutning, når de kan fortolkes som retsfakta.   
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Materiel ret 

Sand siger, at med industrialiseringen og velfærdsstatens opkomst udviklede der sig en materiel 

ret inden for velfærdsområdet. En materiel retslig rationalitet indebærer, at retten inkluderer 

formål og standarder fra de områder, som skal reguleres. Den retslige regulering giver med andre 

ord afkald på en del af sin autonomi. De formål og standarder, som anvendes i lovgivning og i 

kontrakter, er i stor grad hentet fra de områder, som reguleres (Sand 2012: 196, 2017: 124). 

Forvaltningen tildeles selvstændighed til at forfølge bestemte retsligt fastlagte formål, som f.eks. 

når kommunens børne- og ungeafdeling skal føre tilsyn med at daginstitutionernes arbejde med 

børnene opfylder dagtilbudslovens krav, og dermed er med til at håndhæve denne lovgivning. Den 

materielle retslige rationalitet bidrager til, at retten bliver et centralt virkemiddel for den politiske 

styring af velfærdsinstitutionerne. Den materielle ret normerer i højere grad formål end direkte 

adfærd. Hermed tildeler retten andre funktionssystemer at regulere adfærd, som f.eks. det 

pædagogiske system at regulere, hvad der skal foregå i daginstitutionen, der skal kunne forsvares 

efter nogle bestemte pædagogiske retningslinjer. Retten kan siges at trække sig lidt tilbage som 

reguleringsredskab, men vinder til gengæld i omfang af mulige områder at formåls-intervenere 

på.  

 

Et samarbejde med en materiel kontrakt regulerer forholdet mellem organisationer ligesom den 

formelle kontrakt, men gennem formålsprogrammer gives den ene organisation en større frihed 

til at opfylde mål og resultater. Andersen og Pors siger, at den materielle ret repræsenteres af en 

homofon velfærdsinstitution, der er dannet med udgangspunkt i et specifikt formål og domineret 

af en faglighed, en funktion og en kode (2014: 148, 179). F.eks. er daginstitutionen, der skal passe 

børnene, dannet med et bestemt pædagogisk formål, som rettens regulering af samarbejdet og den 

tilknyttede økonomi skal understøtte. 

 

Refleksiv ret 

Refleksiv ret kombinerer materiel regulering med en mere systematisk procedural regulering, 

fordi den materielretslige regulering ikke altid virker efter hensigten og kan være for forenklet i 

forhold til, at de områder, der skal reguleres retsligt, ikke kun er præget af et enkelt 

funktionssystem, men ofte af flere systemer og i komplicerede kombinationer (Sand 2017: 125). 

Den refleksive ret er en videre udvikling af, hvad rettens autonomi kan være. Som strukturel 
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kobling åbnes for flere og flere rationaler. Rettens konditionalprogrammer og formålsprogrammer 

erstattes af procedurale programmer, som angiver de hensyn, som samarbejdet skal reflektere. 

Den normative forudberegnelighed, der karakteriserer den formelle ret, bliver det vanskeligt at 

indløse. Det kan i stedet blive mere hensigtsmæssigt at få de forskellige aktører til selv at 

kombinere forskellige hensyn, end at referere til en lovgivning, der har ringe indsigt i det, som 

skal reguleres. Refleksiv ret kan bidrage til at skabe rum og procedurer for refleksion over de 

problemer, som der er på et område, hvor retten ikke bidrager til en direkte indholdsmæssig 

regulering, men til at organisere området sådan, at de relevante hensyn bliver en del af 

beslutningsgrundlaget. Man kan sige, at der lægges mere vægt på en systematisk udformning af 

de procedurale regler, der både kan bidrage til at indrette særlige udrednings- og 

beslutningsprocesser og regler om bestemte retssubjekter. Retten accepterer kompleksiteten på de 

områder, som den vil regulere og trækker sig tilbage fra direkte materiel regulering (Sand 2010: 

197, 2017: 126).  

 

Andersen & Pors siger (2014: 152, 154), at den refleksive ret repræsenteres af en heterofon 

organisation (en flerstemmet organisation), der selv definerer egne målsætninger. Denne er i en 

vis forstand selvprogrammerende, dvs. den skal selv balancere forskellige hensyn, hvor både den 

oprindelige velfærdsfunktion, retten og andre funktionssystemer kobles. Den er altså kodet med 

flere koder og koblet til flere funktionssystemer, uden at et af dem er defineret som det primære. 

Der er flere hensyn, funktioner og fagligheder, der kan knyttes an til. Den definerer selv egne mål 

og får flere funktioner (Andersen & Pors 2014: 180). Daginstitutionen skal f.eks. i medfør af sit 

samarbejde med kommunen ikke kun passe børn. Den skal også vejlede om, hvordan børnene 

lever deres liv sundt med mad og motion. Det er en vejledning, der ikke kun retter sig mod 

børnene, men også mod forældre og pårørende. Daginstitutionen skal også sikre en god overgang 

til skolen. Daginstitutionen kommer på den måde til ikke kun at skulle fungere som pædagogisk 

system med koblinger til ret og økonomi, men skal også håndtere funktionssystemer inden for 

sundhed og civilsamfund. Dette medfører en ny udfordring i forhold til, hvordan forholdet mellem 

funktionssystemerne skal afvejes.  
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Hybrid ret 

Law is unavoidably increasingly regulating on the future, and normative regulation unavoidably 

becomes part of a changing risk society. 

(Sand 2012: 198)  

Som flere systemteoretikere siger Sand, at retten i stigende grad i det moderne samfund må rette 

sin regulering mod en genstand, der rækker ind fremtiden, hvor den normative regulering, som 

retten skal håndtere, er en del af et risikosamfund.   

The concept of law may become more opaque, and it may be less certain when social or scientific 

changes may affect the contents of a legal text or its interpretation. 

(Sand 2012: 196-197)  

Selve rettens form er blevet mere uigennemsigtig, og det er blevet mindre klart, hvordan sociale 

og videnskabelige forandringer påvirker rettens indhold og dens fortolkning.  

This may be referred to as hybrid law: Law has a form where it is increasingly difficult to know 

what is just part of the social semantics to be regulated ….and what is law, as an autonomous 

discourse. The character of normative expectations changes into very close co-dynamics with 

cognitive or social semantics and their dynamics. 

(Sand 2012: 198)  

I citatet siger Sand, at hybrid ret kan ses, hvor retten har fået en form, hvor det i stigende grad 

bliver vanskeligt at vide, hvad der er en del af de sociale semantikker, som skal reguleres, og hvad 

der er ret som en selvstændig diskurs. Karakteren af normative forventninger ændrer sig til et 

meget tæt samspil med kognitive eller sociale semantikker og deres dynamikker. Dette indebærer, 

at strukturelle koblinger bliver helt afgørende mellem politik, retten, markeder og videnskaben 

med forskellige funktionssystemer og koder, der opererer uafhængigt af hinanden, og som ikke 

kan forstå eller reparere hinandens risici.  

 

Andersen & Pors siger, at de er usikre på, hvordan den hybride ret skal defineres, men konstaterer, 

at den er en radikalisering af den refleksive ret, der sætter selve grænsen mellem ret og ikke-ret 

på spil i rettens form. De taler om et flygtighedens regime, der forskyder de stabiliseringsformer, 

som samarbejdende organisationer gør brug af fra formel, materiel ret og refleksiv ret til at skulle 

håndtere mere saglig og tidsmæssig kompleksitet med hybrid ret, hvor et partnerskab og 

forskellige netværkskonstruktioner kan byde sig til med et potentiale om at producere nye 

muligheder for parterne. Dette gør imidlertid betingelserne for samarbejdets beslutninger mere 

åbne og flygtige; derfor taler de om flygtighedens regime. Den hybride ret, siger de, repræsenteres 

af den kommunikationsafsøgende organisation. Her er heterofonien en ressource for en 



129 

 

 

 

 

produktion af muligheder med funktionssystemerne som et reservoir for potentiale, der kan 

afsøges (Andersen & Pors 2014: 180-187).  

A ”learning law” which changes the modalities it makes available to society in the face of new 

knowledge just as it is directly oriented towards the facilitation of processes of learning within 

society. Accordingly, the distinction between the cognitive and normative dimensions of law 

should rather be conceived on basis of a relationship of mutual increase where an expansion in 

the vibrancy of one side implies an equal increase in the relevance of the other side. 

(Kjær 2013: 290) 

Kjaer argumenterer for, at den hybride ret indebærer ”en lærerende ret”, hvor en øget grad af 

kognitive dimensioner snarere øger end minimerer behovet for normativ stabilisering. Han siger, 

at øget hastighed i samfundsmæssige forandringer kræver øget kapacitet til at iagttage og tilpasse 

sig og forstærker et behov for en anden slags stabilisering af sådanne processer gennem iboende 

emergerende normative stabiliserende mekanismer. Han mener, at rettens kognitive og normative 

forventninger udvikler sig gennem parallelle udviklingsprocesser og må forstås på baggrund af et 

forhold af gensidig udvikling, hvor svingninger og udvidelse i den ene side indebærer en 

tilsvarende udvidelse i den anden side (Kjaer 2013: 290). 

 

Teubner siger, at samfundets sociale differentiering indebærer radikale former for fragmentering 

og dermed også en slags dekonstruktion af retten, som den var, hvor der er behov for, at retten 

udvikler sig som en hybrid ret med nye netværkslignende hybride konstruktioner som 

eksempelvis partnerskaber, der gør særlige strukturelle koblinger mulige. I sådanne 

konstruktioner er det muligt for de deltagende parter både at samarbejde, men også at orientere 

sig mod egne interesser. Det er i den forstand, at netværkene kan siges at være hybride, og den 

hybride ret drejer sig om, hvordan retssystemet kan regulere den slags arrangementer. Teubner 

siger, at der er behov for en anderledes regulering, der kan reflektere den indre rationalitet og 

normativitet i disse netværkssamarbejder, der både kobler rettens funktionssystem men også har 

et tæt samspil med andre funktionssystemer (2002: 318).  

”Piercing the contractual veil” – is this how critical contract law should respond to challenges 

posed by new organisational arrangements between market and hierarchy?  

(Teubner 1992: 211) 

I citatet diskuterer Teubner, om det er ved at gennembore kontraktens slør, at retten kan møde 

sådanne nye samarbejdsformer, hvor han også understreger, at retten som hybrid ret i stigende 

grad må operere med strukturelle koblinger i forhold til politisk lovgivning, økonomisk 

lovgivning og refleksive sociale praksisser. Teubner argumenterer desuden for en bredere 
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anvendelse af retslig sociologi, der skal understøtte en sådan retslig regulering, hvor retten kan 

lave anden-ordens observationer til håndtering af samfundet sociale strukturer og nye former og 

koncepter som partnerskaber og netværk (Teubner 2002: 328).  

In order to regulate the hybrid networks adequately, the law would have to develop an 

understanding of the network logic that relies on multiple constructs that would come from 

different origins: economics, political theory, legal theory, sociology of science, technology, and 

other social sectors involved. Each of them can be understood as reflecting a sectorial rationality 

that the network must bring together without blending them. 

(Teubner 2002: 329) 

Teubner argumenterer i citatet for, at for at retten kan regulere hybride netværkskonstruktioner, 

bliver den nødt til at udvikle en forståelse for netværkenes logik, som bygger på en mangfoldighed 

af konstruktioner, der kommer fra forskellige rationaler økonomisk, politisk, retsligt, sociologisk, 

teknologisk og andre, som netværket må bringe sammen uden at blande dem.  

 

Flere systemteoretiske forskere siger i forlængelse heraf, at det er nødvendigt at udvikle 

konstitutionelle strukturer som fordoblede strukturer, der både orienterer sig mod 

organisationssystemers indre orden og stabilitet i forhold til de funktionssystemer, som de kobler 

hver for sig. På samme tid skal der rammesættes overførelse af mening mellem organisationerne 

og det, at de er omverden for hinanden med en kobling til retten. Hermed udfordres retten på at 

udvikle sig yderligere til at kunne håndtere dette med et systemteoretisk begreb om meta-

governance og konstitutionalisme (Højlund & La Cour 2008: 186-188; 2017: 153-154; Kjaer 

2011: 412, 2013: 295; Teubner 2011: 26).  

 

Konstitutionalisme er traditionelt udtryk for den basale formelle infrastruktur i moderne 

nationalstater, hvor de har defineret den lovgivende, dømmende og udøvende magt og dermed 

statens konstitutionelle indretning. Dermed har den autoriseret statsmagten til at lave love og 

politiske beslutninger inden for en bestemt ramme og med demokratisk og retslig legitimitet. Som 

et eksempel på en konstitutionel indretning er den nordiske velfærdsmodel en del af den 

samfundsmæssige og sociale konstitution, hvor organisering af velfærd forudsætter at både 

borgerne selv og andre organiserede aktører i stat, kommune og det civile samfund varetager deres 

del af ansvaret samtidig med at de politisk-demokratiske myndigheder har ansvaret for 

prioritering, lovgivning og finansiering samt for at undgå en fragmentering af 

institutionaliseringen af retsordenen (Sand 2009b: 9). Sand siger, at meget af den officielle 
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politiske og retslige semantik, der anvendes også i en nordisk kontekst, har det med at trække en 

grænse mellem det nationale og det internationale (2016: 1). National lovgivning og konstitutioner 

har imidlertid ikke i tilstrækkelig grad tager højde for den i stigende grad komplekse og 

konfliktende nationale og internationale scene, hvor der er en mangfoldighed af akutte såvel som 

langtidsorienterede problemstillinger og kriser forårsaget af globale dynamikker (ibid.: 2). Hun 

understreger, at nationale politikere ikke har formået at agere som oversættere af dette problem 

eller etablere sig som strukturelle koblinger herfor (ibid.: 2).  

 

Det diskuteres, at man i retsvidenskaben har behov for større viden om samfundets konstituering 

end med den klassiske statsret, fordi der nu er flere institutioner og systemer i samfundet, som har 

en helt afgørende betydning for, at de moderne samfund kan fungere, og som forbinder sig både 

nationalt og internationalt (Kjaer 2013: 295). Årsagen hertil er, at det er nødvendigt at kunne 

reflektere de transformationer, som traditionelle måder at samarbejde på gennemgår med 

etablering af mere hybride samarbejdskonstruktioner, hvor der er behov for at sikre en passende 

konstitutionel forbindelse med andre funktionssystemer med kobling til retten, og derfor må den 

konstitutionelle arkitektur både nationalt og transnationalt udvikles. 

Constitutions can be understood as structures which establish and maintain generalised 

principles for the production of norms and the resolution of conflicts between such norms upon 

the basis of their own sources of authority while relying upon a legal framework.  

(Kjaer 2011: 412) 

Kjaer definerer konstitutioner som strukturer, der skaber og opretholder principper for normer og 

opløsning af konflikter mellem sådan normer på baggrund af deres egen autoritet og med 

henvisning til en retslig ramme.  

They are societal anchors which frame societal developments, in the sense that they, at the same 

time, limit the number of potential operations which can be selected, and provide principles which 

aim to facilitate the selection of actual operations. 

(ibid.: 412) 

Kjaer siger, at sådanne konstitutioner er samfundets anker, fordi de sætter rammen for samfundets 

udvikling, ved på samme tid både at begrænse antallet af potentielle operationer, som kan vælges 

af et socialt system, og tilvejebringe de principper, som skal facilitere den udvælgelse, der finder 

sted. Dette forstår jeg sådan, at man f.eks. kan forestille sig en selvejende daginstitution, hvor 

kommunen siger, at den skal være bæredygtig og derfor skal udvikle sig pædagogisk, tage en 

række besparelser blandt pædagogerne og understøtte, at forældrene bidrager frivilligt med at 

deltage på institutionens skovture. Umiddelbart kunne dette godt ende i konflikter mellem det 
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økonomiske, pædagogiske, politiske og omsorgsmæssige funktionssystem, fordi forældrene og 

pædagogerne aktiverer det pædagogiske og omsorgsmæssige funktionssystem ved at sige, at de 

ikke vil være med til at levere en udvikling i pædagogik og øget forældreinvolvering, når det reelt 

drejer sig om en økonomisk besparelse. Konflikten består i, at fra det pædagogiske og 

omsorgsmæssige funktionssystems side finder de, at det økonomiske og politiske funktionssystem 

prøver at skære det pædagogiske funktionssystem ned. Findes der imidlertid en moden 

konstitution, der også har koblinger til rettens funktionssystem og regulerer samarbejdet mellem 

daginstitution og kommunen, vil denne kunne gå ind og indsætte sig sådan, at hensyn afvejes i 

forhold til de forskellige funktionssystemer, og der findes en bæredygtig løsning for alle 

funktionssystemer, der skal forholde sig til de nye krav.  

 

La Cour og Højlund diskuterer med et begreb om meta-governance, som jeg finder ligger i 

forlængelse af ovennævnte begreb om konstitutionalisme, et ”fælles vi”, der kan bringes i spil ved 

at etablere et mål, som de involverede parter kan samles omkring, og hvor parterne skaber sig som 

relevante for hinanden i den forbindelse (La Cour & Højlund 2017b: 155).  

Meta-governance seeks specifically to establish the actors’ freedom to commit to the assumed 

responsibility for the partnership. It represents an attempt to formulate mutual obligations 

concerning the self-creation of the individual partners as responsible for, and relevant to, the 

partnership. 

(La Cour & Højlund 2017b: 155)  

Det drejer sig om at etablere parternes frihed som en måde at forpligte sig på i forhold til det, som 

samarbejdet mellem dem går ud på. Det er et forsøg på at formulere gensidige forpligtelser, hvor 

den enkelte gør sig ansvarlig for at skabe sig relevant for samarbejdet. Det forventes, at parterne 

hermed gør deres egne organisatoriske beslutninger afhængige af det fælles samarbejde. 

Thus, in the image of meta-governance, the partnership becomes rather complex; it calls on the 

partners to establish themselves as legal entities with legal obligations towards each other. Not 

submitting the questionnaires, or filling them out, not extending invitations and not showing up to 

the meetings are seen as against the law. It is also expected of the partners that they take on 

political responsibilities, bye stablishing themselves as political authorities vis-à-vis each other 

with respect to developing new policy agendas within the partnership. 

(ibid.: 156) 

La Cour & Højlund siger, at samarbejdet på disse vilkår bliver temmeligt komplekst, fordi det 

indebærer, at parterne må etablere dem selv som selvstændige retssubjekter men samtidig med 

retslige forpligtelser over for hinanden. Hvis man ikke deltager i spørgeskemaundersøgelser eller 

ikke dukker op til møder, ses det som, at man forbryder sig mod retten. Det forventes også, at man 
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som parter tager politiske dagsordener på sig. Endelig forventes parterne hele tiden at orientere 

sig mod deres omverden og hinanden, hvor de har helheden for øje. La Cour & Højlund viser, 

hvordan samarbejdet må organiseres på betingelser, hvor det farves af mere end en semantik eller 

kode (ibid. 2017b: 156). Som meta-governance er det en særlig kunst at balancere koderne på 

samme måde som konstitutioner skal balancere et samarbejde, så det udvikler sig produktivt, og 

konflikter og kode-sammenstød undgås. 

Seen through the lens of systems theory, meta-governance represents a specific form of steering, 

where governments aim to coordinate different ways for stakeholders to engage in collaboration 

with one another, without defining what a given problem or its solution looks like. Instead, meta-

governance represents an attempt to develop different discursive frameworks that function as 

strategic supervision of how the relevant stakeholders should construct themselves as relevant 

actors to participate in the governance arena. 

(ibid.: 159) 

La Cour & Højlund understreger, at et sådan samarbejde repræsenterer en særlig form for styring 

og regulering, der kan få forskellige aktører til at engagere sig i et samarbejde med hinanden, uden 

at det på forhånd er defineret, hvad problemer eller løsninger er i dette. Det repræsenterer et forsøg 

på at udvikle en diskursiv ramme som en slags strategisk supervision for, hvordan aktører kan 

konstruere sig selv som relevante parter for hinanden i forhold til at regulere samarbejdet. De 

siger, at det er vigtigt i kommende forskning at undersøge yderligere den regulerende rolle i 

forhold til at integrere samspillet mellem forskellige aktører (ibid.: 159). Hermed kan man sige, 

at de ligger i forlængelse af Teubner (2002: 318), når han siger, at der er behov for en anderledes 

regulering, der kan reflektere den indre rationalitet og normativitet i netværkssamarbejder. La 

Cour & Højlund siger også, at der er behov for yderligere empiriske undersøgelser og analyser af 

hvilke slags medier, der kan bane vejen herfor (2017a: 159). Dette forfølger og præciserer Kjaer 

og Teubner med deres forståelse af konstitutioner. 

In order to identifiy truly constitutional structures, we must move beyond the understanding of 

constitutions referred to thus far as the structural coupling of law and social systems. The 

endpoint of constitutionalisation – be it in politics, science or other social sectors – is not reached 

until an independent constitutional code – a binary meta-code – develops within the very 

structural coupling of law and the relevant social system, until moreover, the internal processes 

of the system orientate themselves towards that code.  

(Teubner 2011: 31) 

Teubner siger, at skal der identificeres det, der virkeligt skal forstås som sande konstituelle 

strukturer, må vi flytte os fra en forståelse af konstitutioner, der alene refererer til en strukturel 

kobling mellem retten og andre sociale systemer. Der er først tale om en sand konstitution, når 

den der etablerer sig som en binær meta-kode, der udvikler sig parallelt som strukturel kobling i 



134 

 

 

 

 

retten og de relevante andre funktionssystemer samtidig, og hvor systemerne alle orienterer sig 

mod denne kode. Der er altså noget helt særligt på spil her for systemteorien. Normalt har et 

funktionssystem sin egen binære kode, og den er forskellig fra alle andre funktionssystemers 

binære koder. Det ene funktionssystems binære kode udelukker det andet funktionssystem binære 

kode. Nu introduceres en overliggende meta-kode, der skal kunne gøre det muligt, at 

funktionssystemerne i al deres forskellighed orienterer sig efter hinanden. 

Constitutions do not emerge until phenomena of double reflexivity appear: reflexivity of the self-

constituting social system and reflexivity of the self-constituting social system and reflexivity of 

the supportive legal system. 

(ibid.: 26). 

En sådan konstitution er særlig indrettet, og den emergerer først, når en refleksiv strukturel 

kobling aktiveres i retten i forbindelse med refleksive koblingsmekanismer i et andet socialt 

system. Kjaer og Teubner kalder dette for ”en moden konstitution” og understreger, at ikke enhver 

kobling mellem f.eks. politik og ret skaber sådanne konstitutionelle kvaliteter, men kun de 

strukturelle koblinger, der aktiverer refleksive processer i begge systemer. Først når de strukturelle 

koblinger har opnået en vis dybde og varighed, vil udviklingen føre frem til en sådan konstitution 

som en institutionaliseret parallel udvikling i de to sociale systemer (Kjaer 2011: 424). Teubner 

understreger, at disse sande konstitutioner altid kræver en retslig regulering ved siden af, og at det 

hermed bliver muligt for retten at indløse et samtidigt krav om normativ og kognitiv 

påregnelighed, der er uløseligt forbundet.  

 

Med en sådan forståelse for hybrid ret bliver det muligt for retten i højere grad at orientere sig 

mod en usikker fremtid, men det stiller også særlige krav til de deltagende systemer at involvere 

sig hermed (Teubner 2011: 27). Kjaer peger derfor på ”configurational webs”, som han forstår 

som en særlig slags netværk blandt de deltagende systemer, der baserer sig på det modne 

konstitutionelle fundament. Dette netværk er karakteriseret af en kompleks figuration mellem en 

række funktionelle undersystemer, regimer, organisationer, netværk, professioner og mere eller 

mindre immaterielle kulturelle komponenter, som alle relaterer sig til hinanden på forskellig vis, 

hvor han henviser til Teubners forståelse af en konstitution med den binære meta-kode 

konstitutere/ikke konstituere til at binde netværket sammen (Kjaer 2011: 408).  

Thus, configurational webs reduce the autonomy of the systems in question, at the same time as 

they tend to increase the ability of these systems to rely on the meaning components produced by 

other systems, thereby providing systems with additional productive capacities. 

(ibid.: 410) 
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Med etablering af ”configurational webs” på disse betingelser, skal det enkelte systems autonomi 

reduceres i netværket samtidig med, at det forøger de involverede systemers evne til at have tillid 

til den mening, der produceres af andre systemer i dette. Dermed skal alle organisationer og de 

involverede funktionssystemer tilføres en produktiv kapacitet. Skal man identificere, hvordan en 

sådan moden konstitution er indrettet, siger både Kjaer og Teubner, at man må identificere de nye 

særlige strukturelle koblinger i form af den binære meta-kode, der ligger fundamentet heri, og 

som skaber et mere kognitivt koncept for retten. 

The constitutional code (constitutional/unconstitutional) is ranked above the legal code 

(legal/illegal). The pointe of the meta-code lies, however, in its hybridity: it is not only ranked 

above the legal code, but, at the same time, also above the binary code of the relevant social 

system. 

(ibid.: 31) 

I citatet argumenterer Teubner for, at den binære meta-kode konstituere/ikke konstituere er 

rangeret højere end selv rettens kode ret/ikke ret. Pointen i meta-koden ligger i dens hybriditet. 

Den rangerer ikke kun over rettens kode, men på samme tid også over andre funktionssystemers 

binære koder. 

Only when the structural couplings have achieved a particular density and permanence does the 

development path typical of a constitution appear as the institutionalised co-evolution of the two 

social systems. 

(Teubner 2011: 27) 

Teubner siger, at den binære meta-kode, der er hævet over alle funktionssystemer, skal forbinde 

dem med hinanden som betingelse for den modne konstitution. Det er som sagt store ambitioner 

på systemteoriens vegne, der normalt insisterer på et funktionelt opdelt samfund. Med meta-koden 

skal der komme en koblingsmekanisme i spil, der kan håndtere forskellige samfundsmæssige 

kriser forårsaget af høj kompleksitet og øgede krav til funktionssystemerne om at samordne sig 

med hinanden og en ret, der fra at være orienteret primært normativ med bagudrettet 

påregnelighed i højere grad udfordres på sin kognitive påregnelighed og åbenhed. 

 

Political and civil society constitutions only come to be formed when these two reflexive proceses 

are closely linked to one another – in other words, when reflexive social processes that render 

societal rationalities autonomous through their self-application are juridified via legal processes 

that are themselves reflexive. 

(Teubner 2012: 106) 
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Teubner understreger, at en sådan ny konstitutionel indretning først sker, når de refleksive 

processer i funktionssystemerne er tæt forbundet med hinanden understøttet af retslige processer, 

der i sig selv er refleksive.  

 

Med denne optakt bliver forståelsen for de strukturelle koblinger med hybrid ret altså central. Men 

hvad er egentlig en strukturel kobling, og hvad betyder den for rettens udvikling? I det følgende 

gennemgår jeg først, hvad en strukturel kobling er og viser, at der er flere teoretiske tilgange til 

hybride koblingsmekanismer, der gør forskellige konstruktioner af den hybride ret mulig. I 

forlængelse heraf konditionerer jeg, hvordan jeg vil forstå en meta-kode som et samspil mellem 

enkle, flygtige og foregribende koblinger, der også refererer til retten, til brug i de senere analyser 

i kapitlerne 7-13. 

 

Strukturelle koblinger 

Med strukturel kobling forklarer systemteorien det forhold, at sociale systemer, der er autopietiske 

og selvreferentielt lukkede kan stå i forhold til hinanden (La Cour & Højlund 2005: 1; Luhmann 

2000: 204-265). Strukturelle koblinger giver et perspektiv på, hvordan forskellige sociale 

systemer forklarer et systems tilpasning til et givet miljø (Tække 2014: 239). Begrebet indebærer, 

at sociale systemer i deres strukturelle opbygning må tage højde for andre systemers operationer 

formuleret ud fra en ekstern iagttagers synsvinkel. Denne iagttager to systemer samtidig og ønsker 

at forstå, hvordan de er forbundet med hinanden, og hvordan et system kan fungere i en omverden, 

når det er autopoietisk (ibid.: 239). For systemer kan ikke kommunikere med hinanden, men de 

kan godt iagttage hinanden og opbygge interne strukturer, der bestemmer, hvordan de lader sig 

irritere af hinandens operationer. Tække siger, at for Luhmann er socialisering altid 

selvsocialisering, og den opstår ikke ved, at det ene system overfører sit meningsmønster til det 

andet (ibid.: 239). En strukturel kobling er en måde for systemet at opbygge en 

forventningsstruktur. Luhmann definerer struktur som: ”begrænsningen af de relationer, som er 

tilladte i systemet” (Luhmann 2000: 332). Når et system udvikler strukturer, er disse afhængige 

af strukturelle koblinger (Luhmann 2016: 94-102; Tække 2014: 239).  

 

Højlund siger, at systemer aktualiserer koblinger ved at give dem bestemte former, som f.eks. en 

forfatningsmæssig konstitution, mens koblingerne i sig selv er distanceret i forhold til disse 
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aktualiseringer. Koblingernes distance åbner for et nødvendigt fortolkningsrum, hvor distancen 

skaber rum for vekselvirkninger mellem et ubemærket og bagvedliggende koblingsmedie og 

konkrete aktualiseringer. Han nævner som eksempel, at en forfatningsmæssig konstitution i sig 

selv ligger uden for det politiske systems rækkevidde, men at de juridiske og politiske institutioner 

som ombudsmand, undersøgelsesret osv. former de operationelle koblinger, mens selve den 

konstitutionelle forfatning udgør et bagvedliggende koblingsmedium. Højlund understreger, at de 

organisatoriske aktualiseringer sikrer systemet operationel fleksibilitet, mens det bagvedliggende 

koblingsmedium sikrer en grundlæggende stabilitet (Højlund 2004: 49).   

 

Når systemer iagttager og kommunikerer om hinanden, gør det strukturelle koblinger mulige. Den 

strukturelle kobling forekommer i et system, når det iagttager et andet systems operationer og 

reagerer strukturelt bundet. Dette kan ske samtidigt i flere systemer. Et eksempel på en strukturel 

kobling er, når daginstitutionernes pædagogiske kommunikation lader sig irritere af økonomiens 

knaphedstema i forbindelse med et begreb om at skulle være bæredygtig og reagerer ved at 

markere den negative side af egen binære kode lære/ikke-lære. Økonomiens kode kobler sig her 

strukturelt til den pædagogiske kode og giver information til det pædagogiske systems 

autopoietiske maskineri. Det pædagogiske system begynder derfor at reproducere sig selv gennem 

en iagttagelse fra et økonomisk perspektiv om, hvad der fremover kan være pædagogisk 

bæredygtigt, som når pædagogerne f.eks. ikke længere kun skal passe 4 børn, men i stedet 5 børn 

og pædagogerne bliver sure og siger, at det ikke er forsvarligt pædagogisk.  

 

Det er nødvendigt, at systemets kommunikation hele tiden irriteres og forstyrres i egne 

kommunikationsoperationer, da det konstant skal forny sig og reproducere sig selv. For 

reproduktion er ifølge systemteorien ikke blot en gentagelse af den samme produktion af 

kommunikation, men en fornyelse. Strukturelle koblinger er former af simultane operationer, der 

forsyner systemerne med et fortsat flow af ”uorden”, som gør det muligt for disse at skabe og 

forandre sig selv (La Cour & Højlund 2005: 5).  

 

En strukturel kobling drejer sig om, hvordan systemer kan forholde sig til hinanden og bruge 

hinanden til at understøtte en fornyelse og destruktion af det, som de ikke længere skal være. 

Systemerne indskrænker eller udvider de mulige strukturer, som de gennemfører deres autopoiesis 

med.  
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Med en strukturel kobling kan det enkelte system gøre sig afhængigt af systemer i sin omverden. 

Dette indebærer ikke nogen koordinerende mekanisme eller kausalitet, kun at systemet tilpasser 

sit eget begreb om omverdenen med en operativ struktur, som kan give den nødvendige 

synkronisering og samfundskontakt (Luhmann 2016: 101; Højlund 2004: 32; Moe 2003: 312-

313).  

 

Et system er altså strukturelt koblet, når det internt opbygger strukturer for forventninger, der gør 

det irritabelt i forhold til hændelser i andre systemer, hvorefter det kan tilskrive eller attribuere 

kausalitet enten til omgivelserne eller til sig selv. Med den strukturelle kobling skabes en styret 

åbning i systemet mod omverdenen. Koblingen bestemmer ikke, hvad der sker inden i systemet, 

men må forudsættes, for at systemet kan fortsætte sin autopoiese og beslutte, hvilken irritation og 

kommunikation som dette internt knytter an til eller lader ligge. Med en strukturel kobling sættes 

en bearbejdningsproces af information i gang i systemet. Systemet etablerer en hukommelse og 

holdepunkter, der kan oversættes indadtil i form af forventninger, der gør det muligt for systemet 

at tilpasse sig omgivelserne (Højlund 2004: 32, 41).  

 

Da systemer er autopoietiske og operationelt lukkede, er de gensidige irritationer mellem 

kommunikationssystemer medieret af en tredje form, der indarbejder redundans og rutine i 

koblingen. Med et begreb om mediering forklares, hvordan systemer kan indrette sig efter 

hinanden og stå i et dynamisk forhold til hinanden. Medier er en mekanisme for, at to systemer 

kan udvikle sig som betingelser for hinanden. Medier lader systemerne udvinde information om 

omverdenen, hvor systemet som fremmedreference ud fra egne ressourcer iagttager noget i 

omverdenen (Tække 2014: 241). En driftsoverenskomst kan f.eks. beskrives som medie for en 

strukturel kobling. Når en selvejende daginstitution indgår en driftsoverenskomst med en 

kommune, gør den egne interne beslutninger afhængige og dermed irritable af bestemte 

beslutninger i kommunen inden for daginstitutionsområdet omkring økonomi, jura og 

pædagogiske krav til institutionens arbejde med børnene, men alt andet i kommunen forholder 

den sig ikke til. Det sammen gælder omvendt også kommunen i forhold til daginstitutionen.  

 

Tække siger, at den strukturelle kobling bringer forventninger frem som hovedbegreb i forståelsen 

af strukturbegrebet. For ”det, som fungerer som viden eller norm i en kulturs semantiske apparat, 
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stammer tilbage fra forudgående reduktion og er det, der bringer forskellige hændelser på 

forventningens form” (2014: 248). Hermed understreger han, at forventninger først bliver socialt 

relevante, når de netop kan forventes som strukturer. Forventninger kan indfries eller skuffes i 

forhold til strukturerne, men i begge tilfælde vil de have betydning for, hvordan nye forventninger 

kommer til at udmønte sig. 

 

Der finder ikke nogen kausal overførsel sted fra en strukturel kobling ind i et systems autopoiesis. 

Systemteorien erstatter en mere klassisk forståelse af kausalitet med attribution, nemlig som den 

kausale forbindelse for en iagttager på et bestemt niveau for iagttagelse i denne iagttagers forsøg 

på at forklare, hvordan det observerede forbinder sig og bidrager til udvikling (Philippopoulos-

Mihalopoulos 2010: 129). Når man skal undersøge, hvilke kausalsammenhænge der bliver antaget 

og udvalgt, må man iagttage iagttagere af systemet, hvor enhver tilregning eller attribution er 

kontingent. Eksempelvis kan det være, at noget har stået til rådighed for systemet i lang tid uden 

for systemet, hvilket en anden iagttager end selve systemet for længst har fået øje på. Systemet 

selv eller andre systemer vil imidlertid først få øje på det langt senere. Derfor giver det heller ikke 

mening at sige, at der foreligger informationer i massevis i omverdenen. En overførsel af relevant 

information til et system afhænger af systemet selv, og hvilke strukturelle koblinger der er mulige 

for systemet (Højlund & La Cour 2005).  

 

Der er forskellige systemteoretikere, der diskuterer, hvordan den hybride ret kan forstås, og hvad 

de strukturelle koblinger går ud på. Forståelsen for disse koblingsmekanismer er imidlertid 

afgørende for, hvordan den hybride rets udfoldelse bliver mulig, og derfor vil jeg i det følgende 

gennemgå tre tilgange, der er centrale for de senere analyser. 

 

Hybrid ret og den enkle strukturelle kobling 

Med den enkle kobling refererer jeg særligt til Günther Teubners arbejde, der forklarer netværk 

og samarbejde mellem organisationer som en strukturel kobling mellem organisationer stabiliseret 

af 2. og 3. ordens-systemlag. Hvor organisationer funderet i forskellige funktionssystemer kan 

indgå i forskellige former for samspil. Dette indebærer, at organisationer, der er i hinandens 

omverden, og som ikke har brug for at smelte sammen, alligevel kan indgå i tætte relationer med 

hinanden med koblinger, der binder områder sammen med ikke fast, men foranderlig identitet og 
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uden et entydigt handlingscentrum (Hutter & Teubner 1993: 711-713; Teubner 1994: 48-51; 

1996: 61-63; 2002: 321-325).  

Here from the very beginning, networks do not exist on their own like many of the traditional 

interpersonal networks do, but come into existence only when they are able to find exploitable 

institutions. They function as parasites, living on institutions and growing with them, but at the 

same time resisting any attempt of control through them.  

(Teubner 2002: 321) 

Ifølge Teubner eksisterer sådanne 3. ordens-systemlag eller netværk ikke i deres egen ret, men de 

eksisterer kun, fordi de kan være parasitter på 2. ordens organisationer samtidig med, at de 

modstår ethvert forsøg på at kontrollere dem. I forhold til de 2. ordens-systemlagets 

organisationer, der fodrer kommunikationen i netværket på 3. ordens-systemlaget, så har de 

imidlertid også deres egne regler for inklusion og eksklusion (Teubner 2002: 321; Hutter & 

Teubner 1993: 712).  

But why hybrids? Why this massive emergence of parasitc networks that exploit modern social 

institutions? The answer is double bind. Hybrid networks are the result of contradictory or even 

paradoxical demands on formal contracts and formal organizations. Hybrid arrangements then 

serve as de-paradoxifyers.  

(Teubner 2002: 321) 

Teubner kalder sådanne organisationsformer for hybrider og forklarer dem med, at hybride 

netværk skal håndtere modsatrettede eller endog paradoksale krav i de formelle kontrakter og de 

formelle organisationer. De hybride netværkskonstruktioner bliver en måde at afparadoksere på. 

They emerge in situations of paradoxical communication where actors are exposed to 

contradictory messages (A = non-A), even to paradoxical messages (A because non-A). There are 

two ways out of these contradictions, one is repressive, to prohibit the paradox and to admit only 

one of the contradictory messages. But there is also a second way out, a productive use of the 

paradox, a way to make the contradiction as such fruitful by creating a more complex 

representation of the world. We are advised to follow the directions of “morphogenesis”. 

(ibid.: 321-322) 

Teubner siger, at disse netværkshybrider opstår, fordi de skal afparadoksere paradoksal 

kommunikation (A er ikke-A). Der er to måder at komme ud af dette paradoks på, og det første 

er at undertrykke den ene side. Teubner siger, at der imidlertid også er en anden måde at håndtere 

paradokset på, og at denne er mere produktiv, fordi den får paradokset til at stimulere en slags 

morfogenese. Dette sker med en re-entry, som ikke er en sammenblanding af de to forskellige 

sider i en forskel, for forskellen bliver strengt opretholdt og institutionaliseret. Forskellen trækkes 

imidlertid på ny og genindføres i en af de to sider (ibid.: 323).  
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Med denne tilgang anses samarbejde mellem organisationer for at være en organisering som 3. 

ordens-systemlag, der lægger sig oven på allerede eksisterende 2. ordens-systemlag. Hermed 

selvstændiggøres koblingsrelationer mellem de involverede organisationer, sådan at disse får 

systemkarakter, hvor der etableres en art dobbelte strukturer. Dette indebærer, at de enkelte 

organisationer refererer både til deres egne programmer og også til samarbejdet som et fælles 

program. Samarbejdet anses for at være et selvstændigt 3. ordens-systemlag, hvor 

organisationernes operationer både er båret af et hensyn til det fælles og af egne interesser, som 

danner grundlag for en egen operationel logik og sætter en selvstændig horisont for 

meningsdannelse (ibid.: 325).  

 

Som eksempel kan man forestille sig, at de tre købmandsforretninger ”Købmand Hansen”, 

”Købmand Olsen” og ”Købmand Jensen” har et kontraktligt indkøbsfællesskab om, at de køber 

mælk, mel og kød ind sammen engros. Der refereres både til de enkelte forretninger som 

salgssteder og til det fælles indkøbsfællesskab, hvor der hver måned koordineres og samarbejdes 

om engrosindkøbet. Det retslige og økonomiske funktionssystem er aktiveret hos 

købmandsforretningerne i et 2. ordens-systemlag, hvor de har forpligtet sig til at indkøbe en vis 

mængde varer til en bestemt pris hver måned. Dette taler de også om i indkøbsfællesskabet (dvs. 

i 3. ordens-systemlaget). De begynder imidlertid i indkøbsfællesskabet også at tale om, hvorvidt 

de skal lave en annoncekampagne sammen for frisk lokal frugt. I indkøbsfællesskabet er de enige 

om, at denne annoncekampagne kommer op at stå, fordi de har sådan et velfungerende 

indkøbsfællesskab, og fordi kampagnen vil sikre et fælles image som lokale 

købmandsforretninger overfor store supermarkedskæder. De enkelte købmandsforretninger vil 

imidlertid også hver især kunne tilskrive kampagnen til sig selv, og at det er hensigtsmæssigt med 

individuel reklame i det helt nære lokalmiljø om, at der sælges lokale råvarer. Hermed aktiveres 

det økonomiske og retslige funktionssystem i kampagnen både i et anden ordens- og tredje ordens-

systemlag og samtidig stabiliseres både individuelle og fælles semantikker. Med en organisering 

på et 2. og 3. ordens-systemlag har de deltagende organisationer mulighed for at kommunikere 

deres handlinger, mening og beslutninger dobbelt og tilskrive disse kausalt både til sig selv og til 

den fælles organisation som indkøbsfællesskab med mulighed for forskelligt indhold. Den enkelte 

forretning kan sige, at den sælger bestemte typer af friske varer inden for mel, kød, mælk og lokal 

frugt, men den kan også sige, at den er del af et velfungerende indkøbsfællesskab, der understøtter, 

at de er selvstændige købmandsforetninger og ikke en del af en stor supermarkedskæde. 
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Indkøbsfællesskabet er dog en organisation på et 3. ordens-systemlag, der kun eksisterer i kraft af 

organisationerne på 2. ordens-systemlag som parasit på disse. Kun hvis købmandsforretningerne 

på 2. ordens-systemlag også beslutter sig for at lave annoncekampagnen og sælge lokal frugt i 

deres respektive forretninger, vil der være tale om en beslutning. Ellers er det bare snak og støj på 

et 3. ordens-systemlag. Forudsætningen for indkøbsfællesskabet på 3. ordens-systemlaget er altså, 

at de varer, der planlægges og udvikles ideer om at købe ind i fællesskabet, også bliver til 

beslutninger om et fælles engrosindkøb, hvor købmandsforretningerne på 2. ordens-systemlaget 

efterfølgende sælger dem i disse. Indkøbsfællesskabet er kommunikativt parasit på 2. ordens-

systemlagets tre købmandsbutikker og de beslutninger, der træffes der.  

 

 

 

Figur B. Den enkle kobling  

 

Det drejer sig om at informere forskellen ikke-beslutning/beslutning sådan, at der kan træffes 

beslutninger. Samarbejdets beslutninger er afhængige af dobbelt bagudrettet tilskrivning af 
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beslutningskarakter, for først når købmandsforretningerne hver for sig har besluttet, at 

partnerskabets beslutninger er beslutninger, bliver de til beslutninger. Hvad det er for beslutninger 

og for et samarbejde, der kommer til at udfolde sig afgøres af, hvordan dette formår at bevæge de 

involverede organisationers funktionssystemer og deres orientering efter hinanden.  

 

Hybrid ret og den flygtige kobling 

Med den flygtige kobling refererer jeg til en særlig forståelse af hybriditet, som Andersen kalder 

en wannabe-hybrid, hvor han bygger videre på Teubners forståelse for netværk og samarbejde 

mellem organisationer som en strukturel kobling mellem organisationer stabiliseret af 2. og 3. 

ordens-systemlag. Andersens forståelse af hybriditet drejer sig om, at det enkelte funktionssystem 

begynder at reflektere over sin egen systemgrænse og ser, at grænsen for det, som det er og kan 

være, er uhensigtsmæssig i forhold til, hvad systemet ønsker at være (Andersen & Pors 2014: 66). 

Systemet begynder at ytre, at det gerne vil være noget andet, end det er, hvorfor der kommer nye 

selvbeskrivelser i spil. Hermed udsættes et systems egen kode, hvor den ”rene” systemlogik sættes 

som utilstrækkelig, og det grænseoverskridende som det, der knyttes an til (Andersen 2012c: 1-

6).  

By wannabe hybridization I mean the movement from the state where the identity of A is 

guaranteed by the excluded no-A to a state where A wants to be exactly what it has always already 

excluded. A wannabe hybrid is an identity that desires to not be itself but the other. This constitutes 

a tragic desire because A can only be non-A by cancelling and suspending itself. 

(Andersen 2012a: 208) 

For Andersen er wannabe-hybriden et beslutningsprogram om ubesluttelighed, der gør det muligt, 

at organisationer i stigende grad kan suspendere beslutningens karakter af beslutning. Det er en 

beslutning, der ikke ønsker at være sig selv, men den anden, men som aldrig kan blive det. Den 

er således ikke mere hybrid end enhver anden beslutning, men den ønsker at være hybrid og 

stræber efter det. Dette fører ifølge Andersen til en tragisk stræben, for det kan beslutningen kun 

blive ved at suspendere sig selv (ibid.: 208). Man kan sige, at 3. ordens-systemlaget stiller en 

scene til rådighed, hvor 2. ordens-systemerne kan lege med beslutningen, og som gør det muligt, 

at organisationerne kan suspendere beslutningen på 2. ordens-systemlaget, mens denne leg finder 

sted. I den flygtige kobling er beslutningens form den modsatte af i den enkle. Med den flygtige 

kobling er forskellen beslutning/ikke-beslutning, der udstrækkes og informerer det potentielle 

beslutningsgrundlag for en beslutning, men den forbliver en ikke-beslutning. Samtidig er det 
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selvfølgelig ikke til at forudse, hvordan kommunikationen vil udvikle sig fremover, og den 

kommunikation, der udvikles med den flygtige kobling, kan vise sig senere hen at være 

udgangspunkt for en beslutningskommunikation, der også vil træffe en beslutning. 

 

Det er vigtigt for forståelsen af denne kobling, at der er tale om en beslutning om et samarbejde, 

hvor organisationer på én gang beslutter og udsætter selv samme beslutning om samarbejde. De 

deltagende organisationer får mulighed for både at agere som en samlet krop og som individuelle 

organisationer, hvor det bliver muligt med dobbelt-orienterede beslutninger og mening, der på en 

gang paradoksalt både beslutter og udskyder en beslutning om samarbejde, som kan tilskrives 

både de enkelte organisationer og netværket (Andersen 2012a: 207-208, 2012b: 309-310). Som 

medie for den flygtige kobling er samarbejdet aldrig fuldstændigt dækkende, men kun under 

tilblivelse og søger både en gensidig binding samtidig med ønsket om det ubundne og den 

ubetingede frihed. For Andersen får det et samarbejde til at træde frem som en strategi for 

afparadoksering, for hybriden kan ikke løse paradokserne, men den kan udskyde, skubbe og skjule 

dem og på den måde gøre dem produktive, uden at de dog nogensinde bliver løst eller indfriet. 

Derfor bliver 2. ordens-systemlagets beslutninger nu parasitter på 3. ordens-systemlagets 

beslutninger i en stræben efter at være en anden, end de er, men som de aldrig kan blive. Det er 

altså den modsatte parasitbevægelse, der optræder i den flygtige kobling end i den enkle, hvor det 

var 3. ordens-systemlaget, der var parasitter på 2. ordens-systemlaget. 
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Figur C. Den flygtige kobling 

 

Når de tre købmandsforretninger ”Købmand Hansen”, ”Købmand Jensen” og ”Købmand Olsen” 

mødes for at beslutte deres indkøb af kød, mel og mælk i indkøbsfællesskabet, begynder de nu 

også at diskutere, om deres fælles indkøb skal være økologisk eller ej. Købmandsforretningen 

Hansen er for økologi, mens købmandsforretningen Jensen og købmandsforretningen Olsen er 

mere forbeholdne. De diskuterer fordele og ulemper og mødes måned efter måned, men får ikke 

truffet nogen beslutning om, hvorvidt økologien skal herske eller ej. De får imidlertid diskuteret 

emnet grundigt og dermed aktiveret både det retlige og økonomiske funktionssystem i forhold til, 

hvad det vil koste og kræve af en samarbejdsaftale at sælge økologisk. Købmandsforretningen 

Hansen begynder at lægge små pjecer frem om, at han er for økologi, og hvad det går ud på, og at 

hans forretning er på vej til at ændre sig. Købmandsforretningen Jensen og købmandsforretningen 

Olsen siger ikke noget om økologi i deres. Med samarbejdet som flygtige koblinger er de enkelte 
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købmandsforretningers kommunikation parasitter på den, der foregår i indkøbsfællesskabet. Det 

bliver muligt med dobbelt orienterede beslutninger omkring samarbejdet, der både vil beslutte og 

udskyde beslutningen om samarbejde omkring økologi. 

 

Enkle og flygtige koblinger som meta-kode 

Med samarbejdet som medie for enkle og flygtige koblinger konstitueres en form for meta-kode 

som en slags metastyring. Styring forstår systemteorien som en særlig form for kommunikation, 

der orienterer sig mod at minimere en bestemt forskel. Styringskommunikation styrer ikke i sig 

selv, men er kun styrende i det omfang, at andre systemer gør den til præmis for deres selvstyring. 

Det paradoksale ved styringskommunikation er altså, at det ikke kan afgøres, hvorvidt den rent 

faktisk styrer eller ikke styrer (Luhmann 2016: 46; Andersen 2012c: 5; Pors 2014: 24). 

 

En organisation kan ikke bare sætte sig for at styre et samarbejde, for det er ikke på forhånd givet, 

hvilken form samarbejdet vil tage. I samarbejdet mellem de tre købmandsforretninger kommer 

f.eks. købmandsforretning Jensen til syne som et organisationssystem, der ønsker at styre 

betingelserne for samarbejdet i indkøbsfællesskabet, hvor beslutningskommunikationen primært 

opererer i mediet magt. Det er imidlertid ikke op til købmandsforretning Jensens 

styringskommunikation selv at beslutte, hvorvidt den rent faktisk styrer eller ikke styrer 

indkøbsfællesskabet og det, der købes ind til videresalg i de tre købmandsbutikker. Dette afhænger 

af, hvorvidt de to andre købmandsforretninger som organisationer forankret i andre 

funktionssystemer knytter an til styringskommunikationen og gør den til præmis for deres egen 

selvstyring. Et samarbejde kan godt referere til en tidligere retslig regulering af samarbejdet og 

forpligtige til at aftage de varer, der købes ind i indkøbsfællesskabet, men samarbejdet kan også 

åbne op for andre retsfremmede hensyn, der trækker på andre funktionssystemer. Skal 

indkøbssamarbejdet mellem de tre købmandsforretninger f.eks. referere til den tidligere kontrakt 

for indkøb, hvor kød, mel og mælk ikke er økologisk, og som aktiverer det retslige 

funktionssystem med en reference hertil? Eller skal det referere til en fremtidshorisont med 

aktivering af det retslige funktionssystem på en anden måde som et løfte om en potentiel kontrakt 

om salg af økologiske æbler og det pædagogiske funktionssystem, fordi forretningerne nu skal til 

at indgå aftaler om køb af økologiske varer, men også skal lære at håndtere dem? Måske skal 
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beslutningen herom i stedet bare have lov at stå åben som en ikke-beslutning, der informeres, men 

som der ikke træffes beslutning om lige nu?  

 

Forskelle og ligheder  

Med den enkle kobling er den kommunikation, der foregår i indkøbsfællesskabet, parasit på den, 

der foregår hos de tre købmandsforretninger. Først når de respektive forretninger har besluttet at 

gennemsætte noget af det, de drøfter i indkøbsfællesskabet, foreligger der en beslutning. En 

beslutning der både kan referere til en horisont, der blev sat i fortiden, eller som skal være præmis 

for tiltag i fremtiden. Med den flygtige kobling er kommunikationen, der foregår hos de tre 

købmandsforretninger, parasit på den fælles kommunikation i indkøbsfællesskabet.  

 

Det er en noget anden beslutning, der finder sted med den flygtige kobling end med den enkle. 

For med den flygtige kobling er der tale om en beslutning, der ikke vil beslutte, om den skal 

referere til det relevante samarbejde om indkøb af kød, mel og mælk, som det f.eks. var et år 

tidligere og til en retslig regulering og økonomisk forpligtelse, som den var på det tidspunkt, og 

dermed aktiverer både det retslige og økonomiske funktionssystem. Eller skal beslutningen 

referere til, hvordan samarbejdet vil kunne udvikle sig i løbet af de næste tre år med aktivering af 

det retslige og pædagogiske funktionssystem som et løfte om kontraktudvikling og med udvidelse 

af indkøbssamarbejdet til også at omfatte økologiske æbler, som butikkene skal lære at håndtere?  

 

Som en samlet meta-kode for enkle og flygtige koblinger og en slags metastyring gælder, at 

samarbejdet kan aktivere flere temporaliteter, og at der ikke er nogen enhed eller et autoritativt 

centrum, hvorfra styringen udgår i forhold til, om samarbejdet skal referere til den ene eller anden 

tidshorisont. Retten vil både kunne referere til kontraktsamarbejde, som det blev aftalt tidligere, 

men det kan også referere til et løfte om at kontraktsamarbejdet skal udvikles betinget af, at andre 

funktionssystemer indsætter sig med f.eks. aktivering af det pædagogiske system, hvor de 

involverede i indkøbsfællesskabet lærer at håndterer økologi som forudsætning for at kunne indgå 

fælles kontrakter herom. Det er derfor heller ikke op til styringskommunikationen selv at beslutte, 

hvorvidt den rent faktisk styrer eller ikke styrer efter en beslutning eller en ikke-beslutning herom. 

Dette afhænger af, hvorvidt og hvordan de involverede organisationssystemer forankret i 
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forskellige funktionssystemer knytter an til meta-koden og gør den til præmis for deres egen 

selvstyring i forhold til f.eks. økologi.  

 

Forudsætningen for aktivering af denne meta-kode til at styre samarbejdet er altså paradoksalt 

”ikke styring” af beslutningen om, hvordan samarbejdet skal udfolde sig. Det gør meta-koden til 

en strategi for afparadoksering heraf, hvor hverken den enkle eller den flygtige kobling kan løse 

paradokset, men de kan udskyde, skubbe og skjule det. Det er en meta-kode, der gør det svært at 

fastholde, hvad det egentlig er, der skal samarbejdes om og under hvilke forudsætninger. Den 

gør det derfor også til en udfordring at regulere et sådan samarbejde, hvor retten skal koble sig 

til de forskellige systemer på konditioner, der i den grad stiller krav til kognitiv påregnelighed. 

 

 

 

 

 

 

 

  



149 

 

 

 

 

Følgende figur D er en bearbejdning af skemaer hos Andersen & Pors og La Cour & Højlund, 

som er tilpasset i forhold til at fremhæve samarbejdet som en meta-kode for enkle og flygtige 

koblinger og hybrid ret (Andersen & Pors 2014: 190-191; Andersen 2006: 151 og La Cour og 

Højlund 2008: 221).  

