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INNOVATION

En introduktion 

SIMON LEX, KAREN LISA SALAMON, JULIE GRANHØJ OG 
SIMONE A. FELDING

I globale såvel som nationale politiske organisationer, i offentlige institutioner 
og i private virksomheder bliver innovation fremhævet som en ny nødvendighed 
for sikringen af økonomiske resultater og staters og organisationers fortsatte 
overlevelse på globaliserede og omskiftelige kommercielle markeder. National-
stater investerer i disse år milliarder af kroner i innovationsfremmende initiativer, 
tillægger innovation en positivt samfundsforandrende kraft og hylder den som 
universalløsning. I Danmark fokuserer regeringen på såkaldt offentlig velfærds-
innovation og har i efteråret 2016 etableret et ministerium for „offentlig inno-
vation“. Statsminister Lars Løkke Rasmussen har desuden lanceret et såkaldt 
„disruptionråd“, som har til opgave at fokusere på nye og innovative teknolo-
giers påvirkning af det danske arbejdsmarked. Danske kommunale og regionale 
institutioner ser også innovation som en vej til et mere effektivt og værdiska-
bende offentligt servicesystem. Københavns Kommune har eksempelvis åbnet 
et Innovationshus (2015), hvor „smarte“ og „innovative“ løsninger designes i 
samarbejde med kommunens medarbejdere og borgere. 

Også undervisnings- og forskningsverdenen præges stærkt af innovationsbøl-
gen. Universiteter verden rundt har introduceret en „tredje mission“: Forskere skal 
ikke alene arbejde med forskning og uddannelse, men også skabe innovativ og 
anvendelig viden („impact“) i samarbejde med kommercielt orienterede partnere. 
Studerende skal uddannes til at arbejde innovativt, så de kan blive entreprenører 
i egne startup-virksomheder eller „kickstarte“ nye, værdiskabende forretninger i 
regi af eksisterende erhvervsorganisationer. I tråd med denne udvikling ansætter 
blandt andre Danmarks Tekniske Universitet DTU og Københavns Universitet 
innovationskonsulenter til at udvikle „innovationsmiljøer“ for både forskere og 
studerende. Tendensen ses også på folkeskoler, gymnasier og erhvervsskoler, 
hvor undervisning tilrettelægges med henblik på udvikling af innovative metod-
er og entreprenante tilgange (Hervik 2015). Den private sektor har allerede længe 
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været optaget af innovation, og konsulentvirksomheden Boston Consulting Group 
konkluderede i 2012, at 80 procent af adspurgte topledere ser innovation som et 
højprioriteret område. I brancher som energi-, finans- og produktionsindustri in-
vesteres milliarder af euro i innovationstiltag, som skal generere ny økonomisk 
vækst (Boston Consulting Group 2012). 

Når innovation naturaliseres som autonom drivkraft og samtidig lanceres som 
industrialiserede videnssamfunds nye og uomgængelige universalløsning på alt 
fra miljøkatastrofer og flygtningekriser til byudvikling og kommunikationsbe-
hov, fremstår den som et kulturfænomen og er dermed et relevant forsknings-
emne for antropologer (Welz 2003). Det er oplagt, at antropologien dokumen-
terer og analyserer fænomenets mange aspekter, herunder innovation som social 
praksis og som magtfuld kulturel og diskursiv selvfølgelighed. Blandt andre har 
politologen Benoît Godin udfordret begrebets naturalisering: 

Der findes ord og begreber – mange ord og begreber – som vi bruger uden viden 
om deres baggrund. Sådanne begreber bliver taget for givet, og der bliver sjældent 
sat spørgsmålstegn ved deres betydning. Innovation er et sådant anonymt begreb 
(Godin 2015:219, vores oversættelse). 

De følgende artikler ser nærmere på en „innovationskultur“, som af politiske ak-
tører sjældent bliver udfordret, og hvis positive og vækstfremmende betydning 
ofte tages for givet af aktører i offentlige og private organisationer.

Antropologien nyder som professionspraksis godt af innovationsdyrkelsen. 
Erhvervslivet og den offentlige sektor efterspørger antropologer til innovations-
arbejde, og der opstår nye antropologisk relevante job inden for blandt andet 
organisationsforandring, brugerbehov og servicedesign. Denne tætte kobling 
mellem innovation og antropologi adresserer vi også i dette temanummer, og 
vi fremlægger konkrete eksempler, hvor antropologer beskriver deres arbejde 
med innovation. 

Vi ønsker således at nuancere begrebet ud fra to perspektiver. Dels introducerer 
vi 1) antropologiske bidrag, som analyserer innovative praksisser og forståelser, 
og dels 2) fremlægger vi eksempler på en tilsyneladende tæt kobling mellem in-
novation og antropologi. Dermed tilgår vi innovation fra både akademisk ana-
lytiske og praktisk anvendte perspektiver. Desuden ser vi i denne introduktion 
nærmere på innovationsbegrebets historiske anvendelse, ligesom vi diskuterer 
de innovationslogikker, der typisk kendetegner de sociale, politiske og kulturelle 
felter, antropologer arbejder i. 
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Innovation i historisk kontekst 

Selv om innovation i de seneste årtier har opnået en nærmest allestedsnærværende 
position, er der ikke tale om et nyt fænomen. Innovationsforestillinger kan føres 
tilbage til det antikke Grækenland, hvor der var tale om et politisk begreb, der 
adresserede introduktionen af forandring i en etableret orden. I latinske skrifter 
fremstod innovation, her beskrevet som „in-novo“, ligeledes som en forandring 
eller mere præcist som en form for tilbagekomst til det originale – til den rene 
sjæl (Godin 2015:220). Innovation var i antikken som i dag et plusord med en 
indbygget forandringseffekt, men dets bagudrettede mål var anderledes end nu-
tidens fremadskuende vision om at fremmane det innovative resultat, det nye 
produkt eller den fremtidige vækst. 

Århundreder senere, under reformationen i Europa, fik innovation igen betyd-
ning som politisk fænomen, nu med en anden og mere negativ konnotation. Den 
daværende konge af England, Edward VI, var ikke glad for potentielle forandring-
er i sin etablerede orden, og i 1548 proklamerede han derfor, at mennesker, som 
forsøgte at „innovere“, ville blive straffet hårdt. Et århundrede senere viste kong 
Charles heller ingen nåde, da han helt forbød det at innovere (op.cit.221). Under 
reformationen havde også kirken en negativ tilgang til innovation. Reformisterne 
blev af katolikkerne direkte anklaget for at „innovere“. De øverste religiøse in-
stanser udformede en liste med ulovlige innovationer og tvang biskopper og 
akademikere til at aflægge ed imod innovation. Modsat dagens rådgivnings-
bøger, som giver eksempler på bedste innovationspraksis, blev der for 500 år 
siden skrevet instruerende bøger om, hvordan den gode borger kunne undgå at 
praktisere innovation (op.cit.222).

Den negative betydning af innovation begyndte at ændre sig i 1800-tallet. I 
Frankrig anvendte for eksempel historikeren og politikeren Alexis de Tocqueville 
det innovative som et superlativ (op.cit.223). Det var dog først i midten af det 
20. århundrede, at forståelsen af innovation for alvor ændredes (igen). Efter 2. 
Verdenskrig blev innovatøren anset som en helt, der forventedes at kunne løse 
tidens svære økonomiske problemer. Fra tidligere at have været et moralsk for-
kasteligt og religiøst præget begreb blev det innovative fra det 20. århundrede 
og frem koblet til økonomiske og teknologiske sfærer og af ledende aktører i 
virksomheder og politiske institutioner defineret som en progressiv og positiv 
fremdrift (op.cit.224). I det 21. århundrede er innovation, som nævnt, blevet et 
positivt begreb knyttet til forestillinger om økonomisk realisering af kapitalis-
mens vækstpotentialer, selv når både akademikere og praktikere også kritiser-
er begrebet for at være overfladisk og uden indhold (Lex 2013; Salamon 2005). 
Innovation bliver fra dette kritiske perspektiv fremstillet som et „glat“ fænomen, 
der ganske vist er middel og mål for økonomisk vækst, men mest af alt består 
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af „varm luft“ eller blot er et slidt begreb, der langtfra lever op til målsætningen 
om at sikre fremtidig velstand (Berkun 2010). 

En modelleret lineær innovationsproces
Trods termens historiske flertydighed samt forskellige kritiske perspektiver frem-
står innovation som nævnt i politiske og erhvervsmæssige sammenhænge som 
et plusord, der bygger på en progressiv fremadrettet logik, hvor målet er at sikre 
fremskridt, produktivitet, vækst og høj levestandard (Lex 2016:230). Det innova-
tive bliver i nyliberale politikker og i profitdrevne organisationer fremlagt med 
en indbygget positiv forventning om at kunne ændre et nuværende udgangspunkt 
til en bedre og stærkere fremtid. Som kommercielt og instrumentelt fænomen 
udmunder innovation her i nye produkter, servicer og processer, der genererer 
økonomisk værdi for individer, organisationer og samfund. Det innovative består i 
denne optik af en symbiose mellem nyskabelse og værdiskabelse, som skal udvikle 
sig til et afgrænset og målbart resultat i form af økonomisk profit („resultatets 
rationale“) (Lex 2013:21-23). Innovationskonsulenten eller projektlederen skal 
ifølge denne type innovationsmodeller arbejde i en rationel og lineær fremdrift, 
hvor de kreativt og sikkert formår at udvikle gode idéer til innovative løsninger 
(Lex 2015). 

Hvordan ser et sådant innovationsprojekt ud? Ifølge disse dominerende inno-
vationsmodeller vil et innovationsprojekt typisk starte med et problem, som 
en eller flere personer skal løse for at sikre den innovative værdiskabelse. Det 
kan være opkomsten af en ny teknologi eller en politisk restriktion, som udfor-
drer en virksomheds eksisterende produktion og fortsatte muligheder for vækst. 
Udfordringen kan også være et uforløst „brugerbehov“ eller en organisatorisk pro-
blematik, mens innovationen kan bestå i et nyt produkt, en mere effektiv arbejds-
gang eller en forbedret serviceproces (Kelley 2003; von Hippel 2005). Arbejdet 
for innovatørerne vil typisk gå ud på først at indsamle viden om det konkrete pro-
blem (via kvantitative og kvalitative undersøgelser – herunder også ved brug 
af etnografiske metoder til at skabe indblik i menneskers dagligdag). Dernæst 
skal de involverede aktører koble indsigter fra potentielle brugeres hverdag til 
eksisterende viden og erfaring og afrapportere disse. Endelig konkretiseres de 
innovative ideer til servicer, produkter eller processer, som forventes at løse den 
definerede problematik. Denne „fase“ udmunder typisk i visuelle konceptbeskrivel-
ser, prototyper af et kommende produkt, „brugerrejser“ eller andre scenarier, som 
beskriver produktets forventede anvendelse og værdi (Lockwood 2009; Gunn, 
Otto & Smith 2013). 
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Undervejs i disse tidsstyrede og lineært fastlagte „faser“ vil magtfulde aktører 
(ledere, styregrupper og investorer) evaluere og vurdere arbejdets leverancer 
(Cooper & Edgett 2007). Projektets deltagere (for eksempel projektlederen) frem-
lægger („pitcher“) indsigter og ideer, mens aftager eller projektejer beslutter, om 
arbejdet skal fortsætte. Dernæst efterprøves ideen, prototypen eller brugsscenariet 
typisk i mindre skala ved en valideringstest, der involverer potentielle brugere. 
Herefter udarbejdes forretningsmodeller (for eksempel såkaldte „Business Model 
Canvas“), der beskriver de økonomiske udgifter og indtægter, som det nye tiltag 
forventes at give i årene fremover (Osterwalder & Pigneur 2010). Til sidst i 
denne rationelle og innovative fremdriftsmodel udarbejder projektdeltagerne en 
implementerings- eller en markedsføringsplan, sidstnævnte med et kommende 
salg som afgørende mål.

