
Metoder til borgerinddragelse 

 

Borgere som deltagere i netværket 

Det er muligt at have borgere med som deltagere i 

netværket. De kan både være kernedeltagere og blive 

inddraget løbende.  Hvis du ønsker borgere som 

kernedeltagere, skal du vurdere, om det er en borger, hvis 

kompetencer og viden er vigtig i alle faser.  

Du kan også vælge at inddrage borgere løbende i de faser, 

hvor de er særligt relevante. På den måde kan du få 

borgerens direkte input til udfordringer og idéer og skabe 

ejerskab om nye løsninger. Overvej bl.a. hvordan 

borgertilstedeværelsen påvirker dynamikken i netværket 

– kan de være med til at skabe et fælles udgangspunkt for 

netværkets deltagere? Overvej ligeledes, hvordan du kan 

skabe et rum, hvor borgeren kan deltage – hvordan kan I 

afbureaukratisere netværket og temaet? Kan I gøre 

udfordringerne nærværende for borgernes hverdag? 

Der findes ikke særlige værktøjer til at facilitere 

borgerdeltagelse, men faciliteringsværktøjer er måske 

særligt vigtige, når du skal have borgernes perspektiver på 

banen. Find værktøjer til at facilitere de enkelte faser i 

netværksarbejdet i metodekataloget. 

 
Observation 

Borgerperspektivet kan du og netværket også få med 

gennem observation. Gennem observation kan du få 

indblik i, hvordan borgere indgår i en specifik kontekst 

eller bruger et givent fysisk rum. Arbejder I f.eks. med 

ventetider kan I observere et venteværelse. F.eks. med 

fokus på hvordan borgerne bruger rummet og agerer ift. 

personalet og hinanden. 

I kan vælge at lave passiv observation, hvor I indgår som 

tavs ”flue på væggen” og observerer med minimum 

påvirkning af omgivelserne. Eller I kan lave deltagende 

observation hvor I både kan se, hvordan borgere agerer, 

og samtidig prøve at sætte jer i deres sted. 

Læg på forhånd en plan for, hvordan I vil få 

borgerperspektivet frem. Find ud af, hvad I skal kigge 

efter, hvordan I vil dokumentere det (f.eks. noter og 

billeder), og hvordan I vil bruge perspektivet aktivt i 

netværksarbejdet. 

Interviews 

Hvis du gerne vil have borgerperspektivet med uden, at 

borgere behøver at deltager direkte i netværket, kan du 

f.eks. bruge interviewformen. Det kan f.eks. være, hvis det 

er en ældre borger eller en udsat person, som ikke har 

mulighed for at deltage på netværksmøder.  

Interviews giver mulighed for at se verden med borgerens 

øjne og få indblik i deres verdensbillede, oplevelser og 

tanker. Interviews kan både bruges bredt i f.eks. 

opdagelsesfasen eller meget konkret ift. en service eller 

en idé. Interviews kan stå alene eller indgå som en del af 

f.eks. at foretage en brugerrejse eller udfærdige 

borgerportrætter. 

Ved at bruge lyd- eller filmklip fra interviews, til 

formidling af borgerperspektivet, kan du gøre det 

nærværende og konkret, hvilket engagerer og fremkalder 

handlekraft i netværket.  

Suppler evt. interviews med andre metoder eller foretag 

fokusgruppeinterviews, som sætter flere borgeres 

perspektiver i spil overfor hinanden. 

Inddragelse af talrige borgere 

At inddrage mange borgere er en god måde at få stort 

input og skabe legitimitet og ejerskab. 

En klassisk metode til at få mange borgere i tale er 

borgermøder. Borgermøder har en relativt ”lav” 

inddragelsesgrad, da de typisk vil have information for øje. 

Det kan anbefales, at I tænker i at gøre borgermøder og 

lignende mere aktive. I kan f.eks. overveje, om I med 

fordel kan afholde flere mindre workshops i stedet.  

Hvis I afholder større møder så bestræb jer på at aktivere 

borgerne, så I kan tage mest muligt indhold med tilbage. 

Har I f.eks. brug for input til nye idéer kan I dele 

deltagerne op i mindre grupper centreret omkring 

enkelte temaer.  

Inviter gerne bredt ud til borgermøder og 

borgerworkshops. Sæt f.eks. invitationer op i vuggestuen, 

skolen, i Sundhedshuset eller i Albertslund Centret. Tænk 

i, hvor målgruppen befinder sig. 

Du kan læse mere om metoderne herover og find flere metoder til borgerinddragelse i  

metodekataloget. 