Kommunika- 

tionssystem 

Kode Kontraktsamarbejde 

mellem første 

ordens 

organisationer 

Samarbejde som medie for den enkle og 

flygtige kobling 

Retssystemet Ret/uret Retskrav om 

handling 

Minimere forskellen mellem et retskrav og et 

løfte om kontraktudvikling 

 

Det økonomiske 

system 

Betale/ikke 

betale 

Udveksling Minimere forskellen mellem en på forhånd 

fastsat økonomisk ydelse og en langsigtet 

økonomisk alliance  

 

Det politiske 

system 

Styrer/styret Implemente-

ringsinstrument af 

magt 

Minimere forskellen mellem implementering 

og mægtiggørelse 

Det 

pædagogiske 

system 

Bedre/dårlige 

læringsmæssig

t 

Dannelse og læring Minimere forskellen mellem en bestemt måde 

at begribe dannelse og læring og udvikling af 

et program herfor 

 

Det frivillige 

system 

Hjælp/ikke-

hjælp 

Omsorg og hjælp 

som en bestemt 

ydelse 

Minimere forskellen mellem omsorg og 

udvikling af denne forståelse, både i forhold 

til hvad omsorg er, og hvem den retter sig 

mod  

 

kærlighed Elsket/ikke-

elsket 

En konkret 

kærlighedshandling 

Minimere forskellen mellem en konkret 

kærlighedshandling og det, man ønsker at 

udvikle sammen 

 

Meta-koden Konstituere/ik

ke-konstituere 

En konstitution Minimere forskellen mellem retten og andre 

funktionssystemer 

 

Figur D: Meta-koden som enkle og flygtige koblinger 
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Hybrid ret og den foregribende kobling som meta-kode 

Den enkle og flygtige kobling har organisationerne på 2. ordens- eller 3. ordens-systemlag som 

parasitter på hinanden på forskellig måde i forhold til at træffe beslutning eller ikke-beslutning 

omkring samarbejde, og de udfordringer det giver i forhold til at regulere dette samarbejde. 

Philippopoulos-Mihalopoulos kritiserer imidlertid Andersens og Teubners forståelse af hybrid 

organisering og opererer ikke med organisationer som 2. orden- og 3. ordens-systemlag med 

mulighed for dobbelt tilskrivning af mening og beslutninger som et hybridt samspil.  

To embrace hybrids as deparadoxification machines is to do exactly what the system wants us to 

do (Teubner and Perez 2005), and even what the system itself believes is happening. If we accept 

that a hybrid deparadoxifies, thereby even momentarily relieving the system from its painful, 

unanswerable, unutterable paradoxes (Is law lawful? Is money valuable…. and so on), we then 

deprive the system (and society as a whole) from the only available escape clause, the only space 

of resistance to the banal binarism of antithesis.  

(Philippopoulos-Mihalopoulos 2012: 15) 

Philippopoulos-Mihalopoulos siger, at hvis vi med en sådan forståelse nøjes med at acceptere, at 

en hybrid afparadokserer ved kortvarigt og midlertidigt at afløfte systemet for dets indlejrede 

paradokser ved at skubbe og udskyde disse, frarøver vi systemet muligheden for reelt at blive 

udfordret. Han mener, at den enkle og flygtige kobling ikke er andet end en omdøbning af allerede 

mangfoldigt eksisterende koblinger. Han introducerer i stedet den aktuelle hybrid som noget andet 

og ganske sjældent, der ikke emergerer i et hvilket som helst miljø (ibid.: 6, 28), som jeg i det 

følgende udvikler til den foregribende kobling og en del af meta-koden.  

 

Philippopoulos-Mihalopoulos taler om, at der er et transformativt potentiale i rettens autopoiesis, 

der drejer sig om at irritere retten indefra samtidig med, at det demonstreres, at der er fravær af 

noget, retten kunne være. Med en strukturel kobling i form af en aktual hybrid inviteres 

irritationen ind som rettens potentielle normativitet. Denne irritation sker eksempelvis, hvor 

omgivelserne med organisationerne folder sig ind gennem samskabelse, der tillader, at 

funktionssystemerne irriteres af det orienteringspunkt, som de har til fælles uden dog at dele. 

If a system reaches that point of self-anihilation through self-assertion, then the system can be 

recognized as hybrid. An actual hybrid is a system that annihilates itself by becoming other while 

reasserting itself by delving deeper into itself. 

(ibid.: 28) 

Han siger, at kun hvis et funktionssystem både ødelægger sig selv, og hævder sig selv samtidig, 

så kan systemet anerkendes som hybridt. Dette indebærer altså, at retten som hybrid ret både må 
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ødelægge sig selv for at være den anden, samtidig med at det også må styrke sig selv ved at dykke 

dybere ind i sig selv.  

The process of annihilation and reinvention of the law, every time anew and every time once, 

unrepeatably yet reliably, applies to both norms and judgements.  

(Philippopoulos-Mihalopoulos 2010: 71) 

Retten kommer derved til at folde sig ud med kommunikation, der på den ene side ikke kan 

gentages, men som man på den anden side stadig kan have tillid er ret. Retten bliver hele tiden 

bliver til noget nyt og er samtidig det samme retslige system.  

  

Kærlighedssemantik 

For at forstå kernen i Philippopoulos-Mihalopoulos’ akuelle hybrid som strukturel kobling er det 

nødvendigt at se nærmere på, hvordan han trækker på Niklas Luhmanns forståelse af 

kærlighedssemantik som en særlig kommunikationsform og den aktuelle måde, koden 

fremkommer på som facilitator af usandsynlige eller vanskelige koblinger. Som den aktuelle 

hybrid handler det ikke om den psykiske funktion af kærlighedskommunikationen, men den 

aktuelle forekomst af, hvordan kærlighedskommunikationen som semantik findes relevant i 

forståelsen af koblingen mellem funktionssystemer og organisationer (Philippopoulos-

Mihalopoulos, 2003: 2, 2012: 15). Han siger, at den er en kode for kommunikation, efter hvis 

regler man kan udtrykke, simulere eller fornægte følelser, pålægge dem andre eller tage 

konsekvenserne af, hvad en sådan kommunikation måtte føre med sig. 

Such codification is not, as it would initially seem, a way of distancing the amorous subject from 

her feelings; on the contrary, it is a way of increasing the probabilities of love’s occurring in 

situations where, had it not been for the code, love would have appeared improbable: as Luhmann 

rather up-generously puts it; love is thus shown to be not a mere anomaly, but indeed a quite 

normal improbability.  

(Philippopoulos-Mihalopoulos 2003: 4) 

Philippopoulos-Mihalopoulos understreger, at en sådan kode ikke har til formål at adskille den 

involverede fra sine følelser, men tværtimod er den en måde at indkredse, hvordan kærlighed, der 

kan synes umulig, alligevel kan blive mulig.  

 

Kærlighedssemantik er kendetegnet ved at lukke sig om funktionen at tematisere det ”højst 

personlige”, hvor saglige temaer ikke holdes isoleret fra en gensidig anerkendelse og 

sammenknytning af hinandens identitet og konstitueres af kærlighedens kode elsker mig/elsker 
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mig-ikke. I kærlighedskommunikation tager man enten den anden med hele dennes livshorisont 

og omverdensbillede på sig eller afviser det hele (Andersen 2012b: 94-117; Andersen & Born 

2001: 140-149; Luhmann 1986: 20-23).  

 

Den lader sig kun gøre, fordi partnerens liv medtænkes, uanset om dette er af direkte betydning 

for den øjeblikkelige kommunikations videreførelse eller ej. Det er en kommunikation, der er 

foregribende, og som indsætter den anden som så signifikant, at den talendes egen omverden 

bliver skabt i billedet af den andens. Kommunikationen kommer til at udtrykke ikke blot 

forestillinger om den andens reaktion, men selve det initiativ, som den anden kunne have taget.  

 

Hvor de andre funktionssystemer refererer til omverdenen som noget uden for systemet, så vender 

kærlighedskodningens ”elsker mig/elsker mig ikke” relationen om og internaliserer omverdenen 

i selve kommunikationen. Det drejer sig om den anden som den ”signifikante anden” i den 

elskedes forestilling af omverdenen. Den anden kan ikke svare uden at sætte det forudsatte 

verdensbillede på spil. Den talendes egen opfattelse af omverdenen er gjort immanent i 

kommunikationen, og svaret på ”jeg elsker dig” bliver til en stillingtagen til både udsagnet og 

verdensbilledet hos det system, der siger det. Kærlighed kan intensivere kommunikationen ved at 

give afkald på kommunikation. Den forlader sig på foregribelse. Når et udsagn ikke længere er 

om noget, men udtryk for noget, kan der refereres til mange funktionssystemer og forskellige 

temporaliteter i forhold til at gøre handlingen relevant som symbolsk udtryk for kærligheden. 

Dette betyder, at kærlighedssemantikkens temporalitet bliver polyfon.  
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Følgende figur E samler kærlighedssemantikkens karakteristika og temporalitet i en oversigt, der 

er inspireret og udvidet i forhold til oversigten hos Andersen & Pors (2014: 207). 

 

Kærlighedens kode Elsket/ikke-elsket 

 

Kærlighed og omverden Der forventes en løbende medtænkning af partneren i 

alle livssituationer. Kærlighed er internalisering af den 

andens relation til omverden.  

Kærlighed og foregribelse Kærlighed kan intensivere kommunikation ved at give 

afkald på kommunikation. Den forlader sig på 

foregribelse. 

 

Kærlighedens symbolik Handlinger vælges ikke for den konkrete effekts skyld, 

men på grund af handlingernes symbolske betydning. 

 

Kærlighedens temporalitet Når handlinger vælges pga. deres symbolske 

betydning, bliver temporaliteten polyfon. 

 

Figur E: Kærlighedssemantikken og dens temporalitet 

 

Foregribelse som gensidig suspensionsproces 

Hybridity points to a departure from the self, which is, however, deeply rooted in the impossibility 

of ever having a full understanding of oneself. This is of course because the self is not just the self 

but includes the non-self, the becoming-other. But in order to do this, two steps have to be 

followed: first: the suspension of ipseity (for the sake of identity); second, the suspension of this 

very suspension, identity itself, in order to become other, become what the system is not. These 

two suspending steps occur simultaneously in the paradox of suspension of suspension.  

(Philippopoulos-Mihalopoulos 2012: 26).  

Hos Philippopoulos-Mihalopoulos drejer hybriditet og den strukturelle kobling sig om, at to 

systemer står i forbindelse med hinanden som kærlighedssemantik og derfor spejler hinanden i 

form af en suspensionsproces. Det ene system rækker bort fra sig selv, og forstår dybest set aldrig 

fuldt ud sig selv. Dette skyldes, at systemet ikke kun er system, men også inkluderer det, som det 

ikke er, nemlig det som det er på vej til at blive. Men for at blive til dette, er der nødt til at blive 

taget to skridt. Først må systemet suspendere det, som det er. Derefter må det også suspendere 
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denne suspension for at kunne bliver noget andet, altså det som systemet endnu ikke er. Disse to 

suspenderende bevægelser finder paradoksalt samtidig sted i systemet. 

This process of mirrored spiralling between system and environment is what structural coupling 

is about: the system presupposes certain features of its environment on an ongoing basis and 

relies on them structurally. 

(Philippopoulos-Mihalopoulos 2010: 130)  

Philippopoulos-Mihalopoulos siger også, at denne proces spejler system og omverden som en 

spiral, hvor systemet forventer noget bestemt fra dets omverden i en fortløbende proces og har 

tillid hertil. Som drevet af et gensidigt begær eller en slags forelskelse i hinanden dekonstruerer 

de to systemer sig selv i en rækken ud efter den anden (suspension) for så at række tilbage i sig 

selv igen (suspension af suspensionen) med fundamentale konsekvenser for systemernes 

respektive identiteter. Philippopoulos-Mihalopoulos taler om processer, der roder op i systemerne 

og disses grundlæggende identiteter. Processerne fører systemerne hen, hvor systemerne ikke har 

været før. Han taler om systemers identitetsudvikling som et spejl, der ikke viser begrænsningen 

ved systemet, men mulighederne for, hvad dette kunne være ved at spejle sig i den anden. Det er 

her, mødet finder sted, og udvikler systemerne til at være nogle andre. 

 

Som kærlighedssemantik bygger den strukturelle kobling altså parallelle forventninger op i to 

systemer, hvor den ene foregriber den anden og vice versa, der medfører en optagethed af den 

anden i sig selv. Dette vil selvfølgelig i sidste instans altid være udtryk for, hvordan det ene system 

vælger at gøre sig omverdens-følsom over for det andet. Som koblingsmekanisme drejer det sig 

om, at det ene system søger at påvirke det andet, hvor det er det påvirkede system, der afgør 

kausaliteten ved at gøre sig omverdens-følsom på en særlig måde med konsekvens for sin basale 

identitet. Koblingsmekanismen er en måde for systemet til at gå dybere ind i sig selv i et desperat 

forsøg på at dele sig selv op og skabe en slags dialektik i sig selv, hvor systemet suspenderer sig 

selv og postulerer den anden som telos for så at suspendere den suspension og gå tilbage i sig selv.  

 

The actual hybrid is the perfect moment of love (Philippopoulos-Mihalopoulos Luhmannkredsen 

maj 2013 København), og Could this be the beginning of a rather typical love affair? 

(Philippopoulos-Mihalopoulos 2003: 18).  
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Derfor kan Philippopoulos-Mihalopoulos også sige, at denne hybriditetsforståelse er 

kærlighedens perfekte øjeblik, samtidig med at han proklamerer som noget positivt, at systemet 

er dødt, længe leve systemet (2012: 28).  

So the hybrid remains the system, but in its actualization, a hybrid is a better system, this means 

a system that annihilates itself. No longer a machine of deparadoxification but a war machine of 

self-annihilation.  

(ibid.: 28) 

For systemet er under forandring til noget andet og til et bedre system. Systemer ændrer sig bare 

ikke af sig selv, og det drejer sig om at indfange det, der driver ændringen frem. Hvor den enkle 

og flygtige kobling vil skubbe og udskyde paradokser og udnytte usikkerhed og ubestemthed, 

siger Philippopoulos-Mihalopoulos, at hans strukturelle kobling er en krigsmaskine, der både vil 

ødelægge systemet, men også en stabiliseringsmaskine af ny identitet hos de involverede 

systemer.  

 

Den aktuelle hybrid udvikler jeg som nævnt ovenfor til en strukturel koblingsmekanisme for 

organisationer med den foregribende kobling og som yderligere udvikling af meta-koden, hvor 

der er noget andet på spil, når samarbejdet også bliver medie for den foregribende kobling, end 

når det alene er medie for den enkle og flygtige kobling. Med den enkle og flygtige kobling er der 

tale om, at kommunikationen i den ene eller anden retning er parasitter på hinanden i forhold til 

de involverede 2. og 3. ordens -systemlag. Med den foregribende kobling bliver der tale om 

organisationer, der kobler funktionssystemer på en særlig måde, og som tager hinanden på sig, 

internaliserer hinanden som omverden og bliver foregribende i forhold til hinandens 

kommunikation. Dette kommer til at gøre noget ved både de involverede organisationer og de 

respektive funktionssystemers identiteter. Jeg argumenterer for, at når et samarbejde bliver medie 

for en foregribende kobling, kodificeres kommunikationen med en meta-kode som 

kærlighedssemantik. Jeg har i forrige kapitel argumenteret for, at kærlighedskommunikation ikke 

kun kan gøre sig relevant som semantik hos psykiske systemer, men også hos andre sociale 

systemer. Ligesom alle andre funktionssystemer er kærlighedens funktionssystem under fortsat 

udvikling, og det at Luhmann kun undersøgte kærlighedssemantik hos psykiske systemer på et 

empirisk grundlag bestående af kærlighedsnoveller fra det attende og syttende århundrede 

udelukker ikke, at en sådan semantik ikke vil kunne genfindes andre steder. Det er et empirisk 

spørgsmål, hvilket denne afhandling blandt kigger efter i det empiriske materiale i det studerede 

partnerskabsprojekt, og hvordan en sådan kærlighedssemantik i givet fald kommer til syne. Med 
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den foregribende koblingsmekanisme indebærer dette, at kærlighedens kommunikative 

spilleregler gør sig gældende i afgørelsen af samarbejdet mellem organisationer, hvor der skabes 

organiserede spil i kærlighedens kode.  

 

Lad mig endnu en gang bruge eksemplet med de tre købmandsforretninger som illustration på 

koblingslogikken, der finder sted med den foregribende kobling, og som er anerledes indrettet end 

den enkle og flygtige kobling, og hvor jeg illusterer, hvoran forskellen udfolder sig ved at gøre en 

anden type beslutning mulig mellem de tre købmandsforretninger og deres indkøbsfællesskab. 

 

 

Figur F. Den foregribende kobling 

 

I eksemplet med de tre købmandsforretninger begynder de at diskutere, om deres indkøb i 

indkøbsfællesskabet skal være økologiske eller ej. Købmandsforretningen Hansen er for økologi, 

og de to andre er mere forbeholdne. Med aktivering af den foregribende kobling kommer 
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købmandsforretning Jensen og købmandsforretning Olsen til med deres kommunikation at 

forholde sig til, at købmandsforretning Hansen ønsker økologi, når de køber fælles ind. De tager 

købmandsforretning Hansens relation til omverdenen på sig og spørger ind til, hvorfor det er så 

vigtigt for denne med økologi? De ser nu økologi med købmandsforretning Hansens øjne og 

forstår, at den virkelig bekymrer sig for jordens fremtid, og det ønsker de at vise, at de tager 

alvorligt. De gør sig selv til et læringsprojekt med henblik på at forme sig selv i billedet af, 

hvordan og hvorfor købmandsforretning Hansen finder økologiske varer relevante, hvor denne 

gør sig til læreren. Købmandsforretning Hansen spørger omvendt også ind til 

købmandsforretningerne Jensens og Olsens holdning til økologiske indkøb og forstår, at de 

bekymrer sig for, om varerne kan sælges eller bliver for dyre. Købmandsforretning Jensen har 

kontakt til en æbleplantage på Sydfyn, der dyrker økologiske æbler, som forretningerne kan købe 

til en fornuftig pris. De tre købmandsforretninger beslutter sig til at starte med at købe økologiske 

æbler fra plantagen og lave et forsøg med at sælge dem fra butikkerne. Salget af de økologiske 

æbler bliver et symbol på samarbejdet. Med den foregribende kobling som meta-kode kommer 

den også til at sætte betingelser for, hvilke funktionssystemer der kan indsætte sig, og hvordan de 

gør det i forbindelse med samarbejdet. 

 

Med den foregribende koblinger kan den ene købmandsforretning ikke koncentrere sig om sin 

forretning og overlade helheden omkring f.eks. økologi til de andre, for det generelle motiv i 

samarbejdet er netop helheden. Det er de involverede købmandsforretningers opgave og ansvar at 

finde ud af, hvad helhedens interesser er. Om helheden i næste uge er det ene eller andet projekt, 

økologiske æbler eller noget tredje. Alle parter søger at se verden med samarbejdets og den anden 

organisations øjne. Det drejer sig om at foregribe de fremtidige horisonter for samarbejdet, uanset 

hvilket funktionssystem der indsætter sig. Samarbejdet kan aktivere, at det økonomiske og retslige 

funktionssystem indsætter sig, fordi parterne gør sig følsomme overfor, at det vil være bedst for 

den anden at lade dette være reguleret som en kontrakt og økonomisk forpligtelse til at købe mælk 

og mel ind på samme vilkår, som man har gjort de sidste tre år. Det kan imidlertid også aktivere 

det pædagogiske system og det retslige funktionssystem på en anden måde, hvor to af 

købmandsforretningerne skal til at lære om økologi af den tredje, der bliver læreren samtidig med 

at de undersøger, hvordan et kontraktsamarbejde omkring økologi kunne se ud i fremtiden. 

Samarbejdet bliver til symbolsk kommunikation, der kan intensiveres, idet den forlader sig på 

foregribelse. Samarbejdet kommer til at dreje sig om at spørge til, hvordan dette eller hint ser ud 
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fra samarbejdets eller den anden organisations perspektiv både som fortid og fremtid, og det gør 

den anden til et så fast installeret blik i sig selv, at det kan gøre noget ved de involveredes identitet 

og deres samarbejde. Det forvandler de tre købmandsforretninger og deres samarbejde med 

hinanden. 

 

Der er en iboende søgefunktion installeret i kommunikation elsket/ikke-elsket med en 

modsætning, hvor det er bedre at være elsket end ikke-elsket i samarbejdet, hvilket gør at blikket 

rettes både mod fortiden og fremtiden. Dette indebærer, at den foregribende kobling får parterne 

til at blive særligt følsomme over for hinandens behov. Det ene system ændrer sig, fordi det vælger 

at gøre sig omverdens-følsom på en særlig måde af det andet system og vice versa.  

 

Med den foregribende kobling bliver samarbejdet mellem de tre købmandsforretninger et system, 

hvor de involverede organisationer både er sig selv og en del af fællesskabet. Hvor de suspenderer 

sig selv for at række ud for så at suspendere denne suspension og række tilbage i sig selv. Som 

følge heraf kommer de involverede organisationer til at ændre sig.  

 

Fordi købmandsforretning Hansen rækker ud mod de to andre købmandsforretninger og tager 

særlige økonomiske aspekter på sig, der er vigtige for dem, rettes dens fokus ikke kun mod 

økologi, men også mod den samlede økonomi, og det økonomiske funktionssystem aktiveres. De 

to andre købmandsforretninger rækker ud mod købmandsforretning Hansen ved at tage på sig, at 

økologi er vigtig for denne. Det pædagogiske funktionssystem aktiveres, fordi parterne skal lære 

om økologi som forudsætning for at kaste sig ud i det. Alle tre købmandsforretninger kommer til 

at ændre sig ved at udvide samarbejdet til at omfatte en æbleplantage på Sydfyn, hvorfra de kan 

købe økologiske æbler og prøve at sælge dem i deres butikker, hvorved det retslige og økonomiske 

funktionssystem aktiveres med nye retslige og økonomiske forpligtelser, der er i forbindelse med 

indkøb af de økologiske æbler. Med samarbejdet som foregribende koblinger bliver der tale om 

en meta-kommunikation som en kærlighedssemantik, der skal være mindst to til at gøre sig 

omverdens følsom overfor. Den ene kan godt prøve at kalde den anden ind i denne kommunikation 

kodet som kærlighedssemantik, men den anden skal vælge at gøre sig omverdens følsom for denne 

semantik ved at knytte an hertil også i en kærlighedssemantik.  
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I den følgende figur G udvikler jeg figur F til en meta-kode for foregribende koblinger. 

 

Kommunikation

ssystem 

Kode Samarbejde mellem 

organisationer 

 

Samarbejdet med den foregribende kobling  

Retssystemet Ret/uret Retskrav om handling Retskrav som symbol på kærlighed, der skal 

foregribe den andens behov  

Det økonomiske 

system 

Betale/ikke betale Udveksling Økonomi som gave og symbol på kærlighed, 

der skal foregribe den andens behov  

Det politiske 

system 

Styrer/styret Implementeringsinstru

ment 

 

Politik der baner vejen for den andens 

drømme  

  

Det 

pædagogiske 

system 

Bedre/dårlige 

læringsmæssigt 

Dannelse og læring Den ene organisation gør sig selv til et 

læringsobjekt for at kunne forme sig i 

billedet af, hvordan den anden organisation 

kan finde denne relevant som 

samarbejdspart  

Det frivillige 

system 

Hjælp/ikke-hjælp Omsorg og hjælp som 

en bestemt ydelse 

 

Omsorg for hinanden og hjælp til den anden  

 

Kærlighed Elsket/ikke-elsket En konkret 

kærlighedshandling 

Alle handlinger udvikles med den anden for 

øje parterne i partnerskabet selv 

 

Meta-koden Konstituere/ikke-

konstituere 

Konstitution Retten er tæt sammenslynget med andre 

systemer 

 

Figur G: Meta-koden som den foregribende kobling 
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Tematisering af hybrid ret og meta-koden 

Med min gennemgang af, hvordan forskellige systemteoretiske forskere forstår de 

koblingsmekanismer der er i spil i forbindelse med den hybride ret, er der behov for at tematisere 

disse yderligere for forståelsen af, hvordan rettens basale semantiske figur påvirkes, når sådanne 

koblingsmekanismer aktiveres, og retten får en mere og mere strategisk rolle i forbindelse med 

samfundsændringer. Disse koblingsmekanismer indebærer, at retslige normer i stigende grad 

skabes og implementeres i heterogene, foranderlige, komplekse og mere krævende rum, hvor den 

normative forudsigelighed, der normalt knytter sig til retten, udfordres af kognitiv påregnelighed 

og andre sociale systemer, der er rettet mod fremtiden og forandringer og ikke bare mod erfaring 

og tidligere sager, hvilket normalt er rettens fokus. 

 

Med enkle og flygtige koblinger bliver der tale om en meta-kode for en hybrid ret, der både vil 

være ret og ikke ret på en gang, og som kobler rettens funktionssystem men også har et tæt samspil 

med andre funktionssystemer som betingelse for samarbejde mellem organisationer.  

 

Med den foregribende kobling bliver der tale om en meta-kode for en hybrid ret, hvor retten og 

dens omverden spejler sig respektivt i hinanden, og hvor systemet forudsætter at dens omverden 

har bestemte egenskaber (også fremover), som det kan indrette sig strukturelt efter og som en 

hybrid ret kan have tillid til. En sådan strukturel koblingsmekanisme mellem funktionssystemer 

indebærer ikke noget overlap mellem systemerne, og de forbliver uafhængige men tæt 

sammenslynget, hvor parallel evolution bliver synlig gennem en række af de respektive systemers 

konstruktion af indre irritationer. Denne type strukturel kobling gør det muligt for retten som 

hybrid ret at få øje på en anden identitet ved at stille en horisont til rådighed for gensidig 

konstruktion af retten og et samspil med andre funktionssystemer, hvor systemerne tilbydes en 

anden-ordens identitet, som de kan attribuere til.  

 

Både med samarbejdet som medie for den enkle og flygtige kobling og den foregribende kobling 

giver de involverede organisationer afkald på et autoritativt center. Hvor kommunikationen som 

meta-kode med enkle og flygtige koblinger drejer sig om en paradoksal metastyring, der ikke vil 

beslutte, hvornår der styres i forhold til en beslutning eller ikke-beslutning om samarbejde, så sker 

der noget andet med den foregribende kobling. Her drejer afkaldet på det autoritative center sig 

om en beslutning, der ikke kan eller vil beslutte, hvornår denne er elsket nok af den signifikante 



161 

 

 

 

 

andens forskellige ansigter eller de funktionssystemer, der indsætter sig, og hvor langt den vil gå 

i forhold til at ændre sig selv for at kunne foregribe den anden. 

 

Kjaer og Teubner stiller konstitutionelle kvalitative krav til de koblingsmekanismer, der kan 

aktivere den modne konstitution og understreger, at der skal aktiveres refleksive processer i begge 

systemer, der også indebærer en retslig regulering ved siden af, hvor retten skal kunne indløse et 

samtidigt krav om normativ og kognitiv påregnelighed, der er uløseligt forbundet (Kjaer 2011: 

408; Teubner 2011: 26-27).  

 

En sådan beskrivelse af koblingsmekanismer synes at række ud efter lidt mere, end hvad de enkle 

og flygtige koblinger alene formår at gøre muligt i de involverede systemer, og man kan spørge, 

om det dybest set ikke er et samspil mellem enkle, flygtige og foregribende koblinger som 

Teubner og Kjaer ubevidst kunne række ud imod med deres krav til den modne konstitution, der 

både skal have institutionel dybde og varighed? 

 

Selvom de enkle og flygtige koblinger er anderledes indrettet end den foregribende kobling og 

betyder noget forskelligt for den kommunikation, der bliver mulig både for retten som hybrid ret 

og øvrige funktionssystemer, og det samarbejde der derfor bliver muligt mellem organisationer, 

vil jeg med den kommende analyse argumentere for, at de ikke er hinanden modsætninger 

(Teubner 2002: 321-322; Philippopoulos-Mihalopoulos 2012: 15-16; Andersen 2012c: 6-7), men 

hinandens forudsætninger for at kunne bringe en meta-kode i spil. Med Teubner og Kjaers 

ambition om en meta-kode, der rangerer højere end samfundets funktionssystemer, men som dog 

kobler til retten, er der tale om stærke sager for en systemteori, der normalt insisterer på et 

funktionelt opdelt moderne samfund, selvom de også erkender, at der har været tider, hvor det var 

anderledes med f.eks. et mere stratificeret og laginddelt samfund. Det, de foreslår, er at en ny 

samfundsudvikling er på vej, hvor det bliver muligt at samordne disse funktionssystemer med 

modne konstitutioner baseret på en meta-kode. Dette kan ikke afvises, for samtlige 

funktionssystemer og samfundet som helhed er under konstant udvikling, og det kan da godt være, 

at samfundet er på vej ind i en ny og mere samlet global samfundsorden. Der kommer man bare 

ikke lige til uden nye meget stærke strukturelle koblingsmekanismer, der skal kunne fungere som 

den samlende enhed.  
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Jeg vil derfor til brug for analysen konditionere en kobling som et samspil mellem de strukturelle 

enkle, flygtige og foregribende koblinger, hvor de ikke er hinandens modsætninger men 

forudsætninger for en sådan meta-kode. En kobling med en konstituerende meta-kode, der som 

betingelse for samarbejde kan håndtere, at den samtidig skal involvere normative og kognitive 

forventninger, der er forbundne, og at den skal fungere som en overordnet koordinerende 

mekanisme for funktionssystemer på særlige vilkår. Med andre ord drejer denne 

koblingsmekanisme sig om, at forudsætningen for, at der træffes samlende beslutninger på et 

modent konstitutionelt grundlag i forbindelse med et samarbejde, er, at de kan respekteres af alle 

involverede parter, hvor beslutningsprocessen først bliver grundigt informeret med aktivering af 

enkle og flygtige koblinger, men også at de involverede sociale systemer sætter sig i hinandens 

sted med foregribende koblinger som betingelse for fælles beslutninger, der både kan tilskrives 

den enkelte og det fælles netværk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

 

 

 

Jeg har samlet koblingsmekanismerne fra figur E og G i en samlet meta-kobling, der konditionerer 

mit analytiske greb til brug for den kommende analyse i kapitlerne 7 - 12, og som vises i figur H 

nedenfor. 

Kommunika- 

tionssystem 

Kode Kontraktsam-

arbejde 

mellem første 

ordens 

organisationer 

Samarbejde som et samspil mellem enkle, 

flygtige og foregribende koblinger 

Retssystemet Ret/uret Retskrav om 

handling 

Minimere forskellen mellem et retskrav og et 

løfte om kontraktudvikling, der skal foregribe 

den andens behov 

 

Det økonomiske 

system 

Betale/ikke betale Udveksling Minimere forskellen mellem en på forhånd 

fastsat økonomisk ydelse og en langsigtet 

økonomisk alliance, der skal foregribe den 

andens behov 

 

Det politiske 

system 

Styrer/styret Implemente-

ringsinstru-

ment af magt 

Minimere forskellen mellem implementering 

og mægtiggørelse, der skal bane vejen for den 

andens drømme 

Det 

pædagogiske 

system 

Bedre/dårlige 

læringsmæssigt 

Dannelse og 

læring 

Minimere forskellen mellem en bestemt måde 

at begribe dannelse og læring og udvikling af 

et program herfor, hvor den ene gør sig til et 

læringsobjekt for den anden og lader sig forme 

heraf 

 

Det frivillige 

system 

Hjælp/ikke-hjælp Omsorg og 

hjælp som en 

bestemt ydelse 

Minimere forskellen mellem omsorg og 

udvikling heraf med omsorg for hinanden  

 

kærlighed Elsket/ikke-elsket En konkret 

kærlighedshan

dling 

Minimere forskellen mellem en konkret 

kærlighedshandling og det, man ønsker at 

udvikle sammen med den anden for øje 

Meta-koden Konstituere/ikke-

konstituere 

Konstitution Minimere forskellen mellem retten og andre 

funktionssystemer, hvor retten er tæt 

sammenslynget med andre systemer 

 

Figur H: Meta-koden som et samspil mellem enkle flygtige og foregribende koblinger 
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Kapitel 6. Empiri og metode 

I dette kapitel redegør jeg for afhandlingens metode, udfolder hvordan det empiriske materiale er 

blevet til og diskuterer, hvilken type viden, der herigennem er blevet produceret. Jeg redegør for 

afhandlingens forståelse for kvalitet og forholdet mellem analysebærende begreber og empiri 

forankret i en epistemologisk poststrukturalistisk tilgang. Derudover diskuterer jeg 

implikationerne af de forskerroller, jeg indtog i projektet. 

 

Min empiriske undersøgelse henter sin metodologiske inspiration fra aktionsforskningen, 

nærmere bestemt den kritisk-utopisk aktionsforskning (Aagaard Nielsen & Steen Nielsen 2005: 

173-175; Thingstrup 2018: 4-5). 1 Mit kritisk-utopiske udgangspunkt indebærer, at det studerede 

partnerskabsprojekt blev organiseret som et aktionsforskningsprojekt, hvor udvikling og 

forskning var to tæt forbundne processer, og en bærende aktivitet var etablering af et 

fremtidsværksted blandt parterne på policy- niveau understøttet af en række interventioner på det 

operationelle niveau blandt de 100 selvejende daginstitutioner og tre kommuner.                                                        

 

Kritisk-utopisk aktionsforskning er en samfundsorienteret aktionsforsknings-tradition, der 

kombinerer en særlig tilgang til at arbejde med kritik og utopi, og som er epistemologisk forankret 

i klassisk kritisk teori. Ved at arbejde med utopiske horisonter for hverdagslivet i kombination 

med en kritik af de begrænsninger, som hverdagslivet også indebærer, skal der udvikles en kritisk 

distance som forudsætning for formulering af utopiske alternativer. Der er altså tale om en 

empirisk baseret samfundskritik, der undersøger den lokale situation i forhold til de 

samfundsmæssige strukturer, som den udfolder sig inden for (Thingstrup 2012: 57-58; Aagaard 

Nielsen & Steen Nielsen 2005: 167). 

 

Min aktionsforskningsposition er imidlertid min egen og ikke en klassisk kritisk-utopisk 

aktionsforskningsposition. Mit teoretiske udgangspunkt er Niklas Luhmanns systemteori, og jeg 

er altså forankret et andet sted end de traditionelle kritisk-utopiske aktionsforskere. Det indebærer, 

at jeg henter mine videnskabsteoretiske argumenter og begreber fra systemteorien, hvor jeg i de 

                                                 
1 Kritisk-utopisk aktionsforskning forstået på sine egne præmisser kan ikke reduceres til en metodologi. Den udgør såvel en teoretisk, 

videnskabsteoretisk som en metodologisk position (Thingstrup 2012: 56). I denne afhandling er det dog først og fremmest som metodologi og 

kun begrænset videnskabsteoretisk (i det omfang det kan adskilles), at jeg har fundet inspiration i kritisk-utopisk aktionsforskning. 
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foregående kapitler 4 og 5 præsenterede mine systemteoretiske positioner samt skitserede en 

ontologi og epistemologi af betydning for, hvordan de kommende analyser vil konstruere det 

empiriske materiale som genstand. Hvor systemteorien har sin fokus rettet mod, at mening skabes 

retrospektivt og vægtlægger dekonstruktion af den kommunikation, der udspiller sig, er 

aktionsforskningen rettet mod at iscenesætte, at kommunikation kan udfolde sig på særlige 

betingelser, og at det, der studeres i det små, kan sætte horisonten i en større sammenhæng. 

Inspirationen fra kritisk-utopisk aktionsforskning har haft stor betydning for den empiri, der blev 

mulig at undersøge med systemteorien, og de to positioner har udgjort et frugtbart samspil i 

forhold til at lave mine empiriske undersøgelser og analyser, som jeg vil vise i løbet af dette kapitel 

og også vende tilbage til i forbindelse med diskussionen af analysens resultater i kapitel 13.  

  

Afhandlingens kvalitet og udsigelseskraft 

De forskerroller, jeg har indtaget i konstruktionen af partnerskabsprojektet og undersøgelsen 

heraf, har betydning for, hvordan man kan forstå afhandlingens kvalitet og udsigelseskraft. Der 

spørges til, i hvor høj grad forskningsresultaterne, der er produceret inden for en forandringslogik, 

der afspejler dagligdagen hos de studerede selvejende daginstitutioner og kommuner i 

partnerskabsprojektet, kan bruges til at skabe generel viden om samarbejdet mellem selvejende 

daginstitutioner og kommuner over driftsoverenskomsten. I forlængelse heraf spørges der til, 

hvordan der i det hele taget kan etableres samarbejdsmodeller mellem selvejende non-profit 

velfærdsinstitutioner og det offentlige, hvor samarbejdet er reguleret af en driftsoverenskomst, 

fordi der vil være parallelle problematikker mellem andre velfærdsområder og 

daginstitutionsområdet. Der spørges også til, hvordan mine erkendelsesinteresser, mine teoretiske 

orienteringer og min konkrete organisering af partnerskabsprojektet har formet undersøgelsens 

resultater. I det følgende vil jeg diskutere disse spørgsmål.   

  

Partnerskabsprojektet gjorde, at samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og kommuner 

over driftsoverenskomsten blev sat i centrum, og at det blev udforsket på en særlig måde. Den 

position, som jeg indtog som generalsekretær, projektejer og forsker, indebar, at jeg selv var med 

til at konstruere forudsætningerne for, at partnerskabsprojektet kom op at stå. Den solidariske 

forskerposition med praksis, som jeg udfoldede ved at være en drivkraft i at facilitere 

fremtidsværkstedets aktiviteter og designe interventioner på lokalt niveau i kommuner og 
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selvejende daginstitutioner og som led i forskningen at undersøge betydningen heraf, var en måde 

at få adgang til dagligdagen i samarbejdet mellem de selvejende daginstitutioner og de deltagende 

kommuner. Gennem arbejdet med metoder og forskerroller, der tog dette alvorligt, har jeg kunne 

vise forandringen af samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og kommuner som en del af 

en mulig virkelighed, der kunne se anderledes ud med en hybrid ret til at regulere samarbejdet, 

end når samarbejdet alene var reguleret over driftsoverenskomsten.  

 

Man kan imidlertid også spørge, om det er mig, der har skabt undersøgelsens resultater, fordi 

partnerskabsprojektets og undersøgelsens teoretiske orientering og metodiske organisering har 

bidraget til, at dagligdagen i samarbejdet mellem de deltagende daginstitutioner og kommuner er 

blevet åbnet på nogle særlige måder. Svaret er ikke entydigt. På den ene side bidrog jeg 

uomtvisteligt selv til at skabe eksempelvis særlige refleksionsrum med fremtidsværkstedet, hvor 

parterne kunne udforske deres dagligdag i samarbejdet og skabe udviklingshorisonter for deres 

samspilsprocesser. På den anden side vil jeg også argumentere for, at med partnerskabsprojektets 

vægtlægning af deltagelse fra mange parter og netværk, der kunne sætte horisont for hinanden på 

forskellig vis, blev det snarere en måde at åbne for en fælles udforskning af dagligdagen for 

samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og kommuner, end det blev til en personlig arena 

for mig som leder. Gennem partnerskabsprojektet og undersøgelsen heraf er der trådt utopiske 

aspekter af dagligdagen frem for alle deltagere om, hvad et sådan samarbejde kunne indebære, 

som ellers kun eksisterede som en politisk drøm i diskussioner mellem parterne i feltet.  

 

Der opereres traditionelt med begreberne pålidelighed, validitet og generaliserbarhed inden for 

den kvantitative forskning, når kvalitet i forskning skal vurderes. Den kvalitative forskning 

kritiseres for ikke at være pålidelig, fordi forskeren ofte er en aktiv medproducent af sit empiriske 

materiale; for ikke at være valid, fordi det empiriske materiale er baseret på mere eller mindre 

subjektive fortolkninger; og for ikke at kunne generaliseres, fordi antallet af informanter er 

utilstrækkeligt (Kvale & Brinkmann, 2009: 226).  

 

Over for dette står et mere konstruktivistisk paradigme, som afhandlingen tager afsæt i, der 

understreger en kvalitetsforståelse, hvor formålet ikke er at finde frem til nogen entydig sandhed, 

men at se på, hvad valg af perspektiv og kategorisering betyder for den viden, der produceres. 

Den kvalitative sociolog Per Darmer argumenterer for, at kvalitet for en konstruktivistisk 



168 

 

 

 

 

undersøgelse er defineret ud fra 1) troværdighed omkring de præsenterede fortolkninger på 

baggrund af, dels 2) konsistens imellem problemformulering, valg af datagenereringsmetoder og 

det overordnede videnskabsteoretiske paradigme, samt 3) åbenhed, gennemsigtighed og 

refleksion omkring valg i forbindelse med generering og efterfølgende bearbejdning af data 

(Darmer et.al. 2010: 61).  

 

Afhandlingens forståelse af kvalitet lægger sig i forlængelse af Darmer, men jeg lægger yderligere 

til, at fordi det var et aktionsforskningsprojekt, er der også en ambition om, at det skal sætte en 

forandringsdagsorden. Dette betyder, at der skal indløses et krav til pålidelighed, validitet og 

generaliserbarhed, der går videre end, at afhandlingen skal producere forskningsviden (Herr & 

Anderson 2005: 49).  

 

Pålidelighed drejer sig herefter i afhandlingen ikke om, hvorvidt forskeren var en aktiv medskaber 

af sine data eller ej. Det vil forskeren altid være ud fra en poststrukturalistisk tilgang, og det var 

jeg i særdeleshed som medskaber og projektejer af det undersøgte partnerskabsprojekt. Det 

handler heller ikke om, at jeg havde kontrol med konstruktionen af det empiriske materiale, men 

derimod om at jeg redegør for, hvordan dette blev til, og min position som forsker. 

Analyseobjektet har noget at skulle sige, men det er forskeren, der konstruerer dette som genstand, 

hvilket får betydning for, hvordan det kommer til syne og for, hvad det bliver muligt at få øje på. 

Der er tale om et valg med konsekvenser, og dette valg kunne være truffet anderledes med andre 

konsekvenser for, hvilken genstand der emergerede for iagttageren. Dette indebærer, at subjekt 

og objekt flyder sammen, fordi de gensidigt konstruerer hinanden. Derfor kritiserer 

poststrukturalismen, at det giver mening at tale om verifikation eller falsifikation (Andersen 

1999:14-15; Alvesson & Kärreman 2011: 12-16, 2007a: 1266; Alvesson & Sköldberg 2009: 20-

50).  

 

Validitet handler i den kvantitative forskning om, hvorvidt jeg, når jeg laver min undersøgelse, 

rent faktisk undersøger det, jeg tror, jeg undersøger (Darmer et.al. 2010: 54-55; Kvale 1997: 233). 

Hvis jeg eksempelvis tror, at jeg undersøger etablering af et indkøbsfællesskab mellem tre 

købmandsforretninger. Er det så rent faktisk også det, jeg undersøger? I så fald er undersøgelsen 

valid.  
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I afhandlingen handler validitet om, at jeg fremlægger præmisserne for det, jeg undersøger. Altså 

hvordan jeg som forsker har tilgået mit empiriske materiale og har konstrueret mine iagttagelser 

af andres iagttagelser af genstandsfeltet, eller formuleret analysestrategisk, hvordan jeg har 

konstrueret en genstand for mine analytiske iagttagelser, hvor igennem jeg har fået adgang til en 

given praksis. I et aktionforskningsperspektiv lægger Herr & Anderson vægt på de samme 

dimensioner som Darmer, men tilføjer også yderligere kriterier for validitet. Der skal også være 

et handlingsorienteret bidrag til praksis, ske en uddannelse af både forsker og deltager og 

forskningens resultater skal være relevante for den kontekst, hvor de er udført (Herr & Anderson 

2005: 54). Det er dette kapitel en optakt til og vil blive yderligere diskuteret i kapitel 13.  

  

Generaliserbarhed handler om, at resultatet af min afhandling kan gøres relevante i andre 

sammenhænge end i den studerede kontekst, hvorfor jeg i kapitel 13 også diskuterer afhandlingens 

analyser i kapitel 7-13 op mod et New Public Governance-paradigme og en dansk 

frivillighedsforskning, der blev præsenteret i kapitel 3. Jeg diskuterer også afhandlingens analyser 

som et bidrag til den systemteoretiske forståelse for rettens udvikling som hybrid ret, der blev 

præsenteret i kapitel 4 og 5 og relevansen af mine analyser for en retslig systemkontekst. 

Derudover diskuterer jeg det metodiske bidrag i form af en særlig måde at gå til en kritisk-utopisk 

aktionsforskning som et særligt samspil med systemteorien. Endelig drøfter jeg rækkevidden af 

forskningens resultater med udvikling af det, jeg kalder en sommerfugle-model og et konkret 

forslag til at arbejde med denne i forhold til en dansk og nordisk velfærdsmodel. Det 

perspektiveres i forhold til et samarbejde mellem den offentlige og frivillige sektor forstået 

bredere end blot selvejende daginstitutioner men også som selvejende non-profit 

velfærdsinstitutioner og frivillige organisationer, der minder om disse.  

 

Ingen privilegeret adgang til virkeligheden 

Udover at jeg metodisk er inspireret af kritisk-utopisk aktionsforskning, er min metode også 

abduktiv og inspireret af Alvesson & Kärremans mysteriemetode (2011: 3, 4, 97; 2007a: 2007-

2008) og Niklas Luhmanns funktionelle metode (Luhmann, 1997: 37; Knudsen 2014: 31-36). 

Dette indebærer, at der må opgives en forestilling om, at virkeligheden kommer til os, for 

genstanden er hverken ”objektiv” eller ”virkelig”, men et produkt af forskningens iagttagelse. 
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Forskerens forforståelser og aktive involvering anerkendes i konstruktionsprocessen af det 

empiriske materiale, og kontingens betones.  

 

Deduktion af teoretiske ideer sker på baggrund af foreliggende viden, formulering af hypoteser 

samt testning af disse, hvor empirisk efterprøvning anvendes til at verificere eller gendrive teorier. 

Formålet er at afkræfte eller bekræfte hypoteser og revidere teori. Induktive tilgange som f.eks. 

Grounded Theory argumenterer for, at teori dannes på grundlag af data. Induktive studier tager 

udgangspunkt i empiri og observationer af et fænomen. Man leder efter sammenhænge og mønstre 

i data og udleder deraf en hypotese eller en teori om, hvordan det forholder sig med dette 

fænomen. Begge tilgange nedtoner forskerens subjektivitet og skelner skarpt mellem teori og data 

og følger en række på forhånd fastlagte trin i undersøgelsen (Darmer et.al. 2010: 47, 164-165).  

 

Abduktion adskiller sig fra deduktion og induktion ved 1) ikke i udgangspunktet at være rettet 

mod at udvikle eller teste generelle teorier og love, men derimod at fokusere på den konkrete 

kontekst som udløste forskerens undren og 2) ikke at følge en række trin i en forudgående fastlagt 

rækkefølge (Damer et al. 2010: 47). Abduktive studier starter med forskerens iagttagelse af eller 

overraskelse over en observation, dvs. en situation hvor forskerens forventninger ikke stemmer 

overens med det, han observerer. Forskeren forsøger derefter at forstå observationen og gøre 

overraskelsen mindre overraskende ved hjælp af teori. Dette medfører nye indsigter, som 

forskeren forsøger at gøre forståelige både teoretisk og praktisk. Alvesson & Kärreman taler om 

mysteriemetoden, hvor de understreger, at genstanden, der undersøges, altid i sig selv er en 

metafor eller en konstruktion fra såvel forskningens som praksis’ side, der ikke er at sammenligne 

med sten, men mere med formbart materiale og ler. Ikke desto mindre understreger Alvesson & 

Kärreman, at sådanne konstruktioner skal tages alvorligt ikke kun i forhold til, hvordan praksis 

konstruerer et projekt, men også hvordan forskningen konstruerer deres (2011: 22).  

 

Denne abduktive metode i kombination med kritisk-utopisk aktionsforskning gør det muligt at 

tænke forskning og forandring som to tæt forbundne processer. Der arbejdes med at understøtte 

vidensskabelse og forandring nedefra og indefra. Nedefra indebærer, at aktører, som er tæt på den 

praksis, der skal udvikles, deltager i forandringsprocesserne og bidrager til formuleringen af såvel 

problemstillinger som mulige løsninger. Indefra betyder, at forandringerne bygger på erfaringer 

og viden fra det hverdagsliv og de sammenhænge, som de involverede lever og arbejder i, og som 
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forandringerne skal udfolde sig i (Thingstrup 2018: 4). Det gør det muligt for forskeren at lade 

sig overraske, støtte og forfølge de forandringsprocesser, der kan give nye indsigter i det felt og 

de problemstillinger, som studeres. Det indebærer imidlertid også, at der for forskeren kun er ringe 

kontrol over den genstand, som skal studeres.  

 

En arena af årsager og løsninger 

Ved i tillæg hertil at arbejde med Niklas Luhmanns funktionelle metode understreges det, at man 

ikke kan se problemer som årsag og løsning på en deterministisk kausal måde. Luhmann etablerer 

ikke et kausalt forhold mellem problem og løsning, for problemer er ikke bare årsager, og 

løsninger er ikke bare virkninger. Den funktionelle metode er en måde at iagttage på, og deri 

ligger metoden. Den drejer sig ikke om at pege på latente, skjulte problemer og løsninger, men 

kontingens der gør sammenligning mulig. Hvad et problem eller en løsning er, afhænger af den 

teori, som arbejder sammen med den funktionelle metode, for problemer kan løses på flere 

forskellige funktionelt ækvivalente måder. Formålet er ”at forstå det eksisterende som kontingent 

og det forskelligartede som sammenligneligt”. Der tages udgangspunkt i ”funktionen” som 

enheden af forskellen problem/løsning, hvor det drejer sig om at se et problem som en arena, der 

gør det muligt at sammenligne flere løsninger og for den sags skyld også flere problemer til den 

samme løsning. Et problem eksisterer ikke bare i sig selv, men det må konstrueres, og det er 

teoriens opgave (Luhmann 2000: 91; Knudsen 2014: 22).  

 

Analytisk dynamik 

I min tilgang til en abduktiv metode anvender jeg altså implicit den funktionelle metode i 

kombination med mysterietilgangen, idet jeg betragter det studerede partnerskabsprojekt som en 

strategi for afparadoksering (løsning) i forhold til en række identificerede paradokser (problemer) 

i parternes kommunikation om samarbejde, hvor den selvejende daginstitution både skal gøre, 

som kommunen siger, men også være selvstændig, og hvor retten både vil være ret og ikke-ret på 

en gang. Det drejer sig om at identificere, hvordan systemer emergerer, destabiliserer og 

stabiliserer sig og forfølge dette, så der skabes analytisk dynamik. Et partnerskab dukker op som 

løsningen på et problem i forhold til samarbejdet over driftsoverenskomsten, men de 

underliggende spændinger eller paradokser forsvinder ikke bare. De bliver ved med at være til 



172 

 

 

 

 

stede på forskellig vis eller dukker op på nye måder. Formålet er at undersøge, hvordan 

partnerskabsprojektet både bliver svar på problemer i samarbejdet mellem selvejende 

daginstitutioner og kommuner og også genererer nye problematikker, som kalder på nye 

løsninger, der kan gøres til genstand for nye analyser, og hvordan disse hænger sammen. 

 

En analyse, der forfølger det uventede 

Med denne abduktive metode søger jeg at give analysen både retning og dynamik ved at forfølge 

det uventede i empirien. Ikke sådan at jeg bare går derhen, hvor empirien fører mig, for den førte 

mange, mange steder hen, så det ville være uoverskueligt. Jeg træder imidlertid et skridt tilbage i 

forhold til at ville kontrollere empiren med en på forhånd bestemt måde at kodificere og styre den 

på og er alligevel teoretisk informeret i min udvælgelsesproces af empiri. Den valgte metode gør 

det muligt at udpege den kommunikation, hvor der er uoverensstemmelse og modsigelser, og 

følge også det, der ikke umiddelbart hænger sammen. Den kan bidrage med nye svar og belyse 

flere vinkler på en problemstilling, fordi der er fokus på, at der kan være flere rationaler i samme 

kommunikation. Dermed kan noget opklares, der hidtil har fremstået som et paradoks eller 

tilfældigt. Alvesson & Kärreman taler om, at det drejer sig om at lave en følsom konstruktion, 

hvor forskerens forforståelser inklusive hans eller hendes akademiske baggrund kan bruges som 

et værktøj til at åbne dialogen med det empiriske materiale (Alvesson & Kärreman 2007a: 1269). 

 

Kritik af metoden til den systemteoretiske analyse 

I forbindelse med systemteoretiske analyser påpeges det ofte, at de har den begrænsning, at 

metoden ikke ser på årsagssammenhænge, og at der derfor er en række forhold, som den ikke er 

egnet til at analysere, som f.eks. om et partnerskab virker eller ej. Den kan vise sammenhænge og 

komme med nye problemer, løsninger og svar, men der er ingen garanti for, at disse virker efter 

hensigten (Knudsen 2014: 33-36). Knudsen siger imidlertid også, at det er en grundlæggende 

antagelse i systemteorien, at problemer er det, som driver sociale systemer frem. Han spørger 

derfor til, at hvis funktionel metodes funktion er at drive analyserne frem, om systemteoriens 

identitet så er så tæt knyttet til problem/løsningsdistinktionen, at vi ikke kan iagttage hinsides 

problem og løsning, uden at vi samtidig forlader systemteorien? (ibid.: 37-38). Jeg vil med min 

tilgang til metode argumentere for det modsatte og at netop det, at der kan demonstreres 



173 

 

 

 

 

sammenhænge mellem forskellige løsninger og problemer, og at disse kan forfølges med 

yderligere studier heraf, er forudsætningen for, at disse kan komme til at virke efter hensigten. 

Moe siger, at Niklas Luhmanns systemteori lige så godt kunne kaldes ”forskelsteorien”. Med dette 

understreger han, at denne ikke først og fremmest tænker ud fra identitet i form af enhed, helhed 

og ontologi, men at der er tale om en enhed, der bygger på forskelle (Moe 2003: 18). Når man 

tænker sådan, drejer det sig ikke først og fremmest om at beskrive, hvad noget er, men snarere 

om at beskrive, hvordan noget bliver til. Moe understreger derfor også, at det ikke drejer sig om 

at beskrive systemer, men om ved hjælp af forskelle at beskrive, hvordan forskelle skaber 

forskelle, og hvordan der opereres ved hjælp af forskelle, som giver logik og mening. Det drejer 

sig om, hvordan et socialt system udvikler sig og får identitet ved hjælp af disse forskelle (Moe 

2003: 19).  

 

I forlængelse af analysen laver jeg derfor et nedslag på arenaen af problemer og løsninger med et 

forslag til en normativ model for en konstitution med en meta-kode, der kan ændre samarbejdet 

mellem selvejende daginstitutioner og kommuner til samskabelse, som jeg kalder sommerfugle-

modellen. Formålet er at informere et anderledes samarbejde mellem selvejende daginstitutioner 

og kommuner med partnerskab end det, der finder sted alene over driftsoverenskomsten. Med 

dette tiltag ønsker jeg at insistere på ”forskelsteorien” og en metode, der ved hjælp af et fortsat 

mere fintmasket arbejde med forskelle i forbindelse med systemteoretiske analyser bliver i stand 

til bedre og bedre at nærme sig kernen i problemer og løsningsforslag i samarbejdet mellem 

selvejende daginstitutioner og kommuner. Med en metode, der giver plads til at forfølge det 

uventede, og der, hvor der er dynamik, er formålet at kunne stille skarpere og skarpere på det, der 

udfordrer samarbejdet, og det der kan gøre dette relevant mellem selvejende daginstitutioner og 

kommuner. Ikke med en ambition om, at problemer og løsninger kan defineres endeligt en gang 

for alle, men som det dog er muligt løbende at nærme sig en bedre forståelse af dynamikkerne i.  