Improvisatorisk formgivning

Som flere af dette dobbeltnummers forfattere beskriver, er den rationelle og in-
strumentelle forståelse af innovative processer, som bygger på innovationsmod-
eller og bedste praksis-eksempler, i de seneste årtier blevet kritiseret inden for 
antropologien. Tim Ingold og Elizabeth Hallam forklarer for eksempel, at denne 
moderne tilgang til kreativitet og innovation så at sige bagvender skabelses-
processen. De mener, at den, som skaber noget nyt (bygger, bager, konstruerer, 
designer eller skriver) ud fra den instrumentelle forståelse, arbejder hen imod et 
prædefineret og fastforankret resultat (Ingold & Hallam 2007). Ingold forkaster 
en sådan ontologisk forståelse af nyskabelse og pointerer i stedet, at tømreren, 
arkitekten og forfatteren følger materialer og skaber i en fremadrettet og impro-
visatorisk bevægelse, som er kontinuerlig og ikke ender i et afsluttet produkt 
(Ingold 2010:93). 

I nærværende dobbeltnummer (nr. 75) beskriver Flora Botelho og Birgitte 
Gorm Hansen i tråd hermed, hvordan leg siden 1990’erne har været set som en 
kilde til organisatorisk kreativitet og innovation. De forklarer, at fokus her ikke 
er på selve legens proces, men på dens formål og funktion for en større kontekst 
„udenfor“. Fra det moderne og instrumentelle innovationsperspektiv er målsæt-
ningen at lege sig frem til bestemte nyttige innovationer. De to forfattere udfor-
drer ligesom Ingold en sådan formålsbestemt grundantagelse, og de forklarer, at 
børnenes leg ikke følger de samme kausale logikker og ikke peger frem imod et 
nyttigt resultat ude i fremtiden. I børnenes leg bliver tiden noget andet end en se-
rie af kronologiske begivenheder, der følger lineært efter hinanden. Forfatterne 
konkluderer, at leg er en aktivitet, gennem hvilken de legende skaber potentielle 
virkeligheder og temporaliteter, snarere end en nyttebestemt praksis, som har 
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til formål at udvikle diverse færdigheder i relation til et præetableret, kulturelt 
formål. Således ændrer Botelho og Gorm Hansen fokus fra form og resultat til 
den kreative legende proces. 

Laura Berivan Nilsson er i sin artikel om lokale folkemusiktraditioner i Tyrkiet 
(nr. 74) inspireret af Ingolds improvisatoriske formgivning. Nilsson forklarer, 
at folkemusiktraditioner i Istanbul ikke skal ses som statiske gentagelser af for-
tidens praksisser. I stedet viser hun, at måden, hvorpå musikerne spiller sig ind 
i lokale folkemusiktraditioner, i høj grad er en improvisatorisk og kreativ pro-
ces. Hun argumenterer endvidere for, at bevaring og fornyelse ikke behøver 
at stå i kontrast til hinanden, og at udvalgte musikere orienterer sig mod for-
tidens musikalske praksisser i nutiden med henblik på både at forny og bevare 
de musikalske traditioner. 

Nana Vaaben kommer også med et indspark til denne diskussion. Hun forkla-
rer i sin artikel om innovation i en dansk kommune (nr. 74), at nye strategier og 
fokusområder ikke alene handler om at udstikke en vision og omsætte den til et 
fremtidigt resultat, men også virker „bagudrettet“. Vaaben påpeger, at de over-
ordnede strategier påvirker eksisterende projekter, som skal omskrives og tilpas-
ses, så de stemmer overens med den nye retning. Hun konkluderer, at projekt-
lederen derfor bruger næsten al sin tid på at få projektets ordlyd til at passe til 
den nye vision, og dermed går projektets praktiske aktiviteter i stå. 

Redaktionelle momenter

I arbejdet med innovation fremstår det at tænke „uden for boksen“ som et middel 
til skabe nye og innovative resultater. Ud fra denne optik kommer entreprenøren 
eller innovatøren i et moment af genialitet frem til nye og værdiskabende ideer. 
Efterfølgende arbejder han/hun med flid og dygtighed på at kommercialisere ideen 
til en verdensomspændende innovation. I antropologiske undersøgelser udvider 
Brian Moeran dette individualistiske perspektiv ved at beskrive og analysere de 
sociale, kulturelle og materielle interaktioner og situationer, hvori den innova-
tive proces bliver til (Moeran & Christensen 2013). Moeran sætter fokus på de 
beslutninger, evalueringer og bedømmelser, som udfolder sig i den kreative eller 
innovative proces: Projektlederen manøvrerer i forhold til de beslutninger, som 
styregruppen tager; innovatøren ændrer design efter at være blevet inspireret af 
et nyt produkt fra konkurrenten; kokken skaber en ny ret efter at være blevet 
evalueret dårligt af madanmelderen; den studerende ændrer sit skrevne produkt, 
da vejlederen finder det uforståeligt, osv. De løbende redaktionelle momenter, 
som bliver taget af forskellige involverede aktører, er ifølge Moeran med til at 
guide og forme den kreative proces og innovationens tilblivelse. Moeran pointerer 
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videre, at evalueringen af, hvad der er innovativt eller ikke innovativt, afhænger 
af personlige interesser og erfaringer, materielle ressourcer og sociale, kulturelle 
og politiske forhold, og at det derfor er afgørende at forstå den kontekst og de 
situationer, hvori løbende beslutninger bliver taget (Moeran & Christensen 2013:
8). I samme optik forklarer Mia Krogager Mathiasen og Kasper Tang Vangkilde 
i deres analyse af babysimulatorer brugt af sårbare unge (nr. 74), at innovation 
ikke er afkoblet politiske intentioner, men består af aktørers eller organisationers 
forsøg på at formgive og styre fremtiden i nye og ønskværdige retninger. De 
konkluderer, at enhver innovativ bestræbelse er en politisk handling, som privile-
gerer særlige forhold frem for andre. I den forstand er innovationen et politisk 
motiveret forsøg på at „kolonisere“ fremtiden.

Simon Lex fokuserer i dette dobbeltnummer (nr. 75) også på innovation i 
en organisatorisk kontekst og analyserer en omstillingsproces i et skandinavisk 
statsselskab. Lex beskriver, hvordan virksomhedens nye innovationsenhed og 
innovationskonsulenter af i forvejen ansatte ledere og medarbejdere bliver mødt 
med kritik og modstand. Han forklarer, at det innovative er med til at forstyrre 
eksisterende arbejdsforhold og i værste fald kan medføre destruktion i form af 
omvæltninger og nedskæringer. Han argumenterer for, at løbende evalueringer 
og beslutninger, som knytter sig til arbejdet med innovation, ikke alene bygger 
på „den gode idé“, men også på innovationens potentielle organisatoriske destruk-
tion. Han konkluderer, at innovationens forestillede negative effekter ikke alene 
er (mulige) fremtidige udfald, men også består i et indbygget imperativ, som er 
med til at forme den organisatoriske udvikling.

I sin artikel om sociale robotter i den danske offentlige sundhedssektor (nr. 
75) forklarer Cathrine Hasse, at koblingen mellem innovation og robotteknolo-
gier baserer sig på kulturelt forankrede forestillinger, og at „virkeligheden“ på 
et rehabiliteringscenter i en dansk kommune er langt fra de fantasier, der driver 
menneskers ideer om robotters formåen og praktiske konsekvenser. Robotterne 
kan i praksis ikke levere en god velfærdsservice og har ifølge Hasse i stedet en 
særlig betydning som kulturmarkører, der signalerer forandringsparathed og det 
ønskværdige i innovation. Hasse argumenterer for, at den forestillede ledelses-
vision om robottens innovative funktion indvirker på medarbejdernes kreative 
forsøg på, at få robotten til at passe ind i dagligdagen, og således integrerer hun 
innovationens dominerende vision med udlevet praksis. Hasse konkluderer, at ro-
botter ikke kan klare sig uden massiv menneskelig opbakning, og at det er pleje-
personalets improvisation og tilpasning, der får de teknologiske innovationer til 
at blive brugbare redskaber i det daglige arbejde. 
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Antropologi og innovation

I dette dobbeltnummer inkluderer vi også bidrag fra antropologer, som arbej-
der med innovation i forskellige danske organisationer. Desuden har vi to in-
terviews med ansvarshavende ledere i henholdsvis Dansk Design Center og 
Innovationshuset, Københavns Kommune. Herved følger vi op på en sam-
fundsmæssig efterspørgsel efter antropologi, som især forbinder sig til arbejde i 
og med innovative processer. Vi adresserer antropologers virke uden for akademi-
ske felter, hvilket har relevans for blandt andet nyuddannede antropologer, som 
skal finde beskæftigelse på arbejdsmarkeder i Danmark eller i udlandet. 

Brugerdrevet innovation og designtænkning 

I en artikel i Ingeniøren (Andersen 2011) pointerer direktør for forskning og 
udvikling i Coloplast John Raabo Nielsen vigtigheden af antropologers arbejde 
i virksomhedens innovationsprocesser. Artiklen har overskriften „Antropologer 
driver Coloplasts Innovation“, og Raabo Nielsen forklarer: 

Vi kigger på brugernes behov, men vi udfordrer samtidig os selv. Hvis du kun 
lytter til kunder, kan du komme til at lytte ukritisk. Vi bruger en antropologisk 
tilgang, hvor vi både observerer og lytter ved at kigge på brugernes hverdag […] 
Der kan du ikke tage udgangspunkt i de eksisterende produkter, for det er lige så 
vigtigt at kigge på de ting, der ikke bliver gjort. Det handler om forståelse, så man 
kan se ind bag det umiddelbare (ibid.).

Dette fokus på „brugernes hverdag“ er efterhånden blevet en grundlæggende 
del af innovations- og forretningsudviklingsarbejde. I et videointerview i Dansk 
Design Center1 forklarer bestyrelsesformand Stine Bosse, at vækst og innovation 
kommer af en inderlig nysgerrighed i forhold til kunden og en evne til at sætte 
sig i kundens sted. Hun konkluderer, at antropologers arbejde med at opnå en 
særlig viden om menneskers „ikke-erkendte“ behov kan give et afgørende ud-
gangspunkt for at udvikle nye og efterspurgte ydelser. Antropologer skal ud fra 
dette perspektiv skabe forståelse om menneskers hverdag, og private og offentlige 
virksomheder skal med antropologisk indsigt sikre udviklingen af efterspurgte 
og salgsbare ydelser. Antropologer bliver her en form for „brugereksperter“, der 
kommer med metodisk drevet og empirisk orienterede indspark, som udfolder 
sig særligt i de tidlige „faser“ i det styrede innovationsprojekt (behovsafdækning 
og idéudvikling). Antropologer ansættes således i større virksomheder som for 
eksempel Novo Nordisk og Microsoft for at skabe forståelse om menneskers 
hverdag og herunder finde indsigt i såkaldte erkendte og ikke-erkendte behov.
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Anvendelsen af antropologer eller etnografiske metoder til at udfolde viden 
om brugere eller til at sætte sig i kundens sted kan kobles til en bred udvikling 
inden for „åben innovation“ (Chesbrough 2006) og „brugerdrevet innovation“ 
(von Hippel 2005). I de seneste år har designdrevet innovation (Verganti 2009) 
og designtænkning endvidere fået en central plads i innovationsarbejde i både 
offentlige og private institutioner. Etnografiske metoder er inden for dette om-
råde ligeledes integreret som en metode eller et redskab til at indsamle data om 
udfordringer eller behov i menneskers hverdag. Visionen er, at den empatiske 
antropolog ved brug af observation og interviews skal opbygge forståelse og 
indsigter om og fra den „virkelige“ verden. Med en ny praksisnær viden som 
udgangspunkt igangsættes derefter en kollaborativ designproces, der involverer 
forskellige discipliner og udfolder sig i en iterativ skabelse af ideer og prototyper 
med en endelig konkretisering i et innovativt resultat (produkt, service eller pro-
ces) (Gunn, Otto & Smith 2013). Disse perspektiver fremstiller det antropologiske 
arbejde som et redskab, der i inkorporeringen af innovations- og designtilgange 
sikrer kontekstrelaterede og meningsfulde (og derved salgsbare) produkter og 
servicer – der er tale om en form for antropologi for design. 

Lucy Suchman forklarer, at antropologien i de seneste årtier er blevet et for-
brugsgode, som både former og bliver formet af „brugernes“ diskurser og mate-
rielle praksisser (Suchman 2013:142). Antropologer må dermed forholde sig til og 
forhandle de iboende innovationslogikker og politikker, som aktører har i felten. 
Det er ikke altid lige nemt at dekonstruere og udvide en leders opdrag om at ind-
samle „brugerbehov“, når man eksempelvis er nyuddannet og nyansat i en pri-
vat virksomhed. Antropologers arbejde med innovation bliver således forhand-
let i forhold til den konkrete og organisatoriske kontekst.

