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• ”vi har mange kontroverser mellem 
forvaltningerne – forskellige lovgivninger, 
forskellige perspektiver og hvordan skal vi 
løse det og det problem… Jeg bliver nødt til at 
få dem til at føle sig mere open-minded for at 
tænke på andre måder...” [projektleder] 





 

Debat format? Innovativt format?   



• Hvordan kan faglige kontroverser være en driver?  
• Hvordan kan ‘barrierer’ være konstruktive? 
• Hvordan kan vi få gode debatter om vores vision? 
• Hvordan kan vi koble forskellige former for viden? 

 
 

 
 

Agonisme – konflikten som driver for innovation  



 
”Det handler grundlæggende om at se dig selv som en 
interessent: At du er en politisk aktør, og at det, du 
bærer med til en politisk debat, er et partsindlæg, og 
som en følge af det, at du anerkender, at andre har 
andre synspunkter, og det er helt vitalt for en 
demokratisk proces, at der er mulighed for at få den 
meningsudveksling i spil.” 

[supertanker] 
 

  agonisme I  
   - anerkendelse af uenigheder mellem ligeværdige perspektiver.  



 
 
“…agonism could be said to be the ethos of a democracy respecting the 
legitimacy of difference and interests through public participation. Public 
planning should ideally be a place for strife about legitimate opinions and 
meanings on the road towards reasonable and commonly agreed solutions or 
consensus-building among mutual adversaries.” (Pløger 2004) 
 
 
I planlægningsteorier forstås stridigheder oftest som antagonisme altså som 
værende fjendskaber og gensidigt udelukkende.  
 
 
Pløger peger på, at stridigheder med agonisme forstås som positive aspekter 
og kvaliteter,  der skal medtænkes i planlægningen (Pløger 2006). 
 
 
 
 
 

  agonisme II  
   - i planlægningen   



 

  eksempler  



• Agonisme: politik som en levende kultur, hvor man deltager i fælles anliggender, 
og hvor det er legitimt at fremsætte sine interesser. 
 

• Advokering: Nogle perspektiver har svært ved at blive formuleret, og bliver ikke 
bragt til torvs – selv om de findes og er legitime. De har brug for advokering.  
 

• Animering: At bryde med din identifikation - får skabt afstand til dit eget måske 
fastlåste perspektiv - og tænker ”gud, der er andre måder at se tingene på”. 
Det betyder, at du skal arbejde på måder, hvor du lige skyder nogle andre ting 
ind, så du forskyder det syn på tingene, du går med til daglig. Du animerer 
diskussionen og skaber bevægelse hen imod noget andet og noget nyt.” 

[supertanker, interview] 

  Supertanker og AAA 
     



Ex: Supertankers ‘Fri proces’ 
• En kombination af paneldebat og retssag.  
• Formålet er at skabe en kort intensiv faglig debat – fra flere sider.  
• advokaternes føre en sag ud fra et givent synspunkt - hører forskellige 

vidner for at belyse og kvalificere deres argument.  
• Borgerne er jury, der bidrager med synspunkter og opklarende spørgsmål.  
 
• "Formen har dramatik! Du træder ud af din daglige rolle, hvad enten du er 

planlægger eller noget andet, og så træder du ind i den her arena, hvor du 
deltager som en form for vidende person.”  
 

• Annika Agger: ”Metoden er forfriskende i sin form, og det lykkes på 
relativt kort tid at frembringe nuancerede og faglige dimensioner på en 
debat, hvor såvel fagfolk, kultur personligheder og menige borgere får 
lejlighed til at blive hørt.”   

      [Forlaget Supertanker (2006): Mangfoldige Nørrebro] 



Eksperimenter 
sammen med borgerne  



 
”Hvis jeg havde spurgt mine kunder, hvad de ønskede, 
havde de bedt om en hurtigere hest” [Henry Ford] 

http://2.bp.blogspot.com/-fhs1WyR3xnI/T_n0OwFc64I/AAAAAAAAA9s/KJUpt07AqMg/s1600/henry+ford+2.gif


Hvem er de berørte? Stakeholderness 

Stakeholdere er ikke ‘derude’ 
 
Vi skaber dem gennem de formater vi laver, de temaer 
vi tager op - Er fx borgermøder repræsentative?  
Nogle stakeholders bliver valgt – andre er ikke 
interesserede, andre igen ikke kvalificerede … 
 
Vi kan ikke involverer alle i planlægningen  
og vi kan ikke opnå konsensus – vi laver valg 

[Jonathan Metzger] 



  Et nyt borger/bruger perspektiv i TMF 

skabdinby.dk – kort.skabdinby.dk 

2011 
 
Scope: Borger/bruger orientering i lovpligtige og 
individuelle projekter. 
 
 
Brugerperspektiv: Brugere forstås primært som 
kunder/klienter. 
 

2014 
 
Scope: Borger/bruger orientering som et 
organisationsprincip i den nye strategi  
 
Brugerperspektiv: Brugere ses stadig som 
kunder/klienter, men også som informanter, partnere 
og co-designere.  
 

 
De af jer som ved noget om inklusion af 
borgere, vil være heltene I ‘Fælles om 
København 2.0’ strategi”.  
(Udviklingsdirektør, nov. 2013) 



 

Et eksempel  



 
 

Park renovation 



 
 

Guldbergs plads – sundhed & bevægelse 



Eksperimenter  

Er en kvalificeret måde at tale om byen  
 

• Midlertidige  
• Konkrete  
• Skaber ‘stakeholders’ 
• Producere viden  
• Skaber relationer  



 
 

Byhaven 2200: www.skabdinby.dk 

https://www.youtube.com/watch?v=4YcukvHun7Y


Borgerne er der allerede …  

Fx: ”Københavns Fødevarefællesskab vil være en del af en 
bæredygtig fremtid. De 10 grundprincipper har til formål at 
sikre bæredygtighed i samtlige led af de kredsløb som 
fødevarefællesskabet indgår i….” 
 
• Kobling af producenter og forbrugere på nye (gamle) måder  
• Borgerne som prosumers  
Hvordan kan I bruge dem?  
 



 Gruppearbejde 2: Tænk i jeres projekt:  
 
Hvor er energierne? for jer? for kollegerne?  
For politikerne? For borgerne? … 
Hvor er jeres hellige køer?  
Hvor er kontroverserne?  
Hvad er I bange for?  



ekstra 
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