 

Egen position 

Det har været vigtigt for mig at kunne indløse selvrefleksion, fordi man som iagttager ikke ser 

helheden, men man kan gøre sig forhåbninger om at få den udfordret ved efterfølgende at lade sin 

spørgemåde informere af viden udefra i forhold til den resonans, den skabte. Alvesson siger, at 
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det er vigtigt at skabe ”break-downs” i ens forståelser undervejs, som han forstår som ”a lack of 

fit between one’s encounter with a tradition and the schema-guided expectations by which one 

organizes experience”. Det drejer sig altså om at skabe en manglende sammenhæng mellem det 

man møder ud fra traditionelle og planlagte forventninger, overfor, hvordan man forholder sig til 

det, som man erfarer. Selvreflektion bliver helt afgørende (Alvesson 2003: 184-186). Dette har 

jeg arbejdet med ved undervejs at teste mine iagttagelser af over for et bredt felt af projektets 

interessenter såvel som i mit akademiske miljø, hvor forskningen løbende er blevet diskuteret, 

præsenteret og afrapporteret.  

Systemteoretisk informeret var jeg en hybrid mellem forskning og praksis, der var med til at sætte 

det studerede partnerskabsprojekt sammen og gøre forskellige iagttagelser mulige, men som også 

etablerede egne paradokser. På den ene side gav min position mig en unik adgang til et omfattende 

empirisk materiale og mange møder om partnerskabsprojektet både i MDI og med interessenter 

som led i, at det blev til, mens det skulle skabes og udfolde sig i projektperioden, og til sidst da 

det skulle finde sin afslutning. På den anden side skabte det også spændinger, at jeg som forsker 

på CBS skulle agere i det videnskabelige system, mens jeg i MDI skulle agere i det politiske 

system og arbejde for, at projektet blev styret igennem. Jeg risikerede at være udspændt mellem 

forskellige forventninger.  

Udfordringen var at få gjort dobbeltrollen produktiv. Identiteten var ikke fast, men foranderlig 

med dobbelte tilregnelsesmuligheder, som det blev vigtigt at være tydelig omkring. Jeg søgte at 

gøre mig følsom for selv at blive et medie, der kunne aktivere forskellige koblingsmekanismer i 

forlængelse af dem, jeg udviklede til brug for analysen (kapitel 5). 

Funktionssystemer kan ikke tilskrive sig handlinger eller tilordne sig medlemmer, og derfor spiller 

organisationer en afgørende rolle for funktionssystemerne. Når systemer vil tilordne sig bestemte 

personer, er de henvist til organisationer. Her var jeg tilordnet henholdsvis CBS, som særligt 

agerede i det videnskabelige system, og MDI, som agerede i det politiske, pædagogiske og 

omsorgssystemet.  

Jeg producerede både videnskabelige iagttagelser som del af det videnskabelige system og bidrog 

samtidig til partnerskabsprojektets iagttagelser af sig selv som system. Ved at stå i en position, 

hvor der var hybride forventninger fra forskellige systemer, har jeg arbejdet for at lade 
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modsætninger mellem disse blive produktive og at indløse et bidrag med afhandlingen til 

samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og kommuner i praksis.  

Min kommunikation kom til at irritere begge organisationer som kommunikationsmæssigt 

forankringspunkt. Ikke som hybrid kommunikation tilført lidt af det bedste fra hver verden - 

henholdsvis det videnskabelige system og de pædagogiske, omsorgs- og politiske systemer - men 

som medie for egne hybride koblinger, der formede selvstændige anknytningspunkter og 

problematikker, og som virkede på egne præmisser i sin kommunikation. Ikke som en blød 

mellemting mellem at være forsker på CBS og politisk aktør i MDI, men som en selvstændig 

forståelse for en forskerhybrid som medie og anknytningspunkt for hybrid kommunikation, der 

emergerede på egne præmisser. I det følgende vil jeg redegøre for mine refleksioner i forhold til 

den dobbeltrolle jeg havde ved både at være forsker tilknyttet CBS og som projektejer hos MDI.  

I det undersøgte partnerskabsprojekt var jeg på et kontinuum fra som leder at være en deltager i 

praksis til at ende uden for praksis, men som deltager i forskningen på CBS med forskellige 

mellempositioner på dette spektrum undervejs i projektperioden. Som jurist, Master in Public 

Administration, projektejer og ophavskvinde til projektet, generalsekretær i 

paraplyorganisationen MDI og tilknyttet projektets følgeforskning som ph.d.-stipendiat på CBS 

havde jeg flere dobbeltroller. Der var både knyttet muligheder og paradokser til disse roller, som 

har fået betydning for mine metodiske valg og mine valg af spørgsmål til empirien i forbindelse 

med afhandlingen. Herr & Anderson siger, at aktionsforskerens forskellige roller går ind og 

påvirker konstruktionen af en forskningsmæssig og praktisk virkelighed. De foreslår, at man som 

aktionsforsker forpligter sig på at stille spørgsmål til egne positioner i forhold til det, der 

undersøges. De mener, at ved at gøre de spændinger eksplicitte, som der er i forbindelse med 

forskellige roller, er det muligt at understøtte en unik og kompleks forståelse for 

forskningsspørgsmålet, hvor blinde pletter kan undgås som følge af manglende refleksion (Herr 

& Anderson 2005: 45). Coglan og Brannick understreger, at en etnografisk rolle og en rolle som 

aktionsforsker er tæt forbundet, men også skarpt adskilt. For den etnografiske iagttager prøver at 

være en ikke iøjnefaldende iagttager af organisationens indre liv, mens aktionsforskeren arbejder 

for at gøre påtrængende forandringer mulige (Coglan & Brannick 2014: 124).  

 

Til at starte med var jeg dybt involveret i praksis. Som generalsekretær i MDI i samarbejde med 

kollegaer i MDI fik jeg ideen til partnerskabsprojektet om at ville udvikle det problematiske 
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samarbejde over driftsoverenskomsten til noget andet med partnerskab. Jeg var en aktionsforsker 

i min egen praksis, der så et behov for at forandre et problematisk samarbejde mellem kommuner 

og selvejende daginstitutioner. Derfor gik jeg i gang med at tage initiativer sammen med andre 

aktører og kollegaer fra praksis om at formulere et projekt, der kunne opnås støtte til, og som ville 

undersøge dette. Til at starte med havde jeg ingen anelse om, at jeg skulle ende med at blive en 

del af forskningen på projektet i det omfang, som jeg endte med. Det drejede sig først og fremmest 

om, at jeg brugte min position som generalsekretær for MDI og adgang til forskellige politiske 

platforme til at rejse en bevilling til et partnerskabsprojekt, der skulle eksperimentere med 

forandring af et problematisk samarbejde mellem selvejende daginstitutioner og kommuner. I 

forbindelse med min beskrivelse af optakten til projektet og baggrunden herfor trækker jeg på den 

empiri og de observationer, jeg gjorde som leder og praktiker i praksis.  

 

Coglan og Brannick siger, at en insider-forsker vil være præget af sine forforståelser i form af 

både direkte og indirekte viden om det, der studeres i organisationen. Der er på den ene side 

knyttet værdifuld viden hertil, som en outsider-forsker ikke vil være i besiddelse af eksempelvis i 

forhold til kulturer og uformelle strukturer. Der vil imidlertid også være ulemper for insider-

forskeren, da denne vil være en del af organisationens kultur og derfor vil have svært ved at træde 

tilbage i forhold til at etablere en kritisk distance (Coglan & Brannick 2014: 134).  

 

I optakten til partnerskabsprojektet kan man sige, at jeg havde en bias, fordi jeg som 

generalsekretær for MDI havde den grundlæggende opgave at sikre organisationens vækst og 

udvikling. Det var ikke min opgave at stille spørgsmål ved, om indretningen heraf overhovedet 

var rigtig, og om det var mere hensigtsmæssigt f.eks. at kommunalisere de selvejende 

daginstitutioner, eller at de mange små paraplyorganisationer på området burde fusionere for at 

gøre deres arbejde mere robust og dermed bedre i stand til at understøtte samarbejdet mellem 

selvejende daginstitutioner og kommuner.  

 

Ved at optage mine erfaringer og refleksioner til møder og skrive tanker og ideer ned, som 

projektet udfoldede sig, begyndte jeg at kunne identificere afstanden mellem det, jeg troede, jeg 

vidste for at finde ud af, at det gjorde jeg ikke. Det blev således en vigtig følgesvend for mig 

gennem både optakt, undervejs og efter projektets afslutning at lave det, som Coghlan & Brannick 

kalder ”journalling” (2014: 136) og en vigtig mekanisme for at lære og reflektere og opnå 
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indsigter i forhold til mine forforståelser. En af mine store overraskelser var MDI- bestyrelsens 

rolle, og hvordan denne ændrede opfattelse til projektet undervejs. Det havde jeg ikke regnet med, 

fordi jeg selv var indfanget af en forforståelse om projektets nødvendighed for den selvejende 

daginstitutionsverden, der var ramt af et stigende omfang af kommunaliseringer.  

 

Det tog mig lang tid at gå ind i en meta-læring af dette fænomen og etablere en nødvendig distance 

til at forstå og acceptere, at det, der var startet som en stor interesse for projektet hos MDI, der fik 

den største del af bevillingen til bl.a. internt konsulentarbejde, fordi organisationen skulle hjælpe 

projektet på vej, kunne aftage, da projektmidlerne aftog. På den måde kan man sige, at jeg var 

fanget af min egen forforståelse, hvor jeg var en naiv ildsjæl. Jeg ville forandre den selvejende 

daginstitutionsverden med et projekt, der kunne udvikle betingelserne for samarbejde mellem 

kommuner og selvejende daginstitutioner, men overså at den største – og nære – strategiske 

horisont for MDI ikke først og fremmest var at være i front herpå, men at skaffe midler til driften 

samt udvikle et nyt stort økonomisystem med henblik på at effektivisere løn og regnskab for de 

selvejende daginstitutioner. 

 

Da bevillingen til partnerskabsprojektet til MDI blev givet i 2011 udviklede min rolle sig fra at 

være en insider, der studerede min egen praksis i samarbejde med andre kollegaer fra MDI, til at 

blive en insider-forsker, der samarbejdede både med kollegaer og samarbejdsparter i den 

selvejende daginstitutionsverden, kommunerne København, Århus og Svendborg i 

partnerskabsprojektet, Socialministeriet, Det Danske Evalueringsinstitut og forskere fra 

professionshøjskolen UCC og CBS. Herr og Anderson siger, at det sjældent sker, at praksis 

inviterer forskning ind til at samarbejde om et projekt (2005: 37). Det skete her, hvor MDI indgik 

et kontraktsamarbejde med UCC, der hjalp med at designe projektet som et 

aktionsforskningsprojekt i forhold til de aktiviteter og den forandring, der var ambitionen med 

dette.  

Åkerstrøm Andersen karakteriserer partnerskabet som en langt mere dynamisk form end den 

kontraktlige, som binder parterne statisk i et tidsperspektiv. Det er et sådan partnerskab, vi tager 

afsæt i og ønsker at udvikle undervejs i projektet med de involverede institutioner, MDI som 

paraply og kommunerne København, Svendborg og Århus.  

 

MDI indgik også et kontraktsamarbejde med CBS, der skulle deltage i projektledelsen og forestå 

følgeforskningen og understøtte, at den partnerskabsmodel, der skulle udvikles og 
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eksperimenteres med, blev teoretisk informeret i forhold til Åkerstrøm Andersens 

partnerskabsforskning på CBS (EMP 13 projektbeskrivelsen).  

 

I forbindelse med opstart af projektet blev jeg selv en del af det tilknyttede forskningsmiljø på 

CBS på projektet i rollen som Ph.D.-stipendiat samtidig med, at jeg også varetog rollen som 

generalsekretær for MDI. Da partnerskabsprojektets forskellige aktiviteter for alvor gik i søen i 

løbet af 2012-2015, var jeg blevet en del af et forskningsmiljø på CBS. Selvom jeg stadig var en 

insider-forsker fra MDI, gav det mig mulighed for at få andre forskeres sparring udefra, der kunne 

understøtte mig i at skabe mening i de erfaringer, jeg havde og fik med projektet. Jeg diskuterede 

og præsenterede løbende projektets fremdrift for den forskergruppe, som jeg blev tilknyttet og for 

mine vejledere på Ph.d.-projektet. Mine resultater blev også diskuteret med praktikere løbende i 

fremtidsværkstedet. Jeg var med til at udarbejde en rapport om partnerskabsprojektet, som CBS 

skulle stå for i forbindelse med projektets afslutning i 2015 (Højlund & Biil 2015). Alt dette har 

været med til at bibringe mig en stejl læringskurve med mange forskellige reflekterende 

læringsprocesser (Coghlan & Brannick 2014: 135). 

 

Projektet var bygget op omkring mange aktiviteter, og det betød også, at jeg indtog flere 

forskerroller, der både styrkede og udfordrede hinanden. På den ene side havde jeg et bredt og 

indgående indblik i den empiriske virkelighed, hvor samarbejdet mellem selvejende 

daginstitutioner og kommuner udspillede sig. Jeg bragte mig selv i spil i forhold til at dele 

parternes forandringsambitioner og være en del af deres oplevelser af begejstring og frustration 

alt efter, om det nye samarbejde med partnerskab udviklede sig eller stødte på modstand. Min 

solidaritet med praksis og særligt de selvejende daginstitutioner gjorde imidlertid også, at jeg 

igennem lang tid havde svært ved at anlægge en analytisk distance til partnerskabsprojektet og 

identificere mig med den traditionelle forskerrolle.   Jeg var også meget optaget af 

partnerskabsprojektets praktiske dimensioner i forhold til organisering, gennemførelse og 

vurdering af projektets resultater ud fra de normative orienteringer, der lå i projektets 

forandringsambitioner om at iværksætte en række aktiviteter hos de selvejende daginstitutioner 

og udvikle en ny partnerskabsmodel. Selv om mit engagement hen ad vejen blev mere og mere 

teoretisk informeret, og jeg i stadig stigende grad fik forskningsambitionen for øje, var det svært 

at lave kritiske, ikke-engagerede analyser af de aktiviteter, der blev iværksat, mens projektet stod 

på i 2012-2015, fordi jeg selv i så stor grad var ophavskvinde hertil.   
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Den tætte sammenhæng mellem både at være praktiker og forsker har været en berigelse og en 

kvalificering, men den har også været kompliceret. Den kunne give mig en frustrerende følelse 

af, at jeg ikke kunne adskille de forskellige roller i tilstrækkelig grad og derfor ikke kunne gøre 

projektet relevant for praksis og samtidig også gøre det til genstand for forskning. Det er i den 

forbindelse tankevækkende, at afhandlingen først for alvor begyndte at tegne sig for mig som 

forskningsarbejde efter, at jeg ophørte med at arbejde for MDI som generalsekretær, da projektet 

afsluttede i 2015, og indsamlingen af det empiriske arbejde var færdigt. Det har således været 

afgørende for min mulighed for at etablere et forskningsblik på partnerskabsprojektet, at jeg fik 

udviklet et forskningsperspektiv, der gav tid og rum til at afspejle de processer, der havde fundet 

sted i projektet. Det handlede ikke bare om at opdage et forskningsblik, men om at udvikle dette 

med mulighed for at udfolde den viden, som det, at partnerskabsprojektet havde været organiseret 

som et aktionsforskningsprojekt, havde givet adgang til.  

 

Empirisk materiale som dokumentstudier og semantik  

Min epistemologiske tilgang indebærer, at jeg ikke leder efter en skjult mening bag de udsagn, 

der fremsættes, ligesom de heller ikke betragtes som udtryk for ikke synlige interesser (Andersen 

1999: 44). Udsagnene lægges til grund for analyserne som faktuelle beskrivelser af de 

forestillinger og rationaler, som partnerskabsprojektet blev udtryk for blandt de involverede 

parter. Jeg skelner ikke mellem de forskellige typer af empirisk materiale og betragter hverken 

dokumenter, afrapporteringer eller de transskriberede interviews, møder og konferencer som 

noget, der giver adgang til virkeligheden. Det empiriske materiale giver kun adgang til andres 

iagttagelser af virkeligheden, men siger ikke i sig selv noget om, hvordan ”virkeligheden” er (La 

Cour, Knudsen & Thygesen, 2005: 5). Det empiriske materiale iagttager jeg som 

dokumentstudier, hvor det ikke i analysestrategisk forstand er muligt at nærme sig det empiriske 

felt uden en teoretisk forforståelse i forhold til at producere iagttagelser af genstanden. Når jeg 

iagttager samarbejdet mellem de deltagende daginstitutioner og kommunerne, så søger jeg  altså 

ikke efter en særlig iboende betydning alt efter, om det er et transkriberet interview, nedskrevne 

observationer, lovgivning, kontrakter, rapporter eller andet dokumentmateriale, men anskuer det 

hele som empirisk materiale, der afgiver betydning til den sociale kontekst, som dokumentet blev 

produceret og konsumeret i. Dermed understreges det empiriske materiales flertydighed, 

kontekstafhængighed og produktivitet.  
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Järvinen & Mik-Meyer betoner, at opgaven for forskeren ikke er at afdække forskellige 

livsverdener, men at undersøge den meningsproduktion, gennem hvilken den sociale verden 

skabes (2005: 15). I den forbindelse er jeg inspireret af Luhmanns teorier om semantik som 

særlige strukturer, der refererer til det system af mening, som bruges til at forstå og kommunikere, 

og som kommunikationssystemerne behandler som bevaringsværdige (Luhmann 2000: 331-335). 

Semantik forstår jeg derfor i analysen som ord, værdier og normer, der er indkodet i sprogbrugen 

om samarbejde, jf. afhandlingens kapitel 4 og 5, der redegør for den systemteoretiske ontologi og 

epistemologi.  Andersen siger, at hvor mening udtrykker bestemte operationer, så indebærer 

begrebet semantik kondenserede og generaliserede former for mening, der står til rådighed for 

kommunikative operationer (2014: 49). Han siger, at semantikbegrebet bygger på en sondring 

mellem mening og kondenseret mening. Mening består af forskellen aktualitet/potentialitet og 

forfalder straks efter at den er aktualiseret (ibid: 50). Imidlertid kan kommunikationen udvikle 

strukturer, der kondenserer mening i former, der indebærer, at en mangfoldighed af mening fanges 

i en enkelt form, som herefter står til rådighed for kommunikationen (ibid.: 50).  

 

Kommunikation er i systemteorien et socialt system, der er autopoetisk. Det indebærer, at den 

kommunikation, der skal undersøges, er selvorganiserende og operationelt uafhængigt af psykiske 

systemer og resten af dets omverden (Luhmann 2000: 62). Psykiske systemer, som f.eks. jeg selv, 

udgør en vigtig koblingkontekst for samarbejde. I mit eget tilfælde er der i kommunikationen tale 

om hybrid kobling mellem at være praktiker og forsker, hvor mit psykiske system er omverden 

og muliggørende koblingskontekst for denne kobling. De meningsbærende beskrivelser og 

iagttagelser af det sociale systems begreber består af en række faktuelle og normative 

forventninger. Betydningen af samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og kommuner kan 

dannes og ændres ved at danne forskellige betydningssammenhænge som f.eks., om der er tale 

om et samarbejde mellem selvejende daginstitutioner og kommuner med eller uden partnerskab.  

 

Sociale systemer bruger eksisterende mening til at skabe mening ud af nye ting, som observeres, 

kategoriseres og beskrives ved hjælp af basale forforståelser i forhold til de tre 

meningsdimensioner tid, ting og personer, der tillader at skelne mellem de tre semantiske 

dimensioner (Andersen 2014: 54; afhandlingens kapitel 4). Sociologen Jacob Arnoldi siger, at i 

en systemteoretisk analyse vil sproget og den sproglige mening i dokumentstudier determinere, 
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hvordan den beskrevne virkelighed kommer til at se ud, snarere end at det fungerer som et vindue, 

igennem hvilket verden kan betragtes. Det drejer sig om, hvordan og med hvilke betydninger og 

mening at virkeligheden italesættes og konstrueres, hvor forskellige typer af dokumenter 

konstruerer virkeligheden herom på forskellige måder (Arnoldi 2005: 256). Det er med dette 

systemteoretiske afsæt for dokumentstuderier, at jeg empirisk indsamler og studerer forskellige 

meningskonstruktioner omkring samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og kommuner i 

partnerskabsprojektet.  

 

Med etablering af partnerskabsprojektet som aktionsforskning var fokus på at skabe forventninger 

til et konkret samarbejde mellem en række selvejende daginstitutioner og tre kommuner, der 

kunne redefinere og rekonstruere eksisterende forforståelser til samarbejdet. I et systemteoretisk 

perspektiv er disse forforståelser imidlertid interessante, fordi det nye samarbejde, der opstår med 

partnerskabsprojektet, kun kan forstås, hvis det ses i relief af de allerede eksisterende fælles 

forforståelser herom mellem parterne og fra lovgivers side. For fælles forventninger skabes og 

reproduceres løbende. Med præsentation af denne forståelse for de dokumentstudier som 

afhandlingens empiriske materiale baserer sig på, vil jeg i det følgende nærmere redegøre for det 

empiriske arkiv til de to bærende analyser henholdsvis semantik- og programanalysen og 

koblingsanalysen. 

 

Arkivet til analyserne 

Fra starten havde jeg som generalsekretær i MDI mulighed for at være med til både sager om 

konkrete konflikter mellem selvejende daginstitutioner og kommuner og deltog i møder og 

debatter på lokalt operationelt niveau og policy-niveau om samarbejdet. Jeg var involveret i de 

forudsætninger, der blev skabt for partnerskabsprojektet i perioden 2011-2015 i de foregående 

perioder, hvor ideen til projektet blev til og tog form. Som praktiker havde jeg mine forforståelser, 

fordi jeg var med, fra før partnerskabsprojektets første spadestik blev taget, og da det kom i søen. 

Jeg gennemgik en transformationsproces i at gå fra praktiker og generalsekretær til at blive del af 

forskningen og til i den sidste del af den fjerde periode selv at være fuld forsker på projektet på 

CBS. Det har gjort det muligt for mig at komme helt ind i maskinrummet, hvor 

partnerskabsprojektet blev til, samtidig med at jeg som en hybrid konstruktion som praktiker og 

forsker har været bundet af mine egne forforståelser omkring dette.  
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Med de involverede parter i partnerskabsprojektet blev det fra begyndelsen aftalt, at jeg kunne 

lægge båndoptageren til vores møder, fordi disse ville indgå i det empiriske arkiv. Til de første 

par møder kunne dette give anledning til lidt dialog, men hen ad vejen blev det til en naturlig 

praksis, som ingen længere bemærkede eller gjorde kommentarer om. Jeg har kun i begrænset 

omfang valgt at interviewe, fordi jeg har haft adgang til et stort empirisk materiale, og møderne 

gav mig den information, som jeg alternativt ville have søgt gennem interviews, da disse også var 

et sted for parternes drøftelse af projektet. Jeg analyserer partnerskabsprojektet med 

dokumentstudier, interviews og udskrifter fra møder om parternes refleksioner omkring dets 

betydning for samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og kommuner.  

 

Jeg har måtte træffe nogle strategiske valg om, hvordan jeg ville prioritere det empiriske materiale 

i forhold til min undersøgelse af partnerskabsprojektet, da det har været omfattende. Min 

undersøgelse refererer ikke til, at jeg har bragt alt det indsamlede empiriske materiale i spil for 

med analysen at belyse et uafhængigt eksisterende genstandsfelt så godt som muligt fra forskellige 

sider. Derimod refererer den til, at jeg har afgrænset det empiriske materiale bestående af både 

egne og andres iagttagelser af genstandsfeltet for at få det til at træde frem på en bestemt måde, 

sådan at det blev muligt at forfølge en bestemt problematik (Bergmann 2016: 85).  

 

Det empiriske materiale baserer sig på 10 års indsamling af empiri i perioden 2005-2015, hvor 

jeg arbejdede som generalsekretær hos paraplyorganisationen MDI og havde et særligt ansvar for 

at varetage og udvikle samarbejdet mellem 100 selvejende daginstitutioner og kommuner og 

paraplyorganisationens rolle.  

 

Empirisk materiale semantik- og programanalysen 

Det empiriske materiale til semantik- og programanalysen refererer til forskelligt materiale, der 

regulerer samarbejdet på det tidspunkt, da partnerskabsprojektet blev til omkring 2010-2011. I alt 

er der tale om ca. 2.000 sider i form af love, vejledninger og bekendtgørelser af betydning for 

selvejende daginstitutioner og daginstitutionsområdet, standard-driftsoverenskomsten og 

vejledninger til denne, Finansloven i 2006, der gav bevillingen til Rambøll-undersøgelsen fra 

2011, der skulle undersøge selvejende daginstitutioners vilkår og rammebetingelser, Finansloven 
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2010 til partnerskabsprojektet, Projektbeskrivelsen 2011, Indsatsteoriens afrapporteringer, 

kontrakter mellem MDI, EVA og CBS, mødemateriale og referater (se bilagene ”Lovgivning og 

bekendtgørelser” og ”Empirisk materiale på projektets policy-niveau” EMP). 

 

I den første kategori ”den formelle ret” indsamlede jeg dokumenter, der tydeliggør et stadig mere 

konfliktfyldt samarbejde mellem selvejende daginstitutioner og kommuner over 

driftsoverenskomsten. Disse dokumenter har spillet en rolle i forbindelse med konkrete sager i 

kommunerne og som led i politiske debatter mellem de involverede interessenter, hvor jeg selv 

var debattør på vegne af de selvejende daginstitutioner. Det empiriske materiale bestod af den 

standard-driftsoverenskomst, der i denne periode regulerede samarbejdet mellem de selvejende 

daginstitutioner og kommunerne, tilknyttet lovgivning og dokumenter og rapporter omkring nogle 

af de sager og debatter, som jeg var involveret i. 

 

I den anden kategori ”den materielle ret” indsamlede jeg dokumentstudier af den 

dagtilbudslovgivning, der satte de overordnede formål og betingelser for daginstitutioner i 

Danmark i perioden, og som understøttede en regulering gennem en driftsoverenskomst af 

samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og kommuner. Den dagtilbudslovgivning, jeg 

refererede til i forbindelse med det studerede partnerskabsprojekt, er den, der var gældende i 

forbindelse med projektet, dvs. i perioden 2005-2015. Lovgivningens historik frem til en opdateret 

version op til i dag kan findes på www.socialministeriet.dk. 

 

I den tredje kategori ”den refleksive ret” indsamlede jeg dokumentstudier i forbindelse med en 

finanslov, der i 2006 blev givet til en undersøgelse af selvejende daginstitutioners rammevilkår, 

der mundede ud i en rapport i 2011 fra Rambølls side, som lovgiver ved Socialministeriet bestilte. 

Retten begyndte i denne at blive refleksiv omkring sin egen indretning af en regulering af 

samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og kommuner i medfør af driftsoverenskomsten 

og dagtilbudslovgivningen.  

 

I den fjerde kategori ”den hybride ret” var der tale om et dokumentstudie omkring den 

finanslovsbevilling, der i 2010 og 2011 blev anledning til en bevilling og formulering af en 

projektbeskrivelse til et partnerskabsprojekt mellem 100 selvejende daginstitutioner, tre 

involverede kommuner og MDI.  

http://www.socialministeriet.dk/
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Empirisk materiale til koblingsanalysen 

Det empiriske materiale til koblingsanalysen refererer til, hvordan MDI-partnerskabsprojektet 

udfoldede sig og blev sparret af en række interessenter i perioden 2011-2015. Der blev etableret 

et fremtidsværksted på policy-niveau, der skulle sikre, at projektets aktiviteter blev søsat. Der blev 

sat to styringshorisonter med projektbeskrivelsen og indsatsteorien: a) én styringshorisont for et 

eksperiment, hvor partnerskabsmodellen med etablering af netværk og en række interventioner 

skulle gennemføres i tre kommuner og b) én policy-horisont for udvikling af en ny 

samarbejdsmodel. I fremtidsværkstedet skulle møder med kommunerne og et advisory board med 

parterne og interessenter fra feltet som BUPL, Selveje Danmark, Dansk Erhverv, 

professionshøjskolen UCC og Foreningen af Socialchefer sparre projektet. Arkivet består af 

empirisk materiale fra den fjerde kategori: den hybride ret. Det drejer sig for det første om 

empirisk materiale fra fremtidsværkstedet på policy-niveau i form af ca. 600 sider i form af 

mødemateriale til advisory board møder og kommunestyremøder, bilaterale møder og oplæg 

omkring projektet, i alt ca. 80 timers møder, der stort set blev transskriberet til 200 sider, 

uddannelsesplaner (se bilag EMP).  

 

For det andet består arkivet til koblingsanalysen af empirisk materiale på det operative niveau 

mellem Svendborg kommune og Fyrtårnet af ca. 350 sider i form af tre semistrukturerede 

forskningsinterviews med borgmester, børne- og ungedirektør og dagtilbudschef i Svendborg 

kommune, et fokusgruppeinterview med de fire ledere i Fyrtårnet, tre interviews med 

bestyrelsesmedlemmer fra Fyrtårnets institutioner og et interview med den ældre dame Erna, der 

forærer de fire selvejende daginstitutioner i netværket Fyrtårnet en kolonihave til fælles 

afbenyttelse. Der er tale om ca. 20 timers interviews, der blev optaget og stort set helt 

transskriberet til ca. 100 sider. Derudover er der tilknyttet 250 siders dokumenter i form af den 

endelige partnerskabsaftale 2012 mellem Fyrtårnet og Svendborg kommune, Netværksaftalen 

mellem Fyrtårnets institutioner, Fælles Læreplan for Fyrtårnet, kommunens dagtilbudspolitik og 

frivillighedspolitik 2009 og 2012 og materialer omkring overdragelsen af kolonihaven til 

Fyrtårnet samt mødereferater, mails, korrespondance, uddannelsesplaner og Fyrtårnets (se bilag 

”Empirisk materiale på projektets operative niveau” EMO).  
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Empirisk materiale var i fremtidsværkstedet: 

 Projektbeskrivelsen 

 Bevillingsskrivelsen 

 Kontrakt mellem MDI og EVA 

 Kontrakt mellem MDI og CBS 

 Indsatsteori og styringsdokument 

 Løbende statusrapporter 

 Mødematerialer og referater  

 Transkriberede udskrifter fra kommunestyre og advisory board møder 

 Formidlingsplan 

 Uddannelsesplaner fra UCC 

 

På et operationelt niveau blev de 100 selvejende daginstitutioner etableret som 16 netværk i de tre 

kommuner. Empirisk materiale var: 

 Ledernes eksamensopgaver i forbindelse med etablering af netværk 

 Samspilsdokumenter mellem MDI og UCC 

 Bestyrelseskursusmateriale fra MDI 

 Netværkskontrakter, forretningsplaner, udviklingsaftaler og strategipapirer mellem 

daginstitutioner 

 Driftsoverenskomster og evt. partnerskabsaftale 

 Kvalitetsmålinger 

 Interviews med Svendborg kommune og det selvejende daginstitutionsnetværk Fyrtårnet 

 

To analyser 

Semantik- og programanalysen 

Analysen starter med en semantik- og programanalyse, fordi det ikke på forhånd var til at vide, 

hvordan samarbejde mellem selvejende daginstitutioner og kommuner kunne forstås på det 

tidspunkt, da partnerskabsprojektet blev til i 2011. Hermed blev forskellige opfattelser synlige, 

og der blev åbnet op for, at en aktuel meningsudfyldning fandt sted, sådan at der skabtes en 

selvfølgelighed om samarbejdet, som de forskellige parter kunne læne sig op ad (inklusiv mig 

selv, da projektet startede). Med den semantiske analyse spørges der til, hvordan der med et begreb 

om samarbejde mellem selvejende daginstitutioner og kommuner dannes mening og 

forventninger, altså hvordan der etableres et semantisk reservoir, der står til rådighed for 

kommunikationen herom. Der spørges også til, hvordan et begreb om samarbejde forskydes til 

nye begreber og modbegreber (Andersen 2006: 38; 2014: 50-54). Min semantik- og 



186 

 

 

 

 

programanalyse er en analyse af, hvordan en semantik blev formet og stabiliserende for et 

samarbejde mellem en række selvejende daginstitutioner og kommuner. De kategorier, jeg 

iagttager semantikken igennem, er de tre meningsdimensioner sag-, social- og tidsdimensionen 

(Luhmann 2000: 124-125), samt en skelnen mellem begreber og modbegreber. Den semantiske 

analyse er derfor struktureret af både ledeforskellen begreb/mening, men også begreb/modbegreb.  

 

Socialdimensionen peger på en semantisk konstruktion af social identitet.  Sagsdimensionen 

drejer sig om den semantiske konstruktion af sagsforhold. Tidsdimensionen handler om, at en 

konstruktion af begreber altid er udspændt mellem en fortid og en nutid. Alle dimensioner er altid 

til stede i kommunikationen (Luhmann, 2000: 126). Den tidslige dimension konstitueres ved 

forskellen på før-og-efter og erfares i alle hændelser. Den sociale dimension er den mening, der 

opstår i en distinktion mellem ”os” og ”dem”. Den sociale dimension er derfor også med til at 

opbygge sociale identiteter, der kommunikeres op mod andre sociale identiteter (Sundby Palle 

Nickelsen 2019: 82). Den saglige dimension handler om forskellen mellem ”dette” og ”noget 

andet”, og denne dimension er ligesom de andre en enhed af en forskel, netop mellem dette og 

noget andet, og altså ikke en bestemt sag eller ting, men hvordan dette er forskelligt fra noget 

andet. Det handler om, hvordan mening formes og danner forskellige begreber, der tilsammen 

fortættes i det semantiske forråd, hvor semantikken som en særlig form for struktur identificerer, 

fastholder og husker bevaringsværdig mening med forskellige retslignende programmer. Med de 

tre meningsdimensioner bliver det muligt at illustrere, hvordan et begreb om samarbejde mellem 

selvejende daginstitutioner og kommuner ikke kun skifter modbegreb i forbindelse med 

forskellige retslige programmer og partnerskabsprojektet, men også forskyder 

meningsdimensionen. Mening er en kobling af en saglig, en social og en tidslig dimension, og 

mening kan på den måde betragtes som et medie for den semantiske analyse (ibid.: 82).  

 

Jeg iagttager også samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og kommuner sat af forskellige 

retslige programmer, altså hvordan samarbejdet på partnerskabsprojektets tidspunkt kan forstås 

på forskellig vis alt efter, hvilket program der er i spil. Programanalysens ledeforskel er 

program/kode. Med analysen sættes betingelser for, hvilke koder og reguleringsforestillinger der 

kom i spil i samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og kommuner i forbindelse med 

forskellige retslige og retslignende programmer. Programanalysen er en overbygning på 

semantikanalysen.  
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Sundby Palle Nickelsen siger, at der i samfundets selvbeskrivelser opstår en særlig semantik, der 

lige som mange andre elementer i samfundet gennemgår og bliver en del af evolutionære 

forandringer. Hun understreger imidlertid også, at disse selvbeskrivelser har et begrænset 

spillerum, fordi samfundet ikke pludselig ændrer sin beskrivelse af, hvad det siger om sig selv. I 

stedet må det først ”registrere det nye i gamle kontekster” (2019: 81). På samme måde drejer det 

sig i min analyse om at iagttage, hvordan en meningstilskrivelse i forhold til samarbejdet har 

udviklet sig over tid gennem en forskel - mellem variation og selektion. Selvom der er tale om en 

periode på 10 år og altså ikke en lang historisk udvikling, så giver det god mening at bruge 

begrebsparret variation/selektion, da dette begrebspar også i kortere periodesekvenser som den 

studerede viser noget om stabilisering. I mit studier ses særligt en stabilisering, hvor samarbejdet 

mellem selvejende daginstitutioner og kommuner beskriver sig selv med fire retslige programmer, 

der viser sig at være i spil på samme tid, selvom de sætter forskellige begreber for samarbejde, 

der umiddelbart kan synes som modsætninger og med spændinger i forhold til hinanden.  

 

Koblingsanalysen 

I det følgende vil jeg beskrive det arbejde og de processer, som udspillede sig i og omkring 

partnerskabsprojektet i fremtidsværkstedet på policy-niveau og på det operationelle niveau. 

Skellet mellem kommunikation på det operationelle og mere policy-prægede niveau i 

fremtidsværkstedet var ikke noget, som deltagerne selv lavede eller kommenterede, men er min 

måde at kategorisere kommunikationen på. Formålet er at give et indblik i det, parterne blev 

optaget af, samt hvordan dette kom til at guide indsamlingen af empiri og informere den 

efterfølgende koblingsanalyse.  

 

Med partnerskabsprojektet etablerede jeg på policy-niveau et fremtidsværksted med deltagelse af 

projektets parter, hvor betydningen af de sædvanlige ledelses- og styringsperspektiver mellem 

selvejende daginstitutioner og kommuner på det operative niveau blev reduceret og indrettet 

anerledes som led i de aktiviteter, projektet iværksatte. Dermed kunne der dannes et frirum for 

refleksioner med partnerskabsprojektet, som kunne indfange et bredere hverdagslivsperspektiv i 

samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og kommuner end det, der til dagligt blev 

udfoldet alene over driftsoverenskomsten og dagtilbudsloven. Fremtidsværkstedet skulle sætte det 
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handlingspres på pause, som selvejende daginstitutioner og kommuner oplevede på det 

operationelle niveau i forbindelse med deres samarbejde over driftsoverenskomsten og 

dagtilbudsloven og udvikle det, der betegnes sociologisk fantasi, dvs. kritiske perspektiver på 

samarbejdet i hverdagen som baggrund for at udforske og udvikle nogle mere grundlæggende 

ambitioner, idealer og perspektiver herfor. Der skulle skabes et frirum, hvor parterne kunne 

udvikle nye visioner (utopier) for deres samarbejde og konkrete tiltag i forlængelse af disse.  

 

I fremtidsværkstedet var det derfor også en bærerende aktivitet, at MDI, de 3 involverede 

kommuner, CBS og forskellige stakeholders fik mulighed for at udveksle erfaringer med hinanden 

om, hvordan partnerskabsprojektet udfoldede sig lokalt i kommunerne. Møderne blev afholdt i 

MDI’s lokaler væk fra både kommuner, CBS, stakeholders og de involverede institutioner, så de 

direkte implicerede havde mulighed for at komme væk fra hverdagen, hvor samarbejdet mellem 

selvejende daginstitutioner og kommuner fandt sted. Det bestod af en række møder gennem 

projektperioden, hvor der blev afholdt 6 advisory board-møder af 2 timers varighed og forud 

herfor kommunestyremøder af 2-3 timers varighed. Ind imellem disse møder var der bilaterale 

møder mellem CBS, MDI, Socialministeriet, EVA og de tre kommuner omkring udmøntningen 

af partnerskabsprojektet på lokalt og mere overordnet policy-niveau. CBS og MDI samarbejdede 

også om halvårlige afrapporteringer efter indsatsteorien, som blev præsenteret på møder i 

fremtidsværkstedet.  

  

Fremtidsværkstedet virkede i forskellige faser. I den første fase 2011-2012, kritikfasen, arbejdede 

parterne med deres kritikker af samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og kommuner. 

Parterne iagttog, hvordan de første tiltag til at ændre betingelserne for samarbejde fandt sted. I 

denne fase blev der gennemført kvalitetsmålinger, etableret netværk og ledere og bestyrelser i de 

selvejende daginstitutioner kom på uddannelse i det nye samarbejde, og der blev lavet 

netværksaftaler mellem kommuner og selvejende daginstitutioner.  

 

I den anden fase 2012-2014, utopifasen, blev der arbejdet med de utopier, dvs. de ønsker og 

drømme om, hvordan samarbejdet med partnerskabsprojektet kunne udfolde sig som et nyt ideal 

for samarbejde ud fra de erfaringer, der blev gjort i kommunerne og de selvejende daginstitutioner 

hermed. De tre kommuner skiftedes til at fremlægge deres forskellige perspektiver herpå 

understøttet af refleksioner fra MDI og CBS og diskussioner mellem parterne. Her blev komplekse 
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og modsætningsfyldte erfaringer og holdninger til samarbejde med driftsoverenskomst og 

partnerskab præsenteret med det formål at betragte og reflektere over samarbejdet på nye måder. 

Det blev udforsket, hvordan der kunne samarbejdes omkring de mange dagsordener og 

ambitioner, der løbende stilles inden for daginstitutionsområdet. Disse kunne være modsatrettede 

og paradoksale, og alene inden for projektperioden ændrede de sig flere gange som f.eks., at da 

projektet startede, var den bærende politiske dagsorden, at der ikke måtte være institutioner på 

under 75 børn, institutionerne skulle organisere sig i netværk og klynger på mindst 250 børn, og 

der skulle tages en række besparelser på ledelseslagene. Undervejs kom der en ny politisk 

dagsorden til om, at civilsamfund i højere grad skulle inddrages og en skolereform, der pålagde 

at institutionerne i højere grad blev organiseret omkring den lokale skole, hvilket betød at nogen 

af netværkene måtte nytænke sig. 

 

Møderne afspejlede, at samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og de tre kommuner på 

mange måder var forskellige og unikke, og gennem præsentationer af konkrete erfaringer blev 

parterne optaget af detaljer i hinandens måde at gå til samarbejdet på, som illustrerede, at man 

kunne samarbejde på forskellige måder, hvilket satte parternes individuelle erfaringer i perspektiv. 

Der var imidlertid også betingelser for samarbejdet, som var genkendelige på tværs af 

kommunerne, særligt i forhold til bestyrelsernes rolle i de selvejende daginstitutioner og 

betydningen af, at den selvejende daginstitution skulle være noget andet end kommunens tilbud, 

samtidig med at den heller ikke måtte være for forskellig. Disse temaer illustrerede dels nogle af 

de grundlæggende vanskeligheder og modsætninger, som var indbygget i samarbejdet og dels 

nogle mere generelle politiske tendenser i forhold til samarbejdet.  

 

Således var der også i denne fase eksempler på kommunikation, som ikke var af konkret karakter, 

men som mere var af principiel eller overordnet karakter. Meget af denne kommunikation 

handlede eksplicit om, hvad kommunen gerne ville opnå med de selvejende daginstitutioner: 

f.eks. at de selvejende daginstitutioner skulle være noget andet end kommunen, give plads til 

særlige værdier, at initiativer skulle gro nedefra, og at selvejende daginstitutioner skulle være en 

udviklingsdynamo for kommunens daginstitutioner. 

 

Fremtidsværkstedet udviklede ikke nogen enkle løsninger, som fik paradokser og spændinger til 

at forsvinde, men der blev etableret en større fælles opmærksomhed og refleksiv kapacitet 
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omkring, hvad der syntes at være vigtigt for et relevant samarbejde mellem selvejende 

daginstitutioner og kommuner og på de spændinger, der var indbygget i partnerskabsprojektets 

ambitioner om normativitet at ville udvikle en ny partnerskabsmodel for samarbejde som 

erstatning eller supplement til driftsoverenskomsten.  

 

Den tredje fase i fremtidsværkstedet var virkeliggørelsesfasen, der startede i 2015 på baggrund af 

de to foregående faser. I denne fase skulle nogen af de temaer, som kom i spil i utopifasen, 

diskuteres blandt deltagerne i forhold til, om de ønskede at arbejde videre med dem. I denne fase 

afrapporterede CBS følgeforskningen i 2015 med anbefalinger for det videre arbejde, ligesom 

MDI og CBS sammen udarbejdede en afsluttende statusrapport. På den ene side kan man sige, at 

projektets realiseringsfase sluttede her. På den anden side kan man også sige, at den kun lige 

startede der, for denne afhandling er også et bidrag til den potentielle realiseringsfase, hvor der er 

nedsat et bedømmelsesudvalg med eksperter både fra forskning og praksis fra feltet, der vil kunne 

tage afhandlingens og dermed partnerskabsprojektets resultater videre i løbet af 2020 jf. 

anbefalingen hertil, der udfoldes i kapitel 13 i forbindelsen med diskussion af afhandlingens 

resultater. 

 

Operationalisering og behandling af det empiriske materiale  

Med semantik- og programanalysen og koblingsanalysen har jeg gjort brug af både overlappende 

og forskellige former af dokumentstudier som empirisk materiale, hvor der blev brugt samme 

metode til at operationalisere de teoretiske begreber. Kodningen blev for alle analyser foretaget 

manuelt uden brug af databearbejdningsprogrammer. Formålet med kodningen var ikke at 

sammenligne udsagnene eller at kvantificere dem, men at strukturere det empiriske materiale i 

forhold til forskningsspørgsmålet og skabe grundlaget for de respektive analyser. 

 

Operationalisering af semantik- og programanalysen 

Til brug for semantik- og programanalysen brugte jeg det empiriske materiale om samarbejdet 

mellem selvejende daginstitutioner og kommuner, hvor jeg var inspireret af systemteoriens måde 

at kategorisere retten i formel, materiel, refleksiv og hybrid ret.  
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Med formålet at strukturere det empiriske materiale gennemførte jeg først løbende hurtige 

kodningsprocesser i alle fire programmer. Problemer i materialet blev identificeret ved at udrede, 

hvordan begreberne hang sammen, og skabe orden og hierarki i disse: Hvad forudsatte hvad? 

Hvad fulgte af hvad? Jeg fulgte de råd, som Alvesson og Kärreman (2011: 42) og Steen Pedersen 

og Krarup (2018: 236) giver, om at gennemføre en hurtig kodningsproces og derefter fortsætte 

med at lede efter mindre indlysende mønstre under hensyn til den samlede tekst.  

Jeg hentede teori ind i form af den systemteoretiske forståelse af begreb over for modbegreb til at 

holde begreber på plads til at informere mine første analyser af materialet og hjælpe mig med at 

skabe en orden i det (Andersen 2006: 37). Her ledte jeg efter sammenhænge inden for materialet 

selv, for eksempel ved at stille spørgsmål af typen: "Når der står partnerskab hér, hvordan hænger 

det sammen med, at der står driftsoverenskomst der?". Derefter ville jeg spørge til "Hvilke andre 

begreber hører med til bestemmelsen af et begreb om samarbejde?" i de forskellige programmer. 

Det drejede sig om at iagttage, hvordan særlige begreber i forbindelse med samarbejde mellem 

selvejende daginstitutioner og kommuner, der var væsentlige for semantikken, fik tilskrevet 

forskellig mening, blev forskudt og fik betydning.  

 

Med program- og semantikanalysen blev det tydeligt, at der med det studerede 

partnerskabsprojekt var fire programmer i spil på samme tid som en måde at forstå samarbejdet 

mellem selvejende daginstitutioner og kommuner på. De forventninger, der knyttede sig til 

samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og kommuner med de forskellige programmer, 

satte restriktioner for, hvad der kunne forventes af samarbejdet og den retslige semantik, alt 

afhængigt af hvilket program der blev bragt i spil. Fire programmer, der havde forskellige 

semantiske idealer for samarbejde mellem selvejende daginstitutioner og kommuner i forhold til 

sag, socialitet og tid. Semantik- og programanalysen gjorde det muligt at se, hvordan semantikken 

omkring samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og kommuner med 

partnerskabsprojektet blev til og fik mening, og hvordan de fire programmer satte muligheds- eller 

umulighedsbetingelser for kommunikationen og den retslige semantik i det studerede 

partnerskabsprojekt. 
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Operationalisering af koblingsanalysen 

I perioden 2010-2015 blev partnerskabsprojektet bevilget, fik form og blev udmøntet som en ny 

tilgang til samarbejde mellem selvejende daginstitutioner og kommuner, og jeg arbejdede løbende 

i denne periode på at danne mig et overblik over partnerskabsprojektet både som projektejer, 

praktiker og forsker, som det voksede frem med henblik på at identificere de nye strukturer og 

interessante problematikker, som jeg kunne forfølge i analyserne. Med koblingsanalyse 

interesserede jeg mig for, hvordan partnerskabsprojektet med fremtidsværkstedet gjorde det 

muligt for de tre kommuner og MDI at komme til syne for hinanden omkring et nyt samarbejde 

mellem parterne og etablerede strukturer herfor, og hvordan spillet om programmer blev 

håndteret. Jeg forfulgte en tese om, at der var en strukturel sammenhæng mellem 

partnerskabsprojektet på policy-niveau og det operationelle niveau.  

 

Jeg blev tidligt opmærksom på, at der kunne identificeres grundlæggende paradokser i parternes 

kommunikation om, hvad et relevant samarbejde med partnerskabet skulle indebære, hvor de 

selvejende daginstitutioner både skulle gøre, som kommunerne sagde, men også være 

selvstændige, og at retten, der skulle regulere samarbejdet, både ville være ret og ikke-ret på en 

gang. Med afsæt i Luhmanns systemteori forfulgte jeg en tese om, at partnerskabsprojektet 

fungerede som en slags strategi for afparadoksering på disse paradokser. Hurtigt stod det også 

klart, at selvom partnerskabsprojektets aktiviteter i form af etablering af netværk, 

kvalitetsmålinger, lederuddannelser og bestyrelseskurser forløb efter den opsatte indsatsteori, så 

gik det betydeligt langsommere med beslutninger om at etablere en egentlig ny partnerskabsmodel 

mellem parterne, måske bortset fra i Svendborg kommune. Der opstod et nyt paradoks med en 

beslutningskommunikation, der hverken ville beslutte eller ikke beslutte herom. Derfor blev min 

analytiske interesse med koblingsanalysen rettet mod kommunikation herom på policy-niveau hos 

de tre kommuner og mod en strategisk og atypisk case (Flyvbjerg 2010: 473) på operationelt 

niveau mellem Svendborg kommune og netværket Fyrtårnet, der bestod af fire selvejende 

daginstitutioner, og som de eneste etablerede en ny partnerskabsaftale i 2012 til afløsning af 

driftsoverenskomsten. 

 

Til brug for koblingsanalysen opererede jeg med to overordnede kodningskategorier: 1) struktur 

for koblinger og 2) beslutningskommunikation. Til koblingsanalysen på policy-niveau oprettede 

jeg et dokument, hvor jeg under kategorien ”struktur for koblinger” anbragte citater, hvor 
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kommunerne og MDI reflekterede over de rationaler, som lå til grund for deres beslutninger om 

samarbejde mellem selvejende daginstitutioner og kommunen og partnerskabsprojektets 

betydning. Jeg kategoriserede citaterne med koder inspireret af systemteoriens funktionssystemer 

for at se, hvilke der indsatte sig med partnerskabsprojektet som medie for koblinger. Jeg havde 

mit arkiv af de transskriberede dokumenter og mødematerialer fra advisory board møder, 

kommunestyremøder og bilaterale møder om projektet samlet på den ene side af mig, mens jeg 

organiserede mine indledningsvise analyseideer i et dokument struktureret i overskrifter. På den 

måde fik jeg skrevet relevante citater over i analysedokumentet under den kode, som jeg mente, 

de hørte til.  

 

I denne proces kom der nye koder til, koderne blev omorganiseret, og jeg fik knyttet flere 

analyseideer til de enkelte tekststykker og til koderne. Hermed emergerede to spor, hvor særligt 

det sidste overraskede mig. Det første spor knyttede an til en traditionel politisk, økonomisk og 

juridisk logik med reminiscens fra driftsoverenskomsten, hvor der var tale om udveksling af en 

ydelse på bestemte vilkår mellem to parter og en styringsrationalitet fra kommunens side. Det var 

strukturer for dette samarbejde med driftsoverenskomsten, der med partnerskabsprojektet blev 

forandret og fandt ind i nye strukturer.  

Der emergerede imidlertid også et andet spor med en egen samarbejdslogik, der påvirkede 

strukturerne for samarbejdet, hvor det blev tydeligt, at der med partnerskabet var blevet skabt en 

ny måde at stå i relation til hinanden på som forudsætning for, at forskellige funktionssystemer 

indsatte sig og betingede samarbejdet på nye måder, end driftsoverenskomsten havde gjort mulig. 

Kodningsprocessen førte til, at samarbejdet blev afgrænset ved to kriterier: 1) det ene var en 

semantik, hvor parterne både ville beslutte og ikke beslutte at styre et nyt samarbejde, men 

diskuterede over adskillige møder potentialerne og udfordringerne heri og 2) det andet var, at 

parterne omtalte betingelser for samarbejdet i noget, der mindede om en kærlighedssemantik. Jeg 

begyndte at arbejde med en tese om, at aktivering af koblingsmekanismer for disse semantikker, 

var dem der muligjorde, at andre funktionssystemer kunne indsætte sig end rettens og betinge et 

samarbejde. 

Opgaven blev derefter at undersøge, hvordan en styring, der ikke ville beslutte at styre, kunne 

hænge sammen med det, der syntes at ligne en kærlighedssemantik i forhold til at begribe den 
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samarbejdsrelation, der med partnerskabet indsatte sig, og de koblinger der blev aktiveret. På den 

måde udviklede jeg en ide om partnerskabsprojektet som medie for 1) den enkle og flygtige 

kobling og 2) den foregribende kobling som en samlet koblingsmekanisme, der gjorde et 

anerledes samarbejde muligt med partnerskabsprojektet end det, der fandt sted over 

driftsoverenskomst og dagtilbudslov. Et samspil mellem koblinger som ikke var hinandens 

modsætninger, men forudsætningerne for at begribe en ny partnerskabspraksis.  

Jeg gentog nu kodeprocessen og oprettede et nyt dokument med en opdateret kodestruktur, hvor 

jeg under kategorien ”struktur for koblinger” oprettede to underkategorier i form af 1) den enkle 

og flygtige kobling og 2) den foregribende kobling, som jeg kunne kopiere over til og skrive 

videre på. Under dem begge lavede jeg en liste med forskellige funktionssystemer fra retten, 

politisk, pædagogisk, omsorgsmæssigt og kærlighed og endelig meta-koden, som den ubekendte, 

hvor jeg satte citater ind om, hvilke forskellige funktionssystemer de respektive 

koblingsmekanismer havde gjort mulige indsatte sig som konstituerende til sammen meta-koden. 

På den måde kom min overordnede koblingsanalyse på policy-niveau til at træde mere og mere 

frem og udfoldede en kommunikation mellem parterne kodet som metastyring med 1) den enkle 

og flygtige kobling og som kærlighedssemantik med 2) den foregribende kobling. En 

kommunikation, der kunne gøre at forskellige funktionssystemer indsatte sig med en 

mangfoldighed af temporaliteter. Det var en beslutningskommunikation, der både ville beslutte 

og ikke beslutte et samarbejde om en ny partnerskabsmodel, men som også kunne tage den anden 

på sig og prøve at foregribe samarbejdet. Det var en kommunikation, der ikke blot satte horisont 

på et policy-niveau, men som også forbandt sig på et operationelt niveau. 

 

For at forfølge dette med en strategisk og atypisk case flyttede jeg med den næste koblingsanalyse 

systemreferencen til det operationelle niveau i Svendborg kommune. Meget hurtigt i 

projektperioden besluttede Svendborg kommune og netværket Fyrtårnet sig nemlig for at indgå 

en partnerskabsaftale til erstatning af driftsoverenskomsten, hvilket var en observation, der gjorde 

mig nysgerrig at forfølge. En nysgerrighed, der ikke blev mindre, som det viste sig gennem 

projektperioden, at Svendborg kommunes partnerskabsaftale med Fyrtårnet blev den eneste, der 

endte med at blive indgået som led i projektet blandt de 16 netværk. I alle kommunerne blev 

projektets planlagte aktiviteter imidlertid gennemført i form af etablering af netværk, 
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lederuddannelser, bestyrelseskurser og kvalitetsmålinger, men kun i Svendborg kommune blev 

driftsoverenskomsten erstattet af en ny partnerskabsaftale.  

 

For at forstå samspillet mellem de tidligere og nye strukturer for samarbejdet, der på det 

operationelle niveau i Svendborg udviklede sig med partnerskabsprojektet som medie for den 

konstituerende meta-kodes nye koblinger hos de involverede organisationer, og som refererede til 

den horisont, der var blevet sat på policy-niveau, kategoriserede jeg igen citater fra empirien i den 

første kategori ”struktur for koblinger” og underkategorierne 1) den enkle og flygtige kobling og 

2) den foregribende kobling. Der var tale om citater både i medfør af det hidtidige samarbejde 

over driftsoverenskomsten og det nye med partnerskabsaftalen, hvor dokumenter og de 

interviewede fra både kommunen og Fyrtårnet beskrev de forskellige rationaler, og hvordan dette 

gav anledning til konflikter eller strategiske overvejelser, hvor flere funktionssystemer indsatte 

sig på forskellig vis og blev samordnet. 