Sofie Thordal og Kirsten Engholm Jensen beskriver i deres bidrag (nr. 74), 
hvordan de har arbejdet med brugerdrevet innovation i offentlige organisatio-
ner. De fremlægger en grundlæggende antagelse om det antropologiske arbejde 
som en instrumentel metode, der skal understøtte og sikre innovativ værdiska-
belse. Med udgangspunkt i erfaring med at træne forskellige kommunale fag-
grupper i, hvad de kalder, „professionel nysgerrighed“, udfordrer og komple-
menterer de den praktiske og instrumentelle forståelse af antropologien som ude-
lukkende metode. De pointerer, at antropologer og den antropologiske værdi ud-
folder sig i flere sammenfiltrede „kontrapunkter“, som inkluderer det induktive 
og det deduktive, det konkrete og det konceptuelle og den etnografiske observa-
tion og den kritiske idéskabelse. 
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Organisationsforandring

Antropologer arbejder endvidere med forandring og innovation som interne 
forandringskonsulenter i mindre og større offentlige og private organisationer. 
Organisationsantropologer forsøger for eksempel på tværs af organisatoriske 
teams og hierarkier at skabe indsigt i daglige arbejdsgange og organisatoriske 
(formelle og uformelle) forhold med et mål om at optimere og effektivisere foran-
drings- og innovationsprocesser (Salamon 2015). Et eksempel på dette er Birgitte 
Kaas, Trine Schifter Larsen og Signe Lindgaard Andersens bidrag (nr. 75), hvor 
de forklarer, hvordan de via et forskningsorienteret innovationsprojekt formår 
at optimere daglige processer blandt sundhedspersonalet på et dansk hospital. I 
samarbejde med personalet udvikler de en fælles samling, den såkaldte kl. 12-
samling, som de mener har udviklet fagligheden og gjort det muligt at kapere og 
navigere i et sundhedsvæsen, der konstant stræber efter forandring og innovation. 
De konkluderer, at strukturen i det faste mødepunkt styrker oplevelsen af ro og 
faglig sparring, og at medarbejderne herigennem kan håndtere og levere i den 
evigt foranderlige organisation. 

Det organisationsantropologiske arbejde er ikke et nyt fænomen. Som mod-
svar til industrialiseringens planlægning af masseproduktion og samlebåndsindu-
stri, hvor mennesket blev opfattet som en funktionel maskine (taylorisme og 
scientific management), satte antropologer i 1930’erne fokus på de „menneske-
lige ressourcer“. Ved at undersøge de ansattes arbejdsforhold var målsætningen 
(også) dengang at optimere interne produktions- og samarbejdsprocesser (Baba 
2006). Senere, i midten af 1970’erne, blev antropologer ansat i teknologitunge 
virksomheder som for eksempel Xerox Parc (Browner & Chibnik 1979), hvor de 
med fokus på menneskers anvendelse af og forhold til teknologier var med til at 
udvikle datidens computere og printere. I 1980’erne og 1990’erne har antropolo-
ger med fokus på at sikre organisationers evne til at præstere og performe (bedre) 
været ansat som „kultureksperter“. Antropologer er her blevet ansat til at skabe 
for eksempel en innovativ organisationskultur, hvor medarbejderne med fælles 
værdier, ifølge visionen, nemmere skaber innovative ydelser. 

Antropologen har i de seneste årtier endvidere fungeret som en slags organisa-
torisk „nomade“, der kan analysere ledelsesmæssige visioner og daglig arbejds-
praksis (Bate 1997). Som et eksempel herpå beskriver Jazmin Cullen i dette dob-
beltnummer (nr. 75), hvordan hun i sit arbejde som intern antropolog i det dan-
ske politi opbyggede en særlig position på kanten af det organisatoriske hierar-
ki. Herfra kunne hun overskride ellers fastlåste roller, antagelser og måder at 
agere på. Cullen argumenterer for, at hendes styrke som antropolog ikke bestod 
af instrumentelle anbefalinger til politiets ledelse. Hendes værdi for organisa-
tionen lå nærmere i den antropologiske tilgang og position. Ved at være til stede 
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både blandt politifolk på gaden og blandt ledere centralt i organisationen kunne 
hun finde fælles meningsgivere, som inkluderede såvel øverste ledelses holdnin-
ger som politikollegernes praksis. 

Antropologer som „mediatorer“ har også slået igennem i transnationale kon-
cerner, hvor de arbejder med at opbygge og dele viden om lokale kulturelle 
forhold. Her får antropologen typisk til opgave at sikre udviklingen af efter-
spurgte produkter samt forme en markedsføringsstrategi, der stemmer overens 
med potentielle kunders (kulturelt baserede) ønsker og behov. I denne optik fun-
gerer antropologen som en form for „oversætter“ eller „broker“, der kan medi-
ere mellem kulturelt differentierede aktører. 

Antropologi som innovation 

I et indlæg i mediehuset og tænketanken Mandag Morgen diskuterer direktør i 
Sustainia Erik Rasmussen antropologers positioner og roller i offentlige og private 
organisationer (Rasmussen 2017). Rasmussen tager afstand fra den instrumentelle 
logik og lineære tænkning, som han mener er gennemgående i makroøkonomiske 
modeller og, som nævnt, også er at finde i antropologers innovationsarbejde med 
for eksempel at jage „brugerbehov“ og forme „organisationskulturer“. Han forkla-
rer, at evnen til at ændre menneskers adfærd og prioriteringer er afgørende for at 
løse grundlæggende problemer i nutidens samfund. Han skriver: 

Den verden har vi forladt til fordel for et samfund, der konstant disruptes, 
og hvor nye ekspotentielle teknologier, samværsformer og sociale medier på 
dramatisk vis har ændret magtbalancer og adfærdsmønstre. Her er den eneste 
konstant den accelererende foranderlighed. Verden er blevet for kompleks, 
og menneskets reaktionsmønstre for uforudsigelige til at blive forklaret eller 
indfanget af økonomiske teorier og modeller. Det kalder mere på antropologer, 
psykologer og sociologer end blot økonomer. Vi har brug for langt dybere og langt 
mere nuancerede diagnoser af samfundets tilstand end dem, der kan rummes af 
makroøkonomiske analyser og forklaringer (ibid.). 

Rasmussen vil således ikke anvende antropologien som et instrument i en mod-
erne og økonomisk styret innovationsmodel. Han værdsætter i stedet antropolo-
gers (og andre socialvidenskabelige fagligheders) evne til at skabe en nuanceret 
og dyb viden om verden og anskue og behandle problemstillinger i konkrete 
sociale og kulturelle kontekster. Rasmussens kritik af den rent økonomiske for-
ståelse af verden åbner for nye antropologiske indsatsområder. I forlængelse af 
Rasmussens opråb mener vi, at antropologer kan og bør bidrage med andet og 
mere end punktnedslag i en forestillet rationel innovativ årsags-virknings-kæde. 
Vi vil sammen med en række af nummerets forfattere advokere for en udvidelse 
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og gentænkning af det moderne og instrumentelle innovationsbegreb. Vi håber 
således med dette temanummer at åbne en relevant debat om antropologi og inno-
vation – eller måske endda en debat om antropologi som innovation. 

Note
1.  http://danskdesigncenter.dk/da/ledelse-af-den-innovative-virksomhed
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INNOVATIONENS POLITIK 

Om babysimulatorer, sårbare unge og drømmen om et barn 

MIA KROGAGER MATHIASEN OG KASPER TANG VANGKILDE 

Jeg vil gerne have mange børn. Jeg vil i hvert fald have fem børn – eller måske 
endnu flere. Jeg drømmer om at bo i et hus. Det behøver ikke være et villahus. 
Måske en bondegård, hvor vi kan have heste og køer. Bare sådan en lille bondegård, 
men med nok værelser til alle (16.01.14, ungdomsværelse i rækkehus på Fyn).

Sådan fortæller Isabel. Hun er 15 år gammel og drømmer inderligt om at blive 
mor. Isabel har gået med denne drøm i tre år, og hun føler, at tiden nu er inde til 
at få ønskebarnet sammen med sin 18-årige kæreste, Jannick. Isabel har derfor 
fået fjernet sin p-stav hos lægen. Både Isabel og Jannick er stofmisbrugere, men 
deres planer om at få en baby gør, at de nu forsøger at holde sig stoffrie. For blot 
to uger siden havde de dog begge atter et tilbagefald. Måske er det ikke så un-
derligt. Isabel var 12 år, da hun begyndte at ryge hash, tog sin første amfetamin 
og blev indlagt med alkoholforgiftning efter daglig indtagelse af store mængder 
spiritus. Som 11-årig begyndte Jannick sit hashmisbrug, og som 13-årig blev 
han indlagt på det første af tre behandlingshjem for narkomaner efter misbrug af 
amfetamin og heroin. Indlæggelserne har samlet varet omtrent fire år af Jannicks 
liv, men for et år siden forlod Jannick det sidste behandlingshjem for at flytte ind 
hos Isabels familie i et nedslidt rækkehus på Fyn. Måneden forinden havde han 
mødt Isabel via Facebook. I det lille rækkehus har parret et værelse, mens Isabels 
mor og halvlillebror deler sofaen i stuen, da husets andet værelse har kattelort 
på gulvet. Isabel og Jannick er sikre på, at de nok skal blive gode forældre, for 
de vil give deres barn al den tryghed og kærlighed, som de aldrig selv fik som 
børn. De ved derfor, hvilke fejl de skal undgå at begå som forældre. For Jannicks 
vedkommende handler det især om at afholde sig fra at begå kriminalitet a la 
det røveri hos bageren, han begik for tre måneder siden efter et skænderi med 
Isabel. Som forældre vil de to sammen skabe præcis den kernefamilie, som de 
altid har drømt om.1
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Der er umiddelbart langt fra rækkehuset på Fyn hos Isabel og Jannick til den 
østrigskfødte økonom Joseph Schumpeter, der med sin indflydelsesrige Theory of 
Economic Development i 1911 rettede opmærksomheden mod innovation som en 
fundamental drivkraft i kapitalismen (Schumpeter 1934). Som dette temanummer 
imidlertid vidner om, er innovation i dag allestedsnærværende som et mantra, der 
er flyttet ind i stort set alle afkroge af samfundet. Det gælder også i det nedslidte 
rækkehus på Fyn. Isabel og Jannick – og i særdeleshed deres ønske om at få et 
barn – er sammen med andre såkaldte „sårbare unge“ blevet udpeget af forskel-
lige aktører (sagsbehandlere, speciallærere m.fl.) i de danske kommuner som 
et samfundsmæssigt problem, fordi det frygtes, at de unge ikke er egnede til at 
kunne magte forældreopgaven. I kommunerne er der således fokus på at finde in-
novative løsningsstrategier, hvorfor en lang række danske kommuner i de senere 
år har igangsat forløb med et nyt teknologisk redskab – en babysimulator – der 
har til formål at give de sårbare unge en mulighed for at opleve deres potentielle 
fremtid som forældre i deres aktuelle nutid. Med denne her og nu-udforskning af 
det, som endnu ikke er, skaber kommunerne en situeret praksis mellem nutid og 
fremtid, i hvilken de unge kan gøre sig erkendelser om forældrelivets realiteter 
og udfordringer, hvormed grundlaget for nye – og i kommunernes optik mere 
ønskværdige – fremtider etableres. Som vi skal vise i denne artikel, dirigeres 
Isabel, Jannick og de øvrige unge frem mod særlige forståelser og erkendelser 
i overensstemmelse med samfundets rationaliteter om, hvad et godt og sundt 
forældreskab vil sige (se også Jöhncke et al. 2004). I sidste instans resulterer det 
i, at langt størstedelen af de unge vælger at udskyde deres drøm om et barn. 

