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vil gøre det mere
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Borgerinddragelse / Unge / Grøn omstilling 



Målgruppe: Gymnasieelever og EUX elever
Antal deltagere: 33
Tid: 45 minutter

Fakta:  

”Det skal ikke være hverken svært
eller besværligt at tage del i den
demokratiske samtale, og derfor er
det afgørende, at vi gør det
nemmere at deltage."

Asmund Hejlskov Bertelsen,
demokratiudvikler ved Aarhus
Bibliotekerne, Aarhus Kommune



Tema: Bæredygtige madvaner blandt unge
Formål: Blive klogere på unges madvaner og
teste muligheden for at udvide den demokratiske
samtale 
Målgruppe: 18-25 årige udeboende unge 
Antal Deltagere: 17 
Antal sessioner: 1
Tidsforbrug: 90 minutter 
Antal deltager-beskeder: 127

Fakta:

 



Hvordan bliver det mere attraktivt at deltage i demokratiet?

Da Aarhus Kommune for nylig samlede en gruppe unge
borgere i en online dialog, var formålet dels at blive klogere på
unges madvaner, og dels at finde ud af, om man kan engagere
flere i den demokratiske samtale, hvis barren for deltagelse
sænkes.

I stedet for at samle de unge i en traditionel workshop eller
fokusgruppe, foregik det hele online og synkront ved hjælp af
dialogredskabet Insightment. Sessionen blev afholdt som en del
af en større strategisk indsats mellem Aarhus Bibliotekerne og
Aarhus Omstiller, der har til formål at afdække, hvilken rolle
kommunens biblioteker kan spille i forhold til borgerinddragelse
og den demokratiske udvikling. Man forsøger blandt andet at
finde svar på, hvordan man kan sænke barrieren for deltagelse
blandt grupper, der normalt er fraværende i den demokratiske
samtale.

Asmund Hejlskov Bertelsen er demokratiudvikler i Aarhus
Kommune, og han fremhæver især én borgergruppe, som er
svær at finde i den demokratiske samtale: 

”Fra et demokratisk inddragelsesperspektiv er de unge
interessante af to grunde: fordi de kan være et sted, hvor de er
parate til at ændre vaner, og fordi de gennemsnitligt ikke deltager
lige så meget i demokratiet som andre grupper".



Knæk koden til demokratiets spilleregler

Både tid og kompetencer kan ofte være barrierer for involvering i
den demokratiske samtale gennem eksempelvis workshops og
borgermøder. Aktiviteterne tager typisk flere timer, og manglende
erfaring med arrangementernes spilleregler kan afholde nogle
borgere fra at deltage.

”Det er ikke nødvendigvis nemt at navigere i systemet omkring
borgerinddragelse, og barren kan synes høj, hvis man står udefra
og kigger ind. Men det skal ikke være hverken svært eller
besværligt at tage del i den demokratiske samtale, og derfor er det
afgørende, at vi gør det nemmere at deltage,” siger Asmund
Hejlskov Bertelsen.

Aarhus Bibliotekerne ser derfor en klar fordel i redskabets
anonymitet, som netop reducerer de sociale dynamikker, der er
tilknyttet det fysiske rum:

”På grund af deltagernes anonymitet i en session med Insightment,
får borgeren mulighed for at udtrykke sin rene holdning til de
emner, som tages op i den demokratiske samtale. Man skal ikke
skele til, hvad andre tænker, for ingen ved, hvem der er afsender
på de enkelte udsagn,” siger Asmund Hejlskov Bertelsen.

”På grund af deltagernes
anonymitet i en session med
Insightment, får borgeren
mulighed for at udtrykke sin rene
holdning til de emner, som tages
op i den demokratiske samtale"

Asmund Hejlskov Bertelsen, demokratiudvikler ved Aarhus

Bibliotekerne, Aarhus Kommune



En hjælp på vejen, når man træder nye stier

En udfordring, man ofte støder på, når man arbejder med
borgerinddragelse, er behovet for uddybninger og
yderligere forklaringer. Hvilke tanker, overvejelser og
bevæggrunde ligger der bag borgernes svar.