  

Operationalisering af den samlede analyse 

På dette analysetrin samlede jeg semantik- og programanalysen og koblingsanalysen i et teoretisk 

bidrag om samarbejde mellem selvejende daginstitutioner og kommuner som en konstituerende 

meta-kode, der kunne aktivere et samspil mellem enkle, flygtige og foregribende koblinger og 

referere til rettens system med elementer fra driftsoverenskomst og dagtilbudslov, og som jeg 

definerede som et program for hybrid ret. Formålet var at kvalificere nye svar på udfordringerne 

i samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og kommuner, og hvordan det med dette 

program for hybrid ret kunne blive strukturelt forbundet på operationelt niveau og policy-niveau 

med et semantisk ideal for et nyt samarbejde. Mit overblik over problemet gjorde det nu muligt at 

argumentere for et teoretisk bidrag til systemteoriens forståelse for hybrid ret med udvikling af 

”sommerfugle-modellen” som en konstitutionerende meta-kode og et nyt retsligt program.  

 

Det empiriske materiale blev til både forud for og undervejs i forskningsprocessen og har været 

med til at sætte retning for analyserne og yderligere udvælgelse af det empirisk materiale til brug 

herfor. Det kan derfor også være svært at vurdere, hvornår man er helt færdig i forhold til at have 

afdækket problemet, og hvor meget empiri, og hvor mange analyser der skal til. Det er også en 
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del af metodens indre dynamik, at den gør det muligt at se nye problemer, der kan føre nye 

analyser med sig.  

 

Rammen har været sat af den indsamlede empiri og af, at jeg ønskede at lave både en semantik- 

og programanalyse og en koblingsanalyse af det studerede partnerskabsprojekt. Det er imidlertid 

også en ambition for mig og en del af afhandlingens forståelse for validitet og kvalitet at give et 

bidrag til det felt, hvor partnerskabsprojektet udspillede sig. Der er med min metode inspireret af 

den kritisk-utopiske aktionsforskning understøttet af en systemteoretisk epistemologi ikke lagt op 

til en hurtig realiseringsfase i forlængelse af utopifasen. Der er derimod lagt op til at lade 

utopifasen yderligere informere af et systemteoretisk analyselag med analysens resultat med 

henblik på en anbefaling i afhandlingen til, hvordan en realiseringsfase kunne se ud, der ikke alene 

forankres i de direkte involverede selvejende daginstitutioner og kommuner i 

partnerskabsprojektet. Anbefalingen adresserer også et policy-niveau blandt feltets interessenter 

både i praksis og hos forskning i en dansk og nordisk kontekst. De kan nemlig være med til at 

underbygge retning og faglig begrundelse for et forandringsprojekt med udvikling af samarbejdet 

mellem selvejende daginstitutioner, andre selvejende velfærdsorganisationer med 

driftsoverenskomst og parallelle problemstillinger og kommuner, der gerne vil kvalificere en 

velfærdsmodel i forhold til at udvikle samarbejdet om velfærd til samskabelse, og hvordan dette 

kan understøttes og reguleres. 
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Kapitel 7. Optakt til analysen  

Hvordan projektet mellem selvejende daginstitutioner og kommuner kom til at udspille sig, er et 

empirisk spørgsmål, der afhænger af, hvordan man vælger at iagttage, hvorfra og hvornår. Jeg 

vælger at iagttage dette med en anden ordens-iagttagelse. Dette indebærer, at jeg udvælger 

empirisk materiale til brug for analysen efter, hvordan forskellige iagttagere iagttog og 

diskuterede samarbejdet mellem de deltagende daginstitutioner og kommuner i forbindelse med 

projektet. Samarbejdsproblematikken bygges langsomt op ved gennem analyserne at flytte 

iagttagelsespunktet, hvor afhandlingen bevæger sig rundt i partnerskabsprojektets forskellige 

samarbejdslag og fire programmer, der ville regulere samarbejdet på forskellig måde. Hermed 

åbnes partnerskabets empiri op, hvor det iagttages, hvordan det iagttagne partnerskabsprojekt 

gjorde et nyt emergerende samarbejde muligt gennem flere samtidige programmer for 

stabilisering. 

 

Partnerskabsprojektet optræder forskelligt, alt efter hvilken ledeforskel der vælges at iagttages 

igennem, for både det iagttagede og iagttageren formes af den forskel, der iagttages med 

(Andersen 2006: 33). Andersen siger, at iagttagelsen af anden orden forudsætter ledeforskelle, 

som kan sætte et anden ordens blik (ibid.: 33). Det er ledeforskellen, der disciplinerer blikket og 

skaber afstand til det studerede samarbejde mellem selvejende daginstitutioner og kommuner, og 

som sætter betingelserne for, hvilke spørgsmål der kan stilles i forhold til partnerskabet som 

genstand. Andersen siger også, at det at foretage systemteoretiske analyser for en stor dels 

vedkommende er en leg med ledeforskelle. Længe inden skriveprocessen går i gang for alvor, 

drejer det sig om at udvikle og afprøve forskellige ledeforskelle på det empiriske materiale for at 

se, hvad der vil være interessant at forfølge (2014: 45). For mit vedkommende er jeg da også gået 

frem og tilbage i det empiriske materiale med afprøvning af forskellige ledetråde, før jeg lagde 

mig fast på at lave henholdsvis en semantik- og programanalyse og en koblingsanalyse. Jeg er 

dog enig med Andersen, når han siger, at avancerede systemteoretiske analytikker må arbejde 

oven på tykke semantiske analyser for at være empirisk forankrede. Derfor starter jeg også med 

en semantik- og programanalyse i kapitel 8. Kvaliteten af denne analyse lægger nemlig 

fundamentet for de to efterfølgende koblingsanalyser i kapitlerne 9-11. På den måde bygger 

analyserne oven på hinanden og refererer til hinanden med henblik på at levere en mere adækvat 

forståelse for det igangsatte samarbejde med partnerskabsprojektet og potentialet heri. I kapitel 
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12 samles analyserne, og i kapitel 13 diskuteres disse med formålet at udvikle ny viden og forstå, 

hvilken betydning et program for hybrid ret kan få for udvikling af samarbejdet mellem selvejende 

daginstitutioner og kommuner og den velfærdsopgave, der leveres. 

  

Semantik- og programanalysen 

Semantikanalysens ledeforskel samarbejde/mening undersøger et begreb om samarbejde mellem 

selvejende daginstitutioner og kommuner. Hvordan det fik tilskrevet den mening, der var i spil 

omkring partnerskabsprojektets tilblivelse og kom til syne i det iagttagede iagttagende felt. Samt 

hvordan det blev konditioneret ved, at der blev markeret en særlig meningstilskrivelse. Med 

konditionering forstås de betingelser, der bestemmer, hvornår det accepteres, at det, der iagttages, 

markerer den ene eller anden side af forskellen og bliver til et begreb eller et nyt begreb om 

samarbejde (Andersen 2014: 47-51). Hermed konstrueres et semantisk reservoir, der står til 

rådighed for kommunikationen i forhold til at kategorisere et samarbejde sagmæssigt, socialt og 

tidsligt. Når semantikken omkring samarbejdet i forbindelse med et partnerskabsprojekt på denne 

måde iagttages, trækkes der samtidig en grænse i forhold til, at det ikke er andet, der iagttages (se 

også Andersens diskussioner, 2006: 48-49, 73-76).  

 

Retten gør det i udgangspunktet med sin regulering muligt at skabe forventninger til et samarbejde 

i nutiden og rette samarbejdet mod fremtiden som en særlig form for tidsbinding med den binære 

kode ret overfor ikke-ret. Den binære kode er imidlertid ikke en konstant i forhold til, hvordan 

den skelner mellem ret og ikke-ret. Retten er under forandring med nye reguleringsforestillinger 

fra formel, substantiel, refleksiv til hybrid ret (Teubner 1988: 29, 33-37; Sand 2012: 196-198, 

Andersen & Pors 2014: 279-286, 2017: 122-127; afhandlingen kapitel 5). Med et begreb om ret 

og retslignende programmer forstår jeg, at der formuleres bindinger i samarbejdet, hvor der 

knytter sig forskellige reguleringsforestillinger til det enkelte program. Programmet hjælper til 

med, at der kan træffes en beslutning, der rækker ind i fremtiden, men også ved at understøtte, 

hvordan den konkrete skelnen som ret overfor ikke-ret skal ske, hvor programmet supplerer koden 

ved, at den skaber en slags gentagelse omkring dens indretning som formel, substantiel, refleksiv 

og hybrid ret, og der attribueres forskelligt til kodens værdier (Philippopoulos-Mihalopoulos 

2010: 74, 181, afhandlingens kapitel 5). For på tidspunktet omkring partnerskabsprojektets 

tilblivelse var der flere retslige programmer og idealer i spil og under udvikling, som satte 
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rammerne for samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og kommuner. De fik betydning 

for den måde, rettens binære kode udfoldede sig, og hvordan de tidslige, sociale og saglige 

meningsdimensioner blev sat og betingede samarbejdet mellem parterne med projektet.  

 

Programanalysens ledeforskel er program/kode. Med analysen sættes betingelser for, hvilke koder 

og reguleringsforestillinger, der kan komme i spil i samarbejdet mellem selvejende 

daginstitutioner og kommuner i forbindelse med forskellige retslige og retslignende programmer. 

Programanalysen er en overbygning på semantikanalysen.  

 

Den første analyse undersøger med en semantik- og programanalyse arbejdsspørgsmålet: 

 

Hvordan kan samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og kommuner iagttages i fire 

faser med programmer, der stabiliserer disse faser? 

 

Til brug for semantik- og programanalysen tages der udgangspunkt i en antagelse om, at 

partnerskabsorganisering kan afløse eller supplere et samarbejde over driftsoverenskomsten i 

retning af en anderledes form for regulering af samarbejdet mellem kommuner og selvejende 

daginstitutioner. Udviklingen antages at have fundet sted i fire faser.  

 

Systemreferencen, som semantik- og programanalysen opererer indenfor, er følgende: Den første 

fase er ”den formelle ret”. Her er det empiriske materiale standard-driftsoverenskomsten, der 

regulerer samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og kommuner. Den anden fase er ”den 

substantielle ret”, hvor det empiriske materiale er den dagtilbudslovgivning, der satte de 

overordnede formål og betingelser for daginstitutioner i Danmark i perioden, og som 

understøttede reguleringen i driftsoverenskomsten. Den tredje fase er ”den refleksive ret”, og det 

empiriske materiale er især fundet i forbindelse med den finanslov, der i 2006 blev givet til en 

undersøgelse af selvejende daginstitutioners rammevilkår, som konsulenthuset Rambøll udførte 

for lovgiver, og hvor retten begyndte at blive refleksiv omkring sin egen indretning af 

reguleringen af samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og kommuner i medfør af 

driftsoverenskomsten og dagtilbudslovgivningen. Den fjerde og sidste fase, ”den hybride ret”, er 

den finanslovsbevilling i 2010, hvor MDI fik en finanslovsbevilling til det studerede 

partnerskabsprojekt, projektbeskrivelsen og empirisk materiale i forhold til, hvordan samarbejdet 
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mellem selvejende daginstitutioner og kommuner udspillede sig på et operationelt niveau og i 

fremtidsværkstedet på policy-niveau. Semantik- og programanalysen konstruerer også 

partnerskabsprojektet som den teknologi, der skulle forestå afsøgningen af samarbejdets 

potentiale mellem selvejende daginstitutioner og kommuner og sætte et nyt samarbejde til 

rådighed som program for den hybride ret.  

 

Koblingsanalysen 

Partnerskabsprojektet ændrede koblingsmæssige forhold omkring samarbejdet, hvilket kunne ses 

i de tre meningsdimensioner, sag, socialitet og tid. Dels ændrede projektet det, der skulle 

samarbejdes om mellem selvejende daginstitutioner og kommuner. Dels trak projektet nye 

personer ind, ændrede aktørernes roller og fik nye strukturer for samarbejdet i spil med flere 

tidsmæssige horisonter. Dette indebar derfor et program for en hybrid ret med et utopisk semantisk 

ideal og en meta-kode for en ny partnerskabsmodel for samarbejdet.  

 

Med en koblingsanalyse tilføjes semantik- og programanalysen yderligere nuancer ved at pege på 

de koblingsmekanismer, som en meta-kode med partnerskabsprojektet gjorde mulige at aktivere 

i forbindelse med samarbejdet mellem de selvejende daginstitutioner og kommunerne, hvor der 

kunne oscilleres mellem forskellige semantikker sat af de retslige programmer. Når denne 

koblingsanalyse udfoldes, giver det endnu flere brikker til en forståelse af kompleksiteten i forhold 

til et samarbejde som driftsoverenskomst og partnerskab som hybrid ret. 

 

Anden delanalyse besvarer med en koblingsanalyse arbejdsspørgsmålet: 

 

Hvordan kan det med partnerskabsprojektet som program for hybrid regulering iagttages, 

at der konstitueres særlige koblinger med henblik på udvikling af strukturer for et 

samarbejde? 

 

Koblingsanalysen handler om, hvordan systemer lader sig forstyrre af hinanden, når de er 

operativt lukkede over for hinanden. Systemer kan ikke kommunikere med hinanden, men de kan 

godt iagttage hinanden, og dette gør strukturelle koblinger mulige, der kan forsyne systemerne 

med kommunikation, som gør, at systemerne kan skabe og forandre sig selv. Det drejer sig om, 
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hvordan systemer, der er operativt lukkede, kan få en sensitivitet på trods heraf, og som skaber 

deres åbenhed. Dette sker med gensidige koblinger. Derfor spørger koblingsanalysen til, hvordan 

systemer sammenkobles samtidig med, at deres differentiering opretholdes (Andersen 2006: 42-

43).  

 

Koblingsanalysens ledeforskel er kobling/differentiering og den form, der sætter betingelser for, 

hvilke koder og systemer, der med meta-koden kan komme i spil, og hvordan dette sker. Med to 

ledetråde spørges henholdsvis til: Hvordan muliggør partnerskabsprojektet koblingsmekanismer 

og koder og kodeskift? Hvordan muliggøres og formes beslutninger? Den overordnede 

systemreference, som koblingsanalysen opererer indenfor, er det studerede partnerskabsprojekt 

mellem kommunerne Svendborg, Aarhus, København, 100 selvejende daginstitutioner og 

paraplyorganisationen MDI i fjerde periode 2011-2015.  

 

Med den anden analyse flyttes iagttagelsespunktet først til fremtidsværkstedets møder på policy-

niveau. Det iagttages, hvordan MDI og de tre kommuner aktiverede meta-kodens særlige 

strukturelle koblingsmekanismer og dermed betingede strukturer for kommunikationen om en 

utopi for en ny måde at samarbejde på, der forbandt sig til det samarbejde, der med 

partnerskabsprojektet fandt sted mellem de selvejende daginstitutioner og kommunerne på det 

operationelle niveau. Der var med aktivering af den overliggende meta-kode tale om en fordobling 

af nye strukturer for samarbejdet, der både forbandt sig vertikalt og horisontalt, og som udviklede 

sig på henholdsvis det operationelle niveau og på policy-niveau på forskellig vis. For at forfølge, 

hvordan utopien for dette nye semantiske ideal for samarbejde mellem selvejende daginstitutioner 

og kommuner kunne udfolde sig og realiseres i hverdagen i en kommune, flyttes 

iagttagelsespunktet derefter til et operativt niveau mellem Svendborg kommune og et netværk af 

fire selvejende daginstitutioner Fyrtårnet, hvor det iagttages, hvordan meta-kodens 

koblingsmekanisme formede strukturer og muliggjorde, at forskellige koder og funktionssystemer 

indsatte sig med beslutninger som led i en ny måde at samarbejde på. 
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Figur H: Iagttagelsespunkt og analysestrategi 
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Kapitel 8. Hybrid ret bliver til på 

daginstitutionsområdet 

Med en semantik- og programanalyse undersøges det første arbejdsspørgsmål: 

 

Hvordan kan samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og kommuner iagttages i fire 

faser med programmer, der stabiliserer disse faser? 

 

Analysen peger på, at der med samarbejde mellem selvejende daginstitutioner og kommuner på 

den ene side er tale om programmer for formel og substantiel ret i form af et fortløbende 

kontraktsamarbejde over driftsoverenskomsten og dagtilbudsloven (dagtilbudsloven, EMP1 

Standard-driftsoverenskomsten DLO og KL 2003). På den anden side begynder retten med 

refleksive programmer at reflektere over sig selv, og om indretningen er hensigtsmæssig med en 

finanslovsbevilling til en undersøgelse af de selvejende daginstitutioners rammebetingelser, som 

konsulenthuset Rambøll forestår på vegne af lovgiver med Socialministeriet (Finanslov 2006; 

EMP11 Rambøll 2011). Med en reference til Rambøll-undersøgelsen bliver der givet endnu en 

finanslovsbevilling med Finanslov 2010 til det undersøgte partnerskabsprojekt som et nyt 

samarbejde mellem 100 selvejende daginstitutioner, tre kommuner og paraplyorganisationen MDI 

(Finanslov 2010).  

 

Teubner siger, at samfundets sociale differentiering indebærer radikale former for fragmentering. 

Dette indebærer en slags dekonstruktion af retten, som den var, hvor der er behov for, at retten 

udvikler sig som en hybrid ret med nye netværkslignende konstruktioner, der gør særlige 

strukturelle koblinger mulige (2002: 318). Sand taler om hybrid ret som, at retten i stigende grad 

i det moderne samfund må rette sin regulering mod fremtiden, hvor strukturelle koblinger mellem 

forskellige funktionssystemer bliver afgørende (2012: 196-198). Kjaer argumenterer for, at den 

hybride ret indebærer ”en lærerende ret”, hvor rettens kognitive og normative forventninger i 

større grad udvikler sig gennem parallelle udviklingsprocesser (2013: 290). Andersen og Pors 

siger, at de er usikre på beskrivelsen af den hybride ret, hvor retten i stigende grad indretter sig på 

dens afhængighed af andre systemer (2014: 180-187). Sand siger, at der er behov for at tematisere 

den hybride ret (2012: 203).  
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I det følgende vises, hvordan der med partnerskabsprojektet blev tale om et program for en hybrid 

ret, der både ville være ret og ikke-ret på samme tid, og som ville regulere samarbejdet med 

elementer fra fire retslige programmer på samme tid, hvor de selvejende daginstitutioner løbende 

skulle gøre sig relevante for dette samarbejde. Som teknologi skulle partnerskabsprojektet afsøge 

samarbejdets potentialer i forhold til bæredygtighed pædagogisk, økonomisk, ledelsesmæssigt og 

med involvering af civilsamfund, og hvad dette kunne tilbyde med andre systemlogikker end 

rettens.  

 

Dagtilbudsloven som substantiel ret 

Dagtilbuddene i kommunen skulle ifølge dagtilbudsloven generelt bidrage til at: 

 

1) fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring, 

2) give familien fleksibilitet og valgmuligheder i forhold til forskellige typer af tilbud og tilskud, 

så familien så vidt muligt kunne tilrette familie- og arbejdsliv efter ønsker og behov, 

3) forebygge negativ social arv og eksklusion, 

4) skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene for børnene. 

 

Dagtilbudsloven var indrettet som substantiel ret, hvor kommunen kunne forfølge bestemt retsligt 

fastlagte formål i forhold til daginstitutionerne i kommunen, og den fastsatte kommunens mål og 

rammer herfor jf. dagtilbudslovens § 3 stk.1 og 2 og § 5. Kommunen havde ifølge 

dagtilbudslovens § 4 en forsyningsforpligtelse. Denne indebar, at kommunen skulle sikre det 

nødvendige antal pladser i dagtilbud, så alle kommunens børn kunne få tilbudt en plads inden for 

rammerne af pasningsgarantien. Det var kommunen, som vurderede, hvor mange pladser der 

skulle etableres for at leve op til pasningsgarantien, og som valgte, hvordan den ville tilrettelægge 

dagtilbudsstrukturen for de tilbud, der indgik i kommunens forsyning. 

 

Kommunen førte tilsynet med institutionerne jf. dagtilbudslovens § 19 stk. 2 og 3. 

Daginstitutionerne kunne drives som kommunale, private eller selvejende daginstitutioner. De 

selvejende daginstitutioner var dog i juridisk forstand private parter og altså ikke-kommunale 

daginstitutioner. I den kommunale daginstitution lå arbejdsgiveransvaret hos kommunen, hvor det 

hos den selvejende daginstitution lå hos dens bestyrelse.  
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Kommunen varetog administrationen af både de selvejende og kommunale daginstitutioner og 

inddrog de selvejende daginstitutioner i relevante udviklingstiltag i kommunen på lige fod med 

de kommunale. Hvis den selvejende daginstitution dog selv måtte ønske at varetage 

administrationen af løn, regnskab og personalejura, var det muligt at få midler hertil fra 

kommunen i medfør af dagtilbudslovens § 35. 

 

Driftsoverenskomsten som formel ret 

Igennem årtier havde samarbejdet mellem de selvejende daginstitutioner og kommuner været 

reguleret af den såkaldte standard driftsoverenskomst (EMP1). Den var gennem årerne flere gange 

blevet moderniseret i mindre omfang på et overordnet plan i et samarbejde mellem 

Socialministeriet, KL og de selvejende daginstitutioners landsorganisation DLO, men havde 

grundlæggende det samme indhold. Standard-driftsoverenskomsten bestemte institutionens 

budget, antal børn, hvordan personale kunne ansættes og afskediges, løn- og ejendomsforhold og 

adgangen til at indgå indkøb (EMP2 Følgebrev til standard-driftsoverenskomsten 2003). 

  

De selvejende daginstitutioner skal gøre, hvad kommunen siger 

I følge La Cour har standard-driftsoverenskomsten rødder tilbage i 1970’erne med gennemførelse 

af en stor socialreform, hvor de frivillige organisationer i deres samarbejde med kommunerne 

måtte underlægge sig stramme betingelser politisk og administrativt, men var sikret offentlig 

økonomisk støtte. Standard-driftsoverenskomsten forklarer han som et instrument for kommunens 

styring som politisk system med en kobling til retten, der nedtoner de frivillige organisationers 

eget præg med formålet professionalisering og at ligne de kommunale (2012: 50). Tilsvarende 

synes at være relevant for forståelsen af standard-driftsoverenskomsten på det selvejende 

daginstitutionsområde. 

 

Med standard-driftsoverenskomsten på daginstitutionsområdet handlede sagsdimensionen om, at 

den selvejende daginstitution skulle passe børn på bestemte vilkår med reference til en nutid-fortid 

i form af kommunens børnepolitik. Socialdimensionen drejede sig om et fortløbende samarbejde 

mellem den selvejende daginstitution og kommunen, der dog gensidigt kunne opsiges af parterne 

med ni måneders varsel. Iagttaget i social- og sagsdimensionen skulle den selvejende 
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daginstitution ligne den kommunale daginstitution, for at institutionen gjorde sig relevant for 

samarbejde med kommunen. Som formel ret var retten orienteret mod en nutid-fortid, hvor 

driftsoverenskomsten med reference til tidligere indgåede aftaler mellem institutioner og 

kommuner satte klare økonomiske og indholdsmæssige rammer for driften og betingelserne for, 

at kommunen ville betale den selvejende daginstitution for at levere en ydelse i form af at passe 

kommunens børn. 

 

Rambøll-undersøgelsen som refleksivt program 

I 2006 blev der på finansloven afsat en bevilling til at undersøge de selvejende daginstitutioners 

vilkår og rammebetingelser (Finansloven 2006). Det tog et par år, før undersøgelsen for alvor kom 

i søen, hvor den i 2010 endte med at blive varetaget af konsulenthuset Rambøll på vegne lovgiver 

med Socialministeriet og håndholdt af en følgegruppe bestående af BUPL, FOA, KL, MDI, Frie 

Børnehaver og DLO. Socialministeriet varetog sekretariatsfunktionen og styrede undersøgelsen, 

der blev gennemført af Rambøll i perioden juni 2010 til marts 2011 (EMP3, 5, 11). Løbende havde 

undersøgelsens følgegruppe mulighed for at se og kommentere, og hvad rapporten resulterede i 

(EMP4, 6, 7, 8, 9, 10, 12). Rapporten skulle ses i sammenhæng med en udredning af lovgivningen 

på området, som blev fremstillet i et selvstændigt juridisk responsum sammen med Rambølls 

undersøgelse. Der blev gennemført spørgeskemaundersøgelser blandt dagtilbudschefer i alle 

landets kommuner og blandt kommunale og selvejende daginstitutioner samt privatinstitutioner. 

Der blev også lavet spørgeskemaundersøgelser blandt et udsnit af forældre. Endelig blev der lavet 

en række kvalitative interviews med aktørerne. 

 

I rapporten blev det analyseret, om problemstillinger i samarbejdet mellem selvejende 

daginstitutioner og kommuner tog afsæt i 

1. Lovgivningen, herunder om der var uklarheder eller fravær af regulering 

2. Den kommunale udmøntning af lovgivningen 

3. Andre praksisrelaterede rammebetingelser. 

 

Samlet var formålet at etablere en valid og fyldestgørende viden om lovmæssige såvel som 

praksisrelaterede rammebetingelser og vilkår for de selvejende daginstitutioner, der var gældende 
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på daginstitutionsområdet, og som satte samarbejdet mellem selveje og kommuner (EMP11 

Rambøll 2011: 5; EMP3 Udbudsmaterialet til undersøgelsen fra Socialministeriet 2010). 

 

De selvejende daginstitutioner skal være selvstændige  

Undersøgelsen skal belyse vilkår og rammebetingelser for selvejende daginstitutioner i 

sammenligning med privatinstitutioner og kommunale daginstitutioner med det formål at 

efterprøve lovgivers intentioner om at give muligheder for variation, konkurrence og frit valg på 

dagtilbudsområdet, herunder i hvilket omfang intentionen realiseres i praksis.  

(EMP11 Rambøll 2011: 5) 

Formålet med Rambøll-undersøgelsen var ”at efterprøve lovgivers intentioner om at give 

muligheder for variation, konkurrence og frit valg på dagtilbudsområdet”. Med 

formålsbestemmelsen pegede undersøgelsen på et andet semantisk ideal for sagsdimensionen end 

i de tidligere diskuterede formelle og materielle retslige faser, hvor den selvejende daginstitution 

skulle ligne den kommunale. I stedet blev der med Rambøll-undersøgelsen italesat et nyt ideal 

om, at lovgiver havde en intention om variation på daginstitutionsområdet, og at den selvejende 

daginstitution skulle bidrage med noget andet end den kommunale institution. Selvejende 

daginstitutioner skulle være selvstændige. 

 

De selvejende daginstitutioner ligner det kommunale for meget 

Casestudierne viser yderligere, at en stor del af dagtilbudsledere og medarbejdere i 

forvaltningerne giver udtryk for, at de selvejende daginstitutioner ikke adskiller sig væsentligt fra 

de kommunale daginstitutioner, og at de således heller ikke opleves at bidrage med variation i 

indholdet i kommunens daginstitutioner, jf. kommissoriets fokus på variation, frit valg og 

konkurrence.  

(EMP11 Rambøll 2011: 10) 

Med udsagnet, ”at de selvejende daginstitutioner ikke adskiller sig væsentligt fra de kommunale 

daginstitutioner”, fremhævede undersøgelsen, at kommunerne ikke oplevede, at de selvejende 

daginstitutioner bidrog til variation på daginstitutionsområdet. Undersøgelsen fandt det 

påfaldende, at de selvejende daginstitutioner på trods af et historisk ønske om autonomi og 

selvstændighed kun adskilte sig marginalt i forhold til spørgsmålet om pædagogisk profil (EMP11 

Rambøll 2011: 26). Undersøgelsen problematiserede, at store dele af de selvejende 

daginstitutioner lignede de kommunale for meget. Det semantiske ideal for at gøre sig relevant 

som selvejende daginstitution for et samarbejde med kommunen havde forandret sig. Fra at den 
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selvejende daginstitution skulle ligne den kommunale, skulle den nu adskille sig og være 

anderledes. 

 

De selvejende daginstitutioner skal være bæredygtige 

Indførelse af områdeledelse eller andre mere centraliserede ledelsesformer på 

daginstitutionsområdet indeholder et konfliktpotentiale mellem kommune og selvejende 

daginstitutioner som følge af de selvejende daginstitutioners særlige status i forhold til økonomisk 

ansvar, arbejdsgiveransvar og bestyrelsens særlige rolle. 

(EMP11 Rambøll 2011: 16) 

Rambøll-undersøgelsen mente, at betingelserne for samarbejdet mellem selvejende 

daginstitutioner og kommuner havde ændret sig som følge af indførelse af mere centraliserede 

ledelsesformer på daginstitutionsområdet, som det var svært for de selvejende daginstitutioner at 

indløse. Det drejede sig om krav til stordriftsfordele og styrket ledelse både fagligt, pædagogisk 

og styringsmæssigt. Rambøll-undersøgelsen konstaterede som følge heraf et stigende 

konfliktpotentiale mellem parterne. De selvejende daginstitutioner var særligt udfordret i to 

dimensioner. For det første syntes det vanskeligt for dem at indløse det nye ideal om at skulle 

være noget andet end det kommunale daginstitutionsmiljø. For det andet havde de selvejende 

daginstitutioner svært ved at indløse krav til stordriftsfordele sammenlignet med de kommunale 

daginstitutioner. Historisk set var de selvejende daginstitutioner mindre end de kommunale 

institutioner og derfor dyrere i faste udgifter pr. barn i form af f.eks. husleje.  

 

De selvejende daginstitutioner skal gøre, som kommunen siger og være selvstændige 

La Cour siger, at fra 1980’erne blev den frivillige sektor genopdaget som en sektor, der kunne yde 

noget særligt til den offentlige velfærdsproduktion. Ifølge la Cour dukkede der imidlertid også et 

mere krævende kvalitetsideal op fra det offentliges side, hvor den frivillige organisation både 

skulle være selvstændig og gøre, som det offentlige sagde (2014: 466-468). Med en parallel til 

den skitserede semantik i forhold til de selvejende daginstitutioner kan det med lidt forsinkelse 

siges, at der med Rambøll-undersøgelsen i 2011 også på det selvejende daginstitutionsområde 

dukkede et mere krævende semantisk ideal op.  Undersøgelsen åbnede for forventninger om 

forskellighed og samarbejde. Den selvejende daginstitution skulle nu være noget særligt og andet 

end det kommunale tilbud for at gøre sig relevant for samarbejde med kommunen. Samtidig skulle 
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den også gøre, hvad kommunen sagde i forbindelse med f.eks. indførelse af nye centraliserede 

ledelsesformer på daginstitutionsområdet.  

 

De selvejende daginstitutioner og kommunerne konflikter 

Rambøll kan på baggrund af den generelle debat om vilkår og rammebetingelser på 

dagtilbudsområdet, men også med afsæt i de indsamlede debatter (herunder konkrete 

caseeksempler) og interviews med følgegruppens medlemmer konstatere, at området er præget af 

et relativt højt organisatorisk konfliktniveau. 

(EMP11 Rambøll 2011: 22) 

 Rambøll konstaterede, at samarbejdet mellem de selvejende daginstitutioner og kommunerne var 

præget af et relativt højt konfliktniveau.  

 

Retten bliver magtesløs i forhold til konflikthåndtering 

Helt grundlæggende er det Rambølls vurdering, at én væsentlig forklaring ligger i det forhold, at 

hvor dagtilbudsområdet styringsmæssigt har udviklet sig kraftigt inden for de seneste 10-15 år, 

har de konkrete aftaleforhold, som i væsentligt omfang fastlægger parternes rettigheder og 

forpligtelser i forbindelse med egentlige konflikter, ikke udviklet sig tilsvarende. 

(EMP11 Rambøll 2011: 23) 

Med udsagn om at én væsentlig forklaring til det høje konfliktniveau lå ”i det forhold, at hvor 

dagtilbudsområdet styringsmæssigt har udviklet sig kraftigt inden for de seneste 10-15 år, har de 

konkrete aftaleforhold, som i væsentligt omfang fastlægger parternes rettigheder og forpligtelser 

i forbindelse med egentlige konflikter, ikke udviklet sig tilsvarende”, tog retten på sig, at den ikke 

havde magtet at være ret på området i forhold til at regulere samarbejdet mellem selvejende 

daginstitutioner og kommuner.  

 

Retten var blevet magtesløs i forhold til at kunne håndtere konflikter mellem selvejende 

daginstitutioner og kommuner. Dermed var retten blevet udfordret helt grundlæggende på sin 

form og identitet om at være immunmekanisme for konflikter og tilvejebringelse af regler, der 

kunne løse sådanne.  

 

Sand diskuterer, at retten har fået en ny betydelig og til dels strategisk rolle i mange vigtige 

samfundsændringer i dag. Hun siger, at det indebærer, at retslige normer i større grad skabes, 

implementeres og stabiliseres i mere foranderlige og komplekse og krævende rum (Sand 2009a: 
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535-536). Med en parallel til Sands pointe kan man sige, at med Rambøll-undersøgelsen var retten 

blevet udfordret på sin grundlæggende retslige kode i forhold til at håndtere konflikter og regulere 

af samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og kommuner. Samarbejdet var karakteriseret 

af spændinger og paradokser, som det umiddelbart var svært for retten at håndtere. Det var en 

alvorlig sag, som retten blev nødt til at forfølge på et mere strategisk plan.  

 

Et asymmetrisk samarbejde med driftsoverenskomsten 

Kommunerne er de mest aktive i forbindelse med forhandling af driftsaftalen. Processen opleves 

ikke som ligeværdig af de selvejende daginstitutioner, dels pga. kommunens bedre adgang til 

specialiseret viden, dels pga. kommunens mulighed for ikke at ville indgå driftsaftalen. 

(EMP11 Rambøll 2011: 11) 

Standard-driftsoverenskomsten var det instrument, der regulerede forholdet mellem kommunen 

og den selvejende daginstitution i Danmark på undersøgelsens tidspunkt. Standard-

driftsoverenskomsten var i princippet en fortløbende kontrakt, men kunne opsiges gensidigt af 

parterne med ni måneders varsel. Ifølge Rambøll-undersøgelsen blev samarbejdet over 

driftsoverenskomsten imidlertid ikke oplevet ligeværdigt af de selvejende daginstitutioner, fordi 

kommunen ikke var afhængig af aftaleindgåelse på samme måde som den selvejende 

daginstitution. Det var kommunen, der i forbindelse med forhandling af driftsoverenskomsten 

havde magten over den selvejende daginstitution. Med undersøgelsens udsagn ” Processen 

opleves ikke som ligeværdig af de selvejende daginstitutioner, dels pga. kommunens bedre adgang 

til specialiseret viden, dels pga. kommunens mulighed for ikke at ville indgå driftsaftale”, 

begyndte aktører i en retslig forstand at reflektere over, at der i forhold til social- og 

sagsdimensionen var en asymmetri mellem parterne, som der måtte tages hensyn til, hvis de 

svigtende samarbejdsrelationer skulle blive mere velfungerende.  

 

En ret, der reflekterer over tilbagetrækning 

Rambøll skal i forlængelse af disse forhold anbefale, at man lokalt får drøftet og opdateret 

indholdet af driftsaftaler mv. i ”fredstid”, samt at dette sker i dialog og under behørig inddragelse 

af de selvejende daginstitutioner. Dvs. med et gensidigt fokus på, hvordan man rent formelt sikrer 

et godt grundlag for det fremtidige samarbejde. 

(EMP11 Rambøll 2011: 23) 

Rambølls overvejelser er således udtryk for en ret, der reflekterer over eksisterende 

reguleringsformer som forældede og med behov for justering. Med udsagnet ”at dette sker i dialog 
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og under behørig inddragelse af de selvejende daginstitutioner” reflekterede retten over, at 

konflikter mellem selvejende daginstitutioner og kommuner ikke alene kunne løses og forebygges 

ved formelle regler og rettens tilsynekomst.  

 

En ret der peger på partnerskab 

Rambøll har i beskrivelsen af partnerskabsvejen ovenfor helt bevidst placeret initiativet hos 

parterne, dvs. hos organisationerne, i praksis KL og paraplyorganisationerne. Det skal ikke 

forstås som en negligering af den rolle, Socialministeriet kan spille (såfremt man vel at mærke 

rent politisk finder, at dette er den rette vej at gå). Pointen er blot, at partnerskabsvejen alt andet 

lige må starte med en konstatering af, at parterne ønsker en anden situation og er villige til at 

forfølge dette aktivt.  

(EMP11 Rambøll 2011: 34) 

Samtidig udskød Rambøll-rapporten også mere håndfaste beslutninger om, hvordan en fremtidig 

regulering skulle indrettes, ved at henvise til en forestående dialog mellem parterne, hvor der blev 

beskrevet flere mulige veje for en sådan dialog (EMP11 Rambøll 2011: 23). En af disse veje 

drejede sig om at etablere partnerskaber som grundlag for samarbejdet i en nutid-fremtid og 

fremtid-fremtid, hvormed sags- og socialdimensionen blev temporaliseret. Med udsagnet 

”Rambøll har i beskrivelsen af partnerskabsvejen ovenfor helt bevidst placeret initiativet hos 

parterne, dvs. hos organisationerne, i praksis KL og paraplyorganisationerne” (ibid. 2011: 34) 

anbefalede rapportens forfattere, at reguleringen trak sig tilbage. Normalt var det 

Socialministeriet, der forvaltede retsgrundlaget for samarbejde mellem de selvejende 

daginstitutioner og kommuner i medfør af dagtilbudsloven. Med et partnerskab var ambitionen, 

at det blev muligt at indsætte andre funktionssystemer end retten, som et samarbejde mellem 

parterne kunne orientere sig efter. Der blev med et partnerskabsprojekt som fundament for 

samarbejde tale om en ret, der for at være ret måtte trække sig tilbage og åbne døren for, at andre 

funktionssystemer kunne træde ind. Med denne anbefaling var stafetten givet videre. I 2010 

resulterede det i en finanslov, hvori der var en bevilling i 2011 til et partnerskabsprojekt mellem 

kommunerne Aarhus, Svendborg og København, 100 selvejende daginstitutioner og 

paraplyorganisationen MDI. 
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Finansloven 2010 samt en bevilling i 2011 til et eksperiment med hybrid ret 

Udvikling af ledelsesform i selvejende daginstitutioner: Regeringen, Dansk Folkeparti og 

Kristendemokraterne er enige om i samarbejde med Menighedernes Daginstitutioner at 

igangsætte et projekt om bedre kvalitet i selvejende dagtilbud gennem udvikling af ledelsesformer, 

herunder netværksledelse. Der afsættes 5. mio. kr. til projektet. 

(Finanslovsaftalen 2010: 26) 

Med Finansloven 2010 var det første gang, at Folketinget gav en paraplyorganisation inden for 

det selvejende daginstitutionsområde en finanslovsbevilling. Formålet var, at 

paraplyorganisationen MDI skulle igangsætte et projekt om udvikling af nye ledelsesformer og 

netværksledelse blandt selvejende daginstitutioner. Det, der senere med udmøntning af 

bevillingsskrivelsen i 2011, blev til et partnerskabsprojekt mellem kommunerne Aarhus, 

Svendborg, København, 100 selvejende daginstitutioner og paraplyorganisationen MDI (EMP13 

projektbeskrivelsen 2011). Med finansloven blev retten sat anderledes i forhold til at regulere 

samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner, kommuner og en paraplyorganisation end med 

driftsoverenskomsten og den eksisterende dagtilbudslovgivning.  

 

En ret, der eksperimenterer med ret og retssubjekter 

§14: En selvejende daginstitution har ret til et administrationstilskud efter dens § 35, når 

institutionen administrerer følgende opgaver: Løn, bogføring, budget/regnskab, revision og 

personalejuridisk bistand.  

(Dagtilbudslovens §35 og bekendtgørelse §14) 

I udgangspunktet kunne en paraplyorganisation på dette tidspunkt i medfør af dagtilbudsloven 

kun få offentlige midler i form af et administrationsbidrag til at føre løn, regnskab og 

personalerådgivning for selvejende daginstitutioner. Efter dagtilbudsloven ville 

administrationsbidraget gå til den selvejende daginstitution, der så selvstændigt måtte etablere et 

samarbejde med en paraplyorganisation. 

 

Daginstitutioner kunne efter aftale med kommunen drives som selvejende daginstitutioner med 

egen bestyrelse og arbejdsgiveransvar (dagtilbudsloven § 19 stk.3). Kommunens samarbejde med 

den selvejende daginstitution var rettet mod institutionen som retssubjekt og ikke en evt. 

paraplyorganisation. Med finanslovsbevillingen til partnerskabsprojektet blev der 

eksperimenteret med sagsdimensionen i forhold til, at samarbejdet ikke skulle handle om drift af 

daginstitutioner, men om udvikling af samarbejdet. Der blev også eksperimenteret med 
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socialdimensionen og rettens indretning af, hvem der var retssubjekt, for det var 

paraplyorganisationen, der fik udviklingsmidlerne, og hverken kommunen eller de selvejende 

daginstitutioner. Det blev imidlertid også en særlig ret, der både ville agere ret og ikke-ret på 

samme tid i forhold til de involverede i projektet og betingelserne for samarbejdet.  

  

Lovgivers bevilling til det, der blev til partnerskabsprojektet, blev administreret af 

Socialministeriet og Socialstyrelsen. For at få den frigivet skulle MDI udarbejde en 

projektbeskrivelse og lave en indsatsteori for projektet, der skulle styre partnerskabsprojektet 

igennem (EMP13 projektbeskrivelsen; EMP18 mailkorrespondance om projektets data og 

evaluering; EMP19 kick-off workshop om indsatsteorien; EMP20, 21 om indsatsteorien generelt). 

I den forbindelse skulle MDI indgå et samarbejde om rådgivning fra CBS og EVA i forhold til 

projektledelse og evaluering af projektet. Der blev indgået en kontrakt mellem MDI og CBS om 

projektledelse og følgeforskning (EMP14, 15 opgavebeskrivelse og kontrakt MDI og CBS 2011). 

Der blev indgået en kontrakt mellem MDI og EVA om rådgivning, hvor projektet skulle omsættes 

til indsatsteori, der med bestemte trin skulle styre projektet igennem projektperioden (EMP16, 17 

opgavebeskrivelse og kontrakt MDI og EVA 2011). Hvad angik den sociale meningsdimension, 

blev det med partnerskabsprojektet nu en paraplyorganisation og ikke kommunen, der fik 

økonomi og ret til at udvikle nye ledelsesformer i de selvejende daginstitutioner. Sagsdimensionen 

blev også forandret, i forhold til at en paraplyorganisation normalt i medfør af dagtilbudsloven 

kun fik offentlige midler til løn, regnskab og personalejura for de selvejende daginstitutioner. Nu 

fik paraplyorganisationen MDI i medfør af finansloven 2010 også midler til udvikling af de 

selvejende daginstitutioner og deres samarbejde med kommunerne. De selvejende 

daginstitutioner og kommuner, som projektet direkte rettede sig mod, og hvor der skulle 

gennemføres en række aktiviteter, blev der imidlertid ikke indgået nogen kontrakter med, og de 

fik heller ikke nogen direkte midler. Med finansloven 2010 og finanslovsbevillingen til 

partnerskabsprojektet var der ingen retslig forpligtelse for de involverede selvejende 

daginstitutioner og kommuner til at involvere sig med dette, selvom projektets aktiviteter rettede 

sig mod disse. Det var MDI og CBS, der var retssubjekter for projektet. Det var ikke de deltagende 

kommuner eller selvejende daginstitutioner, som projektet rettede sig mod.  
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En ret, der vil være ret og ikke-ret på samme tid 

Hverken dagtilbudsloven eller standard-driftsoverenskomsten blev sat ud af kraft med projektet, 

men regulerede stadig samarbejdet mellem de selvejende daginstitutioner og kommunerne som 

substantiel og formel ret. Med Rambøll-undersøgelsen var retten imidlertid blevet refleksiv 

omkring sin egen indretning og havde anbefalet en justering af den hidtidige regulering af 

samarbejdet. Partnerskabet var blevet foreslået som en samarbejdsform, hvor retten skulle trække 

sig tilbage fra sin hidtidige måde at udøve reguleringen på med formålet at udvikle samarbejdet.  

 

Med finansloven 2010 og det bevilgede partnerskabsprojekt var der etableret en optakt til en 

regulering af samarbejdet, der pegede i retning af en hybrid ret som en intensivering og 

konsekvens af den refleksive ret med Rambøll-undersøgelsen, hvor retten kunne synes at ville 

tilskrive sig selv modsatrettede forventninger om at ville være ret og ikke-ret på samme tid.  

 

Partnerskabsprojektet som program for hybrid ret 

Rambøll-undersøgelsen peger på et scenarie, der for dette projekt er særlig interessant, fordi der 

arbejdes mod at udvikle en ny tilgang for selveje: partnerskabet. Det er et sådant partnerskab, vi 

med dette projekt vil arbejde os ind i og teste af. 

(EMP13 Projektbeskrivelsen 2011) 

Med finansloven 2010, bevillingen til MDI og projektbeskrivelsen 2011, der refererede til 

Rambøll-undersøgelsen, skulle der eksperimenteres med samarbejdet mellem kommuner og 

selvejende daginstitutioner og de forpligtende elementer. Selve grænsen mellem ret og ikke-ret 

blev sat på spil i rettens form med partnerskabsprojektet, og dette skabte en spænding for, hvornår 

ret var ret. I nogle tilfælde ville ikke-ret måske snarere være det mest retmæssige.  

 

Et projekt, der gør sig afhængigt af andre systemer 

MDI-organisationen var projektets projektejer og havde ansvar for at udarbejde 

projektbeskrivelsen 2011 og projektets indsatsteori, der skulle styre projektet. Projektledelsen 

skulle varetages i et samarbejde mellem paraplyorganisationen MDI og CBS, og superviseres af 

EVA og med kvartalsvise møder med Socialministeriet og Socialstyrelsen. Endvidere skulle 

projektet løbende sparre med en kommunestyregruppe og projektets advisory board, sådan at dette 

blev forankret blandt feltets interessenter. Der var altså lagt op til en bred inddragelse af iagttagere.  
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Med partnerskabsformen gjorde projektet sig fra starten afhængigt af flere systemer. Det betød, 

at en retslig regulering af partnerskabet i form af kontrakter og formelle aftaler var afhængig af 

samtidig at blive suppleret af andre reguleringsformer end retten selv. Ansvaret for projektet lå 

hos MDI og CBS. MDI var en organisation tæt koblet til det pædagogiske system og 

hjælpesystemet med koblinger til kommunerne, der som organisationer havde de primære 

koblinger til det politiske og økonomiske system. CBS havde den primære kobling til 

undervisning og det videnskabelige system. MDI og CBS skulle samarbejde om projektet, og 

koblede sig dermed til hinanden. Med disse mange koblinger var der skabt et hybridt fundament 

for samarbejdet. Den hidtidige regulering på området i medfør af dagtilbudsloven og 

driftsoverenskomsten blev samtidig opretholdt, hvorfor der blev skabt en flerstrenget regulering.  

 

Et samarbejde udfordret på bæredygtighed og dokumentation 

Fra at de selvejende daginstitutioner og kommunerne havde levet i, hvad man kan kalde en 

fredelig sameksistens, så har markedet de seneste 10 år ændret sig markant, og relationen mellem 

kommunerne og selvejemiljøet er i dag ofte præget af skarp konkurrence og kamp om at levere 

daginstitutionsydelsen. 

(EMP13 Projektbeskrivelsen 2011) 

Afsættet for partnerskabsprojektet beskrev projektbeskrivelsen som, at samarbejdet mellem 

kommuner og de selvejende daginstitutioner det seneste årti var blevet langt vanskeligere end 

tidligere. Samarbejdet var i forhold til en nutid-fortid med fredelig sameksistens i en nutid-fremtid 

præget af skarp konkurrence mellem det selvejende daginstitutionsmiljø og kommunens 

institutioner. 

Kommunale daginstitutioner i 2010 udgør 72% - eller knap tre fjerdedele – af den samlede 

daginstitutionsmasse i Danmark. Selvejende daginstitutioner udgør 21 % af 

daginstitutionsmassen. De selvejende daginstitutioner er for fortsat nedadgående. 

(EMP13 Projektbeskrivelsen 2011) 

 Fra at halvdelen af alle daginstitutioner omkring 1990 havde været selvejende, beskrev 

projektbeskrivelsen, hvordan andelen i 2010 var nede på 21 % og fortsat nedadgående.  

Organisationsformer som klynger og områdeledelse kan være problematiske for selvejet, idet den 

selvejende daginstitution ved sådanne organisationsforandringer for at indgå i dette kan risikere 

at måtte give afkald på det særlige, der kendetegner netop den som værdibårent, og selvejende 

institutionsmiljø evt. blive kommunaliseret. Rambøll-undersøgelsen peger da også på, at netop 

indførelsen af centraliserede ledelsesmodeller er en væsentlig kilde til konflikt mellem 

kommunerne og de selvejende institutioner og en af årsagerne til yderligere fald i selvejet. 

(EMP13 Projektbeskrivelsen 2011) 
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Projektbeskrivelsen beskrev også, at når kommunerne havde udviklet centraliserede og mere 

robuste organisationsformer i forhold til egne kommunale institutioner, havde de også stillet krav 

herom til de selvejende daginstitutioner. Samarbejdet mellem kommuner og de selvejende 

daginstitutioner havde forandret sig, fra at de selvejende daginstitutioner som små institutioner 

havde passet kommunens børn i et uproblematisk samarbejde med kommunen, til et mere 

konfliktfyldt samarbejde.  

 

Bæredygtighed må dokumenteres og åbner op for ikke-ret over for ret 

For det selvejende daginstitutionsmiljø handler det derfor både om at kunne dokumentere sig 

bæredygtig på de gængse bæredygtighedskriterier inden for økonomi, faglighed og ledelse men 

også at synliggøre det frivillige arbejde, som selvejeinstitutioner formår at skabe hos forældrene 

m.fl. som det særlige bidrag fra civilsamfundet, som der også politisk er et ønske om at skabe 

mere af, på baggrund af de økonomiske udfordringer som den offentlige sektor står overfor i de 

kommende år. 

(EMP13 Projektbeskrivelsen 2011) 

Årsagen til det konfliktfyldte samarbejde, beskrev projektbeskrivelsen, var, at de selvejende 

daginstitutioner gennem de seneste år var blevet udfordret på spørgsmål om bæredygtighed i både 

ledelsesmæssig, økonomisk og pædagogisk henseende samt i forhold til inddragelse af 

civilsamfundet. Kommunerne stillede ud fra en politisk præmis krav om bæredygtighed for at 

kunne etablere præmisser i forhold til at afgøre ikke-ret/ret i forhold til, om samarbejdet med de 

selvejende daginstitutioner skulle fortsætte. Rettens kode blev altså vendt om med kravene om 

bæredygtighed. De selvejende daginstitutioner måtte kunne dokumentere sig inden for forskellen 

ikke-bæredygtig/bæredygtig til afgørelse af ikke-ret/ret. Bæredygtighedslogikken blev på den 

måde udtryk for noget ikke-retsligt, der var afhængigt af noget retsligt, men som samtidig 

forvandlede den politiske regulering til et spørgsmål om bæredygtighed i de systeminterne 

operationer i forbindelse med samarbejdet. 

 

Semantikken omkring samarbejde som bæredygtighed lukkede op for flere hensyn og koder af 

ikke-retslig karakter. I økonomisk henseende i forhold til at daginstitutioner skulle være 

bæredygtige forstået som tilstrækkeligt store og økonomisk veldrevne. I pædagogisk henseende 

skulle institutionerne være fagligt bæredygtige. I politisk henseende skulle ledelsen af 

institutionerne gennem en styring af institutionerne være bæredygtig, og som bidragsyder til et 

socialt hjælpesystem inddrage civilsamfundet i institutionernes hverdag. Det indebar imidlertid 
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også en tilsvarende forøgelse af kompleksitet, hvor en dokumentation af bæredygtighed blev 

afgørende. Det etablerede fra starten af partnerskabsprojektet spændinger. Bæredygtighed i en 

retning kunne nemt indebære mindre bæredygtighed i en anden retning og kunne producere 

styringsparadokser. Hvis f.eks. en institution af hensyn til den økonomiske bæredygtighed fik et 

lavere personalebudget, kunne dette gå ud over den pædagogiske bæredygtighed med for få 

pædagoger til at passe børnene. Fik en institution af hensyn til den pædagogiske bæredygtighed 

flere pædagoger og færre ledere, kunne det gå ud over den ledelsesmæssige bæredygtighed. Et 

begreb om bæredygtighed som betingelse for samarbejde var en hel særlig kabale at få til at gå op 

for både de selvejende daginstitutioner og kommunerne. 

 

Bæredygtighed som forudsætning for samarbejde 

Samtidig har det selvejende daginstitutionsmiljø netop pga. sin forankring i civilsamfundet og 

værdier særlige muligheder for at supplere den gængse bæredygtighedstilgang. 

(EMP13 Projektbeskrivelsen 2011) 

Med sin tilknytning til civilsamfund havde den selvejende daginstitution mulighed for at inddrage 

særligt denne dimension og at supplere krav til bæredygtighed med en kobling til hjælpesystemet. 

 

Målet er, at konstruktionen skal være lige så stærk og bæredygtig som de kommunale 

megafusioner/klynger og områdeledelse og kunne dokumentere sig sammenligneligt og 

tilfredsstillende på en række indikatorer omkring økonomi, HR, faglighed og faglig kvalitet 

(interessentmålinger), sådan at selvejeformen reelt kan vise, hvordan den bidrager til den ønskede 

mangfoldighed på daginstitutionsområdet. 

(EMP13 Projektbeskrivelsen 2011) 

Med udsagn i projektbeskrivelsen om, ”at konstruktionen skal… kunne dokumentere sig 

sammenligneligt og tilfredsstillende på en række indikatorer omkring økonomi, HR, faglighed og 

faglig kvalitet” trak reguleringen sig tilbage og blev temporaliseret, hvor den rakte frem mod 

fremtiden. Forudsætningen for retten til samarbejde blev, at de selvejende daginstitutioner ind i 

fremtiden tog selvstyring på sig, etablerede sig som netværk og dokumenterede sig bæredygtige 

med koblinger til det politiske, økonomiske og pædagogiske system samt hjælpesystemet.  

 

Ved at etablere netværk skulle der arbejdes med de selvejende daginstitutioners selvforhold og 

selviagttagelse, hvor et ideal om mægtiggørelse blev bærende som en måde at indløse et krav om 

bæredygtighed på fra de selvejende daginstitutioners side i forbindelse med samarbejde. Både 
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paraplyorganisationen MDI og de selvejende daginstitutioner blev konstrueret som en aktiv del af 

udviklingsprocessen for dette nye samarbejde mellem kommune og selvejemiljø. 

  

Etablering af netværk og partnerskab som bæredygtighed 

 Netværksledelsesbegrebet refererer overordnet til en organiseringsform, kendetegnet ved en høj 

grad af decentralisering, hvor relationer ikke styres på forhånd men sker gennem løbende 

tilpasning. Netværksledelsesbegrebet er derved nært forbundet med et begreb om partnerskab.  

(EMP13 Projektbeskrivelsen 2011). 

Projektbeskrivelsen understregede, at et begreb om netværk var forbundet med partnerskab 

(EMP13 Projektbeskrivelsen 2011), der var et semi-empirisk/teoretisk begreb, som blev opfundet 

af projektets aktører, men som også havde en vis teoretisk forankring med kobling til det 

videnskabelige system. 

 

Vi ved det nytter – Aarhusmodellen 

Startskuddet til udvikling af et pilotprojekt for forpligtende netværk tager sin begyndelse for MDI 

i 2006. På det tidspunkt bliver der i Aarhus kommunes byråd vedtaget strukturforandringer for 

daginstitutionsområdet. Dette foranlediger 10 selvejende daginstitutioner til, med MDI som 

facilitator og løbende supervisor, at indgå i et forsøgsvist samarbejde om at skabe netværk, som 

skulle styrke egen kultur og udvikling. 