Innovation kan grundlæggende forstås som en strategisk bestræbelse på at 
skabe særlige fremtider, der ønskeligt adskiller sig fra det nuværende. Uanset 
om det drejer sig om omstilling til markedsorientering i en ældre statsejet organi-
sation (Lex 2013), skabelsen af en modekollektion i en prominent internation-
al modevirksomhed (Vangkilde 2013) eller etableringen af nye forløb med baby-
simulatorer blandt sårbare unge, udgør innovation – såvel som de beslægtede be-
greber design og kreativitet – et forsøg på at formgive og styre fremtiden i nye 
og ønskværdige retninger. Eller med andre ord: Innovation kan betragtes som en 
strategisk bestræbelse på at „kolonisere“ fremtiden på bestemte måder snarere 
end andre (se fx Löfgren 2005; Smith et al. 2016; Welz 2003). I den forstand er 
innovative strategier og praksisser aldrig ukomplicerede eller uskyldige, som det 
også er blevet påpeget inden for videnskabs- og teknologistudier af Laura Watts: 
„At fortælle historier om fremtiden er altid en social, materiel og politisk prak-
sis. Det har altid effekter; det er altid ikke-uskyldigt“ (Watts 2008:188). Som det 
er blevet fremhævet for både design og kunst (se fx Mazé 2013, 2016; Mouffe 
2001), gælder det ligeledes, at innovation dermed er en politisk handling, efter-
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som særlige opfattelser, praksisser og idealer privilegeres, mens andre negligeres. 
Med sin grundlæggende bestræbelse på at etablere et alternativ og en diskontinui-
tet til det allerede eksisterende fremtræder innovation således som en form for 
dekonstruktion eller kritik af etablerede opfattelser og praksisser – og kan som 
sådan ikke undgå at være politisk. Dette gælder ikke mindst, når de innovative 
tiltag og praksisser fungerer som sociale teknologier, hvor „nogen vil noget med 
nogen“, det vil sige som intentionelle forsøg på at skabe bestemte ændringer og 
dermed forme sociale relationer på særlige måder (Jöhncke et al. 2004:390). 

Det er denne „innovationens politik“, som vi i denne artikel stiller skarpt på. 
Baseret på fem måneders etnografisk feltarbejde i en fynsk kommune i 2013 og 
2014, hvor Mia Krogager Mathiasen (herefter MKM) fulgte gennemførelsen af 
innovative pasningsforløb med babysimulatorer blandt sårbare unge,2 vil vi belyse, 
hvordan de innovative processer udfolder sig i et liminalt rum, hvor grænserne 
mellem etablerede distinktioner er slørede – mellem nutid og fremtid, mellem 
menneske og maskine samt mellem gamle og nye identiteter. Som Victor Turner 
(1967) beskriver i sin klassiske diskussion af den liminale periode i overgangs-
riter (rites de passage), betegner liminalitet netop en interstrukturel situation, der 
som en overgangsfase „betwixt and between“ relativt stabile tilstande er karak-
teriseret af tvetydighed og udefinerbarhed. Med en række strategier søger kom-
munens fagprofessionelle rådgivere at få de unge til at træde ind i et tilsvarende 
liminalt rum – et slags mulighedernes rum (se også Halse 2013) – hvor de unge 
opfordres til at drage omsorg for deres udleverede „baby“ og således i deres ak-
tuelle nutid udforske deres potentielle fremtid som forældre. De innovative for-
løb afstedkommer dermed en række nye erfaringer og erkendelser, der transforme-
rer de unge til ganske specifikke mennesker i kraft af det, filosoffen Peter-Paul 
Verbeek har kaldt „designs ultimative formgivningspotentiale“ (Verbeek 2012:
172, original kursivering).3 Med denne analyse er vores argument, at enhver in-
novativ bestræbelse er iboende politisk og rejser moralske og etiske spørgsmål; 
et forhold, som måske er særligt tydeligt i denne artikels empiriske case, men 
som ikke desto mindre gør sig gældende for alle typer af innovationstiltag. Det 
følger heraf, at enhver, der beskæftiger sig med innovation, må forholde sig re-
flekteret til dette forhold – også antropologer. 

Drømmen: behovet for innovation 

Hvert år bliver omkring 1.000 unge kvinder i Danmark teenagemødre (Harbo 
2004). Hovedparten af dem er opvokset under svære sociale vilkår med forældre, 
der selv fik børn i en tidlig alder (Christoffersen 2003a). Det tidlige forældreskab 
falder i stor udstrækning sammen med lav indkomst, afhængighed af sociale 
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ydelser, manglende uddannelse samt en øget risiko for familieopløsning (Miller 
1987). Det betyder, at teenageforældrene som hovedregel vil være generelt dår-
ligere stillet økonomisk og jobmæssigt end deres jævnaldrende. Særligt unge med 
psykiske lidelser eller unge med det, der i psykologien typisk betegnes „manglende 
selvværdsfølelse“, figurerer højt i statistikkerne over teenageforældre, hvilket 
af flere forskere er blevet forklaret med, at unge i sårbarhed forsøger at udfylde 
en tomhed i deres liv ud fra en overbevisning om, at et barn vil kunne forandre 
deres liv til det bedre (Christoffersen 2003b:9). Drømmen om et barn genererer 
imidlertid en konflikt mellem de unge og kommunernes fagfolk, idet babydrøm-
mens virkeliggørelse anskues diametralt forskelligt. Hvor de unge visualiserer 
fremtiden med et nyfødt barn som starten på et nyt og bedre liv – deres egen 
„genfødsel“ i en vis forstand – ser de fagprofessionelle snarere drømmen som 
en yderst bekymrende fremtid bestående af varig overvågning af forældreskabet, 
herunder ikke mindst med en markant risiko for, at kommunen før eller siden må 
gribe ind og fjerne barnet. Ifølge sidstnævnte vil de unges drøm med andre ord 
forblive netop dét – en drøm, da de unge aldrig vil komme til at leve det fami-
lieliv, de forestiller sig. De unges tro på, at et barn vil foranledige et brud med 
deres fortid, står på denne vis i skarp kontrast til de fagprofessionelles tro på en 
kontinuitet, hvor de unge som forældre vil forblive i samme usunde omgivelser 
og kæmpe med samme personlige og sociale udfordringer som hidtil. De vil ikke 
alene få barn med hinanden, men også, som de fagprofessionelle udtrykker det, 
få „barn med kommunen“. 

Babydrømmen er således forankret i et spændingsfelt, hvor de fagprofes-
sionelle konstant bestræber sig på at balancere mellem på den ene side at sikre 
nutidige borgeres – de sårbare unges – ret til at få børn og på den anden side at 
sikre fremtidige borgeres – de ufødte børns – ret til et sundt og trygt liv. I sær-
lige tilfælde udmønter dette etiske spændingsfelt sig i tvangsmæssige placering-
er af børn uden for hjemmet, når forældrene ikke er i stand til at opfylde samfun-
dets krav til omsorg og pleje for barnet, og netop børn af teenagemødre er over-
repræsenteret blandt børn, der anbringes uden for hjemmet (Hestbæk 1997). Da 
MKM foretog sit etnografiske feltarbejde i kommunen på Fyn, fortalte en spe-
ciallærer, der dagligt arbejder med sårbare unge, således om kommunernes be-
hov for en løsning på dette problem, som hun anså som de unges manglende ind-
sigt i forældrelivets realiteter:

De [unge] har et glansbillede af, hvad det vil sige at være mor, som ikke stemmer 
overens med virkeligheden, og de unge, der ikke må tage deres barn med hjem 
og have det hos sig, står tilbage med bristede drømme […] Det gjorde helt ondt i 
maven at se, hvordan deres drømme bare slukkede sig, og deres dybe skuffelse. Vi 
skal selvfølgelig ikke beslutte, om de unge skal have børn eller ej, men vi ønskede 



21

at finde en god måde at klæde dem på til at gøre det selv. Vi ønskede en metode, 
hvor vi på ordentlig og værdig vis kunne få talt med de unge, så de forstod det 
samme, som vi gør, om deres forældrefærdigheder.
(13.11.13, mødelokale på fynsk hotel under kursus i brugen af babysimulatorer)

I samråd med en kollega øjner speciallæreren en mulig løsningsstrategi i forhold 
til problemet, da de i 2008 iværksætter de første kommunale pasningsforløb med 
RealCare Baby® for sårbare unge. Udviklet i USA på baggrund af optagelser af 
spædbørns primære behovs- og grådmønstre er RealCare Baby® en teknologisk 
babysimulator, som imiterer et nyfødt spædbarn, og som kræver omsorg døgnet 
rundt i form af mad, bøvsen, bleskift, søvn og trøst. Som et rigtigt spædbarn 
græder babysimulatoren, når den oplever et uopfyldt behov, indtil behovet er 
lokaliseret og opfyldt af omsorgsgiveren. Hvis et behov ikke opfyldes inden for 
to minutter, registreres det som et „overset behov“ af en indbygget computerchip, 
der gør det muligt at aflæse, hvordan forældreopgaven er klaret i pasningsperio-
den. Ligeledes kan det aflæses, hvorvidt babysimulatorens nakke er blevet støttet 
korrekt, om babyen er blevet rusket eller behandlet voldsomt, og hvor mange 
minutter den samlet har grædt under pasningen. Kommunens erfaring viser, at ni 
ud af ti deltagere vælger at udskyde drømmen om en baby, efter at de har haft en 
babysimulator med hjem på prøve, mens enkelte har valgt at få foretaget abort 
på baggrund af deres erfaringer under pasningsforløbet. 

Over 30 danske kommuner har i dag valgt at tilbyde pasningsforløb med baby-
simulatorer med det formål at skabe klarhed hos og oplysning af de sårbare unge 
om, hvad virkeligheden som forældre reelt indebærer, før babydrømmen reali-
seres.4 Med babysimulatoren som innovativt redskab bestræber kommunernes 
rådgivere sig således på strategisk at generere nye erfaringer og erkendelser blandt 
de unge, hvormed deres fremtider styres i nye retninger, der set fra det kommu-
nale perspektiv er mere ønskværdige. Under sit feltarbejde i den fynske kom-
mune observerede MKM, hvordan dette udfolder sig i praksis gennem babysimu-
latorforløbenes fem forskellige faser: 1) en forsamtale, hvor formålet med forlø-
bet drøftes med de unge; 2) en forberedelsesfase, hvor de unge i fire dage under-
vises i spædbørns trivsel og udvikling samt indgår i dialog om forældrerollens 
betydning for deres aktuelle tilværelse; 3) en pasningsfase, hvor de unge skal 
agere forældre for deres egen babysimulator i op til ni døgn med hjemmebesøg 
fra rådgiverne undervejs; 4) en efterbearbejdningsfase, hvor ønsket om familie-
stiftelse diskuteres på grundlag af de unges erfaringer, rådgivernes observationer 
og aflæsningerne af data fra babysimulatorens computerchip samt endelig 5) en 
opfølgningssamtale, hvor forløbet afsluttes.5

I de følgende afsnit retter vi fokus mod pasningsfasen og ser på, hvad der sker 
med de unge og deres drømme, når de gennem pasningen af deres „baby“ får en 
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forsmag på en mulig fremtid som forældre. Som det vil fremgå, har babysimula-
toren ingen effekt i sig selv, men virkeliggøres først i kraft af særlige relationer 
mellem forskellige humane og nonhumane aktører i pasningsforløbets netværk 
(jf. Latour 1992, 2005). Tilsammen etablerer disse et liminalt rum mellem nutid 
og fremtid, mellem menneske og maskine og mellem gamle og nye identiteter, 
hvor en udforskning af det potentielle i det aktuelle kan finde sted. Og resulta-
tet af de innovative processer – den egentlige innovation, om man vil – er i sid-
ste ende en produktion af specifikke og forandrede subjekter. 

Pasningen: mellem nutid og fremtid 

I klasseværelset har Emilie fået sin længe ventede babysimulator, Tea, i armene. 
Lige siden den specialeskole for voksne, som Emilie er tilknyttet, afholdt det 
seneste babysimulatorkursus året forinden, har Emilie gået med ønsket om at 
passe en babysimulator, da hun ønsker at vide, om hun er klar til at blive mor: 
„Det er jo det med kommunen. Jeg er bange for, at de tager mit barn, hvis jeg får 
et. Derfor vil jeg gerne først finde ud af, om jeg er klar til at få et barn.“ Blandt 
babybøger, puslestation og ammepuder sidder Emilie nu i sofaen og aer Teas lille 
plastikhoved, da rådgiveren spørger, om Emilie har lyst til at give Tea mad. „Nå, 
så vågnede du, lille prinsesse,“ siger Emilie glad, da rådgiveren kører en fjern-
betjening hen over babysimulatorens mave, så den tænder. Rådgiveren forklarer, 
at chipbrikken skal køres hen over kroppen på Tea, når hun begynder at græde, og 
derefter skal Emilie finde og opfylde pasningsbehovet. Øjeblikket efter græder 
Tea, hvilket stresser Emilie, som med besvær får registreret chippen og anbragt 
plastikflasken mod Teas mund. Babygråden afløses af små, mekaniske suttelyde, 
hvilket får Emilie til at smile lettet.