”Du har tit brug for at blive klogere på, hvad der ligger
bag et svar, når man arbejder med inddragelse.
Kombinationsmuligheden med at anvende små
afstemninger i løbet af dialogen, hvor deltagerne kan give
deres mening til kende på en skala, som man derefter
beder dem uddybe. Det er jo fantastisk at kunne få med
her, og det mangler man med et spørgeskema. Stor
tilfredshed – ja, men hvorfor?” siger Asmund Hejlskov
Bertelsen og fortsætter:

”Ofte er vi ude og træde nye stier. Vi har antagelser,
formodninger og måske en indikation af en retning, men
vi ved ikke helt, hvor vi vil hen. I en afsøgende proces er
et redskab som Insightment værdifuldt, fordi det kan
hjælpe os med at finde de svar, som vi ikke selv har.”



Ingen post-it med utydelige stikord

Normalvis efter en workshop eller et borgermøde ville
der vente Asmund Hejlskov Bertelsen og kollegerne i
Aarhus Kommune et større arbejde med at
gennemgå, sortere og kategorisere det noterede input.
I form af en masse post-it sedler.

”Vi sidder ikke tilbage med 150 post-it skrevet i stikord
med en tvivlsom håndskrift. Med det samme efter
sessionen med Insightment havde vi materialet, der
allerede var grupperet og nemt at gå til. Det er et
kæmpe kvalitetsløft både, hvad angår materialets
substantielle karakter, men også arbejdet vi står
overfor bagefter,” siger Asmund Hejlskov Bertelsen og
fortsætter:

”Tænk hvor krævende det er at facilitere et
borgermøde med 100 mennesker. Her kan vi have op
til 1.000 personer med uden at det giver ekstra
arbejde med faciliteringen. Der er et kæmpe
potentiale, og det er helt vildt fedt at forestille sig den
indsigt, man kunne få. Det giver et stærkt afsæt for
videre arbejde – netop fordi barrieren for deltagelse er
så lav”, siger Asmund Hejlskov Bertelsen.

”Det er et kæmpe kvalitetsløft
både, hvad angår materialets
substantielle karakter, men også
arbejdet vi står overfor bagefter."

Asmund Hejlskov Bertelsen, demokratiudvikler ved Aarhus

Bibliotekerne, Aarhus Kommune



”Fedt at kommunen gerne vil have
mere viden om deres borgeres
madvaner. Så hvis kommunen kan
bruge det til noget vil jeg gerne
deltage en anden gang".

Anonym deltager

”Det er en banebrydende tilgang
til borgerinddragelse, hvor både
kommune og borgere kommer
tættere på hinanden".

Anonym deltager

”Vil gerne støtte op om
borgerinddragelse i kommunale
beslutninger".

Anonym deltager

”Det er dejligt at inspirere andre
og at blive inddraget i
kommunens diskussioner"

Anonym deltager

Det sagde deltagerne:



Kontakt: 

Asmund Hejlskov Bertelsen, 
Demokratiudvikler
Aarhus Bibliotekerne
Aarhus Kommune
Mail: ahb@aarhus.dk
Telefon: 41 85 81 72

Frederik Ingvardt Pedersen
Udviklingskonsulent 
Aarhus Omstiller 
Aarhus Kommune
Mail: Frip@aarhus.dk 
Telefon: 22 27 35 91 

Sara Høyer Kragelund
Direktør
Insightment 
Mail: sara@insight-ment.dk
Telefon: 51 57 82 40
www.insight-ment.dk

Sådan fungerer det: 

I en Insightment dialog svarer deltagerne skriftligt og
anonymt på spørgsmål, som stilles af en moderator i
realtid. Deltagerne vurderer, hvorvidt de er enige i
udsagn fra andre deltagere ligesom de kan
kommentere på hinandens besvarelser. På den måde
genererer vi indsigt i, hvad der betyder noget for hver
enkelt deltager – og hvad der er vigtigst for den
samlede gruppe.

En online dialog kan have fra syv til 1000 deltagere
pr. session.