(EMP13 Projektbeskrivelsen 2011) 

Under overskriften ”Vi ved det nytter – Aarhusmodellen” beskrev projektbeskrivelsen videre, 

hvordan der var blevet lavet et vellykket pilotprojekt og etableret forpligtende netværk i Aarhus 

kommune blandt de selvejende daginstitutioner med MDI som facilitator og supervisor. Hermed 

blev introduceret en tilgang til samarbejdet som partnerskab, hvor det handlede om at støtte de 

selvejende daginstitutioner i at indgå i netværk som alternativ til kommunens områdeledelse for 

at sikre bæredygtigheden i netværket pædagogisk, ledelsesmæssigt og økonomisk og som 

betingelse for samarbejde med kommunen.  

 

Med etablering af netværk blandt de selvejende daginstitutioner var der blevet sat en saglig og 

social distinktion for de selvejende daginstitutioner om at håndtere krav om bæredygtighed. Dette 

skulle være et alternativ til, at kommunen etablerede områdeledelse og klynger blandt deres 

daginstitutioner for at være bæredygtige. Projektbeskrivelsen beskrev, at etablering af netværk 

drejede sig om at imødegå de udfordringer, som strukturændringer og besparelser i kommunen 
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medførte. Hermed blev der imidlertid også skabt en temporalisering af sags- og 

socialdimensionen, hvor de netværk, der kunne etableres i fremtiden, blev trukket ind i nutiden 

som betingelse for samarbejde. 

  

Bæredygtighed som potentiale 

Semantikken omkring etablering af de forpligtende netværk tog også udgangspunkt i et begreb 

om de selvejende daginstitutioners ressourcer, der skulle styrkes.  

Netværkstanken går ud på, at de selvejende institutioner og deres ledere går ind i et gensidigt 

forpligtende netværk med andre selvejende daginstitutioner, hvor de målrettet styrker deres 

ledelseskompetencer og ressourcer på en række indikatorer af relevans for at sikre 

bæredygtigheden i netværket pædagogisk, ledelsesmæssigt og økonomisk. Dermed kan de 

sammen imødegå de udfordringer, som strukturændringer og besparelser i kommunerne 

medfører, og som det kommunale miljø imødekommer via områdeledelse og klynger. 

(EMP13 Projektbeskrivelsen 2011) 

Med udsagnet ” Netværkstanken går ud på, at de selvejende institutioner og deres ledere går ind i 

et gensidigt forpligtende netværk med andre selvejende daginstitutioner, hvor de målrettet styrker 

deres ledelseskompetencer og ressourcer på en række indikatorer af relevans for at sikre 

bæredygtigheden i netværket pædagogisk, ledelsesmæssigt og økonomisk”, blev den selvejende 

daginstitution italesat som en organisation med muligheder og potentiale, som der kunne forløses 

med stærkere ledelseskompetencer og en række ressourcer. Et krav om bæredygtighed blev udtryk 

for potentialet i samarbejdet. 

 

Netværk som selvstyring og mægtiggørelse  

Det særlige ved det, vi kalder ”forpligtende netværk” er altså en commitment hos de involverede 

institutioner til at arbejde med deres ”forpligtelse” både over for hinanden internt i netværket og 

i forhold til kommunen, som understøttes med uddannelse på diplomniveau og konsulentydelser 

fra den tilknyttede paraply. 

(EMP13 Projektbeskrivelsen 2011)  

For at opnå disse nye ressourcer måtte de selvejende daginstitutioner tage selvstyring på sig og 

mægtiggøre sig ved at modtage uddannelse og konsulenthjælp, sådan at de kunne etablere sig som 

selvejende netværk og dermed gøre sig relevante for et samarbejde med kommunen. MDI kom til 

syne med en politisk og pædagogisk orientering i dets koblinger. MDI knyttede an til de 

selvejende daginstitutioner med uddannelser og konsulenthjælp til både ledere og frivillige 

bestyrelser til brug for transformationsprocessen. De selvejende daginstitutioner skulle 
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konstituere sig med nye aftaler med kommunen som netværk og imellem institutionerne indbyrdes 

i netværket og på den måde arbejde med deres forpligtelse over for hinanden og kommunen. 

  

Aktiv medskabelse og uddannelse 

Selve projektet tænkes som aktionsforskning, hvor professionshøjskolen UCC KLEO og 

samarbejdet omkring udvikling af relevant uddannelsestilbud på diplomniveau er centrale. Der 

vil således blive arbejdet med aktionsforskning som metode til at arbejde med 

forandringsprocesserne både i forhold til at sætte netværkene, udvikle dem samt de tilknyttede 

relationer til interessenterne i uddannelserne. 

(EMP13 Projektbeskrivelsen 2011) 

Som en væsentlig del af metoden, der skulle føre projektet igennem, stod projektets uddannelse 

af lederne og deres frivillige bestyrelser i de selvejende daginstitutioner, der med en tilgang som 

aktionsforskning skulle understøtte udvikling af netværk og det nye samarbejde.  

Deltagerne er aktive medskabere, hvis erfaringer og viden er en grundlæggende ressource, der 

skal synliggøres og videreudvikles på en sådan måde, at de kan arbejde mere systematisk. 

(EMP13 Projektbeskrivelsen 2011) 

Lederne fra de selvejende daginstitutioner skulle i en nutid-fremtid på en netværksuddannelse 

lavet i samarbejde mellem MDI og professionshøjskolen UCC. Dette gjorde lederne til aktive 

medskabere, hvis erfaringer og viden var en grundlæggende ressource, der skulle synliggøres, 

videreudvikles og arbejdes systematisk med. Lederne skulle undervises og superviseres på 

diplomuddannelser og afsøge og reflektere over muligheder for nye former for samarbejde i de 

selvejende daginstitutioner og med kommunen som led i projektet (EMP32, 33, 34). Med en 

kobling til det pædagogiske system skulle lederne gøre sig til et læringsobjekt for projektet og 

mægtiggøre sig og tage selvstyring på sig, sådan at de kunne sætte netværk og udvikle forholdet 

til interessenterne. 

 

MDI beskrev i projektbeskrivelsen, at der som led i aktionsforskningen også skulle være et tæt 

samarbejde med partnerkommunerne, som skulle inddrages tæt i konstruktionen af en ny 

organiserings- og ledelsesmodel for selvejende daginstitutioner sådan, at de selvejende 

institutioner var kvalitetsmæssigt, udviklingsmæssigt og ledelsesmæssigt på højde med de 

kommunale og private institutioner og kunne dokumentere det med kvalitetsmålinger. Aktiviteter 

i forhold til de selvejende daginstitutioner og kommunerne på et operativt niveau og på policy- 

niveau skulle fremme udviklingen af det nye samarbejde.  
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MDI og en styringsambition 

Paraplyorganisationen MDI kom til syne med en styringsambition i forhold til at udvikle de 

selvejende daginstitutioners evne til selvstyring, hvilket også indebar krav om selvstyring hos 

MDI. MDI havde ingen magt til at styre deres medlemmers selvstyring eller udvikling af et nyt 

samarbejde mellem kommuner og selvejende daginstitutioner. Betingelserne for MDI’s styring 

var altså paradoksalt ikke styring. Det, at kommunen havde magten over den selvejende 

daginstitution i samarbejdet, var blevet et problem med lukning af de selvejende institutioner og 

konflikter på et organisatorisk niveau med paraplyorganisationerne.  

 

Derfor blev sigtet med projektets styring at maksimere både MDI’s og den selvejende 

daginstitutions magt over sig selv med den selvejende daginstitutions selvstyring for øje, hvor 

kommunerne skulle understøtte dette og trække sig fra styringen. Grænsen for projektets styring 

kom hermed til at gå ved MDI’s og de selvejende daginstitutioners evne til at tage selvstyringen 

på sig og kommunernes evne til at trække sig fra styringen. For MDI’s vedkommende i forhold 

til at styre sig selv, sådan at aktiviteterne i projektet blev stillet til rådighed for de involverede 

kommuner og selvejende daginstitutioner. For de selvejende daginstitutioner i forhold til at styre 

sig selv, hvor de involverede sig med de planlagte aktiviteter i projektet. Dette etablerede en ny 

magtrelation mellem de selvejende daginstitutioner, MDI og kommunerne, hvor den selvejende 

daginstitution skulle styres til selvstyring. En genindførelse af distinktionen styrer/styret, som 

udfordrede, om kommunerne var i stand til at trække sig fra styringen og anerkende de selvejende 

daginstitutioners selvstyring, og om det selvejende daginstitutionsmiljø kunne finde ud af at styre 

sig selv.  

 

Projektledelse og styring 

MDI og CBS skulle tilsammen forestå projektledelsen, og EVA skulle sparre MDI og CBS som 

projektlederne om metoden med afrapporteringer efter ”indsatsteorien”, som skulle sikre den 

løbende evaluering af projektet. Indsatsteorien blev beskrevet, som følger: 

Til at strukturere de projektunderstøttende aktiviteter vil EVA tage udgangspunkt i den metodiske 

tilgang indsatsteori der er et centralt metodisk proces- og evalueringsværktøj til at sikre 

drøftelser, refleksion og vurderinger af projektets implementering og de opnåede resultater.  
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Overordnet set er indsatsteori en tilgang der sigter mod at få italesat og tydeliggjort de 

bagvedliggende antagelser om sammenhængen mellem et projekts aktiviteter (indsats) og den 

forskel projektet skal gøre (resultater). 

(EMP16, 17 Kontrakt EVA og MDI 2011)  

For at realisere det overordnede forventede resultat, udpegede projektets indsatsteori fem 

aktiviteter: 

 Den forpligtende netværksdannelse, herunder uddannelse af lederne i netværksledelse 

 Kvalitetsmålinger 

 Bestyrelsesuddannelse 

 De tre kommuner der deltager i projektet 

 Advisory board. 

Det er en måde at fremstille sin projektide eller indsats, så det bliver tydeligt for andre, hvordan 

det er, det hænger sammen. Det er en måde at presse jer til at finde frem til nerven i projektet. 

Hvilken forskel gør projektet under hvilke betingelser for hvem?  

(EMP18 konsulent fra EVA på møde mellem EVA, CBS og MDI, august 2012) 

Der blev udarbejdet en detaljeret plan med afsæt i de fem centrale aktiviteter, der skulle følges, 

udvikles og løbende evalueres. Sådan at de kunne informere hinanden og understøtte den 

forudsatte udvikling mod resultatet, at der blev udviklet en ny partnerskabsmodel. Med afsæt i 

indsatsteorien blev der sat en styringshorisont for projektet, der med forventede resultater (trin på 

vejen) satte en nutid-fremtid, som projektledelsen skulle afrapportere efter med mål for, hvad der 

skulle til, for at projektet kunne anses for gennemført efter planen (EMP22 projektets indsatsteori 

2011).  

 

Partnerskab som teknologi og et temporaliseret system 

Fobu oplevede et behov for at etablere en ny samarbejdsform og samarbejdskultur selvejende 

institutioner og kommuner imellem. En samarbejdsmodel hvor man kunne få den mangfoldighed 

som den selvejende institution, qua sin iboende styreform er rundet af, sat mere i spil. Der var en 

oplevelse af, at selvejet rummede mange flere potentialer end, hvad de selvejende institutioner og 

kommunerne sammen og hver for sig formåede at sætte i spil.  

(EMP29 MDI statusrapport 2015: 7)  

Med MDI’s udsagn ” Der var en oplevelse af, at selvejet rummede mange flere potentialer, end 

hvad de selvejende institutioner og kommunerne sammen og hver for sig formåede at sætte i spil” 
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blev partnerskabsprojektet den teknologi, der skulle nedbryde grænserne mellem logikker om et 

konfliktfyldt samarbejde og i stedet pege frem mod et samarbejde, der blev udviklet og fik forløst 

et potentiale. Partnerskabsprojektet skulle styre udviklingen af de selvejende daginstitutioner 

igennem, så de blev bæredygtige pædagogisk, økonomisk og ledelsesmæssigt og dermed gjorde 

sig relevante for samarbejde med kommunerne. Det nye samarbejde skulle afsøges, udvikles og 

styres igennem, hvor MDI kom til syne med en styringsambition herom.  

Der var heldigvis interesse for at få folde de muligheder mere ud i form af en ny styringstænkning, 

hvilket opstod i en fælles forståelse med Aarhus, Svendborg og Københavns kommune, som 

sammen med en række øvrige interessenter blev en del af projektet. Der var fokus på hvilke 

styringsteknologier der understøtter en partnerskabsdannelse, og som kan få potentialerne frem 

i hinanden. 

(EMP29 MDI statusrapport 2015: 7) 

Med MDI’s udsagn, ”Der var fokus på, hvilke styringsteknologier der understøtter en 

partnerskabsdannelse, og som kan få potentialerne frem i hinanden”,  havde partnerskabsprojektet 

fået mening som den styringsteknologi, der skulle skabe en helhedsorienteret løsning på en 

kompleks udfordring i form af udvikling af et bæredygtigt selvejende daginstitutionsmiljø 

pædagogisk, økonomisk og ledelsesmæssigt med inddragelse af civilsamfund som betingelse for 

samarbejde med kommunerne.  

 

Med reference til Rambøll-undersøgelsen viste projektbeskrivelsen hen til et scenarie, hvor 

samarbejdet skulle udvikles med partnerskabsprojektet. Hermed blev partnerskabet introduceret 

som en ny semantik for samarbejdet, hvor det i sagsdimensionen handlede om at skabe fælles 

formål og incitamenter. Projektbeskrivelsen og indsatsteorien fastlagde en plan med reference til 

en ydre tid i form af kalendertid, hvor der i løbet af projektperioden kunne fastsættes tidspunkter 

for fjernelsen af hindringer og tiltag, der skulle fremme tilsynekomsten af partnerskabsmodellen, 

når projektperioden sluttede i 2015. Der var lagt op til en struktur, hvor partnerskabsprojektet 

løbende skulle arbejde med selvbeskrivelser, hvor det ville få information om sig selv gennem sig 

selv.  

 

De problemer, der var i fortiden med samarbejdet mellem parterne, var projektet en løsning på i 

fremtiden. Partnerskabsprojektet definerede det, som skulle være normalt eller afvigende i 

projektet, men lagde også op til at forholde sig til det, som faktisk skete med det forventede på 

fremtidsværkstedets møder og forskellige organisationers refleksion heraf. Med etablering af en 
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særlig kognitiv forventningsstruktur og aktivering af det pædagogiske system skulle det være 

muligt for parterne at lære som led i ændringsprocesserne. Dermed skulle strukturerne for 

samarbejdet udvikles og ændres frem mod målet som nutid-fremtid og fremtid-fremtid med 

reference til en ydre tid, når projektperioden var færdig i 2015. Med partnerskabsprojektet som 

styringsteknologi blev beskrevet aktiviteter, som på den ene side var stabile og skulle styre det 

nye samarbejde igennem. På den anden side var de ustabile, fordi de skulle udvikles undervejs 

med de selvejende daginstitutioner og interessenter, og der ikke var nogen retslig forpligtelse hos 

de involverede selvejende daginstitutioner og kommuner til at tage aktiviteterne på sig.  

Det er et sådant partnerskab, vi med dette projekt vil arbejde os ind i og teste af. Et partnerskab 

der er karakteriseret ved at kunde og leverandør (parterne – her kommune, institutioner og 

paraplyorganisationen MDI) bevidst forsøger at skabe fælles formål og incitamenter.  

(EMP13 Projektbeskrivelsen 2011) 

Med partnerskabsprojektet var målet for MDI at udvikle en ny partnerskabsmodel, der 

understøttede et samarbejde mellem de selvejende daginstitutioner og kommunerne, hvor parterne 

ikke var ens, men udnyttede deres forskellighed. Samtidig skulle parterne arbejde sig ind i 

partnerskabet og udvikle og teste det af med etablering af et bæredygtigt selvejende 

daginstitutionsmiljø pædagogisk, økonomisk og ledelsesmæssigt med involvering af 

civilsamfund som betingelse for samarbejde (EMP28,29 MDI statusrapport 2015; EMP22 

indsatsteorien 2011; EMP13 projektbeskrivelsen 2011). Dette skabte en temporalisering af 

samarbejdets sags- og socialdimension, hvor det samarbejde og de parter, der skulle udvikle det, 

blev trukket ind i fremtiden. Partnerskabsprojektet blev dermed et temporaliseret system, der både 

brugte tid og havde sin egen tid. Projektet skulle aktivere andre koder end rettens med 

driftsoverenskomsten og dagtilbudsloven. Det skulle etablere nye processer og strukturer for 

samarbejdet, som de involverede parter skulle lære. MDI skulle med partnerskabsprojektet som 

teknologi styre et nyt samarbejde igennem på en anden måde end det, der var i spil, når 

samarbejdet blev styret af kommunerne med driftsoverenskomsten og dagtilbudsloven. Med 

partnerskabsprojektet stod man i et skel, hvor man ville se fremad mod et nyt samarbejde gennem 

et begreb om partnerskab, men kunne samtidig ikke slippe nutidens samarbejde over 

driftsoverenskomsten. 
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En styringsteknologi, hvor logikker kan kortslutte 

Hvor logikkerne med det hidtidige samarbejde over driftsoverenskomsten mellem selvejende 

daginstitutioner og kommuner var endt med konflikter mellem parterne, ville 

partnerskabsprojektet i stedet have disse til at tale sammen og præsentere nye muligheder med 

samarbejdet. Med krav om, at de selvejende daginstitutioner for at gøre sig relevante for 

samarbejde skulle indløse krav om bæredygtighed økonomi, pædagogisk, ledelsesmæssigt og 

involvere civilsamfund, blev der sat logikker og kodemuligheder i spil, som stod til rådighed for 

kommunikationen og afsøgningen af muligheder for samarbejde og ret eller ikke-ret hertil.  

De selvejende daginstitutioner og de forpligtende netværk kan ikke alene fremelske potentialerne. 

De er afhængige af kommunen som en partner der vil potentialerne, er med til at få øje på dem 

og give dem rammer til at udvikle sig. I det samarbejde er det vigtigt gensidigt at vide, hvad man 

vil med hinanden og hvilke ressourcer den anden har med sig. 

(EMP29 MDI statusrapport 2015: 18).  

Det at skabe et sådan nyt samarbejde mellem selvejende daginstitutioner og kommuner var 

imidlertid ikke ligetil, selv med den bedste styringsambition hos MDI. I den afsluttende evaluering 

af partnerskabsprojektet reflekterer MDI over, at de selvejende daginstitutioner ikke alene kan 

etablere et nyt samarbejde, men er afhængige af et samspil med kommunerne i forhold til at 

fremelske potentialerne hos hinanden. MDI fortsatte evalueringen, som følger: 

I det perspektiv er det interessant, at Københavns Kommune i et udvalgsmateriale d. 10. juni 

2015, der skal beskrive netværkskonstruktionen, skriver: ”På det selvejende område er 

institutionerne i dag typisk organiseret i netværk. Disse netværk har ikke fælles økonomi eller 

ledelse, men indgår i et forpligtende samarbejde. Der er derfor ikke samme mulighed for 

fuldtidsstillinger som i klynger”. Denne præsentation af netværkene betoner ikke potentialerne, 

nærmest tværtimod. Ligeledes har der fra netværkskoordinatorernes side været efterspurgt, hvad 

kommunen forventede af dem i den funktion de var i, hvortil det overordnede svar var: Det samme 

som de kommunale klyngeledere. 

(EMP29 MDI statusrapport 2015: 18) 

For MDI havde partnerskabsprojektet fået mening som en teknologi, der kunne skabe en løsning 

på en kompleks udfordring i forhold til samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og 

kommuner med etablering af et bæredygtigt selvejende daginstitutionsmiljø og involvering af 

civilsamfund som betingelse for samarbejde. Dette indebar, at der skulle tænkes i helheder og på 

tværs af systemer og logikker på en ny måde, hvor de selvejende daginstitutioner skulle tage 

selvstyring på sig, sådan at de kunne være noget andet end de kommunale og samtidig ligeværdige 

samarbejdspartnere.  
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Med udsagnet ”Disse netværk har ikke fælles økonomi eller ledelse, men indgår i et forpligtende 

samarbejde. Der er derfor ikke samme mulighed for fuldtidsstillinger som i klynger” begyndte 

MDI farvet af koder fra det pædagogiske system, hjælpesystemet og det økonomiske system at 

reflektere over, at de kunne iagttage, at Københavns kommune ikke syntes at ligestille de 

selvejende netværksledere økonomisk med de kommunale klyngeledere. De selvejende 

daginstitutioner og deres ledere var alligevel ikke blevet ligeværdige samarbejdspartnere, selvom 

de havde taget partnerskabsprojektets mange aktiviteter på sig. 

 

Hvad kommunerne forventede af de selvejendes netværkskoordinatorer, havde de besvaret med 

udsagnet ”Det samme som de kommunale klyngeledere”. Dette medførte en umulig fordring og 

et paradoks, som de selvejende daginstitutioner ikke kunne løse, da de netop ikke kunne operere 

som kommunale klyngeledere. Lederne skulle som selvejende netværksledere ikke være ens med 

de kommunale klyngeledere, og samtidig skulle de netop være ens. MDI fortsatte med at reflektere 

over, at dette ikke betonede potentialerne i samarbejdet - nærmest tværtimod. 

I tråd hermed formulerer dagtilbudschefen i Aarhus kommune det således til et advisory board 

møde i april 2013: ”Det kan jo ikke være kommunens rolle at definere, hvad de selvejende skal 

gøre for at skille sig ud på andet end selskabsformen. 

(EMP29 MDI statusrapport 2015: 18) 

Med udsagnet ”I tråd hermed formulerer dagtilbudschefen i Aarhus kommune det således til et 

advisory board-møde i april 2013: Det kan jo ikke være kommunens rolle at definere, hvad de 

selvejende skal gøre for at skille sig ud på andet end selskabsformen” reflekterede MDI over, at 

kommunerne simpelthen sagde fra overfor at løse paradokset. Det fik MDI til at konkludere om 

evalueringen af partnerskabsprojektet: 

Således står den selvejende institution og de forpligtende netværk og skal nytænke sig selv, men 

uden rigtig at få adgang til en dialog og en forståelse af hvordan det i et samarbejde med 

kommunen, sættes i spil. Fobu oplever således ikke at kommunerne, måske på nær Svendborg 

Kommune, understøtter og har interesse for en ny partnerskabsmodel, med fokus på input og 

outcome. 

 (EMP29 MDI statusrapport 2015: 18) 

MDI begyndte som kobling for det pædagogiske system og hjælpesystemet at reflektere med en 

fordring på sig selv om at nytænke sig selv med udsagnet, ”Således står den selvejende institution 

og de forpligtende netværk og skal nytænke sig selv, men uden rigtig at få adgang til en dialog og 

en forståelse af hvordan det i et samarbejde med kommunen, sættes i spil”. Dette skete med afsæt 

i refleksion over afhængigheden af andre systemer, som det kunne være svært at få en dialog med 
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eller etablere en strukturel kobling i forhold til, fordi denne kortsluttede ved at ende i paradoksal 

umulighed. 

Samlet set er der plads til forbedringer hele vejen rundt, hvilket nok er en grundpræmis i 

partnerskabet. For det er gennem det vedholdende fokus på at man i fællesskabet kan mere 

sammen end man kan alene. Det er her potentialerne bliver sat i spil. Og der er behov for at få 

potentialerne mere i spil. Mindre budgetter og stadig større krav til kvalitet og dokumentation af 

den pædagogiske praksis, kan for den enkelte institution være krævende at leve op til. Men ved 

bl.a. at udnytte hinandens ressourcer mere optimalt end hvad tilfældet er i dag, kan man i 

fællesskab få mere ud af det sammen. 

(EMP29 MDI statusrapport 2015: 26) 

Med udsagnet ” Mindre budgetter og stadig større krav til kvalitet og dokumentation af den 

pædagogiske praksis, kan for den enkelte institution være krævende at leve op til. Men ved bl.a. 

at udnytte hinandens ressourcer mere optimalt end hvad tilfældet er i dag, kan man i fællesskab 

få mere ud af det sammen” begyndte MDI som kobling for det pædagogiske system og 

hjælpesystemet at iagttage sig selv og det, de var. Med udsagnet ”Samlet set er der plads til 

forbedringer hele vejen rundt” iagttog MDI sig selv som en uhensigtsmæssig grænse for, hvad de 

ville, når de selvejende daginstitutioner skulle indløse både pædagogisk, økonomisk og 

ledelsesmæssig bæredygtighed og involvere civilsamfundet som betingelse for samarbejde med 

kommunen. MDI var afhængig af de politiske og økonomiske systemer, for at de selvejende 

daginstitutioner kunne demonstrere sig bæredygtige. Som kobling for funktionssystemer var MDI 

og de selvejende daginstitutioner begyndt at ville favne nogle flere og være noget andet end det, 

som de var. Samlet var der begyndt at ske noget med de involverede organisationssystemer i 

samarbejdet, hvor forskellige iagttagere formulerede forventningshorisonter til, at de iagttog sig 

selv og deres logikker på mere eller mindre nye måder i forhold til, at der med 

partnerskabsprojektet som teknologi skulle være givet rammer til at udvikle potentialerne. 

  

Delkonklusion 

Med partnerskabsprojektet er der både en driftsoverenskomst og en dagtilbudslov, der regulerede 

samarbejdet, men samtidig var der også en ikke-ret i forhold til, hvornår alle muligheder for 

samarbejde var udtømte, og afsøgningen kunne stoppe. Der blev konstrueret fremtidsbilleder for 

samarbejdet, hvor der blev sat en meningsdimension i forhold til sags- og socialdimensionen, som 

blev temporaliseret. Det skubbede også retten foran sig. Ved at partnerskabet som teknologi 

indførte metoder, hvor de selvejende institutioner skulle tage selvstyring på sig, så de blev udviklet 
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og mægtiggjort som betingelse for at gøre sig relevante for samarbejdet som bæredygtige 

pædagogisk, økonomisk, ledelsesmæssigt og med involvering af civilsamfund, blev retten udsat 

yderligere.  

 

Partnerskabsprojektet konstituerede hermed et særligt samarbejde mellem de selvejende 

daginstitutioner og kommuner som ret og ikke-ret på samme tid, og når dette opererede, var der 

mange kodemuligheder, der kunne føde samarbejdet. Der var en økonomisk logik, der var styret 

af, at samarbejdet skulle være bæredygtigt, hvor små institutioner blev set som en 

uforholdsmæssig udgift i forhold til større institutioner og ikke kunne betale sig. Derimod kunne 

det betale sig at investere i at udvikle de selvejende daginstitutioners ressourcer til selvstyring, 

sådan at de blev bæredygtige økonomisk ved at indgå i større konstruktioner i form af forpligtende 

netværk. Der var en omsorgslogik, der knyttede an til den økonomiske kode, hvor involvering af 

civilsamfund kunne bidrage med flere ressourcer og dermed institutionens bæredygtighed. Der 

var en pædagogisk logik på flere planer. Den drejede sig om faglighed i forhold til de børn, der 

skulle passes og lære noget i institutionerne. Den drejede sig også om de selvejende 

daginstitutioners egen læring og om at tage selvstyring på sig i forhold til at etablere forpligtende 

netværk og bæredygtige institutionsmiljøer økonomisk, ledelsesmæssigt og pædagogisk. Der var 

en politisk logik, der iagttog partnerskabsprojektet som styrende for udvikling af samarbejdet 

mellem selvejende daginstitutioner og kommuner, hvor de selvejende daginstitutioner skulle tage 

selvstyring på sig for at være bæredygtige.  

 

Med partnerskabsprojektet blev de forskellige logikker brudt med et krav om bæredygtighed 

pædagogisk, økonomisk og ledelsesmæssigt og med involvering af civilsamfund. Samarbejdet 

mellem de selvejende daginstitutioner og kommunerne var stadig reguleret af 

driftsoverenskomsten, hvor institutionen med reference til et samarbejde defineret i en fortid-nutid 

forpligtede sig til at passe et antal børn inden for pædagogiske, juridiske og økonomiske rammer. 

Med partnerskabsprojektet var samarbejdet imidlertid ikke længere en given størrelse, men 

rummede potentialer og kune udvikles i en nutid-fremtid og en fremtid-fremtid med et krav til de 

selvejende daginstitutioner om bæredygtighed for at gøre sig relevante for et samarbejde. Med 

partnerskabsprojektet blev den refleksive ret radikaliseret med Rambøll-undersøgelsen og tog 

form af den hybride ret, hvor mulighederne for samarbejdets potentiale i forhold til den 

velfærdsydelse, der skulle leveres, blev afsøgt.  
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Retten til samarbejde mellem selvejende daginstitutioner og kommuner blev et spørgsmål om 

ikke-ret, der fik tilskrevet mening i form af løbende udvikling af et bæredygtigt selvejende 

daginstitutionsmiljø som betingelse for retten til samarbejde med kommunen. Dette indebar, at 

samarbejdet kunne indtage nye identiteter, der skulle præstere på det retslige systems præmisser, 

men som samtidig stod uden for rettens system. 

 

Med partnerskabsprojektet som program for hybrid ret både udsatte og ikke udsatte retten sig selv 

som ret i konstitueringen af et samarbejde mellem selvejende daginstitutioner og kommuner. Det 

konstruerede de samarbejdende organisationer som koblingssteder, hvor koderne fra flere 

funktionssystemer blev brudt. I en vis forstand blev daginstitutionerne også hermed 

organisationer, der begyndte at ville være noget andet, end de var, når de var tilordnet få 

funktionssystemer. Det var en hybrid ret, der skulle håndtere mange logikker og andre end rettens. 

Det etablerede en spænding i forhold til, om samarbejdet var reguleret af en driftsoverenskomst 

og dagtilbudsloven som ret eller ikke var det, fordi forudsætningen herfor var en fortsat udvikling 

af de selvejende daginstitutioner og samarbejdets ressourcer og potentialer.  

 

Konklusion 

Med semantik- og programanalysen blev samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og 

kommunerne med det undersøgte partnerskabsprojekt beskrevet med fire programmer, der var i 

spil på samme tid i form af formel ret med driftsoverenskomsten, substantiel ret med 

dagtilbudsloven, refleksiv ret med Rambøll-undersøgelsen og hybrid ret med 

partnerskabsprojektet. Med Rambøll-undersøgelsen begyndte retten at reflektere over sin egen 

indretning i forhold til reguleringen af samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og 

kommuner og et stigende konfliktfyldt samarbejde i medfør af driftsoverenskomsten og 

dagtilbudsloven.  

 

Med partnerskabsprojektet ændrede semantikken om samarbejdet karakter med en 

temporalisering af den saglige og sociale meningsdimension, fordi man både ville drifte 

daginstitutionerne og også udsætte dét, som det handlede om – betingelser for samarbejde. Med 

fire programmer i spil samtidigt blev retten uddifferentieret i forskellige hensyn/koder, som 
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forskød retten til, at den ikke længere kun handlede om regulering af samarbejdet, men også om 

retten og pligten til at deltage i udviklingen af dette. Det skabte en hybrid ret, der med 

partnerskabsprojektet som teknologi både ville regulere samarbejdet og ikke regulere 

samarbejdet, og altså ville være ret og ikke-ret på samme tid. Beslutning herom skulle udsættes, 

til samarbejdet havde demonstreret at kunne indløse et potentiale i form af bæredygtighed 

pædagogisk, ledelsesmæssigt og økonomisk med involvering af civilsamfund, der ikke var 

defineret på forhånd. Der skulle både kunne handle på nutidens problemer, men også sikres, at 

der blev taget højde for morgendagens. Det gjorde retten til en paradoksal ret, hvor betingelserne 

for de selvejende daginstitutioners ret til samarbejde med kommunerne var ikke-ret. Hvor 

forskellige logikker blev afsøgt i forhold til at et potentiale i samarbejdet med krav om 

bæredygtighed samtidig med, at det også blev reguleret af retten i form af driftsoverenskomst og 

dagtilbudslovgivning.  
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Kapitel 9. En konstituerende meta-kode etableres  

I semantik- og programanalysen iagttog jeg, hvordan partnerskabsprojektet havde programmer i 

spil, som trak på formel og substantiel ret i form af et fortløbende kontraktsamarbejde over 

driftsoverenskomsten og dagtilbudsloven. Samtidig havde refleksive elementer med Rambøll-

undersøgelsen sneget sig ind, og retten var begyndt at reflektere over sig selv, og om indretningen 

af reguleringen var hensigtsmæssig. Som en radikalisering af den refleksive ret skulle de 

selvejende daginstitutioner med partnerskabsprojektet løbende gøre sig relevante for et 

samarbejde med elementer fra alle fire faser af en retslig udvikling.  

 

Med partnerskabsprojektet som teknologi for den hybride ret kom der på samme tid formel, 

substantiel, refleksiv og hybrid ret i spil, hvor samarbejdet ikke kun skulle reguleres af 

driftsoverenskomst og dagtilbudslovgivning, men hvor der også var en forpligtelse til at deltage i 

udvikling af nye samarbejdsformer, hvorigennem der skulle etableres et bæredygtigt selvejende 

daginstitutionsmiljø både pædagogisk, økonomisk og ledelsesmæssig samt med inddragelse af 

civilsamfundet. Hermed blev selve grænsen mellem ret og ikke-ret sat på spil i rettens form.  

 

Som led i, at den hybride ret skulle folde sig ud i projektperioden 2011-2015, blev der etableret et 

fremtidsværksted på policy-niveau med løbende møder med kommunerne og advisory board med 

interessenter, som en slags refleksiv overbygning og et sted, hvor der blev tænkt tanker af 

betydning for udvikling af det nye samarbejde mellem de deltagende daginstitutioner og 

kommunerne. Det var et sted for de deltagende parter til at komme til syne og formulere identitet 

i forhold til hinanden. Det var et sted, hvor parterne reflekterede over, i hvilket omfang et nyt 

samarbejde mellem selvejende daginstitutioner og kommuner med partnerskabsprojektet gav 

mening og var relevant, udfordrede og gjorde beslutninger mulige herom. Med to 

koblingsanalyser i det efterfølgende kapitel 10 om samarbejdet i fremtidsværkstedet på policy-

niveau og en yderligere i kapitel 11 i forhold til samarbejdet på det operationelle niveau i 

Svendborg kommune, undersøger de to koblingsanalyser samlet, hvordan et nyt samarbejde kunne 

indrettes med partnerskabsprojektet, som der var så store forventninger til både på det 

operationelle niveau hos kommuner og selvejende daginstitutioner og på policy-niveau blandt 

interessenterne. 
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Koblingsanalysen besvarer arbejdsspørgsmålet: 

 

Hvordan kan det med partnerskabsprojektet som program for hybrid regulering iagttages, 

at der konstitueres særlige koblinger med henblik på udvikling af strukturer for et nyt 

samarbejde? 

 

Koblingsanalysens ledeforskel er kobling/differentiering, hvor den form undersøges, der sætter 

betingelser for, hvilke koder der sikrer, at den strukturelle koblingsmekanisme med 

partneskabsprojektet kan komme i spil på henholdsvis policy-niveau og det operationelle niveau, 

og hvordan disse niveauer forbinder sig til hinanden med reference til det fælles projekt. Med to 

ledetråde spørges henholdsvis til: Hvordan muliggør koblingsmekanismer koder og kodeskift med 

partnerskabsprojektet? Hvordan muliggøres og formes beslutninger? 

 

I den første del af koblingsanalysen i kapitel 10 rettes iagttagelsespunktet mod 

fremtidsværkstedets møder på policy-niveau, som etablerer et refleksivt rum for de involverede 

organisationer, hvor de gensidigt kan tilskrive hinanden identitet i lyset af det fælles projekt, 

samtidig med, at de individuelt kan tilskrive det identitet hver for sig. Det vises, hvordan der i 

fremtidsværkstedet udvikles og diskuteres en utopi for en ny måde at samarbejde på mellem 

selvejende daginstitutioner og kommuner, der ikke kun refererer til driftsoverenskomst og 

dagtilbudslov med bagudrettet normativitet, men som også aktiverer en konstituerende meta-kode 

med særlige koblingsmekanismer, hvilket gør det muligt at sætte en udviklingshorisont og 

håndtere muligheder og udfordringer, der opstår. Denne konstituterende meta-kode og de deraf 

følgende koblingsmekanismer indebærer, at de nye samarbejdsstrukturer forbinder sig horisontalt 

og vertikalt og sætter dermed en samlet utopisk horisont for, hvordan et nyt semantisk ideal for 

samarbejde mellem selvejende daginstitutioner og kommuner kan udfolde sig. For at forfølge 

hvordan denne utopi for samarbejdet kunne realiseres flyttes iagttagelsespunktet i den anden del 

af koblingsanalysen i kapitel 11 til et operativt niveau mellem Svendborg kommune og et netværk 

af selvejende daginstitutioner – Fyrtårnet, der eksperimenterede med at lade driftsoverenskomsten 

afløse af et samarbejde af en ny partnerskabsaftale 2012, der refererede til det overliggende 

partnerskabsprojekt.  
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Kapitel 10. Fremtidsværkstedet og en utopi for en meta-

kode 

Den måde, som jeg organiserede aktiviteterne i fremtidsværkstedet på, tog udgangspunkt i en 

ambition om aktionsforskning. Min tilgang var inspireret af kritisk-utopisk aktionsforskning, der 

vægtlægger at undersøge hverdagserfaringerne i forhold til den praksis, der studeres. Ved at 

etablere et fremtidsværksted på policy-niveau som et midlertidigt frirum fra hverdagslivet, hvor 

der blev eksperimenteret med prøvehandlinger, skulle der skabes en utopisk horisont for, hvad et 

semantisk ideal for en ny måde at samarbejde på mellem selvejende daginstitutioner og kommuner 

med partnerskabsprojektet kunne indebære (Aagaard Nielsen & Steen Nielsen 2005: 171-172, 

175). I denne forståelse indeholder fremtidsværkstedet tre faser: 1) en kritik fase, 2) en utopisk 

fase og 3) en realiserings fase (Bladt & Aagaard Nielsen 2013: 378). Da partnerskabsprojektet i 

2012 havde været i gang i et års tid, begyndte Svendborg kommune at komme særligt til syne på 

fremtidsværkstedets møder i forhold til, hvad en utopi kunne indebære for samarbejdet mellem 

selvejende daginstitutioner og kommunen med reference til det overliggende partnerskabsprojekt 

og til afløsning af det hidtidige samarbejde over driftsoverenskomsten (EMP13, 37). 

  

Svendborg kommune 

Svendborg kommune var fra starten en aktiv medspiller og engageret i at få partnerskabsprojektet 

gjort konkret både på et operativt niveau i forhold til sine selvejende daginstitutioner og på policy-

niveau i fremtidsværkstedet (EMO10, 12, 14, 15, 17). Kommunen involverede sig i de 

uddannelser, som dens selvejende daginstitutioner skulle deltage på (EMO21, 22), 

kvalitetsmålinger (EMO20) og etablering af netværk, som der skulle arbejdes med som led i 

partnerskabsprojektet (EMO11, 18). Meget hurtigt i projektperioden i 2012 gennemførte 

kommunen også, at driftsoverenskomsten som reguleringsgrundlag for samarbejdet med deres 

selvejende daginstitutioner blev erstattet af en partnerskabsaftale 2012, der refererede til det 

overordnede partnerskabsprojekt (EMO16, 17).  
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Med driftsoverenskomst bestemmer kommunen 

En driftsoverenskomst er, hvor nogen har lavet en aftale, og så bestemmer vi over jer.  

(EMO1 kommunal embedsmand Svendborg kommune 2013)  

Med ovenstående udsagn lå der bag den kommunale chefs udsagn en implicit styringshorisont for 

samarbejdet med de selvejende daginstitutioner i Svendborg kommune, der med 

driftsoverenskomsten refererede til et bestemt foruddefineret indhold til samarbejdet om 

daginstitutionsydelsen, hvor kommunen bestemte over de selvejende daginstitutioner med 

forskellen ikke-styret/styret.  

 

Den kommunale embedsmand fra Svendborg fortalte om samarbejdet med de selvejende 

daginstitutioner i netværket Fyrtårnet, og hvordan det havde ændret sig med partnerskabsaftalen 

2012 i forhold til den driftsoverenskomst, der igennem mange år havde reguleret samarbejdet. 

Den kommunale chef var med aktivering af meta-kodens enkle og flygtige koblingsmekanismer 

i gang med at informere beslutningsrummet om, hvad et samarbejde over driftsoverenskomsten, 

der havde aktiveret det retslige, økonomiske og politiske funktionssystem på en bestemt måde, 

havde indebåret af beslutninger i kommunens samarbejde med de selvejende daginstitutioner med 

reference til rettens funktionssystem med en bagudrettet normativ påregnelighed. Nu blev det 

retslige, økonomiske og politiske system imidlertid aktiveret på en ny måde, hvor der blev sat en 

horisont for, hvordan samarbejdet potentielt i fremtiden kunne være anderledes end det, der havde 

fundet sted med driftsoverenskomsten, uden at der dog blev truffet nogen beslutning herom. 

 

Når selvejende daginstitutioner bliver for ens med det kommunale 

Der er en risiko for, at det hele kan blive lidt vel ens, og det er vel det som dele af de selvejende 

institutioner har oplevet hen over en årrække. En kommunal sektor som næsten har taget patent 

på løsningen af opgaver, og så har man i højere og højere grad kommunaliseret nogen af disse 

institutioner.  

(EMO3 borgmester Svendborg kommune 2013)  

Problemet var, at blev de selvejende daginstitutioner for ens med de kommunale, var der ikke 

længere grund til at være selvejende, og så havde kommunen aktiveret sig selv som politisk 

bestemmende system, der koblede til retten og traf en beslutning om at kommunalisere dem. 
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Selvejende daginstitutioner skal være noget andet 

Hvis man ikke som selvejende institution er god til at forklare, hvad det er, der gør os til noget 

særligt, så er der ingen forskel i virkeligheden til det kommunale tilbud for den selvejende 

institution. Så derfor står og falder de selvejende på, at de hele tiden besinder sig på deres 

historie, værdier og hvilke de synes, er noget særligt for dem.  

(EMO3 borgmester Svendborg kommune 2013) 

Med aktivering af meta-koden som flygtige koblinger, var det en beslutning, der ikke havde 

besluttet, men den blev informeret, og den kommunale chef forklarede, at skulle de selvejende 

daginstitutioner i fremtiden gøre sig relevante som samarbejdspart, skulle de kunne tilbyde noget 

andet i samarbejdet end de kommunale daginstitutioner.  

 

Med partnerskab er man fællesskab 

Et partnerskab har en helt anden klang. Der er man sammen i et fællesskab om at nå nogen 

resultater.  

(EMO1 kommunal embedsmand Svendborg kommune 2013)  

Med det ovenstående udsagn satte kommunen med partnerskabsaftalen 2012 en ny 

styringshorisont for samarbejdet, hvor det ikke kun var kommunen, der skulle bestemme 

indholdet af samarbejdet, men det var noget, man i fællesskab løbende skulle finde ud af sammen. 

Ved at den kommunale chef aktiverede meta-koden med flygtige koblinger, blev det muligt at 

sætte en mere åben horisont for, at samarbejdet om daginstitutionsydelsen kunne indebære. Det 

kunne række bagud og aktivere rettens system med en normativ påregnelighed og elementer fra 

driftsoverenskomst og dagtilbudslov. Det kunne imidlertid også aktivere andre funktionssystemer 

som det økonomiske, politiske og pædagogiske system på nye betingelser, hvor det rakte fremad 

i forhold til, at samarbejdet kunne møde udfordringer og muligheder, der ikke var kendte, da 

driftsoverenskomsten blev indgået. Beslutningsrummet var i gang med at blive informeret om, 

hvad samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og kommuner havde indebåret, og hvad det 

kunne komme til at indebære i fremtiden.  

 

Selvejende daginstitutioner skal involvere civilsamfund 

Det handler om borgerinvolvering, forældreinvolvering og den ramme, der kan understøtte det 

på den gode måde. Der tror jeg, at der kan den selvejende institution bidrage med noget, som kan 

være lidt sværere for den kommunale institution.  

(EMO3 borgmester Svendborg kommune 2013) 
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Kommunen efterlyste med partnerskabsprojektet en drift fra de selvejende daginstitutioners side, 

der både skulle gøre, som kommunen sagde, men også være anderledes og fungere som inspiration 

for det kommunale daginstitutionsmiljø og udvikle aktivt medborgerskab og forældreinvolvering 

(EMO14, 15). De selvejende daginstitutioner skulle kunne aktivere det pædagogiske system og 

omsorgssystemet for en anderledes pædagogisk tilgang og forældreengagement. 

 

Partnerskabsaftalen i Svendborg er en øvelse 

Vi øver os, og vi har en første udgave af den der partnerskabsaftale. 

(EMP37 kommunal embedsmand den 5. december 2012) 

Selvom Svendborg kommunen havde lavet en ny partnerskabsaftale 2012 med de selvejende 

daginstitutioner, understregede den kommunale chef med det ovenstående udsagn om at øve sig, 

at samarbejdet fremadrettet ikke var endeligt fast struktureret, og at det pædagogiske 

funktionssystem indsatte sig. Bag kommunens udsagn lå, at de selvejende daginstitutioner skulle 

være modtagelige for læring og udvikling. Udsagnet indeholdt et løfte om udvikling af 

samarbejdet. Det kunne imidlertid lige så godt ende ud i et tidligere mere problematisk samarbejde 

mellem kommunen og det selvejende daginstitutionsmiljø over driftsoverenskomsten og 

dagtilbudsloven med fornyet aktivering af det retslige system og potentiel opsigelse af 

driftsoverenskomsten. Med meta-kodens aktivering af flygtige koblinger var det en beslutning, 

som stræbte efter at være noget andet, men som ikke endnu var det med forskellen ikke-

beslutning/ beslutning om etablering af et nyt samarbejde. Det potentielle beslutningsgrundlag 

herfor blev imidlertid informeret, men forblev en ikke-beslutning, hvor parterne øvede sig på, 

hvad et nyt samarbejde kunne indebære.  

Så vil jeg stille mig til rådighed i dette her rum. Og jeg håber, at det bliver et lærerigt rum med 

at være udfordret, og at ting kan betragtes fra mange positioner. Det er vigtigt her at fortælle det 

ud fra den kontekst, som jeg er en del af i Svendborg kommune. 

(EMP37 kommunal embedsmand den 5. december 2012) 

Med citatet om, at det skulle blive et lærerigt rum, understregede den kommunale chef, at 

udviklingen af utopien for det nye samarbejde var afhængig af, hvordan parterne i 

fremtidsværkstedet observerede hinanden og udviklede betingelser for forsatte iagttagelser, som 

Svendborg kommune med sine selvejende daginstitutioner havde taget det første spadestik til ved 
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at lade driftsoverenskomsten afløse af partnerskabsaftale 2012. Udviklingen af den konstituerende 

meta-kode var i gang med at forbinde et horisontalt niveau med et vertikalt niveau. 

 

Forældrene skal bakke op 

Man kan sikre sig et godt personale og ledelse, men hvis ikke forældre og børn oplever det som 

kvalitet, så er der ikke meget ved det. 

(EMP37 kommunal embedsmand den 5. december 2012) 

Med citatet om, at hvis ikke forældre og børn oplevede det som kvalitet, så var der ikke meget 

ved det, blev beslutningsgrundlaget yderligere informeret med aktivering af meta-kodens enkle 

koblinger, hvor det politiske system koblede sig til det pædagogiske system og omsorgssystemet. 

Kun hvis børn og forældre oplevede kvalitet i forbindelse med partnerskabsprojektet, og de på det 

operationelle niveau havde demonstreret dette, var der tale om en beslutning om et nyt 

samarbejde. Beslutningen i fremtidsværkstedet var parasit på, at den skulle finde sted på det 

operationelle niveau og indsætte sig der. Samtidig var de beslutninger, der blev truffet på det 

operationelle niveau i Svendborg kommune i medfør af partnerskabsaftalen 2012 parasit på den 

kommunikation, der udspillede sig i fremtidsværkstedet og refererede til det overliggende 

partnerskabsprojekt. En meta-kode med enkle og flygtige koblinger som betingelse for 

samarbejde var i gang med at blive formuleret og indsætte sig.  

 

Mariasøstrenes børnehave og et problematisk samarbejde der ændrer sig 

Jeg blev ansat 2004 i Svendborg kommune. Den første sag i december måned omhandlede de 

selvejende dagtilbud. Og der var en meget udad farende advokat fra København. Formanden for 

institutionen var en nonne, og præsten var også involveret. Det tog nogen år at nå et samarbejde 

på tværs, hvor vi endte med succes at få udbygget med en vuggestuegruppe.  

(EMP37 kommunal embedsmand advisory board møde den 5. december 2012) 

Den første sag, som den kommunale chef havde haft i kommunen, havde drejet sig om den 

selvejende daginstitution Mariasøstrenes børnehave, der var medlem hos MDI. Der havde været 

konflikt mellem institutionens formand, den lokale præst og kommunen om betingelserne for at 

drive daginstitution.  

Daginstitutionen og MDI havde aktiveret det politiske og retslige system ved at aktivere en debat 

i den lokale presse og skabe resonans i massemedierne, hvor de angreb kommunen, og bragte en 
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advokat på banen fra København, der havde ville anlægge sag mod kommunen. Dermed var der 

blevet skabt et politisk pres internt i kommunen. Kommunen havde omvendt aktiveret sig som 

politisk system med koblinger til retten ved at skære i institutionens økonomi og true med at 

opsige driftsoverenskomsten. De organisatoriske aktører havde været i konflikt med hinanden 

igennem en længere årrække, uden at det havde været muligt at etablere nogen samordning og 

koordinering mellem disse. 

Fra 2008 havde det konfliktfyldte samarbejde mellem kommunen, Mariasøstrenes børnehave og 

MDI imidlertid ændret sig i forbindelse med, at der var behov for at udbygge og renovere 

børnehaven med en vuggestuegruppe. Der havde været mange uforudsete krav, der skulle 

håndteres i forbindelse med ombygningen både i forhold til børn, udearealer, legetøj, personale, 

arkitekttegninger og tilvejebringelse af økonomi, men den kommunale chef fortalte, at parterne 

havde etableret en ny måde at samarbejde på over de næste år. Selvom projektet havde skulle 

udvikles undervejs, og det ikke havde ligget fast på forhånd, hvordan det skulle udmønte sig, var 

det lykkedes at komme i mål med udbygningen og et godt samarbejde herom, der var anderledes 

end det konfliktfyldte, der indtil da havde fundet sted. 

  

Fra stormfulde højder til en horisont for et utopisk samarbejde stabiliseret af en 

meta-kode 

Her tog en chef fra MDI ordet og fortsatte: 

Det var en sag, vi to havde sammen. Først startede det med stormfulde højder og krig med 

hinanden, men så ringede du og spurgte, om vi ikke skulle spise frokost sammen. 

(EMP37 den 5. december 2012) 

Med chefen fra MDI’s udsagn om stormfulde højder og frokostaftale afbrød hun den kommunale 

chefs fortælling om samarbejde for at understrege, at noget skete, der drejede sig om, at 

samarbejdet fra at have været meget belastet ændrede sig. Der skete et kodeskift i meta-kodens 

koblingsmekanisme i form af enkle og flygtige koblinger, der indtil nu havde informeret 

beslutningsrummet for potentialet i et nyt samarbejde, men uden at der var blevet truffet nogen 

beslutninger herom. Meta-kodens koblingsmekanisme aktiverede nu også en foregribende 

kobling hos Svendborg kommune og MDI. 
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For MDI havde det betydet rigtig meget, at kommunen helt bogstaveligt og fysisk var kommet fra 

Svendborg til København for at spise frokost. Det betød for MDI, at kommunen havde rakt ud til 

de selvejende daginstitutioner for at se verden med deres øjne og gøre sig omverdens følsom 

herfor. Nu rakte MDI på mødet i fremtidsværkstedet ud mod kommunen og knyttede an til 

kommunens kommunikation om, hvordan samarbejdet med de selvejende daginstitutioner havde 

været oplevet set fra deres side. Det, at parterne på et policy-niveau havde sat sig i hinandens sted, 

havde gjort det muligt at aktivere nye logikker i samarbejdet på det operationelle niveau i 

Svendborg kommune. 

Så kom vi herover (til frokostmødet hos MDI), og jeg havde en byggelovgivning, så vi havde en 

fælles opgave. Vi endte i et helt andet givende rum, men det var dér, det startede.  

(EMP37 kommunal embedsmand den 5. december 2012) 

Den kommunale embedsmands svar i citatet blev udtryk for, at kommunen i forbindelse med 

ombygningen af Mariasøstrenes børnehave også havde taget den selvejende daginstitutions 

perspektiv på sig ved at gøre byggesagen til en fælles opgave med MDI og Mariasøstrenes 

børnehave. Ved at kommunen knyttede an til MDI’s kommunikation og understregede, at de 

havde endt i et helt andet givende rum, var der blevet sat en horisont for, at samarbejdet både på 

et policy-niveau og et operationelt niveau kunne være mere konstruktivt i fremtiden og anderledes 

end alene reguleret i driftsoverenskomst og dagtilbudslov, der ikke havde beskrevet noget om en 

mulig ombygningssag, og derfor heller ikke kunne bruges til at regulere et samarbejde herom. 

Ved at aktivere meta-kodens foregribende koblingsmekanisme, hvor parterne satte sig i hinandens 

sted, blev et vertikalt niveau forbundet med et horisontalt, og der blev etableret et nyt samarbejde 

med ombygningssagen som en fælles opgave, hvor en orientering farvet af et retsligt, økonomisk, 

pædagogisk og omsorgsmæssigt perspektiv indsatte sig og gjorde det muligt for parterne at 

samordne sig med hinanden. Dette medførte, at beslutningsrummet var blevet informeret, uden at 

der i første omgang blev truffet beslutninger om at indgå aftaler med f.eks. bygherre, arkitekt og 

bank, men mulighederne for at involvere disse blev udforsket. Det indebar også, at parterne i 

forlængelse heraf satte sig i hinandens sted omkring en række udfordringer i forhold til at drive 

en daginstitution, sådan at de beslutninger, der endte med at blive besluttet om ombygningen, var 

langtidsholdbare ind i fremtiden. 
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Ombygning af Mariasøstrenes børnehave som symbol på utopien 

Fordi ombygningen af Mariasøstrenes børnehave blev fremhævet i fremtidsværkstedet, blev den 

symbol på den utopi, som et anderledes samarbejde mellem selvejende daginstitutioner og 

kommuner kunne udvikle sig til med partnerskabsprojektet. Det var et samarbejde, hvor parterne 

havde udviklet samarbejdsstrukturer med en meta-kode om samarbejde forstået som at sætte sig i 

hinandens sted, hvilket åbnede for et samspil mellem enkle, flygtige og foregribende 

koblingsmekanismer, der forbandt et vertikalt med et horisontalt niveau, og som også refererede 

til rettens system og elementer fra driftsoverenskomst og dagtilbudslov. Når samarbejdet 

aktiverede denne koblingsmekanisme, kunne det håndtere større kompleksitet i forhold til krav 

og udfordringer, der kunne vise sig i samarbejdet end, når det alene var reguleret med normativ 

bagudrettet påregnelighed i driftsoverenskomst og dagtilbudslov. 

Både Svendborg kommune og MDI beskrev, hvordan de med ombygningen af Mariasøstrenes 

børnehave havde fundet ud af, hvad helhedens interesse var i forhold til, at det fælles byggeprojekt 

kunne lykkes. Mariasøstrenes børnehave og MDI var gået i gang med at tage initiativer, der gjorde 

det muligt at få udbygget institutionen med opbakning fra medarbejdere, leder, bestyrelse og 

forældre. Børnehaven havde taget selvstyring på sig og mægtiggjort sig i forhold til at kunne 

håndtere en byggesag med kommunen, hvor forældre og bestyrelsen bakkede op. Hermed 

reaktiverede Mariasøstrenes børnehave sig sig selv som et pædagogisk daginstitutionsmiljø i den 

større, ombyggede institution med koblinger til det økonomiske og politiske funktionssystem og 

inddragelse af civilsamfund, hvorved omsorgssystemet blev aktiveret. 