Rådgiver: Hvad forestiller du dig, Teas behov er, efter hun har spist?
Emilie: Måske skal hun have skiftet bleen.
Rådgiver: Ja, det kan være, men Tea har jo også slugt en masse luft, imens hun 
spiste, så måske hun først skal bøvse?
Nogle minutter senere har Tea fået nok at spise og siger „tilfredslyden“.
Emilie: Siger en rigtig baby egentligt også en lyd, når den har spist færdig? 
Rådgiver: Nej, den holder bare op med at spise. Babysimulatoren er lavet sådan, 
så man ved, at dens behov er dækket.
(28.10.13, klasseværelse, fynsk specialskole)

Emilie udgør én af de i alt fem deltagere, der frivilligt har meldt sig til det årlige 
gruppeforløb med babysimulatorer på uddannelsescenteret. Eftersom Emilie er 
udfordret socialt og psykisk, bor hun på et beskyttet bosted med andre unge, der 
har brug for hjælp fra pædagoger til at få hverdagen til at hænge sammen. Emilie 
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blev i sin barndom udsat for seksuelle overgreb – først af sin bror og siden af sin 
plejefar – og hun kan i dag ikke klare nærkontakt med andre mennesker. Ligesom 
Emilie har de øvrige deltagere haft svære vilkår i barndommen, hvilket har sat sig 
negative spor på deres tilværelse i dag. For eksempel fortæller deltageren Chris, 
at han i sin barndom konstant fik at vide af sin far, at han hverken elskede Chris 
eller ønskede ham i sit liv, og Chris oplever til tider så store psykiske nedture, at 
han forvolder selvskade ved at skære i sig selv. De fem elever har alle tilmeldt 
sig babysimulatorkurset for at få en afklaring på, om de er klar til at blive gode 
forældre.

Observationen fra klasseværelset ovenfor viser, hvordan Emilie i pasningen 
af babysimulatoren Tea træder ind i et særligt mulighedsrum, hvor hun her og 
nu udforsker noget, der endnu ikke er, i form af en erfaringsmæssig oplevelse 
af, hvad det vil sige at være forælder, inden hun har fået et barn. Det er i denne 
meget konkrete udforskning af det potentielle i det aktuelle, at babysimulatorens 
værdi ligger forankret hos de danske kommuner, idet rådgiverne får mulighed for 
at portrættere den virkelighed, som vil blive de unges fremtid, såfremt de vælger 
at få et barn i deres aktuelle sårbarhed. At dette er tilfældet, ses eksempelvis un-
der et babysimulatorforløb for et ungt par, hvor den ni uger gravide Line mandag 
morgen får babysimulatoren Sarah udleveret i sin og kærestens lejlighed. Mark, 
som kæresten hedder, er for tiden i praktik, og Line er derfor spændt på at skulle 
være alene med Sarah det meste af dagen. Til det siger rådgiveren: „Det her for-
løb med Sarah skal prøve at afspejle den virkelighed, der bliver din, Line. Din 
virkelighed bliver jo, at når barnet kommer, så vil det meget være dig, der er på 
banen.“ Babysimulatoren sover i babyliften, da vi tager plads i stuen, hvor pusle-
måtten ligger klargjort på spisebordet sammen med babytøjet fra pusletasken, 
som parret fik udleveret i fredags, så de over weekenden kunne „bygge rede“. 
De første små klynk lyder nu fra babyliften, og Line tager dynen af den lille. 
Idet hun løfter Sarah op, støtter hun pigens nakke, som rådgiveren i sidste uge 
forklarede vigtigheden af. „Hvad tror du, der kan være galt med Sarah, siden 
hun græder?“ spørger rådgiveren roligt. Line gætter på, at Sarah er sulten, men 
gråden fortsætter ufortrødent, da sutteflasken bliver placeret mod babysimula-
torens mund. Line begynder i stedet at rokke babysimulatoren forsigtigt op og 
ned. Sarah bøvser, og gråden ophører. 

Line: Hvad skal jeg egentlig gøre, hvis jeg står udenfor og ryger, og Sarah så 
begynder at græde? 
Rådgiver: Hvad tænker du, at du skal gøre? 
Line: Hvis jeg står og snakker med naboen og ikke hører hende græde, så skal jeg 
nok lade være med at snakke med naboen, imens jeg har babyen. 
Rådgiver: Nej, bare fordi man har en baby, kan man sagtens tale med naboen. Du 
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kunne måske putte Sarah i flyverdragt eller i barnevognen og tage hende med ud, 
så du kan høre hende.
(16.10.13, lejlighed på Fyn)

Som det fremgår, forsøger rådgiveren at gengive den fremtidige virkelighed, der 
vil blive de unges, hvis de får et barn i deres aktuelle livssituation. Pasningsforløbet 
med babysimulatoren udspiller sig således hverken i en decideret nutid eller en 
decideret fremtid, men finder snarere sted midt imellem disse tidsligheder – i 
en forestillet virkelighed eller et mulighedernes rum (se også Halse 2013). Kun 
hvis de unge formår at leve sig ind i forældrerollen og forestille sig babysimula-
toren som et rigtigt spædbarn, kan de indtræde i det særlige mulighedsrum, hvor 
grænserne mellem nutid og fremtid er opløst. For Mark er dette imidlertid ikke 
nemt. Han har svært ved at tage pasningen seriøst, fordi Sarah er en dukke. I stedet 
for at drage omsorg for Sarah forsøger Mark at ignorere babygråden, hvilket dog 
bliver svært i løbet af natten. Mark truer derfor Line med at kyle babysimulatoren 
ind i stuen for at få ro, hvilket fører til et stort skænderi, fordi Line er opsat på at 
bevise over for kommunen, at hun bliver en god mor. For at få Mark til at deltage 
mere aktivt i pasningen og indleve sig bedre i forældrerollen genopfrisker rådgive-
ren formålet med projektet for ham: „Vi ved alle godt, at babysimulatoren ikke 
er et rigtigt barn, men hele ideen med det her forløb er, at I skal prøve at tænke: 
Jeg ved godt, hun er en babysimulator, men jeg vil gerne prøve at forestille mig, 
at hun faktisk er et rigtigt barn“ (20.10.13, lejlighed på Fyn). 

I en vis forstand kan denne opblødning af grænserne mellem nutid og frem-
tid forklares ved at vende begrebet „genskabelse“ („reenactment“) på hovedet. 
Som Mads Daugbjerg har vist (2014), betegner „genskabelse“ en aktivitet, hvor 
de medvirkende deltagere forsøger at genskabe eller genleve en bestemt tids-
periode eller en historisk begivenhed som eksempelvis et specifikt slag i Den 
Amerikanske Borgerkrig. En særlig version af fortiden refigureres med andre 
ord i nutiden. I de unges pasning af Tea, Sarah eller andre babysimulatorer er der 
åbenlyst ikke tale om genskabelse eller refiguration, men derimod om „forud-ska-
belse“ („pre-enactment“) eller præfiguration (se også Jiménez 2014; Vangkilde 
2015). Frem for at gengive og genleve en historisk fortid har pasningsaktiviteten 
til formål at foregive og foregribe en potentiel fremtid: „Når vi laver de her for-
løb, handler det om at lave et forløb, der er så tæt på virkeligheden, som virke-
ligheden vil blive, hvis I to fik et barn sammen,“ som en af rådgiverne fortalte et 
ungt par. Dette er imidlertid ikke blot et spørgsmål om den menneskelige evne 
til at forestille sig en fremtidig virkelighed. Ligesom Daugbjerg pointerer, at de 
materielle dimensioner såsom uniformer, våben og andre historiske artefakter 
spiller en altafgørende rolle for oplevelsen og genopførelsen af fortiden i nu-
tiden (Daugbjerg 2014:725), gælder det ligeså for foregribelsen og præfigura-
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tionen af fremtiden i nutiden. De unges forud-skabelse af deres mulige fremtid 
beror grundlæggende på babysimulatorens tilstedeværelse, hvorfor udforsknin-
gen af fremtiden også netop starter og slutter med henholdsvis udleveringen og 
tilbageleveringen af teknologien.6 Rådgiverne har desuden erfaret, at materielle 
genstande som babytøj, barnevogn, autostol, pusletaske m.v. har signifikant be-
tydning for de unges indlevelse i rollerne som mor og far. Ifølge rådgiverne skyl-
des dette, at de unges babydrømme som oftest indebærer et ønske om at kunne 
pusle om en baby og at gå tur med en barnevogn, hvilket har fået kommunen til 
at investere i alt det nødvendige babyudstyr, som de unge får udleveret sammen 
med babysimulatoren. 

Dette er imidlertid blot én af de strategier, rådgiverne anvender, for at etablere 
det særlige rum mellem nutid og fremtid, hvor de unge med indlevelse og forestil-
lingsevne afprøver og afsøger deres mulige roller som forældre. Som det fremgår, 
er det essentielt, at denne forud-skabelse er så virkelighedstro, at de unge anser 
deres baby som repræsentativ for et ægte spædbarn – og således netop ikke som 
en dukke. I det følgende skal vi dog vise, at dette blot er den ene side af sagen. 
For kun hvis rådgiverne i deres samlede strategiske arbejde lykkes med at give 
babysimulatoren en status mellem menneske og maskine, vil pasningsforløbet 
blive en succes udmøntet i nye erkendelser. 

Babysimulatoren: mellem menneske og maskine 

Etableringen af det særlige råderum mellem nutid og fremtid påbegyndes allerede 
under rådgivernes første møde med de unge, hvor rådgiverne altid medbringer en 
babysimulator for at demonstrere, hvordan de unge skal passe babyen og indleve 
sig i rollen som forældre. På formødet til forløbet med Isabel og Jannick har rådgi-
veren taget babysimulatoren Vigga med til nabokommunen. Hun fortæller i bilen 
på vej til socialafdelingen, at hun altid venter med at tage Viggas overtøj af, til 
de unge er til stede. „Det er en god måde at sætte scenen på,“ uddyber hun, „så 
de kan vænne sig til, at jeg for eksempel snakker med hende, mens jeg klæder 
hende af.“ På parkeringspladsen tager hun Vigga ud af bilens bagagerum, men da 
Isabel ringer og siger, at de bliver forsinket, vurderer rådgiveren, at det alligevel 
vil give et forkert signal, hvis Vigga ligger fuldt påklædt inde i varmen, når de 
unge ankommer. På kontoret begynder hun derfor at tage Viggas overtøj af, men 
skifter igen mening, da sagsbehandleren medgiver, at det vil give et godt billede 
af pasningen, hvis Viggas overtøj tages af foran Isabel og Jannick. I det øjeblik 
de unge træder ind i lokalet, bøjer rådgiveren sig derfor over Vigga, som ligger 
på en dyne på bordet, og begynder at klæde hende omhyggeligt af, imens hun 
både smiler og snakker til hende. 
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Rådgiverens beslutningsproces omkring babysimulatorens overtøj er strategisk 
bevidst i forsøget på at påbegynde skabelsen af den særligt forestillede virkelighed, 
hvor pasningen skal finde sted senere i forløbet. Således behandler rådgiverne altid 
bevidst babysimulatoren som et ægte spædbarn foran de unge, hvilket gøres ved at 
tale med „morstemme“, lave grimasser, smile og holde øjenkontakt med babyen. 
Under formødet interagerer rådgiveren med babysimulatoren ved at tage Vigga 
op til sig og tale til hende med morstemme: „Jamen, goddag. Goddag, Vigga. Jeg 
synes, du er så fin, for jeg har lige været ude og købe en ny kjole til dig, i anled-
ning af at du skulle herhen i dag“ (16.01.14, fynsk socialafdeling). Før de unges 
ankomst til mødelokalet talte rådgiveren ikke på samme vis med babysimulatoren, 
og rådgiverens og babysimulatorens indbyrdes relation ændrer således markant 
karakter under de unges tilstedeværelse. Rådgiverne opfordrer løbende de unge 
til at udøve den samme form for adfærd over for deres babysimulator for at gøre 
pasningsoplevelsen mere realistisk, ligesom en række aktiviteter i gruppeforløbet 
har til hensigt at få de unge til at indleve sig så meget som muligt i forældrerol-
len. De unge sendes eksempelvis ned i en genbrugsbutik for at finde en personlig 
bamse til deres baby, og allerede inden babysimulatoren udleveres, skal de give 
babyen et navn, som konsekvent bruges under pasningen, da ordet „dukke“ ikke 
er tilladt. For at gøre denne navngivelse realistisk bedes de unge finde på både et 
drenge- og et pigenavn, selv om rådgiverne altid efterlever deltagernes ønske til 
barnets køn, så pasningsforløbet kan repræsentere de unges babydrømme bedst 
muligt. Som én af rådgiverne forklarede: „Vi giver dem altid det køn, de ønsker, 
fordi vi forsøger at følge deres drøm, men det ved deltagerne selvfølgelig ikke“ 
(14.11.13, mødelokale under kursus i brugen af babysimulatorer).

Rådgivernes praksisser repræsenterer således en strategisk personificering af 
nonhuman teknologi, idet de tilskriver babysimulatoren menneskelige følelser 
og handlinger såsom at være i stand til at knytte sig til tøjdyr, sluge luft under 
spisning, føle varme og kulde osv. Denne tilskrivning af unikke menneskelige 
kendetegn til nonhumane skabninger er i antropologien kendt som antropomor-
fisme, et begreb, der er blevet brugt til at belyse, hvordan mennesker i deres om-
gang med ikke-mennesker (ting, dyr, ånder osv.) har tendens til at tilskrive dem 
menneskelige egenskaber (se fx Gell 1998), og hvordan de også kan opnå en 
følelsesmæssig og social gevinst fra et forhold til nonhumane entiteter ved at til-
dele dem disse humane karakteristika (Serpell 2005:127).7 For rådgiverne udgør 
denne strategiske form for antropomorfisme et konkret redskab til at fremkalde 
og styrke de unges empatifølelse for babysimulatoren. Målet er, at det skal virke 
selvfølgeligt for dem at tilgodese babyens behov og indtræde i rollen som for-
ældre. Menneskeliggørelsen af babysimulatoren er med andre ord afgørende for 
de unges udforskning af deres mulige fremtid. 
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Imidlertid er dette en balancegang. Samtidig med den strategiske antropomor-
fisme er det afgørende for rådgiverne, at de unge forstår, at babysimulatoren af 
natur afviger fra et ægte spædbarn, idet den alene forlanger tilfredsstillelse af de 
fysiske behov. Babysimulatoren kan ikke vise alle dimensioner af det potentielle, 
fordi den som maskine hverken kan føle, bevæge sig, registrere stemninger eller 
aflæse og reagere på situationer på samme måde som spædbørn af kød og blod. 
Som en modvægt til den strategiske antropomorfisme lægger rådgiverne aldrig 
skjul på, at babysimulatoren er et teknologisk objekt. Til formødet i socialafde-
lingen forklarer rådgiveren deltagerne: 

Jeg er nødt til at sige ærligt, at en babysimulator jo ikke er et rigtigt barn, men den 
er det bedste bud, man har på en baby, som kan agere som en baby. Babysimulatoren 
kan desværre ikke give et totalt billede af, om mor og far er i stand til at skabe en 
følelsesmæssig tilknytning til deres lille barn, da vi ikke kan aflæse, om I holder 
øjenkontakt med babysimulatoren. Men vi snakker om evnen til overhovedet at 
kunne forestille sig det, og det er også en vigtig ting at kunne (16.01.14).

Med udleveringen af babysimulatoren introducerer rådgiverne således de unge 
for en virkelighed, hvor babysimulatoren på én og samme tid er både en leven-
de baby med menneskelige behov og et dødt objekt uden følelser og evnen til 
indlevelse og respons. I pasningsforløbet optræder babysimulatoren derved 
som en dobbeltagent: en hybrid fusion mellem menneske og maskine, der som 
grænsefigur eller cyborg (Haraway 1991) slører etablerede distinktioner mellem 
det humane og det nonhumane, det naturlige og det kulturelle, det materielle og 
det immaterielle. 

De unges udforskning af fremtiden i nutiden afhænger netop af evnen til at 
anskue babysimulatoren som menneske og maskine på én og samme tid. Dette 
argument kan nuanceres med et blik på Rane Willerslevs studie af animisme 
blandt yukaghirerne i det nordøstlige Sibirien (Willerslev 2004, 2007), hvor en 
essentiel del af jagtpraksissen består i at imitere de dyr, der jages. Ved fysisk at 
ligne, lugte, lyde og bevæge sig som eksempelvis en elg er det jægerens hensigt 
at snyde eller forføre elgen til at gå ham i møde i troen på, at jægeren er en af 
elgens egne (Willerslev 2004:639-41). Under jagten ifører jægeren sig med an-
dre ord en fremmed krop, der tillader ham at agere „imellem identiteter“, da han 
hverken er underlagt begrænsninger fra sin egen eller byttedyrets art. Imidlertid 
er det altafgørende, at jægeren ikke mister sin oprindelige identitet og trans-
formeres til dyret for altid, hvorfor hans succes beror på evnen til at fastholde en 
status som dobbeltagent. Kun ved at antage dyrets perspektiv og opretholde in-
tentionen om at dræbe det kan jægeren gøre sig forhåbninger om at nedlægge sit 
bytte (op.cit.639). I jagtøjeblikket er jægeren således ikke dyret, men han er hel-
ler ikke ikke dyret (op.cit.638). 
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Hvor der hos Willerslev er tale om en human aktør, der tilnærmer sig en nonhu-
man identitet, er der med babysimulatoren omvendt tale om en nonhuman aktør, 
der tilnærmer sig en human identitet. I begge tilfælde er pointen imidlertid, at 
såvel jæger som babysimulator indtager en position imellem identiteter ved at 
agere menneske og ikke-menneske på én og samme tid. Som en teknologi, der 
er designet på baggrund af spædbørns adfærd og udseende, imiterer babysimu-
latoren et menneske, ligesom den sågar kan fås i forskellige etniske udgaver og 
ydermere kan dø, hvis de fysiske behov bliver forsømt i omfattende grad.8 Modsat 
de menneskelige karakteristika er babysimulatoren fremstillet af plastik og har 
hverken følelser, liv eller bevægelse. For nu at parafrasere Willerslev er den altså 
ikke en baby, men heller ikke ikke en baby. Den centrale pointe er dog – ikke 
blot for Willerslev, men også for os – at positionen imellem identiteter giver „nye 
potentialer for handling“ (ibid.), idet denne position „betwixt and between“ åbner 
for nye erkendelser og erfaringer, der ellers ikke ville være mulige. Præcis som 
jægerens succes er afhængig af, hvorvidt elgen godtager jægerens performative 
ageren, beror babysimulatorens succes fra et kommunalt perspektiv på, om de 
unge accepterer babysimulatorens designmæssige fremtræden som et spædbarn, 
uden at de dog tror, at babysimulatoren er et spædbarn. 

Hos Mark slår dette fejl, eftersom han på ingen måde betragter babysimulatoren 
som et menneske og således ikke formår at etablere en relation til den. Derved 
forbliver babysimulatoren en maskine: en ikke-baby i skikkelse af en dukke uden 
tilknytning til det menneskelige. For Anne-Katrine er det imidlertid omvendt, idet 
hun knytter sig så inderligt til babysimulatoren Mille, at hun måneder efter pasnin-
gen oplever et reelt savn efter sin „datter“. Ligesom babysimulatoren ikke agerer 
efter rådgivernes hensigt hos Mark, fungerer den heller ikke hos Anne-Katrine, 
som kun ser et menneske i teknologien. Anne-Katrine er ifølge rådgiverne kogni-
tivt og følelsesmæssigt udfordret, og til deres bekymring forstår hun ikke, at der 
er signifikant forskel på at passe en babysimulator og et ægte spædbarn. Dette 
er problematisk for rådgivernes projekt, da Anne-Katrine efter pasningsforløbet 
betragter sig selv som en „supermor“, fordi hun oplever at kunne tilfredsstille 
babysimulatorens krav. I kontrast hertil oplever rådgiverne en ung kvinde uden 
den tilstrækkelige virkelighedsforståelse til at kunne adskille en robotdukke fra 
et menneskebarn og dermed uden de grundlæggende følelsesmæssige og men-
tale evner til at kunne sikre et spædbarns udvikling og trivsel. 

Som to modpoler viser forløbene med Mark og Anne-Katrine således, hvordan 
babysimulatoren må agere mellem identiteter som menneske og maskine for at 
„manipulere verden omkring sig“ (Willerslev 2007) i overensstemmelse med 
kommunens hensigt med teknologien. Kun ved at optræde i en status som dob-
beltagent – at være og ikke-være baby på én og samme tid – kan de unge i inter-
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aktion med deres babysimulator opnå indsigt i deres egne udfordringer som po-
tentielle forældre med det resultat, at nye erkendelser indtræffer.

Erkendelsen: mellem gamle og nye identiteter 

Modsat Mark og Anne-Katrine godtager hovedparten af de unge babysimulato-
rens fremtræden som halvt menneske, halvt maskine. Dette gælder eksempelvis 
Chris, der indlever sig i rollen som far til sin baby Nora. En dag i klasseværelset 
bemærker Chris, at lille Nora har behov for en ren ble. Chris har imidlertid glemt 
pusletasken ude i gangen. „Bare fordi man glemmer sin pusletaske, er man ikke 
en dårlig far,“ siger han resolut og henter tasken. Efter bleskiftet lægger Chris 
sig på sofaen sammen med lille Nora, da han er træt efter de første par døgn som 
nybagt far. Han putter sig under tæppet sammen med Nora, så hun ligger tæt ved 
hans ansigt og kigger på ham. I pasningen betragter Chris således babysimulatoren 
som et levende barn, og Nora vækker umiddelbare følelser af empati hos ham, 
der medfører, at han automatisk reagerer, når hun har brug for hans hjælp. Han 
sætter sig på denne vis i Noras sted og oplever en følelsesmæssig gevinst, idet 
han tilskriver babysimulatoren menneskelige karaktertræk (Serpell 2005:127), 
samtidig med at han udmærket ved, at der er tale om en maskine. I en samtale 
mellem Chris og én af rådgiverne får vi et nærmere indblik i dette: 

Rådgiver: Hvad har været det dejlige ved at have passet Nora i over tre døgn?
Chris: Det var, at jeg havde hende. Jeg blev sådan mere glad indvendig. Hun var 
fars lille guldklump, indtil jeg gav hende tilbage. 
Rådgiver: Du blev simpelthen glad indvendig? 
Chris: Ja. Det var dejligt, fordi det er noget, jeg længe har gået og drømt om – også 
selv om hun ikke er et ægte barn, gjorde det mig glad.
Rådgiver: Er det det med at være sammen med nogen, eller er det det med at være 
noget for nogen?
Chris: Det at være noget for nogen.
(11.11.13, klasseværelse, fynsk specialskole)

Mens computeraflæsningen af Chris’ forløb viser, at han har tilgodeset Noras 
fysiske behov stort set fejlfrit, oplever andre unge, at pasningen er langt mere 
udfordrende. Fem minutter efter at Emilie har givet babysimulatoren Cecilie 
mad, begynder Cecilie igen at græde. Dette får Emilie til at råbe højt: „Jeg kunne 
blive vanvittig af at passe et barn allerede nu! Jeg tager hende ikke med hjem, 
hvis hun er sådan her! Du vil da ikke fortælle mig, at hun er i stykker?!“ Emilie 
holder opgivende hænderne over hovedet og kigger frustreret op i loftet (04.11.13, 
klasseværelse, fynsk specialskole). 
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Denne episode sker blot en time efter, at Emilie glad får sin babysimulator ud-
leveret på skolen. Hun oplever Cecilies gråd så oprivende, at hun allerede samme 
dag leverer hende tilbage. Efterfølgende fortæller hun, at hun nu har indset, at hun 
ikke magter opgaven som forælder, og at hun derfor ikke længere ønsker børn i 
fremtiden: „Jeg skal aldrig have børn, for det kan jeg ikke holde til psykisk. Det 
har jeg fundet ud af.“ En lignende erkendelse udtrykker Britt, efter at hun deltog 
i gruppeforløbet på specialskolen for voksne. Skønt hun fortæller, at hun aldrig 
i sit liv har oplevet samme glæde, som da hun fik sin baby udleveret, forsvandt 
glæden hurtigt, idet hun ikke magtede babysimulatorens evige krav til hende: 

Det var for hårdt for mig. Den skreg og skreg og skreg, og jeg tænkte: Hvad er 
der med den? Jeg prøvede alt, men den ville bare ikke holde bøtte. Jeg holdt i ti 
timer. Så kom hun [rådgiveren] efter den. Så vidste jeg lige pludselig, hvordan 
det er at have børn. Det er derfor, jeg aldrig skal have børn. Det er ikke længere i 
mine planer. Hvis jeg finder en fyr, som gerne vil have børn, så må han finde en 
anden, for jeg kan ikke finde plads til det (31.10.13, café for udsatte unge).