Indtil ombygningssagen havde samarbejdet mellem Mariasøstrenes børnehave og kommunen 

været reguleret af en driftsoverenskomst og et tilskud til Mariasøstrenes børnehave fra 

kommunens side, som ikke havde indebåret en ordentlig økonomi til at vedligeholde denne. 

Kommunen suspenderede nu sig selv som politisk system med koblinger til rettens og økonomiens 

funktionssystemer for at kunne indgå i et samarbejde, der kunne foregribe Mariasøstrenes 

børnehaves behov. Der blev indgået en ny kontrakt og økonomisk aftale mellem MDI, 

Mariasøstrenes børnehave og kommunen, der gjorde det muligt at ombygge institutionen og 

fremadrettet vedligeholde den forsvarligt. Kommunen aktiverede sig som politisk system med 

kobling til ret og økonomi på en ny måde, ved at kontrakten tog højde for kommunens behov for 

en udbygning, der passede til de nødvendige prognoser for institutionspladser til børn i området. 

Samtidig var det en kontrakt, der også tog hensyn til MDI’s og daginstitutionens behov for at være 
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garanteret, at investeringen i udbygning af institutionen blev modsvaret at større tilskud til husleje 

og drift fra kommunens side på en længere horisont. 

Samarbejdet omkring Mariasøstrenes børnehave blev anledning til, at parterne etablerede 

hinanden som omverden i samarbejdet om at udbygge institutionen og forpligte hinanden på den 

større institution, selvom hverken driftsoverenskomst eller dagtilbudslov forpligtede dem hertil, 

hvor der blev aktiveret andre koblingsmekanismer end de retslige instrumenter alene gjorde 

mulige som betingelse for samarbejde. Det var et samarbejde, hvor begge parter løbende havde 

foregrebet hinandens behov og fundet løsninger uanset, om det var rettens kode, den økonomiske 

kode, omsorgskoden, den politiske kode eller den pædagogiske kode, der indsatte sig. Med 

aktivering af meta-kodens samspil mellem enkle, flygtige og foregribende koblinger og en 

tilpasning af driftsoverenskomsten med kobling til rettens funktionssystem, var 

beslutningsrummet blevet informeret i forhold til, at der blev truffet beslutninger om 

ombygningen, hvor mange andre funktionssystemkoder end rettens havde indsat sig og var blevet 

samordnet. 

Sagen blev symbol på den samarbejdsform og utopiske drøm om, hvad et nyt samarbejde med 

partnerskab mellem selvejende daginstitutioner og kommuner kunne indebære fremadrettet ikke 

kun i Svendborg kommune, men også blandt fremtidsværkstedets parter på policy-niveau. Et 

samarbejde, der med etablering af en konstituterende meta-kode både kunne referere til rettens 

system med elementer fra driftsoverenskomst og dagtilbudslov med bagudrettet normativitet og 

påregnelighed og til et samspil mellem enkle, flygtige og foregribende koblinger til at håndtere 

uforudsete og komplekse problemstillinger, hvor andre funktionssystemer indsatte sig og blev 

samordnet. 

 

Når utopien udfordres, skal samarbejdet holde 

Det var ikke uden udfordringer at søsætte den utopiske drøm om en meta-kode for samarbejde. 

Den kommunale chef fra Svendborg kommune diskuterede, hvad der kunne udfordre. Hun 

fortalte, at samarbejdet mellem de selvejende daginstitutioner med andre paraplytilknytninger end 

MDI og Svendborg kommune var blevet særligt udfordret i 2010, hvor kommunen skulle finde 

en række besparelser på daginstitutionsområdet. Forsøg med BUPL havde vist, at det var en 
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udfordring for de selvejende daginstitutioner at opnå økonomisk bæredygtighed, og kommunen 

havde derfor foreslået flere besparelsesmodeller.  

Jeg husker et rædselsfuldt møde i det selvsamme børnehus (red. Mariasøstrenes børnehave), som 

fik succes med den udbyggede vuggestue. Vi havde simpelthen sammen – de kommunale og de 

selvejende ledere – været ude på kanten af, hvad vi kunne samarbejde om uden om bestyrelserne. 

Så da vi mødte bestyrelserne, så gik det helt galt.  

(EMP37 kommunal embedsmand den 5. december 2012) 

Den kommunale chef fortalte om et rædselsfuldt møde, efter at byggesagen i Mariasøstrenes 

børnehave var vel overstået, hvor alle kommunens selvejende daginstitutioner havde deltaget. 

Kommunen havde stillet krav om bæredygtige institutioner, hvorfor det var nødvendigt at finde 

besparelser og fusionere nogle af de mindre daginstitutioner. Bestyrelserne hos de selvejende 

daginstitutioner havde aktiveret en omsorgslogik og sagt, at de var selvejende og selv kunne 

bestemme som repræsentanter for et civilsamfund, hvor de med kommunikation i omsorgskoden 

satte hjælp som at kunne forblive små institutioner og ikke-hjælp som at blive tvunget ind i større 

institutionsmiljøer. De selvejende daginstitutioner og kommunen havde ikke kunnet 

kommunikere med hinanden. De strukturelle koblinger, der havde været i spil i medfør af 

driftsoverenskomst og dagtilbudslov til at regulere samarbejdet, var kortsluttet, og det havde ikke 

været muligt at aktivere meta-kodens enkle, flygtige og foregribende koblingsmekanismer, sådan 

som det havde været tilfældet i forbindelse med ombygningen af Mariasøstrenes børnehave. 

Det er også noget af det, vi har talt om, at nogle gange kan selveje blive sådan, at vi lukker os 

meget om os selv og holder fast i noget, hvor vi slet ikke prøver at forstå den kommunale 

udfordring om at være bæredygtige. Og det er også rigtigt, at det var et rimelig rædselsfuldt møde. 

(EMP37 chef hos MDI den 5. december 2012) 

En chef fra MDI gjorde sig nu omverdens-følsom over for kommunens udsagn. Med det 

ovenstående udsagn om at lukke sig for omverdenen knyttede hun an til at se samarbejdet mellem 

kommunen og de selvejende daginstitutioner fra kommunens side og ikke kun fra et selvejende 

perspektiv. Hermed aktiverede hun meta-kodens foregribende koblingsmekanismer på policy-

niveau i forhold til at tale økonomi, udbygning, nye kontrakter og pædagogisk indhold hos de 

selvejende daginstitutioner i forbindelse med et nyt samarbejde med kommunerne. Dermed blev 

meta-koden yderligere stabiliseret også i forhold til at forbinde sig både horisontalt og vertikalt.  
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Partnerskabsprojektet som redningsplanke for utopien 

Selvom utopien for et nyt samarbejde var blevet udfordret på stormødet, var der også blevet 

etableret en interesse hos Svendborg kommune, MDI og de selvejende daginstitutioner for, hvad 

der kunne gøre denne måde at samarbejde på til en mere permanent indretning og ikke kun en 

engangsfornøjelse i forbindelse med den tidligere ombygning af Mariasøstrenes børnehave.  

Så bankede du på med den mulighed at vi i Svendborg – MDI var i gang med dette 

udviklingsprojekt sammen med København og Aarhus kommune – og Svendborg blev inviteret 

indenfor. Det var sådan lidt en redningsplanke for os. 

(EMP37 kommunal embedsmand den 5. december 2012) 

Svendborg kommune havde inviteret alle de selvejende daginstitutioner og MDI til et møde. 

Kommunen endte med at præsentere de selvejende daginstitutioner for tre modeller for en 

institutionsdrift i kommunen, hvor de selvejende daginstitutioner enten etablerede sig som private, 

blev kommunale eller tilknyttede sig MDI’s partnerskabsprojekt. Fire af kommunens selvejende 

daginstitutioner valgte MDI’s partnerskabsprojekt og organiserede sig i netværket Fyrtårnet.  

Jeg er overbevist om, at det, at MDI inviterer ind i dette udviklingsprojekt, gjorde, at politikerne 

turde tage denne beslutning at opsige driftsoverenskomsterne. 

 (EMP37 kommunal embedsmand den 5. december 2012) 

Det ovenstående udsagn bekræfter en politisk vilje til samarbejde. Kommunen havde et begrundet 

håb om, at partnerskabsprojektet kunne realisere en ny måde at samarbejde på, som ombygningen 

af Mariasøstrenes børnehave var blevet symbol på. Samarbejdet var blevet stabiliseret med en 

meta-kode, der kunne aktivere enkle, flygtige og foregribende koblingsmekanismer og også 

referere til driftsoverenskomst og dagtilbudslov. Det var en kommunikation, der kun kunne lade 

sig gøre, fordi kommunikationen forlod sig på foregribelse, i forhold til, at der kunne etableres et 

nyt samarbejde med partnerskab, der ville være anderledes end det, der alene var reguleret af 

driftsoverenskomst og dagtilbudslov, og som ombygningssagen havde udspændt en 

forventningshorisont for, ikke kun på det operationelle niveau, men nu også på policy-niveau. 

Beslutningsrummet blev nu yderligere informeret og stabiliseret ved at parterne på dette niveau 

satte sig i hinandens sted i forhold til betingelser og udfordringer for en ny måde at samarbejde 

på med partnerskab og meta-koden, som de nu selv var blevet en del af.  
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Utopien indebærer at selvejende daginstitutioner og kommune skilles ad 

Når driftsoverenskomsten var væk, så blev snoren fuldkommen kappet. De havde tænkt kommunalt 

og selvejende som et. Nu kom de fuldkommen fra hinanden, og de blev ladt helt i rum sø. De måtte 

selv finde ud af det, de måtte forholde sig til det,....og så skete der rigtig meget, da den udskillelse 

havde været der. 

(EMP37 kommunal embedsmand advisory board møde den 5. december 2012) 

Den kommunale chef fra Svendborg kommune fortalte, hvordan det kommunale og selvejende 

daginstitutionsmiljø indtil partnerskabsprojektet havde tænkt sig som ét med det kommunale 

daginstitutionsmiljø og kommunen. Ved at indgå partnerskabsaftalen 2012 skulle 

socialdimensionen ændres, sådan at kommune og selvejende daginstitutioner var adskilte 

organisationer som forudsætning for en mere permanent indretning og realisering af utopien for 

det nye samarbejde. Det juridiske grundlag for samarbejde blev altså ændret, så de selvejende 

daginstitutioner og kommunen kunne opfatte sig selv som forskellige retssubjekter med 

partnerskabsaftalen 2012 og ikke ét retssubjekt med driftsoverenskomsten.  

Det er meget vigtigt for mig politisk, at det er et partnerskab, for oppe i mit hoved handler det om 

AT SÆTTE DEM FRI i højere grad. 

 (EMO 3 Borgmester Svendborg kommune 2013) 

Når kommunen blev for styrende over for de selvejende daginstitutioner, mente kommunen, at de 

selvejende daginstitutioner blev for ens med de kommunale daginstitutioner. Aktivering af meta-

koden forudsatte, at der var organisationer, der både kunne være selvstændige og referere til noget 

fælles. Derfor måtte kommunen træde tilbage fra styringen ved at ”frisætte” de selvejende 

daginstitutioner, sådan at de kunne være noget andet end de kommunale daginstitutionstilbud. 

Svendborg kommune suspenderede derfor en række af styringskravene i driftsoverenskomsten i 

forbindelse med den nye partnerskabsaftale 2012. Til gengæld skulle de selvejende 

daginstitutioner selv udvikle strategier for, hvordan de mere detaljeret ville gribe arbejdet an i den 

enkelte daginstitution. Der var tale om en forventning til styringen. Daginstitutionerne skulle tage 

styringen på sig som selvstyring, hvilket åbnede for, at de kunne aktivere flere og andre 

funktionssystemer end rettens system. I den hidtidige regulering af samarbejdet var især en retlig 

semantik i spil med driftsoverenskomst og dagtilbudslov. Med en forventning om selvstyring 

indsatte det politiske system sig på en ny og mere faciliterende måde. Hvor kommunen tidligere 

i praksis havde forvaltet arbejdsgiverrollen hos de selvejende daginstitutioner i forhold til ledere 

og bestyrelser, aktiverede den nu både pædagogfaglige, økonomiske og socialfaglige logikker ved 

at trække sig fra styringen. Samtidig stillede kommunen krav om, at der skete et kompetenceløft 
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hos både ledere og bestyrelser i forlængelse af de aktiviteter, der var iværksat med det overordnede 

partnerskabsprojekt i form af kvalitetsmålinger, lederuddannelser på diplomniveau og 

bestyrelsesuddannelser og etablering af forpligtende netværk (EMO 17 partnerskabsaftalen 2012). 

Bare det at det ikke hedder en driftsoverenskomst men en partnerskabsaftale. Det at vi har sagt, 

at vi vil noget andet sammen, det forpligter. Og det skal vi selvfølgelig hjælpe hinanden med at 

huske på. 

(EMP37 kommunal embedsmand advisory board den 5. december 2012) 

Med den kommunale chefs udsagn om at forpligte sig gennem at ville noget andet sammen var en 

meta-kode etableret, der orienterede parterne til samarbejde gennem innovation eller nytænkning, 

så at sige.  Det, både at tænke strategisk i den enkelte daginstitution og samtidig lade et 

overliggende samarbejde mellem kommunen og alle de selvejende daginstitutioner konstitueres 

af en overliggende meta-kode, var udtryk for fordoblede tilskrivninger i Teubners forstand (som 

beskrevet i kapitel 5). Der blev aktiveret enkle, flygtige og foregribende koblinger både i den 

individuelle institution og i det samlede partnerskab med en polyfon kodebrug, hvor både retslige 

elementer fra driftsoverenskomst og dagtilbudslov var på banen og samtidig også pædagogiske 

koder om udvikling samt koder om økonomi. 

 

Det nye utopiske samarbejde skal læres 

Det var ikke altid lige nemt for hverken Fyrtårnet eller Svendborg kommune at håndtere den nye 

måde at samarbejde på. Meta-koden skulle læres, og en orientering gennem enkle, flygtige og 

foregribende koblinger skulle udvikles. De nye samarbejdsstrukturer var kort sagt under 

opbygning. 

Jeg var sammen med Fyrtårnet i sidste uge, hvor der stadig er medarbejdere der kan sige, at hvis 

der sker et eller andet – så ringer de til Birgit (red. den kommunale chef). Så siger jeg, det kan du 

godt prøve, men det hjælper ikke, for det er bestyrelsen, der skal ind over. 

(EMP37 kommunal embedsmand den 5. december 2012) 

Det var for nogen af de selvejende daginstitutioner hårdt, fordi der stadig var medarbejdere, der 

troede, at de kunne ringe til kommunen og få løst deres problemer. Med partnerskabsaftalen 2012 

var det ikke sådan længere. Nu skulle den selvejende daginstitution som selvstændigt retssubjekt 

sammen med sin bestyrelse selv løse problemerne. De selvejende daginstitutioner skulle både 

samarbejde med kommunen, men også agere mere selvstændigt end tidligere.  
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Det, at skulle skilles – de kommunale og selvejende – det har været en nødvendig og værdifuld 

proces. Den har været svær, hård og udfordrende. Men det at mødes igen på et nyt og veldefineret 

grundlag, så starter man altså et helt andet sted. Hvor vi skal konstant øve os i ikke at gå tilbage. 

(EMP37 kommunal embedsmand advisory board møde den 5. december 2012) 

Med det ovenstående udsagn, understregede den kommunale chef, at adskillelse mellem de 

selvejende daginstitutioner og kommunen havde været nødvendigt, men også at processen havde 

været svær, hård og udfordrende. Dog var hun fortrøstningsfuld, som citatet vidner om, fordi man 

startede et andet sted. Der var således en innovativ komponent i forestillingen om samarbejde, 

hvor meta-koden var fremtidsorienteret og bundet op på at lære sammen. Der blev sat en 

distinktion til et tidligere problematisk samarbejde, som det var nødvendigt konstant at øve sig på 

ikke at gå tilbage til.  

 

Ikke noget autoritativt centrum 

Selvom Svendborg kommune havde skabt et grundlag for en utopi baseret på en meta-kode med 

innovativt potentiale for samarbejde, var der ikke et autoritativt centrum, hvorfra dette kunne 

styres. Hverken i partnerskabets fremtidsværksted eller i kommunen blev der etableret en 

centraliseret styringskommunikation. Med aktivering af meta-koden som et samspil mellem 

enkle, flygtige og foregribende koblinger var styringskommunikationen åben, og selvom der 

samtidig var referencer til en bagudrettet retslig normativitet sat af driftsoverensomst og 

dagtilbudslov, så var det ikke udtryk for tæt styring. Snarere var der i partnerskabet en forestilling 

om,, at parterne skulle gøre sig oververdens-følsomme over for hinanden og sætte sig i hinandens 

sted som betingelse for beslutninger, hvor koder for det pædagogiske, omsorgsmæssige og 

økonomiske skulle aktiveres. Svendborg kommune kunne godt prøve at kalde Fyrtårnet ind i en 

kommunikation, hvor de aktiverede meta-koden, men Fyrtårnet måtte vælge at knytte an til denne. 

Det samme gjaldt omvendt også Fyrtårnet i forhold til kommunen. Der var ikke noget autoritativt 

centrum, hvorfra meta-koden blev styret. Utopien for et nyt samarbejde var helt afhængig af, 

hvilke koder der indsatte sig under meta-koden. Betingelserne for at styre gennem brugen af meta-

koden var altså paradoksalt nok betinget af, at denne blev forstået som ikke-styring. Utopien for 

meta-koden som konstituerende for samarbejdet mellem Svendborg kommune og de selvejende 

daginstitutioner blev diskuteret og præsenteret i partnerskabets fremtidsværksted, hvorved den 

kom til at forbinde sig fordoblet på både et horisontalt og vertikalt niveau. Dermed blev der sat en 
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horisont for, hvad konstituering af en meta-kode som et utopisk ideal for et nyt samarbejde mellem 

selvejende daginstitutioner og kommuner på operationelt og policy-niveau samlet kunne 

indebære.  

 

Delkonklusion 

Svendborg kommune præsenterede i fremtidsværkstedet en utopi for et nyt samarbejde. 

Ombygningssagen af Mariasøstrenes børnehave blev symbol på denne utopi. Med etablering af 

en ny meta-kode som konstituerende for samarbejdet med et samspil mellem enkle, flygtige og 

foregribende koblinger skulle dette ikke alene referere til elementer fra driftsoverenskomst og 

dagtilbudslov med en bagudrettet retslig normativitet. Det skulle også kunne informere et 

beslutningsgrundlag med forskellige horisonter for samarbejdet i forbindelse med f.eks. en 

besparelse på daginstitutionsområdet, som ingen vidste om på forhånd, og som ikke var forudset 

i de traditionelle retslige instrumenter driftsoverenskomst og dagtilbudslovgivning, men som det 

var nødvendigt at samarbejde om, og hvor andre funktionssystemer end rettens ville indsætte sig 

og skulle samordnes. Præsentationen af Svendborgs kommunes utopi for et nyt samarbejde 

mellem selvejende daginstitutioner og kommuner skete på møder i fremtidsværkstedet og kom til 

at demonstrere, hvordan utopien kunne forbinde et vertikalt og horisontalt niveau med en samlet 

bevægelse, der kunne sætte horisont for det nye samarbejde for alle de involverede parter. Det 

blev anledning til, at de to andre kommuner Aarhus og København på efterfølgende møder 

diskuterede dette, hvor utopien blev udfordret, fik tilskrevet ny mening og blev forskudt, samtidig 

med, at der blev trukket en grænse for denne. 

 

Aarhus kommune 

På de næste møder i partnerskabets fremtidsværksted var det Aarhus kommune, der skulle 

fremlægge erfaringer. Kommunen havde kun i begrænset omfang involveret sig i 

partnerskabsprojektet, selvom det var her, dette var blevet udviklet som pilotprojekt (EMP13 

Projektbeskrivelsen 2011). I projektperioden blev der udviklet to netværk i Aarhus, men 

kommunen involverede sig ikke i uddannelsen af ledere og bestyrelser og fortsatte egne 

kvalitetsmålinger uden om projektet.  
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Den mindst optimistiske kommune 

Jeg skal sige lidt om erfaringerne fra partnerskabsprojektet og erfaringerne fra selveje i det hele 

taget. Det var jo meget optimistisk det, som Birgit fra Svendborg kommune sagde sidst. Jeg er så 

måske den mindst optimistiske af de tre kommuner. 

(EMP38 kommunal embedsmand møde den 17. april 2013) 

Den kommunale embedsmand startede med at referere til Svendborg kommunes indlæg om 

partnerskabsprojektet mellem selvejende daginstitutioner og kommuner på de forrige møder som 

meget optimistisk. Over for det satte embedsmanden Aarhus som den mindst optimistiske af de 

tre deltagende kommuner. Embedsmanden mente ikke, at Aarhus kommunes styringsstruktur var 

egnet til samarbejde ud over det eksisterende.  Forbundetheden mellem det vertikale og 

horisontale niveau som betingelse for etablering af samarbejde med en ny meta-koden var med 

andre ord ikke til stede. Spørgsmålet var, om en bevægelse i retning af et utopisk nyt ideal for 

samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og kommuner alligevel var sat i gang. 

Kommunen var trods alt ikke hoppet ud af partnerskabsprojektet. Tilsyneladende var de 

interesserede, men med en anden orientering af meta-koden end de andre kommuner.  

    

Selvejende daginstitutioner som selskabskonstruktion 

Hvordan ser vi i Aarhus på selveje? Vi ser på det som en ren selskabskonstruktion. 

(EMP38 kommunal embedsmand møde den 13. april 2013) 

Med det ovenstående udsagn var banen kridtet op. I Aarhus iagttog man de selvejende 

daginstitutioner som en ren selskabskonstruktion, og man var i gang med at sætte distinktionen 

mellem den kommunale og selvejende daginstitution på en anden måde, end det var sket i 

Svendborg kommune. I Svendborg kommune havde den kommunale chef markeret den 

selvejende daginstitution og samarbejdet som noget, der skulle og kunne være noget andet end 

det kommunale. I Aarhus blev den selvejende daginstitution markeret som en, der ikke adskilte 

sig fra den kommunale ud over gennem selskabskonstruktionen, hvilket betød, at der heller ikke 

var et motiv for en anderledes samarbejdskonstruktion end den eksisterende. 
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Ingen nye selvejende daginstitutioner siden Jens Otto Kragh 

Jeg tror ikke, at blandt dem (de selvejende daginstitutioner i Aarhus) vi har i dag, er der nogen, 

der er lavet efter Jens Otto Kraghs regeringsperiode. Og det siger lidt om, hvad det er for en 

selvforståelse, der er om selvejet i Aarhus. Det er noget historisk, der måske har 100 år eller 75 

år på bagen.  

(EMP42 kommunal embedsmand møde 17. april 2013) 

Den kommunale embedsmand uddybede, at det var historisk givet, at der i Aarhus var selvejende 

daginstitutioner, men at der ikke i fremtiden var ambitioner om flere. De selvejende 

daginstitutioner i Aarhus var blevet til før, der var noget, der hed velfærdsstaten, og var en 

selvskabskonstruktion, der ikke fyldte meget i kommunens bevidsthed. De selvejende 

daginstitutioner dækkede således kun ca. 10% af forsyningen. Det var kommunens holdning, at i 

tiden før velfærdsstaten havde selvejende daginstitutioner haft sin berettigelse, men siden havde 

de udtjent deres rolle. 

 

Partnerskabsprojektet som besparelse 

Så lidt om hvordan vi ser på partnerskabsprojektet fra Aarhus’ side. Det går tilbage i 2006-2007. 

Der fik de selvejende bud om at skulle tage samme besparelse som de andre daginstitutioner og 

tilbud om at blive kommunale. Partnerskabsprojektet blev født som en reaktion på det. 

(EMP38 kommunal embedsmand møde den 13. april 2013) 

Den kommunale embedsmand fra Aarhus fortalte, hvordan partnerskabsprojektet blev til. I 

Aarhus havde projektet rod tilbage i 2006-2007, hvor alle daginstitutioner i kommunen skulle 

møde en besparelse, og de selvejende daginstitutioner derfor fik tilbud om at blive kommunale. 

Besparelsen angik primært ledelsen og ikke aktiviteter, der vedrørte børnene. Udspillet fra 

kommunen havde været, at de selvejende daginstitutioner måtte indgå i den kommunale struktur 

eller slå sig sammen. Der havde været stærk modstand mod besparelserne fra de selvejende 

daginstitutioners side, og partnerskabsprojektet havde med en kobling til den økonomiske kode 

været en måde at håndtere denne modstand på (EMP 38).  

 

Selvejende daginstitutioner er ikke forskelligt fra det kommunale 

For Svendborg kommune havde det været vigtigt, at de selvejende daginstitutioner havde en anden 

kvalitet end de kommunale, og at borgerne var inddraget i formuleringen heraf. I Aarhus 
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kommune fortalte embedsmanden, at når det drejede sig om kvalitet i daginstitutionerne i Aarhus, 

var kommunen optaget af, hvad der skete med børn i dagtilbuddet og i skolen, og fokus var 0-18 

år (EMP44, 45).  

Vi tænker ikke i selveje, og vi tænker ikke, at de kan noget andet end det kommunale, og der er 

heller ikke nogen grøde, eller nogen borger der kommer og efterspørger det.  

(EMP38 kommunal embedsmand advisory board møde den 17. april 2013) 

Aarhus kommune så de selvejende daginstitutioner som en del af kommunens daginstitutioner, 

hvor der ikke var forskel på, om institutionen var kommunal eller selvejende, og borgerne viste 

heller ikke interesse herfor.  

Har der været nogen kvalitetsbetydning set fra Aarhus kommune som sådan? Det har jeg svært 

ved at se.  

(EMP38 kommunal chef fra Aarhus kommune møde den 17. april 2013) 

Den kommunale embedsmand så ikke nogen kvalitetsforskel mellem de selvejende 

daginstitutioner og de kommunale.  

Bestyrelsesarbejdet i de selvejende daginstitutioner fungerer langt hen ad vejen på samme måde 

som det fungerer i de kommunale. Det er lederen, der er primus motor i at skaffe opbakning og 

interesse for arbejdet i bestyrelsen. Så det er lederne, der driver de selvejende institutioner. 

(EMP42 kommunal embedsmand advisroy board møde den 17. april 2013) 

Hermed satte Aarhus kommune en anden distinktion, end Svendborg kommune havde gjort i 

forhold til sags- og socialdimensionen. Hvor de selvejende daginstitutioner i Svendborg kommune 

havde potentiale til at være noget andet som involverede civilsamfund med forældre og borgere, 

så blev de selvejende institutioner i Aarhus anskuet som ens med de kommunale, hvilket fik 

betydning for, om samarbejdet også kunne være noget andet end det eksisterende. Hvilket ikke 

var tilfældet i Aarhus, og derfor var der ikke noget incitament for kommunen til at bringe en 

konstituerende overliggende meta-kode i spil i forbindelse med samarbejdet med de selvejende 

daginstitutioner, der var anderledes end de eksisterende koblinger medieret af koder fra det 

politiske, rettens og det økonomiske funktionssystem, som kommunen i øvrigt også aktiverede 

som betingelse for styringen af de kommunale daginstitutioner. 
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Bestyrelserne i de selvejende daginstitutioner er centrale for utopien 

På mødet i fremtidsværkstedet tog en embedsmand fra Københavns kommune ordet efter den 

kommunale embedsmand fra Aarhus og forfulgte temaet med bestyrelserne og i hvilket omfang, 

de tog ansvar, og at det var et problem, hvis de ikke gjorde det. Hertil svarede embedsmanden fra 

Aarhus, at bestyrelserne kunne ende med reelt at blive zombier. Det fik embedsmanden fra 

Københavns kommune til at diskutere betydningen af partnerskabsprojektet i forhold til 

bestyrelserne. 

Det arbejde I i MDI gør (i partnerskabsprojektet) i forhold til bestyrelserne er rigtig godt, for I 

gør i al fald et stort arbejde for at gøre dem bevidste om det ansvar, der ligger i det. Det er absolut 

en svaghed i konstruktionen, hvis man mister den forankring ind i bestyrelserne. 

(EMP42 kommunal chef fra Københavns kommune på advisory board møde den 17. april 2013) 

Med udsagnet understregede han vigtigheden af, at bestyrelserne hos de selvejende 

daginstitutioner tog arbejdsgiveransvaret alvorligt som forudsætning for et samarbejde med 

kommunen fremadrettet baseret på den overliggende meta-kode. 

Der da du sad og talte, så tænkte jeg, at det er der, hvor der er kappet forbindelsen og klippet 

navlestrengen. Det at det skete har gjort, at de har fået øje på sig selv. 

(EMP42 kommunal chef fra Svendborg kommune på advisory board møde den 17. april 2013) 

Den kommunale embedsmand fra Svendborg kommune fortalte, at, da kommunen havde opsagt 

driftsoverenskomsterne som led i at indgå partnerskabsaftalen med det selvejende 

daginstitutionsnetværk Fyrtårnet, havde dette også løftet bestyrelsestemaerne. Bestyrelserne 

skulle lære at tage selvstyring på sig og mægtiggøre sig ved, at Svendborg kommune i 

partnerskabsaftalen 2012 havde understreget bestyrelsens forpligtelse til at afholde 

lederudviklingssamtaler, deltage i bestyrelseskurser og kvalitetsmålinger. Da Svendborg 

kommune havde opsagt driftsoverenskomsten og indgået partnerskabsaftalen 2012, havde 

bestyrelserne fået øje på sig selv i de selvejende daginstitutioner. Med meta-kodens enkle og 

flygtige koblinger var beslutningsgrundlaget i fremtidsværkstedet i gang med at blive informeret 

om, hvad et nyt samarbejde ville indebære på det operationelle niveau i kommunen i forhold til, 

at der skulle stilles større krav til de selvejende daginstitutioners bestyrelser om at tage ansvar. 
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Delkonklusion 

I fremtidsværkstedet blev der med Aarhus kommunes diskussion af utopien for et samarbejde  

trukket en grænse for, hvad et samarbejde mellem selvejende daginstitutioner og en kommune 

skulle kunne indløse, hvis denne skulle bringes i spil, ikke kun i Aarhus kommune, men også mere 

generelt. De selvejende daginstitutioner skulle etableres som noget andet end de kommunale 

tilbud. Hvis selvejende daginstitutioner bare var en selskabskonstruktion og en historisk 

reminiscens og ikke kunne levere en kvalitet, som var noget andet end de kommunale 

daginstitutioners, var det at realisere utopien ikke realistisk. Den krævede bestyrelser, der trådte i 

karakter i forhold til arbejdsgiveransvaret, og det krævede selvejende daginstitutioner, der 

mægtiggjorde sig og tog selvstyring på sig i forhold til at aktivere meta-kodens 

koblingsmekanismer, hvor samarbejdet skulle referere til andre systemer end rettens 

funktionssystem, og altså også til det pædagogiske, økonomiske og socialfaglige.  

 

Københavns kommune 

Københavns kommune var den kommune, hvor MDI havde flest tilknyttede selvejende 

daginstitutioner, og kommunen var fra starten aktiv i at få partnerskabsprojektet op at stå i forhold 

til Socialministeriet og andre interessenter og aktive deltagere på et policy- niveau. 

Daginstitutionsområdet var i Københavns kommune ved partnerskabsprojektets tilblivelse 

generelt udfordret af at skulle organisere sig i større enheder og med flere tilbud, hvor det 

selvejende daginstitutionsmiljø i kommunen dækkede næsten halvdelen af institutionerne.  

 

For Københavns kommune var projektet en anledning til at få udfordret samarbejdet med de 

selvejende daginstitutioner og eksperimentere med nye strukturer for dette. Der blev i 

projektperioden etableret 13 netværk og indgået netværksaftaler, kommunen støttede alle ledere 

og bestyrelser i uddannelse og involverede sig i, at der blev lavet kvalitetsmålinger. Københavns 

kommune diskuterede utopien for et nyt samarbejde mellem de deltagende daginstitutioner og 

kommuner, der var blevet præsenteret af Svendborg kommune og drøftet med Aarhus kommune 

på de foregående møder. Københavns kommune trak imidlertid grænsen for samarbejde 

anderledes end de to andre kommuner.  I Københavns kommune var halvdelen af alle 

daginstitutioner selvejende, og der var grænser for, hvor stort et eksperiment kommunen kunne 
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kaste sig ud i med en utopi for et nyt samarbejde. Selvom kommunen gerne ville indløse et 

potentiale gennem at aktivere en meta-kode, så var der tale om en kommune, der forstod denne 

meta-kode inden for rammerne af et lige så vigtigt armslængdeprincip. 

 

Selvejende daginstitutioner som udviklingsdynamo 

Vi tænker, at selveje kunne blive en særlig udviklingsdynamo. 

(EMP39 kommunal chef fra Københavns kommune advisory board møde den 23. oktober 2013) 

Dette udsagn blev fremført af en kommunal chef fra Københavns kommune på det efterfølgende 

møde i fremtidsværkstedet, hvor han med sit udsagn om selvejende daginstitutioner som særlig 

udviklingsdynamo forklarede, at Københavns kommune ønskede at lægge mere udviklingskraft 

ud i institutionerne og derfor have eksperimenteret med at vende sin organisation på hovedet. En 

udvikling skulle ikke nødvendigvis igangsættes inde i forvaltningen. Hellere ønskede man fra 

kommunens side, at den enkelte skole eller det enkelte dagtilbud tog ansvar. Spæde ideer skulle 

opstå dencentralt, men samles op og understøttes centralt. Her var kommunens holdning, at de 

selvejende daginstitutioner kunne gå forrest som en særlig udviklingsdynamo. I denne holdning 

fra kommunens side lå et ønske om at aktivere andre koder end rettens koder. Fordi udmeldingen 

kom på et møde i fremtidsværkstedet, satte den kommunale chef med sin udmelding en horisont 

for utopien om den konstituerende meta-kode. Meta-koden var tydeligt farvet af ambitioner om 

innovation og udvikling. Samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og kommuner skulle 

aktivere udvikling ude i de deltagende institutioner. En sådan udvikling kunne herefter have 

afsmittende effekt i andre institutioner, var håbet. På mødet tog en leder fra MDI ordet efter den 

kommunale chefs dynamoindlæg.  

Der er et spørgsmål – jeg mangler svar på. Hvad kan selvejet bidrage med? hvad er det for en 

dans vi (i partnerskabet) skal danse sammen, for at dette bliver rart for jer og os? 

(EMP39 møde den 23. oktober 2013) 

Med udsagnet søgte lederen fra MDI at sætte sig i kommunens sted og aktivere meta-kodens 

foregribende kobling. Hvortil den kommunale chef svarede: 

Det skal vi jo finde ud af. Det svar kan jeg ikke give lige nu. Det synes jeg da, vi skal tage en 

dialog omkring.  

(EMP39 advisory board møde den 23. oktober 2013) 

Med det undvigende svar knyttede Københavns kommune imidlertid ikke an til kommunikationen 

med endnu en foregribende kobling for at gøre sig omverdens-følsom for MDI og tage denne på 

sig. Københavns kommune aktiverede meta-kodens enkle og flygtige koblinger, hvor 
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beslutningsrummet blev yderligere informeret i forhold til et muligt utopisk ideal for et nyt 

samarbejde. Den kommunale chef havde med sit udsagn etableret et ændret grundlag for dialog 

og et muligt nyt rum for koblinger til andre funktionssystemer end dem, der alene var mulige med 

driftsoverenskomst og dagtilbudslov, der kun gjorde det muligt at referere til betingelser for 

samarbejdet bagud i tid. Med udsagnet blev der sat en fremtidshorisont for de selvejende 

daginstitutioners og kommunens samarbejde baseret på en konstituerende meta-kode, hvor 

parterne skulle finde ud af, hvordan de kunne udvikle dette sammen i fremtidsværkstedet, hvor 

ved det horisontale og vertikale niveau blev yderligere informeret og forbundet, men der blev ikke 

truffet beslutning herom. 

  

Samarbejde med en meta-kode skal kunne noget andet 

I Københavns kommune var børnetallet stigende, og daginstitutionsområdet havde været presset 

på, om der var pladser nok, og der skulle bygges nye daginstitutioner. Den kommunale chef 

forklarede, at fokus i samarbejdet med de selvejende daginstitutioner hidtil havde været 

driftorienteret, mens et samarbejde ud over, hvad driften tilskrev, alene skete af nødvendighed. 

Der havde været en tendens til, at når alt blev drift, så ønskede kommunen også, at alle 

daginstitutioner skulle være identiske. Der havde ikke været luft og overskud til at se på forskelle 

mellem selvejende og kommunale daginstitutioner, herunder om der var mulige værdier i disse 

forskelle. Dette indebar et tidligere samarbejde, hvor de selvejende daginstitutioner var blevet 

behandlet akkurat som de kommunale, dvs. med aktivering af det politiske, økonomiske og 

retslige funktionssystem med reference til driftsoverenskomst og dagtilbudslov. 

Det jeg bare gerne vil sige er, at dette her er en tilgang, der bryder med den, vi hidtil har haft. 

Som hedder, at det skal være ens, for det er det nemmeste. 

(EMP39 advisory board møde den 23. oktober 2013) 

Partnerskabsprojektet var med etablering af en konstituerende meta-kode om at være 

udviklingsdynamo præget af en ny tilgang til samarbejde, der brød med den tilgang, kommunen 

hidtil havde haft om, at både det kommunale og selvejende daginstitutioner skulle være ens, fordi 

det var det nemmeste, og så der ikke blev gjort forskel mellem nogen parter. Som det ovenstående 

citat fortæller, var der tale om et brud med denne tankegang. Hermed var kommunen i gang med 

at aktivere en meta-kode med enkle og flygtige koblinger, hvor der ligesom i Svendborg 

kommunes tilfælde blev refereret til et utopisk ideal for samarbejde, men til forskel fra Svendborg 

blev der i Københavns kommune lagt mere vægt på de selvejende daginstitutioner som spydspids 
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i en decentralt forankret udvikling. Ligesom i Svendborg var holdningen, at de selvejende 

daginstitutioner skulle være noget andet end de kommunale daginstitutioner og demonstrere sig 

bæredygtige med et anderledes samarbejde, men til forskel fra Svendborg var der i Københavns 

kommune en langt mere aktiv forståelse af selvejende daginstitutioner som bærere af et 

udviklings- og læringspotentiale. 

Vi tror på, at vi kan alle sammen blive bedre og samlet få en større kvalitet i ydelsen, hvis vi også 

går ind og siger, hvor er det, vi kan blive inspireret af hinanden?  

(EMP39 kommunal chef møde den 23. oktober 2013) 

For Københavns kommune skulle det nye samarbejde dreje sig om, at de kommunale og 

selvejende daginstitutioner kunne inspirere hinanden, sådan at der samlet set kunne blive en større 

kvalitet i dagtilbuddene. Partnerskabsprojektet skulle altså potentielt både kunne aktivere meta-

kodens enkle og flygtige koblinger, hvor beslutningsrummet om samarbejdet blev drøftet og 

informeret, og det var forudsætningen for at aktivere meta-kodens foregribende kobling, hvor 

kommunen og de selvejende daginstitutioner satte sig i hinanden sted, så at de kunne påvirke og 

inspirere hinanden til en større kvalitet i daginstitutionerne i kommunen. 

Så hvis borgeren skal kunne se en værdi i at vi køber nogen pladser hos en særlig udbyder, så 

skal der jo også være et eller andet anderledes. Lige nu er det mere grænserne for, hvor langt du 

kan gå. For man kan lynhurtigt se sig selv på forsiden af Ekstra Bladet. For hvor er det, at 

grænserne går?  

(EMP38 kommunal chef møde den 17.april 2013) 

Et sådan samarbejde med aktivering af meta-kodens koblingsmekanismer kunne imidlertid også 

blive for besværligt og fragmenteret. En ting var, at man kunne finde ud af det lige nu, men 

spørgsmålet var, om man også ville kunne finde ud af det i fremtiden?  

 

Samarbejdet med meta-koden skal have en merværdi 

Jeg tror i virkeligheden, at hele den diskussion der bliver skabt, og som er udsprunget af dette 

partnerskabsprojekt gør, at der kommer fokus på, at lige pludselig kan der ikke skabes de 

sammenhænge, som man generelt (i kommunen) har om selveje og civilsamfundet. 

(EMP42 kommunal embedsmand på kommunestyremøde den 17.april 2013) 

Partnerskabsprojektet var blevet anledning til, at kommunen spurgte sig selv, hvorvidt de 

selvejende daginstitutioner var mere end bare en leverancepartner, og hvad det var for andre 

værdier, kommunen ønskede at lykkes med i driften af daginstitutionerne. Den måde, som 

kommunen indtil nu havde tænkt samarbejdet med de selvejende daginstitutioner på, var blevet 

forstyrret. Den var blevet udfordret i forhold til, om det med aktivering af meta-kodens 
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koblingsmekanismer kunne være muligt med nye koblinger hos de selvejende daginstitutioner og 

kommunen, hvor funktionssystemer kom anderledes i spil, herunder socialfagligt med et større 

engagement fra civilsamfundets side. 

 

En utopi om en meta-kode kan ende i et økonomisk skrækscenarie 

Jeg prøvede at opsige mine (red. driftsoverenskomster), og så var der nogen, der sagde, hvor ser 

du lige de fire årsværk? Du skal ud og forhandle 200 driftsoverenskomster… Så prøvede jeg at 

køre en udvalgsbeslutning igennem, men den blev stoppet oppe hos juristerne, der sagde, hvad 

har du gang i?  

(EMP42 kommunal chef møde den 17.april 2013) 

I Københavns kommune havde embedsmanden prøvet at opsige sine driftsoverenskomster på 

samme måde, som det var sket i Svendborg kommune, men det politiske system havde aktiveret 

det økonomiske system, fordi det var økonomisk uoverskueligt og alt for dyrt og 

ressourcekrævende at skulle ud og forhandle 200 driftsoverenskomster med kommunens 

selvejende daginstitutioner, der i givet fald skulle opsiges og i stedet indgås nye 

partnerskabsaftaler ligesom i Svendborg kommune. Den samlede bæredygtighed pædagogisk, 

økonomisk og ledelsesmæssigt inden for det selvejende daginstitutionsmiljø i Københavns 

kommune var blevet udfordret. Hermed løb partnerskabsprojektet ind i et paradoks, nemlig at det 

at etablere et bæredygtigt selvejende daginstitutionsmiljø i udviklingsmæssig forstand kunne 

indebære, at de selvejende daginstitutioner blev ikke-bæredygtige i økonomisk forstand.  

 

Helt lavpraktisk var der betydeligt mere på spil i Københavns kommune end i Svendborg 

kommune. I Svendborg kommune havde partnerskabsprojektet eksperimenteret med 4 selvejende 

daginstitutioner i netværket Fyrtårnet og deres samarbejde med kommunen, hvilket var til at 

overskue. Et tilsvarende eksperiment i Københavns kommune involverede 200 selvejende 

daginstitutioner og et ligeså stort antal driftsoverenskomster. Ikke alle selvejende daginstitutioner 

var en del af partnerskabsprojektet, og de ikke-deltagende daginstitutioner skulle der i givet fald 

også udvikles en ny samarbejdsaftale med, og de skulle ligesom de deltagende daginstitutioner 

lære at samarbejde med en meta-kode som betingelse herfor. Transaktionsomkostningerne kunne 

blive for voldsomme i forbindelse med, at utopien skulle realiseres og kunne ende med at blive til 

et økonomisk skrækscenarie.  
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Det kan blive for fragmenteret 

Vi har andre udfordringer. Jeg tror, at det man er bange for er, at det bliver for fragmenteret. 

Hvem er det egentlig, vi taler med? Hvor mange skal vi holde møder med? Uha, hvor er det 

besværligt! Og hvorfor forfordeler vi den ene frem for den anden? Allerede nu tror jeg, at nogen 

siger, I (red. Københavns kommune) er også i lommen på MDI.  

(EMP42 kommunal chef møde den 17. april 2013)  

Med udsagnet pegede den kommunale chef på, at socialdimensionen i forhold til, hvem, der skulle 

samarbejdes med i et potentielt nyt samarbejde, kunne blive for uklar. I Københavns kommune 

var der med partnerskabsprojektet blevet etableret 13 netværk. I hvilken forstand disse netværk 

kunne selvstændiggøres yderligere med partnerskabsaftalen var forbundet med både politisk og 

økonomisk risiko. Der var grænser for, hvor afmægtig det politiske system kunne tåle at gøre sig 

selv i forhold til de selvejende daginstitutioner. Med en meta-kode med enkle og flygtige 

koblinger aktiverede det politiske system netværksorganisering og forventede af de deltagende 

daginstitutioner, at de tog selvstyring på sig og mægtiggjorde sig i forbindelse med samarbejdet, 

men de ydre politiske og økonomiske rammer for partnerskabsaktiviteterne var uklare. Det var 

derfor vanskeligt at komme i mål med, at koblingerne forbandt et horisontalt med et vertikalt 

niveau i Københavns kommune. Det forudsatte at alle parter også aktiverede meta-kodens 

foregribende kobling og gjorde sig omverdens-følsomme for hinanden og tog hensyn til hinandens 

synspunkter. Samtidig skulle den eksisterende styringsstruktur gennem driftsoverenskomster 

bevares. Det var ikke en kommunikation, der var selvfølgelig for et mangfoldigt selvejende 

daginstitutionsmiljø i Københavns kommune med mange mindre paraplyorganisationer, der 

havde meget forskellige tilgange til samarbejdet med kommunen, og som påvirkede deres 

selvejende daginstitutioner på forskellig vis i forhold til, hvordan de skulle stå i samarbejdet med 

kommunen. 

  

Ideer skal kunne fanges nedefra 

Det er i virkeligheden lidt en udfordring for modellen, så jeg mener bare, at det er vigtigt, vi finder 

en måde at facilitere ideudvekslingen på, hvor vi netop kan fange dem… Vi skal ikke skabe 

tingene, men vi skal lære at se tingene. Og så understøtte – ikke bremse – men skabe sammen. 

(EMP43 kommunal chef møde den 17. april 2013) 

 Det betød dog ikke, at kommunen ikke gerne ville utopien om en ny meta-kode som 

konstituerende for samarbejdet, som den blev fremlagt i fremtidsværkstedet, men den kunne bare 

ikke nødvendigvis realiseres ude i kommunens daglighed. Med det ovenstående udsagn blev der 
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sendt signaler fra Københavns kommune om en utopi, men signalerne var ikke helt entydige. 

Læring involverede at se tingene sammen, men ikke at skabe dem sammen, for betingelserne 

herfor var for mangfoldige. Derfor var der tale om samarbejde med et slags indbygget 

armslængde-princip. Dette armslængde-princip var sammen med ambition om selvejende 

daginstitutioner som udviklingsdynamo kendetegnende for Københavns kommunes aktivering af 

en meta-kode for samarbejdet. 

  

Delkonklusion 

Der var potentialer i et nyt samarbejde mellem selvejende daginstitutioner og Københavns 

kommune med partnerskabsprojektet. Det var imidlertid også en utopi for et nyt samarbejde med 

en konstituerende meta-kode, der ikke kunne sættes på en generel form i kommunen, for det 

stillede store krav til alle parter. Selvom de selvejende daginstitutioner var blevet for ens med de 

kommunale tilbud, var der grænser for, hvor anderledes de selvejende daginstitutioner måtte være. 

Det var et åbent spørgsmål, hvor langt kommunen ønskede at gå i forhold til de selvejende 

daginstitutioner og deres involvering af civilsamfundet. Det hele kunne blive for ustyrligt for 

kommunen, der havde en stor blomsterbuket af meget forskellige paraplyorganisationer til at 

organisere det selvejende daginstitutionsmiljø. Realiseringen af utopien forudsatte et selvejende 

daginstitutionsmiljø og parter, der med deres samarbejde kunne aktivere en meta-kode som et 

samspil mellem enkle, flygtige og foregribende koblingsmekanismer og satte sig i hinandens sted 

og tog hensyn til hinanden som betingelse for at aktivere andre funktionssystemer, der derfor 

kunne samordne sig, og som refererede til andet end rettens system med elementer fra 

driftsoverenskomst og dagtilbudslov. Et sådant samarbejde kunne imidlertid ikke tages for givet, 

men skulle fanges, hvis parterne var der til det i kommunen. Kommunikationen om det utopiske 

ideal for et nyt samarbejde var hermed blevet yderligere informeret og den vertikale og horisontale 

forbundethed yderligere strammet til.  

 

Konklusion 

Partnerskab som program for hybrid ret 

Partnerskabsprojektet aktiverede ikke kun programmer, som var orienteret af formel og 

substantiel ret med driftsoverenskomsten og dagtilbudsloven med reference til betingelser i 



267 

 

 

 

 

fortiden. Det satte også andre programmer af mere refleksiv karakter i spil. Med 

partnerskabsprojektet rettede retten sig mod fremtiden med aktivering af programmer orienteret 

af refleksiv og hybrid regulering, der ville konstituere retten i fremtiden om, hvordan samarbejde 

mellem selvejende daginstitutioner og kommuner kunne finde sted i forhold til udfordringer og 

muligheder, der opstod undervejs i samarbejdet. 

  

En utopi for et nyt samarbejde med en meta-kode bliver til 

I fremtidsværkstedet blev der skabt et midlertidigt frirum fra samarbejdet i hverdagen mellem 

kommuner og selvejende daginstitutioner, hvor en utopi for en konstituerende meta-kode på 

policy-niveau kunne udvikles, som ville etablere en utopi og et semantisk ideal for en ny måde at 

samarbejde på mellem selvejende daginstitutioner og kommuner. Meta-koden refererede ikke kun 

til rettens system med elementer fra driftsoverenskomst og dagtilbudslov, men også til de nye 

koblingsmekanismer, der blev afprøvet på det operationelle niveau i kommunerne og i 

fremtidsværkstedet mellem parterne, hvorved utopien blev udfordret og dens grænser drøftet. Den 

medfølgende meta-kode forbandt et horisontalt og vertikalt niveau og satte betingelser for det 

samlede semantiske ideal for en ny måde at samarbejde på, der kunne blive mulig mellem de 

selvejende daginstitutioner og kommuner. 

 

Svendborg kommune præsenterede i fremtidsværkstedet et utopisk ideal for samarbejdet, hvor der 

med en meta-kode blev etableret mulighed for et samspil mellem enkle, flygtige og foregribende 

koblinger som en måde at afsøge potentialet i samarbejdet, hvor der kunne aktiveres andre 

funktionssystemer fra det politiske, pædagogiske og omsorgsmæssige system. Samtidig var 

elementer fra driftsoverenskomst og dagtilbudslovgivning og økonomi stadigvæk i spil. Der var 

tale om en meta-kode, som parterne skulle lære, fordi det åbnede for flere samtidige horisonter 

for samarbejdet, som der skulle træffes valg imellem, hvor de selvejende daginstitutioner måtte 

tage selvstyring på sig og mægtiggøre sig hertil. Det forudsatte, at de selvejende daginstitutioner 

blev etableret som selvstændige retssubjekter og noget andet end de kommunale daginstitutioner, 

fordi samarbejdet skulle kunne indløse noget andet end det, der fandt sted i disse. 

 

Aarhus kommune diskuterede utopien, men trak grænsen anderledes end Svendborg kommune, 

for de selvejende daginstitutioner var i Aarhus en selskabskonstruktion og en historisk 
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reminiscens. De selvejende daginstitutioner kunne ikke levere en kvalitet, som var noget andet 

end de kommunale daginstitutioners, og bestyrelserne trådte ifølge kommunen ikke i karakter i 

forhold til deres arbejdsgiveransvar. De var ikke anderledes end de kommunale daginstitutioner 

og skulle derfor også styres på samme måde som disse med koblinger til det politiske, retslige og 

økonomiske funktionssystem. Derfor var betingelserne heller ikke til stede for at aktivere meta-

koden som en overliggende koblingsmekanisme som betingelse for samarbejdet. 

Københavns kommune knyttede an til utopien om en konstituerende meta-kode som en ny måde 

at samarbejde på, men de var mere forsigtige med, i hvilket omfang de selvejende daginstitutioner 

skulle aktivere det politiske funktionssystem og tage selvstyring på sig og mægtiggøre sig hertil. 

Der var grænser for, hvor forskellige de kommunale og selvejende daginstitutioner måtte være, 

og det var et åbent spørgsmål, hvor langt kommunen ville gå i forhold til at aktivere 

omsorgssystemet og de selvejende daginstitutioner med involvering af civilsamfundet. I stedet for 

en samordning af funktionssystemer med meta-koden kunne denne også mislykkes med 

konfliktende funktionssystemer, og det kunne blive for ustyrligt for kommunen med for store 

transaktionsomkostninger. Et samarbejde, der både refererede til rettens system med elementer 

fra driftsoverenskomst og dagtilbudslov med bagudrettet normativitet og et samspil mellem enkle, 

flygtige og foregribende koblinger krævede, at begge parter kunne gøre sig omverdens-følsomme 

for hinanden og sætte sig i hinandens sted som betingelse for at træffe valg mellem flere samtidige 

horisonter for samarbejde, hvor funktionssystemer skulle samordnes. Der var det selvejende 

daginstitutionsmiljø i Københavns kommune for stort, fragmenteret og broget til, at der kunne 

laves et generelt tiltag. Voksede der imidlertid noget op, ville kommunen gerne kunne fange det. 

Fordi udmeldingerne fra de tre kommuner og MDI kom i fremtidsværkstedet, blev der hermed 

også trukket en grænse for utopien om etablering af en konstituerende meta-kode for samarbejdet 

på policy-niveau, der forbandt sig til de krav, der var til de selvejende daginstitutioner, hvis de 

ville gøre sig relevante for et sådant samarbejde med kommunerne på det operationelle niveau. 

Der blev hermed etableret en utopisk horisont for samarbejdet med en ny meta-kode, der ikke stod 

i modsætning til det samarbejde, der fandt sted i medfør af driftsoverenskomsten og 

dagtilbudsloven, men som risikerede at blive dets forudsætning. Det etablerede en spænding 

mellem de forskellige retslige programmer, hvor der blev jongleret med koder. For hvornår kunne 

man være sikker på, at ret også var ret i medfør af driftsoverenskomsten og dagtilbudsloven? 

Hvornår var det en hybrid ret, der ikke var synligt tilstede som ret, men som kunne komme til at 



269 

 

 

 

 

blive det, der var forudsætningen for et samarbejde mellem selvejende daginstitutioner og 

kommuner med forventning om, at parterne respektivt var i stand til at aktivere meta-kodens 

samspil af enkle, flygtige og foregribende koblinger, hvor forskellige funktionssystemer kunne 

indsætte sig?  

Mellem driftsoverenskomstens og dagtilbudslovens konstituering af samarbejdet som ret, der 

refererede til betingelser aftalt i fortiden og rettens tilbagekomst i fremtiden med 

partnerskabsprojektets interventioner og parternes refleksioner herom i fremtidsværkstedet, blev 

der skabt et frirum, der ville afsøge potentialet i samarbejdet som en utopisk horisont. I dette 

frirum blev der etableret en konstituerende meta-kode om samarbejde, der gjorde det muligt i 

projektet at aktivere flere koder end den retlige og sikrede et samspil mellem enkle, flygtige og 

foregribende koblinger, samtidig med at samarbejdet også refererede til rettens system med 

driftsoverenskomst og dagtilbudslov. 

Det var en utopi for et samarbejde med en konstituerende meta-kode, der ikke var så nem at gå 

til, men som rummede et potentiale i forhold til at håndtere muligheder og udfordringer, der 

opstod undervejs i samarbejdet, og som en driftsoverenskomst og dagtilbudslov ikke havde kunne 

tage højde for. Ved at parterne diskuterede utopien i fremtidsværkstedet kom den til at sætte en 

samlet horisont på et policy-niveau. Skulle utopien imidlertid realiseres, skulle den også omsættes 

lokalt i kommunerne. Kommunikationen i fremtidsværkstedet var parasit på den, der fandt sted 

på det operationelle niveau i forhold til en realiseringsfase. Kommunikationen på det operationelle 

niveau var imidlertid også parasit på den, der fandt sted på policy-niveau, og hvor horisonten blev 

sat for, hvordan en utopi kunne indrettes. 