På baggrund af sine erfaringer og erkendelser i pasningsforløbet overvejer Britt at 
blive steriliseret, så hun aldrig risikerer at blive gravid ved en fejl. Som en effekt 
af deres deltagelse i det innovative forløb erkender både Britt og Emilie således, 
at deres babydrømme ikke stemmer overens med den fremtid, der reelt ville vente 
dem som forældre. Deres etablerede opfattelse af familielivet og forældrerollen 
ændrer markant karakter i mødet med babysimulatoren, som hermed fremstår 
som en betydningsfuld aktør (Latour 1992, 2005), der bibringer reelle effekter på 
kvindernes selvforståelse og fremtidens udfoldelse. Eller som filosoffen Peter-Paul 
Verbeek præcist påpeger: „Når de tages i anvendelse, bidrager designobjekter til 
at forme menneskelige erfaringer og praksisser, og som sådan bidrager de til at 
skabe specifikke mennesker“ (Verbeek 2012:172). 

Denne pointe er central for vores argument om, at de unge befinder sig i en 
liminal position mellem gamle og nye identiteter. Fælles for deres erkendelser er, 
at de altid først indtræffer i mødet med de kommunale rådgivere, der med forskel-
lige strategier skaber det interstrukturelle rum kendetegnet af tvetydighed, hvor 
nye erfaringer muliggøres (Turner 1967). Om end pasningsforløbene tager afsæt 
i ideen om det frie valg – „de unge vælger selv deres fremtid“ – står det klart, at 
anvendelsen af babysimulatorer indbefatter sociale og moralske tilskyndelser til 
ganske bestemte handlinger og fremtidsvalg. Som en rådgiver sagde: „Vi ønskede 
en metode, hvor vi på ordentlig og værdig vis kunne få talt med de unge, så de 
forstod det samme, som vi gør, om deres forældrefærdigheder.“ Denne form for 
styring, som i Michel Foucaults tænkning udgør en etablering af særlige tanke- 
og handlingsrum for andre (Foucault 1982, 1988), italesættes af enkelte rådgi-
vere meget direkte: „Babysimulatoren er lige det sidste, jeg mangler, for at de 
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unge kan parkere drømmen og sige med deres sunde fornuft: ‘Det kan jeg ikke 
nu. Det skal jeg ikke nu’“ (13.11.13, udtalelse under kursus i brugen af babysimu-
latorer). For de fleste rådgivere er det imidlertid centralt, at pasningsforløbene 
ikke er en skræmmekampagne. Som én af dem betoner: „Vores formål er ikke 
at dunke de unge i hovedet, men virkeligheden er jo ikke sådan, at man altid får 
lov at passe sit barn. Vi tager selvfølgelig den unges perspektiv, men vi må også 
tage barnets perspektiv.“ Som hun efterfølgende påpeger, er formålet på denne 
vis at „kvalificere den unge til at træffe et valg, som er det rigtige for den unge 
selv, med den viden, som vi kan give dem“ (13.11.13, rådgiver under kursus i 
brugen af babysimulatorer). 

De kommunale rådgivere befinder sig på denne vis i et dybt moralsk og etisk 
spændingsfelt, hvor de på den ene side ser sig forpligtede til at handle af hensyn 
til de fremtidige børns sundhed og trivsel, mens de på den anden side må aner-
kende de unges ret til selvbestemmelse over eget liv. Styringen i babysimulator-
forløbene tager således afsæt i de unges frihed og selvstændighed for herigen-
nem at skabe en selvregulering (Rose 2006) i overensstemmelse med særlige 
idealer for et godt og sundt forældreskab. De unge dirigeres på denne måde mod 
nye, men bestemte erkendelser, der i kraft af at forandre deres virkeligheds- og 
identitetsforståelse – og dermed deres fremtidsvalg – producerer særlige „subjekt-
effekter“ (Thrift 2005:133). Netop derfor er dette et moralsk og etisk anliggende 
– hvilket rådgiverne i øvrigt er fuldt ud bevidste om – idet de unge gennemgår 
en transformation fra at være unge sårbare subjekter, kendetegnet ved ikke at be-
sidde den nødvendige og rette indsigt i forældreskabets realiteter, til at være unge 
„normale“ subjekter med en „fornuftig“, „rigtig“ og „sund“ refleksion herom. 
Babysimulatorerne og de innovative forløb implicerer med andre ord en særlig 
subjektivering – en formgivning og nyskabelse af de unge som specifikke men-
nesker med bestemte fremtider. 

Innovationens politiske dimensioner 

Den politiske teoretiker Chantal Mouffe har i flere sammenhænge fremført en 
skelnen mellem „the political“ og „politics“, hvor førstnævnte refererer til de anta-
gonistiske dimensioner, der potentielt kan opstå i enhver menneskelig relation, 
mens sidstnævnte henviser til de diskurser og praksisser, der søger at etablere 
en given orden. Hvor „the political“ udgør en livsbetingelse i form af potentielt 
modstridende kræfter og idealer, repræsenterer „politics“ et forsøg på enten at 
reproducere eller at dekonstruere et hegemoni, der i forlængelse af „the political“ 
altid vil stå i relation til et potentielt modhegemoni (Mouffe 2001:99). I denne 
forstand gælder det, at enhver form for innovation grundlæggende indeholder 
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politiske dimensioner – og således falder under betegnelsen „politics“ – idet in-
novative processer netop er rettet mod at etablere nye og specifikke fremtider. 
Eller med andre ord: Enhver innovation rummer bestræbelsen mod på én gang 
at frembringe en særlig fremtid og at udviske mulige alternativer (se også Hunt 
2011:35). 

I sin natur er innovation på denne vis en politisk handling, der rejser moral-
ske og etiske spørgsmål, som vores analyse af anvendelsen af babysimulatorer i 
danske kommuner har vist. Ikke alene er der altid tale om nogle fremtider frem 
for andre, men det gælder ligeledes, at ikke alle besidder lige muligheder for at 
sætte aftryk på fremtiden. Som Lucy Suchman påpeger: 

Innovation […] er indlejret i en bredere kulturel forestilling, der forudsætter en 
verden, som hele tiden sakker bagud, hele tiden har behov for at blive opdateret 
gennem interventioner fra dem, som er trænet til at forme den: en verden, kort 
sagt, med behov for design (Suchman 2011:5). 

I de foregående afsnit har vi argumenteret for, at de innovative pasningsforløb med 
babysimulatorer transformerer de unges erkendelser og herigennem skaber særlige 
subjekter. Dette er langtfra en simpel eller uskyldig innovation, men derimod en 
aktivitet, der rækker ind i selve formgivningen af menneskelig eksistens (Verbeek 
2012:163). For så vidt som innovation konstituerer processer, der frembringer 
nye præferencer, nye perspektiver, nye erkendelser, nye måder at leve på, nye 
subjekter og i sidste instans nye virkeligheder, er innovative initiativer uløseligt 
knyttet til, hvad Annemarie Mol har kaldt „ontologisk politik“, det vil sige det 
forhold, at virkeligheden formgives gennem konkrete praksisser, og at dens ka-
rakter dermed er både åben og omstridt (Mol 1999:75; se også Mazé 2016). I 
den forstand bør innovation naturligt ledsages af moralske og etiske refleksioner, 
der angår, hvilke forestillinger og antagelser, idealer og perspektiver, normer og 
praksisser der gør sig gældende – og på hvilke(s) bekostninger. 

Sådanne refleksioner ligger på ingen måde fjernt for de kommunale rådgi-
vere, der konstant må balancere mellem en respekt for de unge og et ansvar for 
de ufødte børn. Pointen er heller ikke, at de på nogen måde kan unddrage sig de 
politiske dimensioner, men snarere at de – uanset hvad de gør (eller ikke gør) – 
forbliver indlejret i dem. Det samme gør sig gældende for det stigende antal an-
tropologer, der engagerer sig i mere aktive bestræbelser på at skabe innovation, 
og som tilsvarende må have innovationens iboende politik for øje. Også den inno-
vation, der er solidt antropologisk forankret og inspireret, vil prioritere og skabe 
nogle fremtider, nogle subjekter, nogle virkeligheder osv. frem for andre. Måske 
består den centrale antropologiske opgave netop i at bringe denne innovationens 
politik frem i fokus, således at forskelligheder, marginaliteter, uoverensstemmelser 
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og divergerende idealer og perspektiver gives opmærksomhed og betydning i kon-
krete innovative processer. Et sådan engagement vil sigte mod kollaboration og 
udveksling snarere end overbevisning og konsensus (se også Keshavarz & Mazé 
2013; Lenskjold et al. 2015) – og som sådan integrere en grundlæggende antro-
pologisk forståelse af „de andre“ og „det andet“ i innovationen af de nye frem-
tider, der vil bidrage til at formgive mennesker og deres levede liv. 

For Isabel og Jannick endte det på samme måde, som det gjorde for de fleste 
andre deltagere. Efter at have passet babysimulatoren Maja i en uge lagde de deres 
babydrøm på hylden for nu. De magtede simpelthen ikke at agere forældre én 
dag mere og ringede derfor tidligt søndag morgen efter rådgiveren for at få Maja 
slukket. „Jeg havde bare mest lyst til at kaste Maja ud ad vinduet. Jeg gjorde det 
ikke, men jeg havde lyst. Jeg var så træt, og hun blev bare ved med at græde. Jeg 
skal først have børn om 30 år!“ fortalte Isabel ærligt (02.02.14, rækkehus på Fyn). 
I stedet for at få en baby vil Isabel nu gøre 9. klasse færdig, så hun kan komme 
ind på kosmetologuddannelsen, mens Jannick vil læse til social- og sundheds-
assistent. Inden rådgiveren forlod dem, aftalte de, at Isabel med det samme skulle 
kontakte sin læge for igen at få prævention. 

Søgeord: innovation, teknologi, babysimulator, sårbare unge, politik, fremtider

Noter

1.   Den indledende fortælling med Isabel og Jannick stammer fra et etnografisk feltarbejde, som 
foregik under et individuelt tilrettelagt babysimulatorforløb i en mindre fynsk by i 2013. 
Nærmere information om feltarbejdet følger senere i artiklen. 

2.   Under feltarbejdet fulgte Mia Krogager Mathiasen (MKM) på nært hold to professionelle råd-
givere i deres iværksættelse af flere forskellige forløb med babysimulatorer; dels akutte forløb 
igangsat for sårbare, unge kærestepar, dels planlagte gruppeforløb for elever på en specialskole 
for voksne. Deltagerobservation fandt således sted på flere forskellige lokaliteter, navnligt i de 
unges private hjem, i et klasseværelse på specialskolen, i socialafdelingen i to fynske kommuner 
samt på et hotel under et kursus i brugen af babysimulatorer for andre kommunale professionelle. 
Feltarbejdet blev udført i forbindelse med MKM’s specialeafhandling i antropologi ved Aarhus 
Universitet, hvor Kasper Tang Vangkilde var specialevejleder på projektet. 

3.   Som vi skal udfolde senere i denne artikel, er Verbeeks argument, at design bidrager til at 
skabe og forme menneskers bevægelser, praksisser, og denne formgivning vedrører selve den 
menneskelige eksistens. „Mennesker formgiver ting, og ting formgiver mennesker,“ som han 
skriver (Verbeek 2012:163).