  

Parterne den største kilde til realiseringen af utopien 

Modsat en regulering af samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og kommuner på det 

operationelle niveau alene med driftsoverenskomst og dagtilbudslov med normativ 

forudberegnelighed blev samspillet mellem parterne på et operationelt niveau og et policy-niveau 

med meta-kodens enkle, flygtige og foregribende koblinger den største kilde til stabilitet og 

ustabilitet for realisering af utopien om en ny måde at samarbejde på med partnerskabsprojektet. 

For dette kom til at afhænge af, hvordan parterne formåede at orientere sig efter hinanden. Det 

var ikke en regulering af samarbejdet, der umiddelbart var genkendelig som retslig semantik for 
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regulering af selvejende daginstitutioners og kommuners samarbejde, men som alligevel blev 

forudsætningen herfor.  

 

Et nyt samarbejde horisontalt og vertikalt 

Med analysen indtil nu har jeg ikke sagt noget om, hvordan partnerskabsprojektets meta-kode for 

en ny måde at samarbejde på kom til at udfolde sig konkret i de 16 etablerede netværk i de tre 

kommuner. Jeg har kun iagttaget, hvordan der i partnerskabsprojektets fremtidsværksted blev 

formuleret en utopi og etableret en meta-kode for et nyt samarbejde mellem selvejende 

daginstitutioner og kommuner på et policy-niveau. Partnerskabet havde naturligvis en ambition 

om at sætte horisont på det operationelle niveau og lod sig informere af, hvordan 

partnerskabsprojektet udspillede sig der, men var også dybt forbunden til den utopiske horisont 

som parterne på policy-niveau i fremtidsværkstedet formåede at udvikle i form af et samspil 

orienteret af meta-kodens enkle, flygtige og foregribende koblinger med reference til rettens 

system med elementer fra driftsoverenskomst og dagtilbudslov. I den næste koblingsanalyse 

flyttes iagttagelsespunktet imidlertid til det operative niveau mellem Svendborg kommune og 

netværket af fire selvejende daginstitutioner Fyrtårnet for med analysen af en strategisk og atypisk 

case at iagttage, hvad det kunne indebære at realisere utopiens nye strukturer for samarbejde med 

den konstituerende meta-kode, der forbandt et horisontalt og vertikalt niveau.  
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Kapitel 11. Fra utopi til virkelighed i Svendborg 

kommune  

Ernas grønne gave, der bevægede mere end mange dokumenter 

I forsommeren 2012 var en partnerskabsaftale indgået, netværkskontrakten mellem Fyrtårnets 

institutioner og Svendborg kommune var lavet, indholdet til den fælles læreplan var på plads, og 

Fyrtårnets ledere var kommet langt i et uddannelsesforløb udarbejdet af 

undervisningsinstitutionen UCC og MDI. Der var med andre ord etableret strukturer for et 

samarbejde med reference til det overliggende partnerskabsprojekt. Med disse strukturer på plads 

var scenen sat for at afprøve den bagvedliggende utopi. At denne prøve i første omgang blev sat 

af en ældre dame kaldet Erna, var der dog ingen som havde forestillet sig.  

 

Erna henvendte sig i før sommerferien i 2012 til Svendborg kommune og ønskede at give sin 

kolonihave som gave til daginstitutionerne i Svendborg kommune, hvilket ikke var forudset 

hverken i driftsoverenskomst eller dagtilbudslov og betød, at der ikke umiddelbart var nogen 

retslig regulering, der kunne bringes i spil til at gøre dette muligt. Først forsøgte hun at give 

kolonihaven til en kommunal daginstitution, der afslog gaven. Derefter ringede hun til 

borgmesteren, der formidlede tilbuddet til det selvejende daginstitutionsnetværk Fyrtårnet, der 

valgte at modtage gaven (EMO26).  

 

Det var en overdragelse, der havde været vanskelig at implementere alene rammesat af 

driftsoverenskomst og dagtilbudslov, fordi disse reguleringsinstrumenter ikke tog højde for, at det 

pludselig kunne blive muligt, at en daginstitution modtog og drev en kolonihave, men rettede sig 

mod en bagudrettet normativitet, hvor der var regler og procedurer, der skulle overholdes, hvis en 

selvejende daginstitution skulle investere i fast ejendom. Ved at både Svendborg kommune og 

Fyrtårnet aktiverede meta-kodens enkle, flygtige og foregribende koblinger med reference til 

rettens system og elementer fra driftsoverenskomst og dagtilbudslov, blev det muligt at overdrage 

kolonihaven på en langt mere enkel og ukompliceret måde og indløse et potentiale i forbindelse 

med daginstitutionsydelsen, der ikke var reguleret hverken i driftsoverenskomst, 

dagtilbudslovgivning eller udtænkt på kommunens rådhus. 
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Meta-koden ændrer betingelserne for overdragelse af fast ejendom 

Når fast ejendom normalt skulle overdrages til kommunen eller en af dens institutioner, var der 

en række juridiske og økonomiske regler, der i medfør af driftsoverenskomst og dagtilbudslov 

skulle overholdes, ligesom sagen skulle behandles politisk. Disse regler skulle i princippet også 

håndhæves, når det drejede sig om erhvervelse af en kolonihave. Der fulgte også juridiske og 

økonomiske forpligtelser med, som at kolonihaveforeningen skulle godkende overdragelsen, og 

der ville være en række løbende økonomiske forpligtelser forbundet med at have kolonihaven til 

f.eks. el og vand. Sådanne juridiske og økonomiske dispositioner kunne Fyrtårnet ikke 

umiddelbart selv indgå. De skulle godkendes og behandles af kommunen, hvor kommunen som 

det politiske system også efter den nye partnerskabsaftale 2012 på samme måde som i medfør af 

driftsoverenskomsten skulle koble til rettens og økonomiens koder, og det kunne tage sin tid og 

ikke være helt ukompliceret. Nu skete der noget andet. 

 

I stedet for at kommunen brugte sin magt som et implementeringsinstrument med reference til 

driftsoverenskomstens bestemmelser om de selvejende daginstitutioners mulighed for at eje fast 

ejendom, der ville gøre det vanskeligt for Fyrtårnet at modtage gaven, suspenderede kommunen 

sig som styrende system for i stedet at række ud mod Fyrtårnet og lade daginstitutionen selv tage 

styringen på sig og selv klare overdragelsen. Med aktivering af meta-kodens foregribende 

koblingsmekanisme etablerede kommunen Fyrtårnet som den handlende, der kunne modtage 

kolonihaven som gave.  

En frygtløs glad overskudskvinde ringer til en borgmester. Det sagde hun også: Jeg ringer altid 

til hovedet, så kan der ske noget. Det forekom enkelt, da der så i den anden ende var en 

daginstitution, der sagde ja tak. Så var det lige pludselig dem, der skulle håndtere alle de 

spørgsmål, og de har så været håndteret efterfølgende.  

(EMO3 Borgmester Svendborg kommune 2013) 

 Som det fremgår af borgmesterens udsagn forekom det enkelt for kommunen at træde tilbage - 

som politisk orienteret system og trække sig fra en direkte styring for i stedet at overdrage gaven 

til det selvejende daginstitutionsnetværk Fyrtårnet og herefter forvente selv-styring. Den kobling 

til retten, der var beskrevet i driftsoverenskomst og dagtilbudslov for selvejende daginstitutioners 

mulighed for at tilegne sig fast ejendom, blev suspenderet som led i gavegivningen.    
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Meta-koden ændrer styring til selvstyring 

Et embedsværk skal sikre, at vi (politikere) ikke laver ulovlige ting. Så derfor har vi rådgivning 

på, så vi sikrer at jura er overholdt. Der kan det godt være, at hvis en henvendelse (om 

kolonihavegaven) var sluppet igennem der, at man ville være gået i gang med at tænke i, hvad 

siger vedtægterne oppe i kolonihaveforeningen, hvor meget er den værd, er det overhovedet en 

gave vi har råd til at modtage, hvad er omkostningerne ved det. … De spørgsmål ville man søge 

svar på, inden at man ville forelægge dem til politisk behandling… Her skete noget andet. 

(EMO3 borgmester Svendborg kommune 2013) 

Med det ovenstående udsagn var det tydeligt, at overdragelsen af kolonihaven var udtryk for noget 

andet end kommunens sædvanlige styring og kobling til retten i medfør af driftsoverenskomst og 

dagtilbudslov. Kommunen suspenderede den sædvanlige måde at agere på som politisk system i 

medfør af driftsoverenskomst og dagtilbudslov og aktiverede i stedet enkle, flygtige og 

foregribende koblinger til at informere beslutningsgrundlaget med kolonihaven. Hermed rakte 

kommunen tilbage i sig selv og koblede til retten på en ny måde, hvor de juridiske aspekter ved 

overdragelsen blev udtryk for kommunens foregribelse af Fyrtårnet med aktivering af 

foregribende koblinger. Kommunen gjorde sig med andre ord omverdens-følsom for Fyrtårnets 

behov og ville bane vejen for Fyrtårnets og Ernas drømme. Kommunen havde ikke først og 

fremmest øje for sit eget behov for styring, men på Fyrtårnets og Ernas behov for, at det skulle 

være enkelt at kunne give og modtage en kolonihave.  

 

Fyrtårnet refererede heller ikke til driftsoverenskomst eller dagtilbudslov, der ville gøre det 

vanskeligt at modtage gaven. I stedet aktiverede daginstitutionen enkle, flygtige og foregribende 

koblinger og knyttede hermed an til kommunens kommunikation ved at suspendere sig selv som 

organisation, der koblede til det pædagogiske system og omsorgssystemet for at række ud mod 

kommunen og tage selvstyring på sig. Fyrtårnet satte sig i kommunens sted i forhold til, at 

kommunen helst ikke ville forestå overdragelsen af kolonihaven, men hellere overlade denne til 

Fyrtårnet.  

 

Meta-koden foregriber hinandens behov 

Inden sommerferien for alvor fik tag i os alle sammen, ringede vores borgmester i Svendborg Curt 

Sørensen og spurgte, om vi ville have en kolonihave forærende. Vi sagde ja tak, og en lille uges 

tid efter mødtes vi i kolonihaven og underskrev lejekontrakten. Kommunens opbakning har været 

et vigtigt element i den sammenhæng. Jo mere vi kan gøre selv, jo mere støtter de op omkring det.  

(EMO5,6 interview med leder og formand i Fyrtårnet) 
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Fyrtårnet var altså bevidst om, at netværket selv ville komme til at håndtere det juridiske, 

økonomiske og praktiske omkring overdragelsen af kolonihaven, men også at det havde 

kommunen til at supervisere og foregribe, hvad der måtte være af udfordringer. For Fyrtårnet var 

det vigtige at have kommunens opbakning til, at det selv kunne håndtere dette. Hermed forlod 

Fyrtårnet sig på foregribelse af, at kommunen ville understøtte overdragelsen af kolonihaven, 

selvom det indebar processer, der ikke var forudset i nogen driftsoverenskomst eller 

dagtilbudslov, og det ville indebære udfordringer undervejs samt en polyfon aktivering af koder. 

Både kommunen og Fyrtårnet havde sat driftsoverenskomsten og dagtilbudsloven på pause og i 

stedet aktiveret enkle og flygtige koblinger, der havde informeret beslutningsrummet om det, der 

ikke var aftalt i nogen kontrakt eller lov, men som var en mulighed, der var opstået for en anden 

dagtilbudspraksis. Parterne forlod sig også på foregribelse af hinanden med meta-kodens 

overliggende foregribende kobling som konstituerende for samarbejdet omkring overdragelsen af 

kolonihaven. 

 

Meta-koden skaber glæde 

Med partnerskabsaftalen 2012 og den konstituerende meta-kode for samarbejdet, der blev 

aktiveret og realiseret i forbindelse med overdragelsen af Ernas kolonihave, handlede det ikke 

længere om, at kommunen, Fyrtårnet og Erna havde gjort, hvad de formelt var forpligtet til i 

medfør af en økonomisk og juridisk aftale om en kolonihave. Erna var ikke forpligtet til at 

overdrage kolonihaven til Fyrtårnet. Det gav hende imidlertid en glæde at gøre det, da hun 

præsenterede ideen for lederne og så børnenes glæde. Fyrtårnet var ikke forpligtet til at modtage 

gaven, men ønskede at bidrage til kommunens vision om aktivt medborgerskab. Ydermere 

ønskede Fyrtårnet at skabe nye pædagogiske rammer for involvering af børn og forældre. Derfor 

tog de imod den. Kommunen var ikke forpligtet til at understøtte Erna og Fyrtårnet i at modtage 

gaven, men gjorde det som ramme for aktivt medborgerskab og gavegiveriets kunst. I stedet for 

kun at referere til de forpligtelser der var for parterne i medfør af driftsoverenskomst og 

dagtilbudslov havde meta-koden også aktiveret enkle, flygtige og foregribende koblinger som 

betingelse for samarbejdet, hvor der blev etableret en kæde af kommunikation, der handlede om 

at sætte sig i hinandens sted og at anerkende, understøtte og glæde hinanden i forbindelse med 

gaven.  
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Meta-koden som gavekunst 

Børnene på Ørbækvej og i Mariasøstrenes Børnehave kan nu passe den fine kolonihave. Børnene 

kan også, mens de pusler i jorden eller leger, høre gode historier om Hau og gavegiveriets kunst. 

De kan høre historier om værdien af den frivillige indsats og om, at det ikke er alting, der bor på 

et rådhus. 

(EMO 4 borgmester Svendborg kommune 2013) 

Kommunen forestillede sig, hvordan kolonihaven ville blive medie for, at børnene kunne få 

dannelse, lære om det at give gaver og om værdien af den frivillige indsats – det aktive 

medborgerskab.  

En dag indså jeg, at det kunne jeg ikke mere (i forhold til at klare sin kolonihave). Så sagde jeg 

til borgmesteren Curt Sørensen, om han vil hjælpe mig. Det var han da den rette til. For han 

havde lige været rundt i børnehaverne. Og er der nogen der havde brug for det, så er det da 

Bettinas børn (en af Fyrtårnets institutioner). Det er da ikke andet end beton, og børn der kommer 

fra noget hårdt og trist – mange af dem. Så jeg blev så glad, da jeg blev præsenteret for lederen. 

Så at se deres glæde og ungernes glæde. Så har jeg fået rigeligt. 

(EMO9 Interview med Erna)  

Erna havde gjort børnene i Fyrtårnets daginstitutioner til sin signifikante anden. Hun havde sat 

sig i deres sted, og fordi der ikke rigtig var haver til børnehaverne, havde hun ønsket at overdrage 

sin kolonihave til dem.  

At give gaver er en stor kunst, og det er det i øvrigt også at modtage dem. Rigtige gaver forventer 

man ikke. Men overraskes og bliver glad, fordi giveren har tænkt på én…. 

(EMO3 borgmester Svendborg kommune 2013) 

Aktivering af meta-kodens foregribende kobling indebar også, at kommunen udtrykte Ernas og 

Fyrtårnets uudtalte forestillinger om Ernas motiver og Fyrtårnets reaktion på gaven, og hvad det 

betød, at Fyrtårnet var i stand til at modtage gaven. Den udtrykte på vegne af Erna hendes evne 

til at give gaven som en kunst og Fyrtårnets evne til at modtage denne som det samme, hvor 

handlinger blev udviklet med den anden for øje. Meta-koden var blevet til gavekunst. 

 

Meta-koden involverer civilsamfund 

Fredag den 12. oktober strålede solen fra en skyfri himmel og kl. 9.30 havde vi inviteret Erna, 

børn, forældre, ansatte, MDI, den lokale presse, borgmesteren og dagtilbudschefen til fest i bedste 

kolonihavestil med æblekage, saftevand, flaghejsning og fællessang. Festen udviklede sig til at 

blive et kæmpe arrangement..og formanden for Børn og Unge, direktøren for Børn og Unge, 

pressechefen fra Svendborg kommune, og medarbejdere fra Børn og Unge mødte op. 

(EMO 25 Fyrtårnets eksamensopgave primo 2013)  
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Meta-koden aktiverede yderligere en foregribende kobling ved, at kolonihaven blev ramme for et 

særligt fællesskab, der udviklede sig til, at mange forskellige fra lokalsamfundet knyttede an og 

bidrog med maling, møbler, pasning af haven, brædder, bordplader osv. Hermed indskrev sig 

yderligere koder i kommunikationen, da gaven blev behæftet med både pædagogiske, 

økonomiske, politiske og omsorgsmæssige argumenter. Der var mange, der søgte at sætte sig i 

Fyrtårnets sted, og bidrage til, at kolonihaven kunne blive et rart sted at være for børnene. 

Overdragelsen af kolonihaven blev fejret med en stor fest for børn og voksne fra Fyrtårnet, 

borgmesteren, folk fra kommunen ligesom venner fra lokalsamfundet, der tilbød at passe haven, 

og Silvan, der donerede tag og brædder. Festen blev anledning til, at både kommunen, Fyrtårnet, 

Erna og de parter, der støttede projektet, kunne opleve sig anerkendt for det projekt, der ved fælles 

hjælp var blevet sat i søen. Lige pludselig var der ikke kun tale om et partnerskab mellem 

Fyrtårnet, kommunen og Erna, men andre parter fra civilsamfundet koblede sig også på. En utopi 

om en konstituerende meta-kode for samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og 

kommuner var blevet realiseret, der kunne gøre noget ved de involveredes identitet, hvor de 

ændrede sig i hinandens blik for at kunne samarbejde om kolonihaven og udfolde potentialet heri. 

 

En meta-kode udvikler en dagtilbuds- og frivillighedspolitik 

Jeg synes, det er fantastisk, at vi har fået sådan kolonihaven som fristed, som institutionen stiller 

til rådighed – også uden for arbejdstid. Det er dejligt som mor, at jeg kan give min dreng 

Sebastian den mulighed at komme ud og få fingrene i jorden og få en ide om at plukke en buket 

blomster, og se hvordan tingene vokser. Hvor vi bare kan komme og gå, for mange af os har jo 

ikke vores egen have, som vi lige kan gå ud i. Vi kan grille der en aften, og det kan være, at andre 

brugere af børnehaven også kommer og er med. 

(EMO8 Interview med enlig mor Mette)  

Kolonihaven blev brugt som led i det at være selvejende daginstitution i Svendborg kommune 

både i og uden for arbejdstiden. Den enlige mor Mette, hvis søn Sebastian gik i en af Fyrtårnets 

institutioner, fik mulighed for at benytte kolonihaven sammen med andre forældre fra børnehaven 

uden for institutionens lukketid. Helt konkret skete det ved, at der på institutionen blev hængt et 

nøglebræt op, hvor forældre kunne låne nøglen til kolonihaven.  

I kolonihaven kan vi mødes uden for institutionslivet. Under lidt friere forhold, hvor der er højt 

til himlen og kigge på biller, regnorme og larver og opleve naturen. Kolonihaven giver et drive 

og en samhørighed et eller andet sted, som jeg er sikker på vil komme de voksne, pædagogerne 

og ikke mindst børnene til gode. 

(EMO8 Interview med enlig mor Mette) 
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Mette forklarede, at hun som de andre forældre i børnehaven boede i et område med socialt 

belastet etagebyggeri, hvor der var en del udfordringer. Kolonihaven blev et sted, hvor familier 

mødtes, og børn legede sammen på tværs af sociale forhold og etnicitet uden for institutionens 

åbningstid. Meta-koden gjorde det muligt at sætte fantasien i gang ved at bruge kolonihaven både 

inden- og uden for daginstitutions åbningstid og aktivere pædagogiske og omsorgsmæssige koder 

ved at gå til dagtilbuds- og frivillighedspolitikken på en ny måde. Fyrtårnet gjorde kolonihaven 

til et sted for pædagogisk udfoldelse og civilsamfund med forældre og interessenter. Hermed rakte 

Fyrtårnet tilbage i sig selv som pædagogisk system og omsorgssystem. Nu havde det en 

kolonihave i bagagen for en udvidet pædagogisk praksis i institutionen.  

 

Med meta-koden dirrer paradokserne 

Med partnerskabsaftalen 2012 mellem de selvejende daginstitutioner og Svendborg kommune og 

overdragelse af Ernas kolonihave til det selvejende daginstitutionsnetværk Fyrtårnet var der blevet 

etableret en meta-kode for samarbejdet, der ikke kun refererede til rettens system med elementer 

fra driftsoverenskomst og dagtilbudslov, men som ved at aktivere enkle, flygtige og foregribende 

koblingsmekanismer også kunne gøre det muligt at andre koder  politisk, økonomisk, pædagogisk 

og omsorgsmæssig kunne indsætte sig på særlige måder. Med dette samarbejde blev kolonihaven 

en del af kommunens daginstitutionsydelse inden for åbningstiden og et sted for integration og 

civilsamfundsengagement uden for åbningstiden. For kommunen blev Fyrtårnet en 

dannelsesinstitution for børnene i forhold til at lære om det aktive medborgerskab, og at ikke alle 

velfærdsinitiativer skulle styres fra et rådhus. Lige pludselig var der ikke kun tale om et 

partnerskab mellem Fyrtårnet og kommunen, hvor Fyrtårnet fik en gave af en ældre dame. Med 

det nye samarbejde og kolonihaven som den udløsende faktor for at bringe meta-koden i spil, 

koblede andre parter fra lokalsamfundet sig på med at hjælpe til med kolonihaveprojektet, hvor 

samarbejdet både refererede til rettens system og elementer fra driftsoverenskomst og 

dagtilbudslov men også aktiverede det politiske, pædagogiske, økonomiske og omsorgssystemet 

på nye måder, der rakte frem i tid. Det var et samarbejde, der udløste glæde hos mange. Der var 

tale om en dagtilbuds- og frivillighedspolitik, der ikke var født af nogen forvaltning eller i et 

politisk udvalg, og som ikke kunne reduceres til kommunens formelle beslutninger herom. 

Paradokserne i samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og kommuner om at de selvejende 

daginstitutioner både skulle gøre, hvad kommunen sagde og være selvstændige, med en ret, der 
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både ville være ret og ikke-ret på en gang, blev ikke bare skubbet og udskudt. Samarbejdet 

omkring kolonihaven var både en del af kommunens arbejde med drift af dagtilbud, men også 

noget andet end dette og kunne indløse et potentiale i forbindelse med de selvejende 

daginstitutioners daginstitutionsydelse. Ved at aktivere meta-koden som betingelse for 

samarbejde var de selvejende daginstitutioner både selvstændige og gjorde samtidig, hvad 

kommunen sagde, med en ret, der både regulerede samarbejdet og ikke gjorde det, og hvor 

paradokserne bare stod og dirrede. Det var et samarbejde, reguleret som hybrid ret, der skabte en 

dagtilbuds- og frivillighedspolitik, som gjorde det muligt for kommunen at nå længere ud og 

skumme et særligt potentiale i forbindelse med daginstitutionsydelsen. 

  

Konklusion 

Med samarbejdet som meta-kode for hybrid ret refererede dette både til rettens system med 

driftsoverenskomst og dagtilbudslov, men blev også farvet med enkle, flygtige og foregribende 

koblinger, der gjorde nye muligheder mulige i forbindelse med Ernas kolonihave. Om samarbejdet 

blev blikket som det ene eller andet – ret overfor ikke-ret - blev drevet af en indre indbygget uro 

og søgeproces hos de involverede organisationer. Det kunne håndtere og bearbejde stor 

kompleksitet, men det stillede også krav at involvere sig med. Det etablerede en spænding, men 

blev også partnerskabets energi, der risikerede at gøre noget grundlæggende ved både Fyrtårnets 

og kommunens identitet som betingelse for samarbejdet. Det kunne indløse et potentiale i forhold 

til daginstitutionsydelsen men var også en kunst at lære. Med et sådan samarbejde, gav de 

involverede organisationer afkald på et autoritativt center. Der blev tale om en paradoksal 

metastyring, der ikke ville beslutte, hvornår der blev styret efter driftsoverenskomst og 

dagtilbudslov med reference til rettens system over for muligheder og udvikling af samarbejdet, 

der kunne referere til andre funktionssystemer. Dermed fik samarbejdet ikke en fast forankret 

form, men en hybrid identitet, der kunne fremstå som organisationer, der talte med flere stemmer, 

og organisationer der ændrede sig i hinandens blik som betingelse for at drive samarbejdet mellem 

selvejende daginstitutioner og kommunen fremad.  

 

Med realiseringen af det utopiske ideal i Svendborg kommune i forbindelse med overdragelse af 

Ernas kolonihave til det selvejende daginstitutionsnetværk Fyrtårnet blev kontingens ikke fikseret, 

men muligheder holdt åbne. I én operation kunne formålet med samarbejdet være drift af 
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daginstitutionen, i en anden at udvikle daginstitutionsydelsen og i en tredje at mobilisere det aktive 

medborgerskab og kommunens frivillighedspolitik. Samarbejdets fremtid var ikke én fremtid – 

fortiden var ikke én fortid – men en multiplicitet af fortider, nutider og fremtider der blev afsøgt 

for, om de var bevendte som referencer i et samarbejde om ret i medfør af elementer fra 

driftsoverenskomst og dagtilbudslov og ikke-ret med henblik på udvikling af 

daginstitutionsydelsen, aktivt medborgerskab og socialpolitik. Det havde ikke en normativ 

forudberegnelighed som et samarbejde, der med reference til rettens system alene var reguleret 

over driftsoverenskomsten og dagtilbudsloven, men var kognitivt åbent for at andre 

funktionssystemer kunne indsætte sig, der blev samordnet.  

 

  



 

 



283 

 

 

 

 

Kapitel 12. Sammenfattende om analysen 

Fra driftsoverenskomst til en konstituerende meta-kode som hybrid ret 

Semantik- og programanalysen 

Med semantik- og programanalysen undersøgte jeg, hvordan en samarbejdsstruktur i et komplekst 

og krævende partnerskab kan forstås, hvor dette umiddelbart synes uforpligtende, men alligevel 

udvikler sig sat af forskellige retslige programmer på en anden måde, end når det alene er reguleret 

gennem driftsoverenskomst og dagtilbudslov. I analysen af det konkrete partnerskab viste jeg, at 

der var fire orienteringer i form af formel, substantiel, refleksiv og hybrid ret på spil i 

programmerne på samme tid.  

 

Med det konkrete partnerskabsprojekt blev reguleringen af samarbejdet som hybrid ret forskudt 

til, at denne ikke længere kun handlede om regulering af samarbejdet over driftsoverenskomst og 

dagtilbudslov, men også om retten og pligten til at deltage i udviklingen af dette. De selvejende 

daginstitutioner skulle gøre sig relevante for samarbejdet med kommunen ved at mægtiggøre sig 

og tage selvstyring på sig og demonstrere sig bæredygtige pædagogisk, økonomisk, 

ledelsesmæssigt og gennem at involvere et civilsamfund. Forskellige logikker blev bragt sammen 

med et krav om bæredygtighed. Samarbejdet kunne indtage nye identiteter, der skulle præstere på 

det retslige systems præmisser, men som samtidig stod uden for rettens direkte normative 

påregnelighed. Med partnerskabsprojektet var retten til samarbejde ikke længere en given 

størrelse, sådan som det gjorde sig gældende med driftsoverenskomsten og dagtilbudsloven, men 

rummede et potentiale. Dette indebar, at selvom der var en driftsoverenskomst og en 

dagtilbudslov, der regulerede samarbejdet, var der samtidig også en ikke-ret i forhold til, hvornår 

alle muligheder var udtømte for samarbejdets potentiale, og afsøgningen kunne stoppe. 

Partnerskabsprojektet blev konstrueret som den teknologi, der skulle indføre metoder, hvor de 

selvejende institutioner skulle tage selvstyring på sig og mægtiggøre sig til at kunne samarbejde 

på disse betingelser. 

  

Koblingsanalysen  

I koblingsanalysen viste jeg med to delanalyser, hvordan den hybride ret med 

partnerskabsprojektet foldede sig ud i projektperioden 2011-2015. Med den første delanalyse var 
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iagttagelsespunktet partnerskabsprojektets fremtidsværksted på et policy-niveau, hvor der blev 

skabt et midlertidigt frirum fra samarbejdet i hverdagen mellem kommuner og selvejende 

daginstitutioner og diskuteret en utopi for en ny måde at samarbejde på med etablering af en meta-

kode som konstituerende for samarbejdets strukturer mellem selvejende daginstitutioner og 

kommuner. Dette kunne både referere til rettens system med elementer fra driftsoverenskomst og 

dagtilbudslov og til aktivering af et samspil mellem enkle, flygtige og foregribende koblinger, 

hvor andre funktionssystemer indsatte sig og blev samordnet.  

 

Med etablering af en konstituerende meta-kode som hybrid ret til at regulere samarbejdet, var det 

ikke en utopisk horisont, der stod i modsætning til det samarbejde, der fandt sted i medfør af 

driftsoverenskomsten og dagtilbudsloven, men som risikerede at blive dets forudsætning. Det 

etablerede en spænding mellem de forskellige retslige programmer, hvor der blev jongleret med 

koder. For hvornår kunne man være sikker på, at ret også var ret i medfør af driftsoverenskomsten 

og dagtilbudsloven? Hvornår var det en hybrid ret, der med en overliggende meta-kodes koblinger 

kunne gøre det muligt for andre funktionssystemer end rettens at indsætte sig som betingelse for 

samarbejdet?  

 

I fremtidsværkstedet blev utopien udfordret og reflekteret, og der blev trukket grænser for denne 

som et semantisk ideal for samarbejdet mellem de selvejende daginstitutioner og kommunerne 

policy-niveau, hvor de deltagende organisationer havde mulighed for at lade sig informere på et 

operationelt niveau og visa versa. Hermed forbandt meta-koden sig både vertikalt og horisontalt 

og satte dermed den samlede horisont for at bringe utopien i spil som betingelse for et nyt 

samarbejde mellem selvejende daginstitutioner og kommuner. 

 

I den næste del af koblingsanalysen flyttede jeg iagttagelsespunktet til det operative niveau 

mellem Svendborg kommune og netværket af fire selvejende daginstitutioner Fyrtårnet for at 

iagttage, hvordan utopien blev realiseret i forbindelse med, at den ældre dame Erna forærede sin 

kolonihave til det selvejende daginstitutionsnetværk Fyrtårnet.  

 

Der var paradoksale krav til samarbejdet mellem Fyrtårnet og Svendborg kommune over 

driftsoverenskomsten og dagtilbudsloven, hvor de selvejende daginstitutioner både skulle være 

selvstændige og gøre, som kommunen sagde, og retten, der skulle regulere samarbejdet, på samme 
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tid ville være ret og ikke-ret. Ernas gave til Fyrtårnet aktiverede meta-kodens 

koblingsmekanismer, der samtidig kunne referere til rettens system med elementer fra 

driftsoverenskomst og dagtilbudslov og til et samspil mellem enkle, flygtige og foregribende 

koblinger. Meta-koden sikrede, at kontingens ikke blev fikseret, men muligheder holdt åbne for, 

hvad samarbejdet mellem de selvejende daginstitutioner og kommunen kunne indebære. I én 

operation kunne formålet med samarbejdet være drift af daginstitutionen, i en anden at udvikle 

daginstitutionsydelsen og i en tredje at mobilisere det aktive medborgerskab og kommunens 

frivillighedspolitik. Det ville ikke beslutte, om det var det ene eller andet, og paradokserne blev 

ikke forskubbet og forskudt, men stoppede op og bare dirrede og lyttede.  

 

Som samlet koblingsanalyse viser analysen, at parterne i fremtidsværkstedet etablerede en 

horisont for en utopi om en overliggende konstituerende meta-kode for et nyt samarbejde mellem 

selvejende daginstitutioner og kommuner på policy-niveau. Skulle utopien imidlertid realiseres, 

skulle den også omsættes lokalt. Kommunikationen i fremtidsværkstedet om utopien muliggjorde 

en anknytning som parasit på den, der fandt sted på det operationelle niveau i forhold til en 

realiseringsfase. Kommunikationen på det operationelle niveau var imidlertid også parasit på den 

kommunikation, der fandt sted på et policy-niveau, hvor det utopiske ideal blev formuleret. Det 

var en utopi, der forbandt meta-kodens koblingsmekanismer vertikalt og horisontalt som 

betingelse for et nyt semantisk ideal for samarbejde. Modsat en regulering af samarbejde alene 

med driftsoverenskomst og dagtilbudslov med normativ forudberegnelighed for samarbejdet 

mellem selvejende daginstitutioner og kommuner blev samspillet mellem parterne vertikalt og 

horisontalt derfor også den største kilde til stabilitet og ustabilitet for realisering af utopien om et 

nyt samarbejde med partnerskabsprojektet. For det kom til at afhænge af, hvordan parterne valgte 

at orientere sig efter hinanden med meta-koden. Det var ikke en regulering af samarbejdet, der 

umiddelbart var genkendelig som en retslig regulering af samarbejdet mellem selvejende 

daginstitutioner og kommuner på samme måde som driftsoverenskomst og dagtilbudslov, men 

som kunne blive forudsætningen herfor. Det var en hybrid ret, der ville kunne sætte betingelserne 

for retten til samarbejde, som dette ville kunne blive i fremtiden.  

Det var en paradoksal metastyring, der ikke ville beslutte, hvornår der blev styret med reference 

til driftsoverenskomst og dagtilbudslov med normativ forudberegnelighed eller med reference til 

partnerskab, med en konstituerende meta-kode til håndtering af udviklingsmuligheder og 



286 

 

 

 

 

uforudsete udfordringer, hvor parterne satte sig i hinandens sted. Der var ikke noget autoritativt 

center for styring af samarbejdet på utopiens betingelser om, at der skulle aktiveres en meta-kode 

med særlige koblingsmekanismer. Dermed fik samarbejdet ikke en fast forankret form, men en 

hybrid identitet, der kunne fremstå som organisationer, der talte med flere stemmer, og 

organisationer der ændrede sig i hinandens blik. Det gjorde samarbejdet til noget, der ikke var 

stabilt, og som ikke havde en normativ forudberegnelighed. Det kunne håndtere og bearbejde stor 

kompleksitet og indløse et potentiale, men det stillede også krav om, at organisationerne 

involverede sig med hinanden. Det var en utopi for et nyt samarbejde, som parterne skulle lære, 

fordi det åbnede for flere samtidige horisonter for samarbejdet. De selvejende daginstitutioner 

måtte tage selvstyring på sig og mægtiggøre sig hertil. Det forudsatte, at de selvejende 

daginstitutioner blev etableret som selvstændige retssubjekter og noget andet end de kommunale 

daginstitutioner, hvor samarbejdet skulle kunne indløse noget andet end med disse. Med Fromms 

forståelse for kærlighedssemantik, der også synes relevant som parallel, var et sådant nyt 

samarbejde ikke bare en behagelig følelse, som lykkedes, hvis tilfældet ville det. Skulle det lykkes, 

måtte det være en kunst af yderste vigtighed for alle parter at lære (Fromm, 1956: kap. 1). Dette 

etablerede en spænding, men blev også det nye samarbejdes energi, der risikerede at gøre noget 

grundlæggende både ved de selvejende daginstitutioner og kommunernes identitet.  
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Kapitel 13. Diskussion  

Da jeg startede i 2010 med at designe det, der senere blev til det studerede partnerskabsprojekt 

mellem selvejende daginstitutioner og kommuner i perioden 211-2015 ville jeg udvikle en ny 

partnerskabsmodel, der kunne indløse samskabelse og gøre samarbejdet mellem parterne mindre 

spændings- og konfliktfyldt end det, der fandt sted over driftsoverenskomsten. Jeg havde ikke 

forestillet mig, at det skulle blive en rejse, der kom til at vare 10 år og ende med, at jeg selv blev 

en del af den forskning, der skulle følge projektet og indebære at lave en PhD-afhandling.  

Jeg har lært meget i denne periode ikke kun om samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner 

og kommuner og dets potentiale. Forskningen har også åbnet en horisont for et helt andet 

perspektiv på de samfundsmæssige udfordringer, der gør sig gældende på velfærdsområdet. 

Udfordringer der er forbundet til konstitutionen for den nordiske velfærdsmodel, der i årtier har 

karakteriseret, hvordan de skandinaviske lande herunder Danmark tilvejebringer velfærd i et 

samspil mellem frivillige, selvejende non-profit velfærdsleverandører og det offentlige. En 

velfærdsmodel der ikke er en selvfølge. De sidste måneder af mit PhD-arbejde er dette blevet sat 

yderligere i perspektiv af den Corona-pandemi, der har hærget globalt og gjort, at også Danmark 

måtte lukke ned. Samtidig har pandemien været et udstillingsvindue for, hvad det betyder for et 

land, om det er funderet i en velfærdsmodel, som den vi har i Skandinavien, eller ikke er det. Det 

gør helt bogstaveligt forskellen på liv og død. Agamben siger, at Corona-virussen er som en krig 

med en usynlig fjende, der kan gemme sig i enhver af os, hvilket gør den til den mest absurde 

krig. Han siger, at det, der kan bekymre, er ikke så meget, hvordan vi håndterer den lige nu, men 

hvad der kommer bagefter (Agamben 2020: 1). For mig er denne afhandling blevet en anledning 

til at adressere, hvad der kunne komme bagefter.  

Today we are however facing several challenges and crises in terms of how societies function and 

evolve, with both local and global drivers and effects, but where the international and global 

aspects often are the drivers and origins of the particular character. 

(Sand 2016: 16) 

Helt profetisk siger Sand i 2016, at vi i dag står overfor adskillinge udfordringer og 

krisesituationer i forhold til, hvordan samfund fungerer og udvikler sig, hvor der både er lokale 

og globale kræfter i spil, og hvor de internationale og globale dimensioner ofte er dem, der er 
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afsættet for de særlige problemer, der opstår. Hun nævner som et eksempel, at solidariske 

velfærdssamfund i stigende grad vil blive dyre at opretholde, og at økonomiens frie bevægelighed 

vil gøre det til en udfordring over tid at skabe en social identitet og et økonomisk fundament for 

velfærdsstater med territoriale grænser (ibid.: 16). Det synes at være det, vi ligenu ser udspille sig 

på nærmest hold med Corona-krisen. 

Afhandlingen er vokset fra først og fremmest at have fokus på at undersøge et konkret samarbejde 

mellem selvejende daginstitutioner og kommuner til, at den også er blevet en anledning til at 

reflektere over og perspektivere, hvordan praksis og forskning sammen kan udvikle samarbejdet 

mellem den frivillige og offentlige sektor om velfærdsopgaver og en velfærdsmodel, der både er 

bæredygtig i Danmark, og som også har potentiale til at forbinde sig på et mere transnationalt 

niveau, og hvordan dette kunne gribes an.  

Den epistemologiske tilgang indebærer, at jeg begyndte at diskutere rækkevidden af det 

undersøgte partnerskabsprojekt og forståelsen for samskabelse mellem den offentlige sektor og 

de selvejende daginstitutioner og den retslige regulering heraf allerede i kapitel 3, 4, 5 og 6, hvor 

jeg satte den akademiske kontekst, præsenterede en systemteoretisk tilgang som afsæt for 

afhandlingens analytik, metode og empiriske materiale. Dette kapitel skal læses som en opsamling 

herpå i forbindelse med en drøftelse af analysens resultater som samskabelse og et bidrag til en 

systemteoretisk diskussion af rettens udvikling og potentiale som hybrid ret, der bliver tematiseret 

med analysen. På baggrund af analysen udvikler jeg den normative model en sommerfugle-model, 

der med en konstituerende meta-kode er et program for hybrid ret, der vil transformere samarbejde 

til samskabelse, og som er lige så radikal som overgangen fra kålorm til sommerfugl. Dette har 

samskabelsesdebatten ikke hidtil fokuseret på i et retsligt perspektiv. Derudover drøfter jeg 

afhandlingens kvalitet som aktionsforskningsprojekt, generaliserbarhed og undersøgelsens 

rækkevidde, hvor jeg peger på praktiske og forskningsmæssige implikationer. Endelig kommer 

jeg med anbefalinger til, hvordan praksis og forskning kan arbejde videre med at udvikle et 

langtidsholdbart samarbejde om samskabelse mellem selvejende non-profit 

velfærdsorganisationer og kommuner med etablering af en platform mellem praksis og forskning.  
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Samskabelse på dagordenen 

Der er samskabelse på dagsordenen mellem den offentlige og frivillige sektor både i Danmark og 

internationalt. I Danmark siger 77% af kommunerne, at de på den ene eller anden måde har været 

involveret i aktiviteter om samskabelse med den frivillige sektor (OECD 2011; Hjære & 

Jørgensen 2017: 8). Fordi selvejende daginstitutioner i deres samarbejde med kommunerne 

involverer bestyrelser med frivillige og forældre om daginstitutionsydelsen, kan de siges at være 

oplagte steder for samskabelse (Thøgersen 2013: 2; Boje 2014: 279-280). I Danmark har 

samarbejdet mellem selvejende non-profit velfærdsinstitutioner og det offentlige spillet en stor 

rolle i udviklingen af den danske velfærdsstat (Lund & Berg 2016: 10). Et stort omfang af alle 

velfærdsopgaver løses stadig af selvejende non-profit velfærdsinstitutioner over de såkaldte 

driftsoverenskomster, selvom der er begrænset viden herom (Ibsen & Habermann 2006: 16; 

Thøgersen 2013: 2). Debatten om samarbejdet mellem den offentlige sektor og de selvejende non-

profit velfærdsinstitutioner herunder selvejende daginstitutioner er præget af et sektorblik, der vil 

definere civilsamfundet og dets organisationer som en tredje sektor i forhold til det offentlige og 

markedet, hvor grænserne i stigende grad bliver uklare også i forhold til, hvad det egentlig er, der 

skal samarbejdes om. Derfor er det også vanskeligt at indfange og kategorisere samarbejdet, og 

hvad dette kan bidrage med i forhold til samskabelse (afhandlingens kapitel 3). Dansk 

frivillighedsforskning siger, at samskabelsesdagsordenen indtil nu først og fremmest har 

manifesteret sig som en politisk diskurs, der er høje forventninger til, men at der mangler viden 

om, hvad det kræver at samarbejde mellem de organisationer, der involverer sig heri fra den 

frivillige og offentlige sektors side (Ibsen & Espersen 2016: 83).    

 

I et New Public Governance paradigme diskuteres et samarbejde mellem den frivillige og 

offentlige sektor som samskabelse i forhold til, hvilken værdi der kan skabes hermed, alt efter, 

om der vægtlægges resultater eller processer (Osborne 2010: 9; Brandsen et. al. 2018: 3; Bovarid 

& Löffler 2012: 42; Löffler & Boivard 2018: 272; Verschure, Brandsen & Pestof 2012: 1093-

1094; Bennington 2011: 42; Moore 2019: 371; Pedersen 2019: 203; Agger, Tortzen & Rosenberg 

2018: 11-14). Det er ikke entydigt, hvilken værdi samskabelse skal producere, og Agger & 

Tortzen siger, at der kan lægges vægt på resultater over for processen med samskabelse. De 

sammenfatter forskellige tilgange hertil i form af fire bundlinjer i forhold til demokratisk værdi, 

effektivitet og kvalitet, social innovation og samfundsmæssig værdi (2018: 15).  
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Det ligger indlejret i et paradigme om New Public Governance, at der er tale om et samfund, der 

vanskeligt alene lader sig regulere af love og regler. I stedet indsætter der sig forestillinger om 

metastyring (Peters 2010: 37; Torfing et al. 2012: 13-15; Torfing et al. 2019: 813-814; Sørensen 

& Torfing 2018a: 353-354, 2018b: 51), netværksstyring (Vincents Olsen 2009: 1175-1176; 

Hughes 2010: 97-99; Klijn 2010: 304-306; O’Toole & Meier 2010: 322; Tortzen 2019: 58), og 

forskellige tilgange til samarbejde mellem den offentlige og frivillige sektor (Bryson, Crosby & 

Stone 2015: 648-652; Crosby & Bryson 2010a: 227; Huxham & Vangen 2005: 4, 211; Gray 2004: 

164-166; Gray & Purdy 2018: 172; Murpfy 2015: 25).  

 

I en dansk kontekst har governance-forskningen hovedsageligt haft fokus på de lyse sider og 

potentialet i samskabelse, hvor især offentlig ledelse er italesat som løsningen, der skal forløse 

dette (Aagaard et. al 2014: 16-17, 347-355; Tortzen 2019: 87, 164; 199; 205; Sørensen & Torfing 

2018b: 51-55). I den internationale forskning er der også fokus på de mørke sider i samskabelse, 

der peger på, at det også kan føre til co-destruction i stedet for co-production af velfærd. I den 

forbindelse bliver samskabelse, der oprindeligt blev set som en løsning til håndtering af 

komplekse problemer og ”wicked problems” med etablering af netværk, bottom-up processer, 

mindre hierarki og retslig regulering nu til, at det er et problem, at der er en fraværende retslig 

regulering af samskabelse (Steen et. al. 2018: 282-286; Szescito 2018:  137; Bovaird et. al. 2019: 

229). Governanceforskere siger, at samskabelse er et ungt forskningsfelt og opfordrer til, at der 

bringes andre store teorier i spil til at undersøge dette, der er anerkendt i sociologiens 

samfundsvidenskab (Verschuere, Brandsen & Pestoff 2012:  1095-1096; Brandsen, Steen & 

Verschuere 2018: 299-300). Kort sagt har kvaliteten af vores forståelse for samskabelsesprocesser 

og muligheden for at regulere sådanne processer behov for at blive løftet betydeligt, hvilket jeg 

sætter fokus på med min undersøgelse af det studerede partnerskabsprojekt med afsæt i Niklas 

Luhmanns systemteori.  

 

En undersøgelse af samskabelse med systemteorien 

Med forskningsspørgsmålet formuleret inden for Niklas Luhmanns systemteori har jeg undersøgt 

et partnerskabsprojekt mellem 100 selvejende daginstitutioner, tre kommuner og 

paraplyorganisationen MDI i forhold til, hvordan en samarbejdsstruktur i et komplekst og 

krævende partnerskabsprojekt mellem 100 selvejende daginstitutioner, tre kommuner og deres 
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paraplyorganisation MDI kunne forstås. Et samarbejde der umiddelbart syntes uforpligtende, og 

for at få en større forståelse for det samarbejde, der fandt sted, har jeg haft fokus på at undersøge 

og indfange det nye samarbejdes emergerende, hybride og temporaliserede strukturer.  

 

Også ifølge systemteorien er det moderne samfund polykontekstuelt, dvs. at der ikke er nogen 

enhed, hvorfra det kan iagttages (Luhmann 2016: 594-595; Andersen 2008: 36-37). Dette betyder, 

at der ikke er noget autoritativt centrum, hvorfra samarbejdet mellem parterne styres. Retten, der 

skal regulere dette samarbejde, beskrives som uddifferentieret fra formel ret, til materiel og 

refleksiv ret, hvor retten gradvist har trukket sig tilbage og åbnet sig for retsfremmende hensyn 

og andre funktionssystemer som hybrid ret (Teubner 2002: 329, 1992: 211, Sand 2017: 123-126, 

2012: 196-198; Kjaer 2013: 290; Andersen & Pors 2014: 148-149, 152, 154, 179). Flere 

systemteoretiske forskere diskuterer indholdet af hybrid ret og siger, at der er behov for at 

tematisere denne retstype. Teubner peger på, at rettens hybridisering indebærer en slags 

destruktion af retten med nye netværkslignende konstruktioner som eksempelvis partnerskaber, 

og at disse indebærer specielle strukturelle koblinger (Teubner 1992: 211) Han siger også, at for 

at retten kan regulere disse konstruktioner må den udvikle en forståelse for netværkenes logik og 

deres særlige strukturelle koblinger (Teubner 2002: 329). La Cour & Højlund peger på, at et sådan 

samarbejde repræsenterer en særlig form for styring og hybrid regulering, hvor det ikke på forhånd 

er defineret, hvad hverken problem eller løsning er. Samarbejdet må organiseres på betingelser, 

hvor det farves af mere end en semantik eller kode (La Cour & Højlund 2017b: 155-159). Teubner 

og Kjaer argumenterer for nødvendigheden af særlige strukturelle koblinger hos organisationer 

og systemer forbundet i netværk på forskellig vis, der med en konstituerende binær meta-kode 

kan forbinde disse, hvor der også refereres til rettens system, som udtryk for en hybrid ret, der kan 

samordne funktionssystemer. For systemteorien er opkomsten af en sådan meta-kode udtryk for 

en radikal ny samfundsudvikling, fordi det moderne samfund i udgangspunktet antages at være 

funktionelt differentieret, og at der ikke er nogen samordnende enhed. Det mener Teubner og 

Kjaer så alligevel, at de kan iagttage i form af forskellige konstitutionelle arrangementer, der er 

under udvikling som såkaldte ”modne konstitutioner”, som kan forbinde et nationalt med et 

transnationalt niveau, og hvor der stilles særlige kvalitative krav til konstitutionen (Teubner 2011: 

26- 31, 2012: 106; Kjaer 2011: 410-412). 
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Analysen og teoretisk bidrag 

Med program- og semantikanalysen blev det tydeligt, at der med det studerede 

partnerskabsprojekt forekom fire retslige programmer på samme tid med formel, materiel, 

refleksiv og hybrid ret som en måde at forstå samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og 

kommuner på, da partnerskabsprojektet gik i søen i perioden 2011-2015. Jeg viste, hvordan 

partnerskabsprojektet blev teknologi for den hybride ret.  

 

For at forstå de særlige strukturelle koblinger, der var på spil med den hybride ret, lavede jeg 

derefter en koblingsanalyse, hvor jeg var inspireret af flere systemteoretikere, der forstår 

samarbejde mellem organisationer som en organisering på et 3. ordenssystemlag, der lægger sig 

oven på allerede eksisterende 2. ordens systemlag (Teubner 1992: 229; Hutter & Teubner 1993: 

712; Teubner 2002: 221, 321-325; Andersen & Sand 2012: 5; afhandlingens kapitel 5). Når de 

enkelte organisationer hver for sig har besluttet, at det fælles samarbejdes beslutninger er 

beslutninger, bliver de til beslutninger om samarbejde. Der kan imidlertid også være tale om en 

beslutning om samarbejde, der ikke vil beslutte at beslutte herom. Hvor et partnerskab gør det 

muligt for organisationer at koble forskellige funktionssystemer og at suspendere beslutningens 

karakter af beslutning af hensyn til omstillelighed (Andersen 2012: 208; Andersen & Pors 2014: 

66, 180-187). Jeg samlede disse koblingsmekanismer til enkle og flygtige koblinger, der kunne 

aktivere, at der med partnerskabsprojektet var tale om selvstændige organisationer, men også at 

der blev etableret et fælles organisatorisk lag.  

 

Philippopoulos-Mihalopoulos kritiserer de enkle og flygtige koblinger og mener, at hvis vi nøjes 

med at acceptere, at disse afparadokserer ved kortvarigt og midlertidigt at afløfte systemet for dets 

indlejrede paradokser ved at skubbe og udskyde disse, frarøver vi systemet muligheden for reelt 

at blive udfordret (Philippopoulos-Mihalopoulos 2012: 15). Han peger i stedet på en anden 

hybriditetsforståelse (Philippopoulos-Mihalopoulos 2003: 18; 2010: 130, 2012: 28). Denne 

udviklede jeg til den foregribende kobling, hvor to organisationer står i forbindelse med hinanden 

med en kærlighedssemantik, hvor begge parter tager den anden på sig og sætter sig i den andens 

sted. I det ligger der en foregribelse af den anden, hvor der er tale om en særlig type kobling, der 

gør noget ved begges identitet og dermed også ved samarbejdet og dets paradokser (afhandlingens 

kapitel 5).  
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Jeg viste, at med en konstituerende meta-kode som et samspil mellem enkle, flygtige og 

foregribende koblinger, der samtidig refererede til rettens funktionssystem med 

driftsoverenskomst og dagtilbudslov, blev partnerskabsprojektets netværkslag forbundne og 

hinandens forudsætninger på forskellig vis i forhold til den beslutningskommunikation, der 

udfoldede sig på et operationelt niveau og et policy-niveau  

 

Philippopoulos-Mihalopoulos og Andersen diskuterer enkle og flygtige koblinger overfor 

foregribende koblinger, og om den ene er en mere eller mindre reel hybrid koblingsmekanisme i 

forhold til at kunne håndtere systemers paradokser (Teubner 2002: 321-322; Philippopoulos-

Mihalopoulos 2012: 15-16; Andersen 2012c: 6-7). Jeg viser i analysen, at disse 

koblingsmekanismer ikke er hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger, hvor 

samarbejdet med en konstituerende meta-kode både kunne referere til driftsoverenskomst og 

dagtilbudslov, men også til et samspil mellem enkle, flygtige og foregribende koblinger. Som 

samlet koblingsmekanisme blev denne forudsætningen for paradokshåndtering i samarbejdet i det 

studerede partnerskabsprojekt, hvor retten som hybrid ret både var til stede som ret og ikke-ret på 

samme tid, hvor paradokser blev gjort produktive og ikke bare skubbet eller gemt bort, men stod 

og dirrede og lyttede. Med denne regulering af samarbejdet med den konstituerende meta-kode 

og reference til retten som hybrid ret, blev der tale om paradokshåndtering, der kunne løse op for 

spændinger og indløse et velfærdspotentiale. Det var ikke en ret, der blev sat uden for døren, men 

en ret der trådte op på ny i forhold til at regulere samarbejde på indirekte vis gennem de 

samarbejdende organisationer. Det var ikke en regulering af samarbejdet, der umiddelbart var 

genkendelig som retslig semantik, men som alligevel var forudsætningen herfor. Det var en hybrid 

ret, der ville kunne sætte betingelserne for retten i forhold til samarbejdet, og hvordan dette kunne 

blive i fremtiden. 

 

Både med partnerskabet som medie for 1) den enkle og flygtige kobling og 2) den foregribende 

kobling gav de involverede organisationer afkald på et autoritativt center. Hvor kommunikationen 

som meta-kode med enkle og flygtige koblinger drejede sig om en paradoksal metastyring, der 

ikke ville beslutte, hvornår der blev styret i forhold til en beslutning eller ikke-beslutning om 

samarbejde, så skete der noget andet med den foregribende kobling. Her spejlede system og 

omverden sig respektivt i hinanden, og hvor de deltagende systemer forudsatte, at partnerskabets 

omverden havde bestemte egenskaber også fremover, som de kunne indrette sig efter strukturelt. 
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Denne strukturelle koblingsmekanisme mellem systemer indebar ikke nogen kontakt, og de 

forblev uafhængige systemer, men tæt sammenslynget, hvis parallelle evolution blev synlig 

gennem en række af de respektive systemers konstruktion af indre irritationer, som gjorde det 

muligt for systemerne at få øje på hinandens mulige identitet ved at stille en horisont til rådighed 

for gensidige konstruktioner heraf. Modsat en regulering alene baseret på en driftsoverenskomst 

og en dagtilbudslov med en normativ forudberegnelighed blev parterne derfor også selv den 

største kilde til stabilitet og ustabilitet for realiseringen af utopien som en ny måde at samarbejde 

på mellem selvejende daginstitutioner og kommuner. For dette kom til at afhænge af, hvordan 

parterne både på operationelt niveau og på et policy-niveau orienterede sig efter hinanden.  

 

Denne måde at samarbejde på kunne håndtere og bearbejde stor kompleksitet, men etablerede 

også en spænding, der blev partnerskabets energi, og som risikerede at gøre noget grundlæggende 

ved både ved de selvejendes daginstitutioners og kommunernes identitet, hvor der kunne tales 

med flere stemmer som betingelse for samarbejdet. Det var en måde at samarbejde på mellem 

selvejende daginstitutioner og kommuner, der skulle læres, og som stillede krav til deltagerne at 

involvere sig med, og det kom også til at trække grænsen for dets udbredelse i 

partnerskabsprojektet.  

 

Teubners og Kjaers høje ideal om en binær meta-kode der kan samordne funktionssystemer 

(Teubner 2011: 26- 31, 2012: 106; Kjaer 2011: 410-412), er stærke sager for en systemteori, der 

normalt insisterer på, at samfundet er funktionelt differentieret. Med analysen argumenterer jeg 

derfor for, at etablering af meta-koden må indebære en meget stærk koblingsstruktur, og det vil 

være en mulighed at forstå denne som et samspil mellem både enkle, flygtige og foregribende 

koblinger, der også refererer til retten. Det ligger jo netop i den foregribende kobling, at den søger 

at gøre sig omverdensfølsom for de andre involverede systemer og tage deres omverden på sig og 

sætter parallelle refleksive processer i gang i de involverede funktionssystemer. Med denne 

forståelse for en meta-kode vil der kunne aktiveres både en refleksiv strukturel kobling i retten 

men også i de tilknyttede andre sociale funktionssystemer, og dermed indløse et samtidigt krav 

om normativ og kognitiv påregnelighed som uløseligt forbundet.  

 

Kritisk-utopisk aktionsforskning understreger, at man må kigge efter det store i det små, eller med 

andre ord: et sådan projekt må have jordforbindelse, og man indhenter ikke en ny global 
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samfundsorden baseret i modne konstitutioner, uden at de generelt vil være temmelig umodne til 

at starte med og have behov for en hel del støtte både fra praksis og forskning for at kunne udvikle 

sig til modne koncepter.  

 

Partnerskabsprojektet var således med inspiration fra kritisk-utopisk aktionsforskning udtryk for 

en ambition om at starte forandringsbestræbelsen i samarbejdet mellem selvejende 

daginstitutioner og kommuner nedefra og indefra understøttet af et samarbejde mellem forskning 

og praksis. Parterne skulle udforske deres samarbejdet i forhold til de praktiske og politiske 

kontekster, det udfoldede sig inden for og de normative orienteringer, der med 

driftsoverenskomsten og dagtilbudsloven var indlejret heri. Der var en bestræbelse på at forankre 

de store spørgsmål om udfordringerne i samarbejdet mellem de selvejende daginstitutioner og 

kommuner i det faktiske og praktiske hverdagssamarbejde i al sin kompleksitet og skærpe blikket 

for, hvordan det, der kunne synes at være en mindre dimension i samarbejdet, kunne få stor 

betydning for samarbejdet generelt set, som f.eks. da parterne i fremtidsværkstedet drøftede 

bestyrelsernes rolle i de selvejende daginstitutioner, og om de tog ansvar eller ej. Det kunne synes 

småt, men det var meget afgørende for, om kommunerne generelt set havde tillid til samarbejdet.  

 

Nærværende undersøgelse er også et argument for, at skal der udvikle sig modne konstitutioner 

for samarbejdet, må der være et frugtbart samspil mellem forskning og praksis, der er båret af 

involverende, samarbejdende udforskningsprocesser, hvor forskningen forpligter sig på at forstå 

og belyse de komplekse forhold i hverdagens velfærdssamarbejder mellem selvejende 

daginstitutioner, selvejende non-profit velfærdsinstitutioner og kommuner, og hvor den viden, 

som de involverede parter har herom får central betydning for forskningens analyser. Analyser 

der også vil kunne sætte en større horisont i forhold til, at det er på sådanne velfærdssamarbejder 

den danske og nordiske velfærdsmodel baserer sig, men at fremtiden for denne er udfordret af et 

samfund, der bliver mere og mere globaliseret, hvorfor det er nødvendigt at kunne forbinde en 

national velfærdsmodel med en transnational, og at dette må gøres på et ordentligt informeret 

grundlag. 
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En systemteoretisk optik på samskabelse 

Med partnerskabsprojektet blev der etableret en utopi for et nyt semantisk ideal for samarbejdet 

mellem selvejende daginstitutioner og kommuner, der blev reguleret af en hybrid ret i form af en 

konstituerende meta-kode og særlige strukturelle koblinger, som jeg vil definere som 

samskabelse. Dermed vægtlægger jeg samskabelsesprocessen, hvor samarbejdet kunne referere 

til rettens system med driftsoverenskomst og dagtilbudslov med normativ forudberegnelighed i 

forhold til sagsdimensionen om at drive daginstitutionen og socialdimensionen som kommune og 

selvejende daginstitution med en tidslighed, der rakte bagud til dengang, parterne indgik 

driftsoverenskomsten. Det kunne imidlertid også aktivere et samspil mellem enkle, flygtige og 

foregribende koblinger, der kunne referere til flere temporaliteter og række frem i tid. Koblingerne 

kunne udvikle socialdimensionen om hvem, der var parter i forbindelse med 

daginstitutionsopgaven og sagsdimensionen i forhold til, hvad denne gik ud på. Som betingelse 

for samskabelse ville det iagttagede partnerskab oscillere mellem driftsoverenskomstens og 

dagtilbudslovens krav over for et samspil mellem enkle, flygtige og foregribende koblinger som 

en måde at drive og samtidig afsøge potentialet i samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner 

og kommunen, hvor det blev muligt at håndtere muligheder og udfordringer, der ikke var forudset, 

og som kunne være komplekse.  

 

En sommerfugle-model 

I kapitel 5 gik jeg i gang med at diskutere forudsætningerne for at kunne udvikle en sommerfugle-

model i form af én løsning ud af mange mulige på et spændingsfyldt samarbejde mellem 

selvejende daginstitutioner og kommuner over driftsoverenskomsten, og hvordan et anerledes 

samarbejde kunne indrettes. For at kunne opstille modellen udvalgte og antog jeg derfor også 

bestemte kausalsammenhænge velvidende, at alle iagttagelser og selviagttagelser er bundet til at 

producere paradokser, og at det selvfølgelig også gælder mine. Et samarbejde baseret på 

sommerfugle-modellen kan altid siges at være en dårlig beslutning fra det ene eller andet 

perspektiv eller en god beslutning.  

 

Samtidig vil jeg argumentere for, at netop det, at jeg fremlægger en model, ikke udelukker 

kontingens, men derimod får det kontingente til at træde så meget skarpere og tydeligere frem. På 
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samme måde, som når man med en sort blyant laver en tegning på et hvidt stykke papir. Man ser 

f.eks. en tegning af en kat, men netop det, at der er en tegning af en kat, sætter en kreativ 

tankeproces i gang, hvor man kommer til at tænke på, at katten er pæn, eller at man ville have 

foretrukket en tegning af en killing eller en hund. Associationer og tanker, der ikke ville være 

blevet formet, hvis der blot havde ligget et blankt stykke papir med nogle forsigtige kruseduller 

på.  Når denne dimension er vigtig for mig at understrege, hænger det sammen med, at jeg gerne 

vil lægge op til en regimedrøftelse, hvor flere systemteoretiske forskere peger på, at kontingens i 

dagens samfund i stor grad søges løst gennem organisationer, og at den eneste form for stabilitet 

er den sikkerhed, der ligger i ikke at bestemme fremtiden, men i at udnytte dens åbenhed (Moe 

2003: 304, 334, 336; Andersen & Pors 2014: 30-31, 36; 2016: 22; Esposito 2011: 20-23). 

Andersen siger i forlængelse heraf, at der etablerer sig et flygtighedens regime, der flytter den 

analytiske interesse til et spørgsmål om, hvordan beslutninger konstrueres (Andersen 2012b: 52). 

Jeg ønsker imidlertid at markere, at der er mulighed for at udfordre dette regime med et 

bæredygtighedens regime. Systemteoretikeren Sverre Moe siger, at man ligeså godt kunne kalde 

systemteorien for ”forskelsteorien”, og dermed understreger han, at denne teori ikke først og 

fremmest tænker ud fra identitet og ontologi, men at der er tale om forskelle (Moe 2003: 19). Skal 

man altså tage systemteorien alvorligt, så vil det at markere noget som flygtighedens regime straks 

invitere til en beskrivelse af, hvordan dette regime er blevet til, og hvad det er, ikke som ontologi, 

men derimod med en beskrivelse ved hjælp af forskelle.  

 

Formålet med en sommerfugle-model er at vise, hvordan samskabelse ud fra et systemteoretisk 

perspektiv kan defineres og operationaliseres. Med modellen ønsker jeg at etablere en kritisk 

distance til det samarbejde mellem selvejende daginstitutioner og kommuner, der gennem årtier 

hovedsageligt har været reguleret af driftsoverenskomster. Et samarbejde der i fremtiden vil kunne 

se anderledes ud med en sommerfugle-model til at løse op for spændinger og indløse samskabelse.  

 

Med sommerfugle-modellens forståelse af samskabelse mellem selvejende daginstitutioner og 

kommuner, vil det, der skal samskabes om, både kunne referere bagud til bestemmelser fastsat i 

driftsoverenskomst og dagtilbudslov med normativ forudberegnelighed, samtidig med at det også 

skal kunne indløse krav til samarbejdet, der er mere uforudsigelige, og som opstår undervejs. Det 

er en model for samarbejde om samskabelse, der forbinder et vertikalt og horisontalt niveau, og 
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derfor er den kun mulig at bringe i spil, hvis parterne både på det lokale niveau i kommunerne og 

på et policy-niveau formår at samarbejde på dens betingelser.  

 

Med sommerfugle-modellen bliver opmærksomheden rettet mod en konstituerende meta-kode og 

strukturelle koblinger, der er forudsætningen for, at et samarbejde kan transformeres til 

samskabelse mellem selvejende daginstitutioner og kommuner. Den står ikke i modsætning til 

samskabelse inden for et New Public Governance paradigme, men kan blive den overordnede 

konstitution som et samarbejde med samskabende ambitioner må fortolkes og understøttes af i 

forhold til metastyring, netværksstyring og samarbejde på tværs af organisationer, der kan indløse 

de fire bundlinjer. 

 

Sommerfugle-modellen i fem trin 

 
Figur J: Sommerfugle-modellen 

 

I kålormen er der en celle, der kaldes den imaginære celle, fordi den har en særlig DNA-kodning, 

som gør, at den - når tiden er inde - kan sætte den celletransformation i gang, som forandrer 

kålormen til sommerfugl. På samme måde er sommerfugle-modellen det DNA, der kan 

transformere samarbejde mellem selvejende daginstitutioner og kommuner til samskabelse og 
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samarbejdets imaginære celle. Det er en model, der forbinder et vertikalt med et horisontalt 

niveau, der i en vekselvirkning kan sætte retning for hinanden. Modellen indebærer fem trin, som 

ikke er nogen, der skal gennemføres en gang for alle. Den udpeger en fortsat proces, der må 

gentages igen og igen som betingelse for, at samarbejdet transformeres til samskabelse og holdes 

levende.  

 

Æg-fasen 

Trin 1 Undersøg: Æg-stadiet er sommerfuglens første stadie, og det første skridt i at kigge på 

samarbejdet på en ny måde. Ved at aktivere enkle og flygtige koblinger i samarbejdet lyttes og 

forklares problemerne omkring samarbejdet uden, at der laves beslutninger om, hvordan disse 

skal løses. Beslutningen om, på hvilke betingelser der kan og skal samarbejdes, udstrækkes. 

Beslutningsrummet skal nemlig først informeres i forhold til parterne socialt og hvem, det er, der 

samarbejder, hvad der sagsmæssigt samarbejdes om, og hvilken tidshorisont samarbejdet refererer 

til.  

 

Som et eksempel havde de fire selvejende daginstitutioner i netværket Fyrtårnet og Svendborg 

kommune gennem længere tid været på kant med hinanden. Kommunen syntes, at de selvejende 

daginstitutioner ikke ville samarbejde ordentligt i forbindelse med krav om besparelser og 

faglighed. De betalte trods alt institutionerne for at levere en daginstitutionsydelse, der var 

reguleret i driftsoverenskomsten og lovgivningen. Institutionerne syntes omvendt, at kommunen 

blandede sig alt for meget i forhold til, hvordan de skulle håndtere arbejdet med børnene, og at 

der væltede unødvendige bureaukratiske regler ned over dem. Uenigheden havde ført til, at der 

kørte en del i lokalpressen, og både institutionerne og kommunen brugte rigtig meget tid på at 

skændes i offentligheden og på stormøder. Nu besluttede netværket Fyrtårnet og kommunen sig 

til at gå i gang med et samarbejde på en anden måde baseret på partnerskab. De besluttede sig til 

at starte med at lytte og forklare, hvordan de respektivt så på udfordringerne i samarbejdet, og 

hvad der gensidigt pressede dem ikke kun i forhold til en bagudrettet tidshorisont, der refererede 

til den driftsoverenskomst, der engang var blevet indgået, men også i forhold til nye ting, der var 

kommet til af betydning for samarbejdet i forhold til daginstitutionsydelsen og parterne.  
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Larve-fasen 

Trin 2 Beskriv: Når larven er klækket, begynder den at bevæge sig gennem tilværelsen på en 

særlig måde, hvor den spiser de planter, der er omkring den på samme måde, som et samarbejde 

vil forbruge ressourcer på forskellig vis. Parternes forskellige perspektiver på samarbejde er i gang 

med at blive undersøgt med aktivering af enkle og flygtige koblinger. Formålet er at kategorisere 

de koder, der er i spil, og hvad der sker, når koder skifter, og beslutningsrummet ændrer sig. Det 

beskrives, hvilke konsekvenser dette har for samarbejdet.  

 

I eksemplet fra Svendborg beskrev kommunen i denne fase, at der var krav om besparelser, et 

mere effektivt ledelseslag og dokumentation som følge af nye læreplaner, der skulle sikre 

fagligheden i institutionen. Fra kommunens side var der flere koder i spil. Der var både en politisk 

kode om at styre daginstitutionerne, en juridisk kode, om at der var lovgivning, der stillede krav 

og en faglig kode om dokumentation af kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Der var også en 

økonomisk kode i spil i forhold til besparelser. Hos netværket Fyrtårnet var der også forskellige 

koder i spil. Der var en omsorgskode i form af, at forældre og ledelse insisterede på at give omsorg 

til børnene på egne betingelser. Der var en politisk kode om at ville styre sig selv. Endelig var der 

juridiske og faglige koder, der med lovgivning stillede krav til daginstitutionens pædagogiske 

arbejde, men også til, at denne kunne have en vis autonomi. De forskellige koder, der var på spil 

på én gang hos parterne, blev kortlagt. Dette for at skabe forståelse for, hvordan de kunne skabe 

spændinger og støde sammen i forhold til det samarbejde, der både refererede til 

driftoverenskomsten og lovgivning, der blev aftalt tilbage i tid, men som blev udfordret, fordi 

noget, der ikke var forudset på det tidspunkt, da kontrakten blev indgået, kom til at påvirke 

samarbejdet ind i en fremtidig horisont. 

 

Puppe-fasen 

Trin 3 Reflekter: Når larven er klar til at forpuppe sig, finder den et egnet sted og spinder sin 

silketråd til puppen. I denne fase er parterne kommet så langt, at det potentielle beslutningsrum er 

blevet grundigt informeret med enkle og flygtige koblinger. Samarbejdet kører stadig over 

driftsoverenskomst og dagtilbudslov, og der er endnu ikke truffet beslutninger om nogen nye 

tiltag. Nu går udvekslingen af information imidlertid ind i en ny fase. Det drejer sig ikke længere 

om kun at fremlægge synspunkter, udfordringer, drømme og ambitioner med samarbejdet fra sit 
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eget synspunkt. Det drejer sig om også at aktivere foregribende koblinger og at sætte sig i den 

andens sted og gøre dennes positioner lige så vigtige som ens egne. For det er nu, at 

forudsætninger for de senere transformationer i samarbejdet mellem parterne skabes. Det er nu, 

at tråden spindes hertil. 

 

I denne fase reflekteres over, hvad de forskellige koder i samarbejdet betyder for samarbejdet. 

Der arbejdes med scenarier for, hvordan samarbejdet kunne være anderledes ved at inddrage den 

andens perspektiv eller andre indsigter, der er kommet frem i løbet af den foreløbige proces fra 

andre parter eller niveauer af relevans for samarbejdet. Der refereres ikke kun til samarbejdet i 

forhold til de parter, der i sin tid indgik en driftsoverenskomst om at samarbejde om en bestemt 

sag på bestemte betingelser. Der tales også om de ting, der er kommet til undervejs, som ikke var 

forudset, men har udfordret det. Der tales om de udfordringer, der vil kunne komme, og hvem det 

vil være en god ide at inddrage som parter til at håndtere dette. 

 

 I eksemplet satte forskellige organisatoriske niveauer hos netværket Fyrtårnet og kommunen sig 

i hinandens sted og fortalte, hvad spændinger og paradokser gjorde ved samarbejdet, og at der var 

nye krav på vej om involvering af civilsamfund i højere grad. Lederne gik på uddannelse i, 

hvordan de kunne lave en partnerskabsaftale med kommunen, der bedre kunne rumme de nye 

krav og gik i dialog med kommunen herom. Begge parter fik hermed styrket en refleksiv 

kompetence som forudsætning for at kunne gå til samarbejdet med et nyt blik og sætte sig i 

hinandens sted. Netværket mødtes med kommunen på forskellige niveauer med deres ledere, 

bestyrelser og paraplyorganisation. Parterne hjalp hinanden med at åbne egen verden op og gøre 

den forståelig for den anden. Følgeforskning på partnerskabsprojektet informerede yderligere 

parternes refleksion. De koder, der var i spil i forbindelse med samarbejdet og vigtige for den 

enkelte, blev oversat for den anden. Forskellige organisatoriske niveauer kom til at sætte retning 

og inspirere hinanden. 

  

Metamorfose 

Trin 4 Anerkend: Når larven har lavet sin puppe, sker den forvandling, der kaldes metamorfose 

hvor samarbejdet kommer til at veksle mellem at være reguleret af kontrakt og lovgivning, men 

også aktiverer en vekselvirkning mellem enkle, flygtige og foregribende koblinger. Fra at bestå 
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af celler med et DNA, der konstant skabte og genskabte kålormen, aktiveres nu den imaginære 

celle, der bliver styrende for metamorfosen. Larven går i opløsning, og ud af denne væske finder 

cellerne sammen og danner det, der bliver til den voksne sommerfugl. For samarbejdet betyder 

dette, at det nu går i gang med at transformere sig. Fra alene at være et samarbejde reguleret af 

driftsoverenskomst og dagtilbudslov anerkendes det, at beslutningsrummet, som beskriver de 

forskellige konkurrerende og evt. modsatrettede hensyn, må udstrækkes og informeres i 

fællesskab. Det anerkendes også, at den andens perspektiv må være med til at forme betingelserne 

for, hvordan ens eget udsyn kommer til at blive. Metamorfosen kan indfinde sig og forvandle 

samarbejdet til samskabelse. 

 

I Svendborg kommune havde de selvejende daginstitutioners ledere været på uddannelse i det nye 

samarbejde og haft mange dialoger med kommunen om, hvad et samarbejde skulle rumme. Der 

blev indgået en skriftlig partnerskabsaftale og en netværksaftale mellem kommunen og Fyrtårnet, 

der både trak på elementer fra driftsoverenskomsten, men som også satte et rum, hvor de 

selvejende daginstitutioner selv kunne bestemme indholdet og være styrende på, hvad 

daginstitutionsydelsen skulle gå ud på. 

 

Sommerfugle-fasen 

Trin 5 Instrumentaliser: Når puppestadiet er overstået, revner puppen, sommerfuglen kryber ud, 

og vingerne tørrer. I dette sidste trin drejer det sig i forhold til samarbejdet om at afveje og 

diskutere usammenlignelige hensyn og koder og give plads til at udvikle nye løsninger, fordi 

rummet er åbnet op med nye indsigter om hinandens positioner. Det er nu, at det nye samarbejde 

skal sættes på prøve og vingerne bære med en vekselvirkning mellem at samarbejdet både kan 

referere til driftsoverenskomst og dagtilbudslov og til et samspil mellem enkle, flygtige og 

foregribende koblinger. Som kan danne afsæt for at træffe beslutninger. Sådan at samarbejdet kan 

komme ud og flyve som samskabelse. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at det er en særlig 

slags beslutninger. For parterne ved, at de skal mødes igen, og at det rum for samarbejde, der er 

etableret, er helt afgørende for, at der løbende vil kunne udvikles gode løsninger. Alle ved også, 

at den løsning, der vælges nu, vil kunne og skulle bearbejdes senere og hen af vejen. For de fem 

trin er ikke en engangsforestilling. Det er en måde at stå i samarbejdet på som samskabelse. 
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I eksemplet blev det muligt for Fyrtårnet at modtage en kolonihave og inddrage den som led i sit 

pædagogiske arbejde og med civilsamfund. Dette blev støttet af kommunen, selvom det ikke 

umiddelbart var en del af kommunens dagtilbudspolitik, driftsoverenskomst eller lovgivning, at 

daginstitutioner skulle arbejde med kolonihaver. Det blev muligt at skære igennem med løsninger 

og handlinger på baggrund af et informeret beslutningsrum bestående af en vekselvirkning mellem 

driftsoverenskomst og dagtilbudslov overfor enkle, flygtige og foregribende koblinger, der 

aktiverede en anden måde at samarbejde på, end når det alene refererede til driftsoverenskomst 

og lovgivning om, hvordan en selvejende daginstitution kunne modtage fast ejendom. Med 

samarbejdet som samskabelse blev det medie for en social- og daginstitutionspolitik, som ingen 

havde tænkt på før, hvor enlige mødre og etniske minoriteter med børn i institutionen kunne lære 

om værdien ved små haver og komme sammen uden for institutionens åbningstid, og som del af 

det pædagogiske arbejde med børnene i åbningstiden. Det var en måde at samarbejde på, der 

forløste et velfærdspotentiale som samskabelse, ingen havde regnet med. 

 

Anden ordens samskabelse og udvikling af en hybrid ret 

For at komme i gang med samskabelse vil jeg argumentere for et begreb om anden ordens-  

samskabelse, hvor der aktiveres særlige koblingsmekanismer, som ikke kun forbinder et 

operationelt niveau, hvor selvejende daginstitutioner og kommuner samarbejder, men også et 

policy-niveau blandt interessenterne. Med anden ordens-samskabelse bliver samarbejdet flyttet 

fra en traditionel styringshorisont om, at det er muligt for en leder at minimere en forskel i forhold 

til et autoritativt fastsat mål ved at styre efter dette eller installere selvstyring i forhold hertil i den 

anden (Boye Andersen 2014: 8-21, 44-63). I stedet går et sådant samarbejde langt mere i retningen 

af det, som Højlund kalder et forhandlet mellemværende mellem flere parter, og det forudsætter 

en særlig refleksiv kompetence hos de involverede at kunne håndtere (Højlund 2020 

forthcoming).  

 

Samskabelse er noget, der sker 

Anden ordens samskabelse tager afsæt i den grundlæggende systemteoretiske forudsætning, at når 

man skal forstå samskabelse mellem organisationer, så er samskabelse noget, der sker. 

Samskabelse udfolder sig gennem konkret og mangfoldig kommunikation i adskillige 

sammenhænge og ikke bare gennem skriftlige driftsoverenskomster med reference til 
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dagtilbudslov og kommunens planer for børne- og ungepolitikken og frivillighedspolitikken. 

Samskabelse forekommer mange steder alt efter, hvordan koblingsmekanismer aktiverer 

forskellig kommunikation, forbinder sig vertikalt og horisontalt og gør nye typer anknytning 

mulig. Når der f.eks. på det operationelle niveau i Svendborg kommune aktiveres foregribende 

koblinger i forbindelse med overdragelsen af Ernas kolonihave til Fyrtårnet, så løber 

samskabelsen ikke kun på det operationelle niveau i en bestemt retning, fordi denne 

koblingsmekanisme aktiveres. Den påvirker også samskabelsen på policy-niveau mellem 

parterne. Den måde, som koblingsmekanismerne aktiveres på hos selvejende daginstitutioner og 

kommuner i deres samarbejde på det operationelle niveau, kommer også til at sætte en mulig 

horisont for samarbejdet på et mere generelt overordnet policy-niveau. 

 

Anden ordens samskabelse bevæger og påvirker 

Anden ordens-samskabelse handler derfor om at påvirke de involverede organisationers autopoise 

på både et operationelt og et policy-niveau, hvor flere netværk bevæges på samme tid og sætter 

horisont for hinanden på forskellig vis med en særlig forbundethed. Måden, som samskabelse 

udfolder sig på, er snarere en effekt af end en årsag til et mere eller mindre problematisk 

samarbejde mellem selvejende daginstitutioner og kommuner med henholdsvis 

driftsoverenskomst over for denne måde at samarbejde på. Med anden ordens-samskabelse er der 

en intention hos de samarbejdende organisationer om at gøre egne organisatoriske beslutninger til 

præmis for, at betingelserne for samskabelse forbinder sig både på et operationelt og policy-niveau 

og udfolder sig med sommerfugle-modellen.  

 

Organisationer, der ønsker at samskabe, må arbejde for, at de relevante koblingsmekanismer 

aktiveres hos hinanden, men også dette må parterne gå til på en særlig måde. Selvom der kan være 

en intention om, at sommerfugle-modellen forbinder sig på operationelt og policy-niveau, kan der 

være mange andre konkurrerende hensyn hos de involverede organisationer. Derfor kommer 

anden ordens-samskabelse til at handle om, at de involverede organisationer gør sig 

tilkoblingsduelige herfor. Hvor et samarbejde som medie for en meta-kode baseret på 

sommerfugle-modellen bliver den teknologi, der øger sandsynligheden for tilkoblingsdueligheden 

og forudsætter, at anden ordens-samskabelse kan operere hen over selve skellet mellem ret og 

ikke-ret. Samskabelse på disse betingelser forpligter parterne lokalt og stiller en fordring til 
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interessenter på policy-niveau. Det kan blive et magtfuldt fænomen, hvor forskellige rationaler 

kan emergere og kollidere, men også spille sammen på forunderlig vis, hvor paradoksale krav i 

samarbejdet ikke bare skubbes og udskydes, men gøres produktive og forbinder sig horisontalt og 

vertikalt. Magten i samskabelse handler derfor heller ikke om at styre koderne og 

koblingsmekanismerne, der betinger dette, men om at håndtere de muligheder, der dukker op 

herfor, og hvordan de dukker op.  

 

Tålmodighed, håndarbejde og motiverede deltagere 

Det kræver tålmodighed og tid at basere samskabelse på sommerfugle-modellen og betydeligt 

mere end, at parterne sætter sig ned og laver en ny version af standard-driftsoverenskomsten, og 

det udfordrer et samarbejde med denne, der er reguleret med retten med normativ 

forudberegnelighed og en bagudrettet temporalitet, der hovedsageligt retter sig mod et 

operationelt niveau. Det kan skabe ny retning og råderum for parterne, men det vil også kunne 

belaste et samarbejde, hvis de ikke forstår, at det forudsætter, at der skal anden ordens-

samskabelse til, hvor der både skal mobiliseres og forbindes netværk på forskellige planer.  

 

Mobilisering hertil kræver involvering og motiverede deltagere hos selvejende daginstitutioner 

og kommuner og parter, hvor de involverede deltager af forskellige årsager. Det at få dem bragt 

sammen om at finde en fællesnævner, hvor der både er plads til at være sig selv og til at udvikle 

noget nyt sammen, kræver håndarbejde omkring et samarbejde med sommerfugle-modellen. Det 

udfordrer, hvordan kompetencer og ansvar fordeles med et sådan samarbejde, og at parterne lærer 

det og bliver enige om, at det er den form for samarbejde, som de ønsker og bliver ved med at 

ønske. For alle kan jo i princippet tage ansvar for samskabelse, men alle kan også lade det ligge. 

Det at sikre løbende afstemning af forventninger og tilslutning bliver centralt både horisontalt og 

vertikalt. For ingen kan sige, hvilke organisationer der vil eksistere hos de selvejende 

daginstitutioner, kommunerne og feltets interessenter i morgen, og hvordan de vil gøre sig 

relevante i forhold til at samarbejde om daginstitutionsopgaven.  

 

Et flygtighedens regime 

Luhmann ser retssystemet som samfundets immunsystem, der på den ene sikrer muligheden for, 

at konflikter kan opstå, men på den anden side også, at de kan håndteres og minimere, at de 
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udvikler sig samfundsskadeligt. Han siger, at hvis rettens system kan ses som en måde at bringe 

en åben fremtid ind i samfundet på og binde den ind i fremtiden, sådan at den bliver reguleret på 

en bestemt måde, så kan retten også ses som samfundets immunsystem (2004: 475-476). Luhmann 

anvender altså et begreb om rettens immunsystem til at sige noget om rettens funktionsmåde, hvor 

han mener at se ligheder mellem immunforsvaret og retten. Det gælder nemlig både for 

menneskets immunsystem og rettens, at de udelukkende fungerer internt og ikke kender til 

udefrakommende årsager (Højlund 2002: 18). Retten forstået som immunsystem reagerer kun på 

interne konfliktsituationer og først efter, at de situationer eller elementer, der har udløst dem, er 

blevet rekonstrueret på egne præmisser og med egne midler. Højlund siger, at Luhmann dermed 

sætter fokus på rettens funktion i forhold til at genoprette en normaltilstand efter konkrete 

afvigelser, at retten gennem sine valg af løsninger lægger sporet til det, der også kan blive 

fremtidens løsning, og at retten kan lære af sig selv og på den baggrund skabe nye løsninger (ibid. 

2002: 19).  

 

Flere systemteoretikere diskuterer imidlertid, at retten er ved at ændre sig, hvor den udvikler sig 

fra formel, materiel, refleksiv og til hybrid ret, og Andersen overvejer i forlængelse heraf som 

samfundsdiagnostik et flygtighedens regime, hvor en række nye potentialiseringsteknologier som 

partnerskaber, fremtidsværksteder og samskabelse anskues som organisatoriske forsøg på at skabe 

en ny slags immunmekanisme designet til at beskytte velfærdssamfundet imod dets egne 

strukturer (Andersen 2017: 91). Han understreger, at det ikke drejer sig om bestemte strukturer, 

men imod strukturer som sådan. Idealet bliver den emergerende velfærdsorganisation, der ”bygger 

vejen, efterhånden som vi går frem ad den”. Andersen lancerer en tese om, at 

potentialiseringsteknologierne forsøger at beskytte velfærdssamfundets operationer mod dets 

retsliggørelse, hvor retten i bedste fald er uvedkommende og i værste fald strukturer, der står i 

vejen for fornyelse (Andersen 2017: 112-113). 

 

Et bæredygtighedens regime? 

Jeg vil over for denne forståelse af et flygtighedens regime argumentere for et bæredygtighedens 

regime i forlængelse af Teubners og Kjaers forslag til en ny samfundsorden, der baserer sig på 

modne konstitutioner med reference til retten og en hybrid ret. Her tager de involverede parter på 

sig at lade deres samarbejde være betinget af en ny konstituerende meta-kode med sommerfugle-
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modellen og anden ordens-samskabelse med formålet at etablere forudsætningerne for et nyt 

samskabende samarbejde mellem selvejende daginstitutioner og kommuner. Det at skabe et nyt 

bæredygtighedens regime kræver imidlertid støtte og håndarbejde i den umodne fase fra såvel 

praksis’ som forskningens side, men til gengæld er der et stort potentiale i at udvikle dette. Man 

kan sige, at hvor Andersen synes at se lidt dystert på fremtiden i forhold til at håndtere et hurtigt 

kørende velfærdssamfunds kompleksitet og samarbejde herom, så er Teubner og Kjaer måske lidt 

for urealistisk optimistiske. Samtidig er jeg er enig med Teubner og Kjaer i, at der er behov for at 

tage ansvar for at udvikle sådanne konstitutionelle tiltag, hvis større samfundskriser som 

finansboblen (Teubner 2011: 42; Kjaer 2011: 430), eller den nuværende Corona-krise skal kunne 

undgås eller håndteres bedre. Teubner siger, at verdenssamfundets konstitutioner er at 

sammenligne med kroppens indre liv ned til den fineste blodåre, og at ”det konstituelle øjeblik” 

er, når samfundet rammer bunden, hvorfor samfundsmæssige kræfter mobliseres, hvilket 

medfører at ”de indre konstitutioner” bliver ændret under dette pres (Teubner 2011:  4-5). Den 

kritisk-utopiske aktionsforskning understreger imidlertid, at demokratiet skal læres – det kommer 

ikke af sig selv, og aktionsforskning er forskernes bidrag til denne proces (Aagaard Nielsen 2012: 

25). Min analyse viser som et bidrag til et frugtbart samspil mellem kritisk-utopisk 

aktionsforskning og Niklas Luhmanns systemteori, at nye konstitutioner heller ikke bare indsætter 

sig, fordi samarbejdet på den ene eller anden måde rammer bunden, selvom man kunne håbe på 

det med både Corona-krisen og i forhold til en ny konstitution for samarbejdet mellem selvejende 

daginstitutioner, selvejende non-profit velfærdsinstitutioner og kommuner, hvor dette indrettes 

anerledes og mindre konfliktfyldt.  

 

Jeg vil som en tredje vej og ny position argumentere for et bæredygtighedens regime, men også 

understrege nødvendigheden af et drivhus i form af en platform mellem forskning og praksis 

inspireret af kritisk-utopisk aktionsforskning, der kan understøtte arbejdet med nye konstitutioner 

på velfærdsområdet for samarbejdet mellem selvejende non-profit velfærdsinstitutioner og det 

offentlige.  

 

Når jeg kalder det et bæredygtighedens regime, refererer jeg i udgangspunktet til en semi-empirisk 

ambition med partnerskabsprojektet om bæredygtighed i forhold til samarbejde om ledelse, 

økonomi, pædagogik og involvering af civilsamfund, men tilskriver det et eget meningsindhold. 

Jeg er inspireret af Agenda 21-programmet under FN, der med bæredygtighed som et 
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paraplybegreb antyder fortsat udvikling uden at skade fremtidige generationers muligheder for at 

dække deres behov i forhold til miljø og en debat om klima. Dette begreb om bæredygtighed har 

sit fokus på at afbalancere forskellige hensyn, sådan at miljøet bliver forsvarligt varetaget 

(Lafferty & Eckerberg 2013).  

 

Sand siger, at den økonomiske og miljømæssige globalisering indebærer omfattende ændringer 

og sker på tværs af grænser, hvilket gør regulering vanskelig. For der er knyttet betydelig 

usikkerhed til vurderingerne af, hvornår der foreligger miljø- eller sundhedsskader, som bør 

reguleres. Hun siger, at mange af disse ændringer har deres udspring uden for det, vi kan kalde 

det tætte sociale liv i vores dagligdag. Samtidig kan de have betydelige implikationer for denne. 

Derfor argumenterer hun for en ret, der skaber mening og normer i forhold til disse ændringer, 

selvom det er områder, som er i hurtig forandring, og som kræver en retslig regulering, uden at 

der altid nødvendigvis vil være skabt stabiliserede sociale normer herom. Retten bliver da en aktiv 

medskaber både af ændringernes institutionalisering og regulering i samfundet og af de sociale 

normer på de aktuelle områder (Sand 2009a: 540-541).  

 

 Med en parallel hertil bliver der med bæredygtighedens regime tale om en hybrid ret, hvor et 

samarbejde både kan referere retten i medfør af driftsoverenskomst og dagtilbudslov og en ikke-

ret med et samspil mellem enkle, flygtige og foregribende koblinger, hvor forskellige 

funktionssystemer kan indsætte sig og samordnes som betingelse for samskabelse. Det er en ret, 

der træder tilbage, for at kunne træde op på ny i forhold til at regulere samskabelse på indirekte 

vis gennem de samarbejdende organisationer. Jeg argumenterer altså for, at når retten i gamle 

dage fungerede som immunmekanisme med normativ forudberegnelighed for at håndtere 

konflikter i forhold til samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og kommuner, så må retten 

i bæredygtighedens regime, for fortsat at fungere som immunmekanisme i en ny kontekst i det 

moderne velfærdssamfund som betingelse for samskabelse om daginstitutionsydelsen, også ændre 

sig med etablering af nye strukturer herfor.  

 

Andersen og Pors beskriver med flygtighedens regime en tragik, hvor beslutningens figur i 

organisationen vendes om fra at orientere sig mod fortiden til at orientere sig mod fremtiden i en 

søgen efter potentialisering. Det drejer sig om at potentialisere og skabe radikalt nye muligheder 

for, hvad velfærd er og kan være (Andersen & Pors 2017: 136-137, Andersen 2017: 112-113). 
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Andersen har en tese om, at potentialisering står i et auto-immunt forhold til retten, der forsøger 

at beskytte velfærdssamfundets operationer imod dets retsliggørelse, Han spørger til, at hvis ikke 

retten regulerer potentialisering, som velfærdssamfundets nye immunmekanismer, hvem og hvad 

forhindrer da potentialisering i at løbe løbsk? 

 

Jeg vil imidlertid argumentere for, at med etablering af bæredygtighedens regime og  samskabelse 

med en sommerfugle-model som hybrid ret kan organisationerne orientere sig efter hinanden på 

flere niveauer og med en langt mere mangefacetteret temporalitet, som gør det muligt både at 

referere til driftsoverenskomst og dagtilbudslov med bagudrettet normativ påregnelighed, men 

også at formulere strategier for fremtiden uden at binde sig op på specifikke fremtidsscenarier, 

der mindsker fleksibilitet og dermed evne til hurtig omstilling.  

 

Presset på et sådant samarbejde ligger ikke i, at det potentielle afsøges, men i at de involverede 

organisationer skal kunne finde ind i et samspil, hvor det både kan referere til driftsoverenskomst 

og dagtilbudslov men også til enkle, flygtige og foregribende koblinger, der forbinder sig på et 

operationelt og et policy-niveau. Det skal læres og stiller krav til anden-ordens samskabelse. 

Derfor trækkes der hermed også grænsen for rækkevidden af den samskabelse, der kan finde sted, 

hvor forestillingen om, at der er et autoritativt centrum med et fast defineret mål for samskabelsen, 

der kompromisløst kan forfølges og indløses af en ledelse, må opgives. Samtlige implicerede 

parter må involvere sig i samarbejdet med anden-ordens samskabelse, og analysen demonstrerer, 

at det vil være en faldgrube at have hovedfokus på alene den offentlige ledelse af samskabelse, 

som Tortzner foreslår (Tortzner 2019: 199, 205).  

 

Generaliserbarhed, begrænsninger og potentiale 

Min undersøgelse har sine begrænsninger. I den forbindelse vil jeg fremhæve det forhold, at jeg 

alene har studeret ét partnerskabsprojekt og alligevel kaster mig ud i modeludvikling. Det gør jeg 

med en reference til Flyvbjerg, der med det berømte eksempel om den sorte svane diskuterer et 

enkelt casestudies potentiale for generaliserbarhed (Flyvbjerg 2010). Eksemplet handler om, at 

udsagnet ”alle svaner er hvide” kan falsificeres med observationen af bare én sort svane. I 

forlængelse heraf vil jeg argumentere for, at selvom jeg kun studerer ét partnerskabsprojekt, 
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demonstrerer og emergerer det som svar på en mere samfundsdiagnostisk udfordring, når 

samarbejdet mellem selvejende daginstitutioner og det offentlige over driftsoverenskomsten skal 

producere en relevant velfærdsydelse, hvor strukturvariansen i det hidtidige traditionelle 

samarbejdsinstrument driftsoverenskomsten er blevet for begrænset. Med min undersøgelse har 

jeg ønsket ikke kun at demonstrere, at der findes hvide svaner i form af det eksisterende 

samarbejde over driftsoverenskomsten men også at forfølge, at der er mulighed for at udvikle 

sorte svaner, og hvad dette indebærer i form af et samarbejde konstitueret med en meta-kode, der 

baserer sig på sommerfugle-modellen som hybrid ret og som en anden tilgang til at regulere 

samarbejdet, end når det alene sker med driftsoverenskomsten.  

 

Afhandlingens væsentligste forandringsresultat består ikke i de indsatser og interventioner, der 

blev igangsat i form af uddannelser til ledere og bestyrelser, etablering af netværk, netværksaftaler 

og besparelser på ledelseslagene. Nok er det vigtigt at diskutere disse tiltag og et positivt resultat, 

at de blev gennemført, selvom ingen kontrakter forpligtede dem hertil hos de 100 selvejende 

daginstitutioner og tre kommuner. Afhandlingens kvalitet kan kun forstås, hvis man medtænker 

den refleksion omkring samarbejdet som partnerskabsprojektet gjorde muligt, og den potentielle 

udvikling af samarbejdet til samskabelse og reguleringsmulighederne heraf, som denne 

afhandling giver et bidrag til. Det drejer sig om, at afhandlingen kan være med til at skærpe 

parternes evne til at vurdere, at med stigende komplekse krav til samarbejdet på daginstitutions- 

og velfærdsområdet kan den hidtidige måde at regulere samarbejdet på mellem selvejende 

daginstitutioner, selvejende non-profit velfærdsinstitutioner som f.eks. selvejende plejehjem og 

selvejende bo- og opholdssteder og kommuner over driftsoverenskomst være mere eller mindre 

hensigtsmæssig, og at dette kunne reguleres anderledes baseret på udvikling af en moden 

konstitution funderet i en hybrid ret og sommerfugle-model. I det hele taget er det mit ønske med 

afhandlingen at kunne inspirere til, hvordan en konstitutionel ramme for et velfærdssamarbejde 

mellem den frivillige og offentlige sektor kan udvikle sig og forbinde sig på flere planer. Den 

kritisk-utopiske aktionsforskning understreger, at i stedet for at starte med de store 

samfundsforandringer ovenfra, må vi starte inde- og nedefra. Det er også det, som sommerfugle-

effekten er et billede på og kernen i den matematiske kaos-teori, som den amerikanske 

matematiker og meteorolog Edward Lorenz lancerede i 1972, og som senere blev til flere 

akademiske artikler citeret og bragt i spil i mange sammenhænge (Ambika 2015: 198). Den drejer 

sig kort fortalt om, at et vingeslag fra en sommerfugl i Brasilien kan forårsage en tornado i Texas, 
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fordi en lille påvirkning kan have en stor og uforudsigelig virkning. Derfor siger kaosteorien, at 

det ikke er nok at lave én forudsigelse, men det er nødvendigt at lave en hel masse løbende 

forudsigelser og undersøgelser, hvor begyndelsesbetingelserne er en smule forskellige, for så kan 

man begynde at få resultater, der udvikler sig nogenlunde ensartet (ibid: 202, 205).  

 

Startskuddet til en platform og et værktsed for et bæredygtigt regime 

 

 

 

Figur K: National platform, hvor forskning møder praksis 

 

I forlængelse heraf foreslår jeg en platform mellem praksis og forskning med det formål at fremme 

et veldokumenteret og solidt input i form af løbende modeludvikling for samarbejdet mellem 

selvejende non-profit velfærdsinstitutioner og kommuner reguleret over driftsoverenskomst, der 

også kunne være relevant for andre velfærdssamarbejder mellem frivillige organisationer og det 

offentlige. For igennem de seneste mange år er der sket en omfattende forandring af 

velfærdsstatens indretning, hvor mange forskellige reformer har ændret betingelserne for 

samarbejdet om velfærdsopgaven. Velfærdsleverandører skal formå at bevæge sig og følge 

grænser, der synes i opløsning, samtidig med at der både nationalt og internationalt er forskellige 

kriser, der udfordrer den danske velfærdsmodel.  
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Modsat kålormens transformationsproces giver det ikke sig selv, hvornår tiden er inde til at lade 

samarbejdet om velfærd transformere sig til samskabelse og et bæredygtighedens regime. Parterne 

må selv etablere forudsætningerne for transformationen. Der, hvor vi skal hen for at gøre tingene 

anderledes, eksisterer bare heller ikke endnu. Når en kålorm forpupper sig, holder den op med at 

spise, mens den undergår sin metamorfose. Denne tilstand kan vare fra dage til mange måneder. 

Sådanne transformationsprocesser er skrøbelige, og jeg argumenterer derfor for en platform 

mellem praksis og vidensinstitutioner som universiteter og uddannelsescentre, hvor sommerfugle-

modellen er den frekvens, parterne er nødt til at komme ind på, hvis de vil transformere deres 

samarbejde til samskabelse. En platform der kan udvikle og understøtte pupperne hos dem, som 

går i gang hermed sammen med fødselshjælpere i form af uddannelser, forskning i partnerskaber, 

nye konstitutioner og hybrid ret, samskabelse, transformationsprocesser og møder mellem 

forskning og praksis på forskellige planer om alt dette. Det vil også være oplagt for forskning og 

praksis sammen at udvikle den konstituerende meta-kode med sommerfugle-modellen som hybrid 

ret i en nordisk kontekst, fordi de nordiske lande trækker konstitutionelt på en fælles social 

velfærdsmodel, der på mange måder er udfordret af de tendenser, der er beskrevet i denne 

afhandling, og hvor et fælles fodslag om samordning, der forbinder sig horisontalt og vertikalt vil 

give rigtig god mening og synergi. 

 

Med denne ph.d. er taget et første spadestik i bestræbelserne på at afdække, hvordan parterne 

konkret og i praksis kunne blive bedre til at samarbejde og samskabe med sommerfugle-model og 

en hybrid ret som en særlig retslig ramme for den samskabelse, der i et New Public Governance 

regime finder sted med metastyring, netværksstyring og samarbejde mellem organisationer, men 

som er udfordret af en vanskelig retslig regulering. Jeg skal understrege, at der med afhandlingen er 

tale om en teoriudvikling, der er på vej, og som vil have behov for yderligere at blive udviklet 

teoretisk og testet af empirisk. Skal der arbejdes videre hermed, sker det bedst ved at fortsætte 

med at tænke forskning og forandring som to tæt forbundne processer, der understøtter 

vidensskabelse og forandring nedefra og indefra, hvor aktører, som er tæt på den praksis, der skal 

udvikles, deltager i forandringsprocesserne og bidrager til formuleringen af såvel 

problemstillinger som mulige løsninger (Thingstrup 2018: 4).  Det vil være spændende at 

eksperimentere yderligere hermed og at gå dybere ind i, hvordan et sådant samarbejde f.eks. kunne 

fremmes og hæmmes med anden ordens- samskabelse funderet i Niklas Luhmanns systemteori, 
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hvor det vægtlægges, at parterne gør sig tilkoblingsduelige for samskabelse understøttet af 

samarbejdsteori som f.eks. Weicks sensemaking-teori, der læses ind i en collaborative 

governance-kontekst, og dermed operationaliserer et ledelsesgreb i forhold til at skabe mening for 

de involverede (Murpfy 2015: 25). Ud over Niklas Luhmanns systemteori til at undersøge 

samarbejdets potentiale som samskabelse vil det også være relevant at inddrage andre teoretiske 

tilgange og forskellige dataindsamlings- og analysemetoder, for at videreudvikle en 

sammenhængende forståelse for samskabelse mellem kommuner og selvejende non-profit 

velfærdsinstitutioner og betydningen for konstitutionen af en dansk og nordisk velfærdsmodel.  

 

Der er kun lavet meget lidt forskning i samarbejdet mellem den offentlige sektor og selvejende 

non-profit velfærdsinstitutioner, selvom der i Danmark er mange hundredes års tradition for dette 

samarbejde, og med den store betydning, som dette og ligenende samarbejde har haft og har for 

velfærdsydelsen i Danmark og i Norden, er der god grund til at praksis og forskning mødes, for 

at værne om denne indretning og holde samarbejdet relevant for både parter og samfund. Med en 

platform kan der være et fortsat fokus på, hvad et sådan samarbejde som samskabelse indebærer, 

ikke for at beslutte dette én gang for alle, men for at fastholde samarbejdets kompleksitet og de 

modsætninger og vanskeligheder, der er indbygget i dette og dermed etableringen af en moden 

konstitution herfor. For netop fordi det er et samarbejde, der altid vil være i sin skabelse, er det 

vigtigt at kunne indløse løbende refleksion hos parterne om, hvad der gør det relevant, og hvad 

det kræver, at det bliver ved med at være det, fordi parterne løbende forholder sig til sammen, 

hvordan samarbejdet udspiller sig, udfordres, udvikles og kommer til at flyve.  

 

Der er ikke nogen endegyldig sandhed herpå, men det er muligt at stå i samarbejdet på en anden 

måde i forhold hertil end hidtil. Det drejer sig om at se en forandringsambition i øjnene og at ville 

udvikle og udforske nye måder at samskabe på med et velfungerende samarbejde mellem 

selvejende daginstitutioner og andre selvejende non-profit velfærdsinstitutioner og kommuner. 

Med afhandlingen har jeg ønsket at bidrage hertil, og at dette samarbejde, der gennem årtier 

hovedsageligt har været reguleret af driftsoverenskomst, kontrakt og lovgivning, kunne se 

anderledes ud og bidrage til samskabelse, hvor det vil være mindre spændingsfyldt samtidig med, 

at det også kan udspænde en horisont for konstitutionen af en dansk og nordisk velfærdsmodel, 

og hvad den betyder for et velfærdssamfund.  
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Svendborg. MDI og CBS (andet halvår 2013). 
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eksempler på observationer fra netværksledelse ved Holger Højlund. 

 

(EMP37): Advisory board møde den 5. December 2012. Dagsorden. Powerpoints ved MDI og 
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mødeudskrift. 
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udfolder det sig? Ved lektor Holger Højlund og forskningsassistent Mathilde Hjerrild Carlsen. 

Delvis transskriberet mødeudskrift. 

 

(EMP39): Advisory board møde den 23. oktober 2013. Dagsorden. Powerpoints ved Københavns 

kommune: Københavns kommunes perspektiver på partnerskabsprojektet og arbejdet med 

selvejestrategi. KK og MDI i partnerskab – fremtidens selveje i København ved stabschef Thomas 

Berlin Hovmand. Powerpoints ved CBS: Hvordan forstår vi den styringsudfordring vi står overfor 

– gevinster og dilemmaer ved Holger Højlund. Powerpoints ved MDI: Hvad kan der komme ud 
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af det, når kommune og selvejende institutioner arbejder sammen? ved Charlotte Biil. Delvis 

transskriberet mødeudskrift. 

 

(EMP40): Kommunestyremøde den 29. august 2012. Dagsorden og referat. 

 

(EMP41): Kommunestyremøde den 5. december 2012. Dagsorden, referat og transskriberet 

mødeudskrift. 

 

(EMP42): Kommunestyremøde den 17. april 2013. Dagsorden, referat og transskriberet 

mødeudskrift. 

 

(EMP43): Kommunestyremøde den 23. oktober 2013. Dagsorden, referat og transskriberet 

mødeudskrift. 

 

(EMP44): Aarhus kommunes børnepolitik december 2008 

 

(EMP45): Transskriberet mødeudskrift i forbindelse med møde om partnerskabsprojektet 11. 

januar 2012 børn- og ungechef Ole Kiil Jacobsen, rådmand Christian Wurtz og områdechef 

Lisbeth Løwenstein Aarhus kommune. 

 

(EMP46): Transskriberet mødeudskrift i forbindelse med møde om partnerskabsprojektet den 10. 

januar 2013 børne- og ungechef Henriette Bjørn Nielsen og to af hendes medarbejdere 

Københavns kommune. 

 

(EMP47): Transskriberet mødeudskrift i forbindelse med møde om partnerskabsprojektet 22. 

januar 2013 direktør Tobias Stax børne- og ungeområdet Københavns kommune. 

 

(EMP48): Referat fra møde CBS, EVA og MDI om struktur og indhold for 2. statusrapport (14. 

juni 2013). 

 

(EMP49): 16 netværks netværksaftaler. 
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Empirisk materiale på projektets operative niveau i Svendborg kommune 
(EMO) 
 

(EMO1): Transskriberet interview og spørgetemaer til Børn- og ungedirektør Jan 

Præstholm i Svendborg kommune den 12. oktober 2012. 

(EMO2): Transskriberet interview og spørgetemaer til dagtilbudschef Birgit Lindberg 

i Svendborg kommune den 12. oktober 2012. 

(EMO3): Transskriberet interview og spørgetemaer til borgmester Curt Sørensen i 

Svendborg kommune de 12. oktober 2012. 

(EMO4): Borgmesteren Curt Sørensens digt ”Hau” til MDI’s blog den 2. september 

2012. 

(EMO5): Transskriberet interview og spørgetemaer til lederne i Fyrtårnet i Svendborg 

den 11. oktober 2012. 

(EMO6): Transskriberet interview og spørgetemaer til formand Vibeke fra 

Børnegården i Byparken (en af institutionerne i Fyrtårnet) i Svendborg den 11. oktober 

2012. 

(EMO7): Transskriberet interview og spørgetemaer til formand Majken fra 

Mariasøstrenes børnehus (en anden af institutionerne i Fyrtårnet) i Svendborg den 11. 

oktober 2012. 

(EMO8): Transskriberet interview og spørgetemaer til den enlige mor Mette til sønnen 

Sebastian fra Byparkens børnegård i Svendborg den 11. oktober 2012. 

(EMO9): Transskriberet interview og spørgetemaer til Erna i Svendborg den 11. 

oktober 2012. 

(EMO10): Oplæg til udmøntning af eventuelle besparelsesforslag indenfor 

dagtilbudsområdet, der indgår i budgetbehandlingen for 2011 og overslagsårene, 

udarbejdet af 22 dagtilbudsledere og dagtilbudschefen, 4. juni 2010 Svendborg. 

(EMO11): Afklarende punkter i forbindelse med samarbejdsaftale og netværksaftale/-

kontrakt. De fire rammer samt mål for overgangsåret 2011, udarbejdet af Svendborg 

kommune, 22. juni 2011. 

(EMO12): Tids- og handleplan for 2011 – Selvejende dagtilbud, udarbejdet af 

Svendborg kommune 22. juni 2011. 

(EMO13): Narrativ om rejsen med skabelsen af Fyrtårnet, den 2. november 2012, 

udarbejdet af dagtilbudschefen Birgit Lindberg til brug for eksamensopgave hos 

Fyrtårnet og advisory board møde hos MDI i 2012. 

(EMO14): Frivillighedspolitik – Det sociale område, - Svendborg kommune 2009, 

politikken er vedtaget af Socialudvalget i Svendborg, december 2009.  
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(EMO15): Program for aktivt medborgerskab, besluttet i Byrådet den 26. juni 2012. 

(EMO16): Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution og Svendborg 

kommune.  

(EMO17): Partnerskabsaftalen 2012 mellem en selvejende daginstitution og Svendborg 

kommune. 

(EMO18): Netværkskontrakt for Fyrtårnet (Byparkens vuggestue, Børnegården 

Byparken, Mariasøstrenes Børnehus, & Rantzausminde Børnehave) 1. januar 2012. 

(EMO19): Fælles læreplan for det selvejende netværk Fyrtårnet og Svendborg 

kommune juni 2012. 

(EMO20): Kvalitetsmålinger 2012 på 5 dimensioner indenfor HR, økonomi, 

pædagogik, civilsamfund og interessenter. 

(EMO21): Studievejledning for diplommodul i Ledelse i netværk, Netværksuddannelse 

Aarhus, Haslev, Svendborg og Valby, Menighedernes Daginstitutioner og UCC KLEO, 

Studievejledning version 10. juni 2011. 

(EMO22): Studievejledning for diplommodul i Magt og ledelse, Netværksuddannelse 

København, Faxe og Svendborg, Menighedernes Daginstitutioner og UCC KLEO, 

Studievejledning 20. februar 2012. 

(EMO23): Fyrtårnets eksamensopgave i diplommodulet: Ledelse i netværk, efteråret 

2011. 

(EMO24): Fyrtårnets eksamensopgave i diplommodulet: Magt og Ledelse, august 

2012. 

(EMO25): Fyrtårnets eksamensopgave i et diplommodul om ledelse: Fyrtårnet – et 

narrativ om skabelse af et forpligtende netværk, primo 2013. 

(EMO26): Diverse korrespondance og presse omkring Ernas gave 2012. 

EMO27): 16 netværkskontrakter, netværkenes forretningsplaner, udviklingsaftaler og 

strategipapirer, driftsoverenskomster, evt. partnerskabsaftaler og kommunale 

beslutninger. 
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Figur H: Meta-koden som et samspil mellem enkle flygtige og foregribende koblinger 

 

Figur I: Iagttagelsespunkt og analysestrategi 
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