4.   Mens babysimulatoren har været genstand for flere undersøgelser i USA og Grønland (Franklin 
et al. 1997; Kralewski & Stevens-Simon 2000; Wistoft & Stovgaard 2013), hvor den anvendes 
i skolernes almene seksualundervisning for at reducere antallet af graviditeter blandt teenagere, 
foreligger der kun sparsom forskning i den danske model for anvendelse af babysimulatorer. 
Som vi belyser i denne artikel, rettes den danske model kun mod enkelte udvalgte unge med 
presserende behov for ny viden og indsigt i forældreskab. 
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5.   Der foreligger ikke én standardiseret model for, hvordan babysimulatorerne tages i anvendelse 
i de danske kommuner. Forløbene i kommunen for dette feltstudie bygger på de fem beskrevne, 
obligatoriske faser, som kommunens rådgivere selv har formuleret for etisk at sikre, at den 
unge på værdig vis kan udvide sit beslutningsgrundlag for at vælge et barn til eller fra.

6.   Rådgiverne har dog i et enkelt tilfælde oplevet, at „pre-enactment“ ikke ophørte, da en ung kvinde 
ved navn Anne-Katrine knyttede sig så inderligt til babysimulatoren, at hun gentagne gange 
kontaktede rådgiverne efter forløbets afslutning, fordi hun savnede babyen Mille. Rådgiverne 
overvejer, hvorvidt det er en mulighed at give den unge kvinde en babysimulator i en mere 
permanent ordning. 

7.   Der er en hårfin grænse mellem begrebet antropomorfisme og begrebet animisme. Som blandt 
andre Tim Ingold har diskuteret, betegner førstnævnte en tilskrivning af unikke menneskelige 
karakteristika til ikke-menneskelige skabninger, mens sidstnævnte refererer til en tilstand af 
væren, hvor alting er i live, ofte med en spirituel essens – en ånd eller sjæl – som kan tilbedes 
og tage form som nonhumane personer (Ingold 2000, 2007; se også Willerslev 2007). 

8.   Babysimulatoren „dør“ efter 24 oversete behov. Som én af rådgiverne berettede om, er dette 
ikke en urealistisk situation: „Vi har haft babysimulatorer, der er døde af omsorgsvigt. Hvis 
der er vildt mange behov, der ikke bliver dækket i streg, så siger man, at det vil et rigtigt barn 
heller ikke kunne overleve, og så lægger babysimulatoren sig faktisk til at dø.“ 
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AT IMPROVISERE SIG IND I EN TRADITION

En undersøgelse af bevaring og fornyelse blandt folkemusikere i 
Istanbul

LAURA BERIVAN NILSSON

Når man bevæger sig ned ad den store strøggade İstiklâl i megabyen Istanbul, 
bliver man mødt af lydene af menneskemylder, trafik og musik. Særlig distinkt 
for lyden af İstiklâl er de mange gademusikere, der sidder på hver deres faste sted 
på strøggaden og spiller for de forbipasserende. Der er den ældre mand med sin 
kemençel, et strengeinstrument, der bliver brugt i folkemusikken fra Sortehavet, 
der er de yngre kurdiske musikere, som får de forbipasserende til at standse op og 
danse kædedanse, og der er bandet Kara Günes, der spiller fortolkninger af ældre 
folkesange, og som har haft İstiklâl som sin scene, siden bandet blev grundlagt i 
starten af 1990’erne. Hvis man bevæger sig ned ad de mindre sidegader, vil man 
opdage, at der på bygningernes mure er opklistret plakater for alverdens koncerter 
med musikere, der på forskellig vis fortolker traditionelle folkemusiktraditioner. 
Mange af de bands, man kan finde på plakaterne, er tilknyttet pladeselskabet 
Kalan Müzik, der promoverer lokale og kulturelt mangfoldige musiktraditioner 
fra Tyrkiet og dets nabolande. I sidegaderne finder man også workshops, barer og 
spillesteder, hvor folk mødes for at spille og lytte til de ofte melankolske folke-
sange. Lokale folkemusiktraditioner har altså en stor plads i det urbane landskab 
i Istanbul og særligt omkring İstiklâl i bydelen Beyoğlu, hvor mit feltarbejde 
blandt praktiserende musikere fandt sted i foråret 2014.

Siden 1990’erne har der særligt i Istanbul været en stor identitetspolitisk inter-
esse i at genopdage og forny lokale folkemusiktraditioner med henblik på at hyl-
de landets etniske og religiøse diversitet (Öktem 2011). Denne interesse kan ses 
som en reaktion mod den censur og standardisering af lokal folkemusik i Tyrkiet, 
der blev igangsat i forbindelse med etableringen af den tyrkiske republik i 1923, 
og som har haft til formål at samle den tyrkiske befolkning som en homogen 
nation (Stokes 1992). Denne artikel beskæftiger sig med genopblomstringen af 
lokale folkemusiktraditioner og udforsker forholdet mellem musikalske traditio-
ner, kreativitet og improvisation. Artiklen peger på, at praktiseringen af folke-
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musiktraditioner i Istanbul ikke skal ses som statiske gentagelser af fortidens 
praksisser. Med denne artikel ønsker jeg derimod at vise, at den måde, hvorpå 
musikerne spiller sig ind i lokale folkemusiktraditioner, i høj grad er en improvi-
satorisk og kreativ proces.

Det bærende argument i artiklen er, at bevaring og fornyelse ikke behøver at 
stå i kontrast til hinanden, men kan være to sider af samme sag. Konkret tager 
jeg udgangspunkt i to bands: Kardeş Türküler og Telvin. De to bands har meget 
forskellige lydmæssige og musikalske udtryk, men har det til fælles, at de gen-
fortolker traditionelle folkesange med ønsket om at udbrede kendskabet til de 
lokale musiktraditioner. Derudover inddrager jeg mine egne erfaringer med at 
lære at spille strengeinstrumentet saz,1 der er et af de mest anvendte i den tyrkis-
ke folkemusik (Stokes 1992:50; Bryant 2005:222). Afslutningsvis diskuterer jeg, 
hvordan de udvalgte musikere i nutiden orienterer sig mod fortidens musikalske 
praksisser med henblik på både at forny og bevare de musikalske traditioner for 
fremtiden. 

Perspektiver på kreativitet, innovation og improvisation

Denne artikel skriver sig ind i en antropologisk diskussion om kreativitet (Liep 
2001; Ingold & Hallam 2007; Moeran & Christensen 2013). I en undersøgelse 
af kreativitet definerer antropologen John Liep innovation som aktiviteter, der 
producerer noget nyt ved at rekombinere eller transformere eksisterende kulturelle 
praksisser eller former (Liep 2001:2). For Liep dækker begreberne innovation og 
kreativitet over stort set det samme. For at tydeliggøre sin definition på innovation 
sammenligner Liep innovation med improvisation. Hvor innovation kan forstås 
som nyskabelse, er improvisation, ifølge Liep, en konventionel udforskning af 
muligheder inden for en bestemt regelramme (ibid.). 

Antropologerne Tim Ingold og Elizabeth Hallam (2007) har sidenhen kriti-
seret Lieps forståelse af kreativitet og specifikt hans skelnen mellem innova-
tion og improvisation. I deres optik findes der ingen form for konventionel krea-
tivitet (improvisation) i modsætning til ægte kreativitet eller nyskabelse (inno-
vation). Særligt kritiserer de Liep for at reproducere de dikotomiske forhold 
mellem nyskabelse og konventioner, fortid og nutid og innovation og tradition 
(op.cit.2). Inspireret af antropologen Edward Bruner plæderer de derimod for en 
forståelse af kreativitet som noget, alle mennesker gør, når de kontinuerligt re-
sponderer på livets betingelser gennem improvisatoriske praksisser. Hermed kriti-
serer de Lieps forståelse af improvisation som en udforskning af muligheder in-
den for en ramme, da de ikke mener, at kodekser, normer eller regler vil kunne 
foregribe alle improvisationsmuligheder (ibid.). Ifølge Ingold og Hallam er for-
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skellen mellem improvisation og innovation ikke, at den førstnævnte arbejder 
inden for konventionerne, og den sidstnævnte bryder med dem. Forskellen skal 
i stedet ses, ved at improvisation karakteriserer kreative processer, hvorimod in-
novation karakteriserer kreative produkter (ibid.). At ligestille kreativitet med 
innovation, som Liep gør, er at forstå kreativitet bagudrettet. Ingold og Hallam 
foreslår derimod, at kreativitet skal forstås som en fremadrettet improvisatorisk 
bevægelse, som ikke har et på forhånd bestemt slutresultat. En lignende dynamik 
er indlejret i deres forståelse af traditioner, for, som de påpeger, videreføres en 
tradition ikke gennem passiv gentagelse, men gennem aktiv regenerering. Ifølge 
dem skaber mennesker traditioner gennem den måde, de bærer traditionen videre 
på. At videreføre traditioner er altså ikke et spørgsmål om at imitere et fastlagt 
adfærdsmønster. At praktisere en tradition skal i højere grad ses som en kreativ, 
improvisatorisk bevægelse (op.cit.7). 

Antropologen Brian Moeran og psykologen Bo T. Christensen (2013) har 
sidenhen rettet en kritik mod Ingold og Hallams forståelse af improvisation og 
kreativitet. Med udgangspunkt i forskellige studier af produktudviklinger inden 
for kreative industrier kritiserer de Ingold og Hallam for at opstille en adskillelse 
mellem kreative processer og produkter. De betragter i stedet produkter som pro-
cesser, der ofte udvikles i relation til tidligere produkter (op.cit.4). Ydermere kri-
tiserer Moeran og Christensen tidligere studier af kreativitet for primært at have 
fokus på de skabende processer frem for at udforske, hvordan interne og eksterne 
evalueringer af kreative og innovative ideer har stor betydning for, hvilke ideer 
der bliver udvalgt og hermed kommer til verden (op.cit.7). Kreativitet er med 
andre ord ikke kun et spørgsmål om at komme på nye ideer – den kreative pro-
ces handler lige så meget om at udforske, udvælge og forædle de ideer, der bli-
ver genereret af kreatørerne. I en musikmæssig sammenhæng spiller producere 
og pladeselskaber eksempelvis en stor rolle i denne proces. 

I min analyse af, hvordan de musikere, der tager del i min undersøgelse, spil-
ler sig ind i de lokale folkemusiktraditioner, læner jeg mig primært op ad Ingold 
og Hallam og anvender derfor begrebet improvisation frem for begrebet innova-
tion. Dette gør jeg, fordi mit etnografiske materiale fordrer at betragte praktise-
ringen af de lokale folkemusiktraditioner som en generativ proces, der kontinuer-
ligt forandres, og som ikke fornyes gennem punktvise (re)kombinationer af fær-
digskabte traditioner eller stilarter, hvilket Lieps forståelse af innovation netop 
hælder imod. På trods af at jeg læner mig op ad Ingold og Hallams forståelse af 
improvisation, er jeg dog enig i Moeran og Christensens argument om, at kreative 
processer og produkter vanskeligt lader sig betragte som adskilte fra hinanden – 
samt deres pointe om, at kreative processer ofte udspiller sig i relation til tidligere 
produkter (Moeran & Christensen 2013:19). Dette gør sig eksempelvis gældende, 
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når musikerne i mit studie forholder sig til tidligere versioner af de sange, de for-
tolker. Jeg inddrager derfor også Moeran og Christensens forståelse af kreativitet 
i min diskussion af folkemusikernes improvisatoriske musikskabelse. 

Derudover ønsker jeg med denne artikel, ligesom mange andre studier har 
gjort det tidligere, at gå imod ideen om kreativitet som en indre proces, der 
skabes gennem individets genialitet (Liep 2001; Ingold & Hallam 2007; Bader 
& Marin-Iverson 2014). Mit empiriske materiale fra Istanbul viser med al tyde-
lighed, at musikalsk improvisation er en social proces, der tilmed ikke kun ind-
befatter menneskelige aktører. Den improvisatoriske proces, som ligger til grund 
for skabelsen af musik, opstår i relationen mellem instrument, musiker og pub-
likum og desuden også i relationen til den bredere sociale kontekst, musikken 
udspiller sig i. 

Det etnografiske materiale

Det materiale, som præsenteres i denne artikel, er baseret på fem måneders felt-
arbejde i foråret 2014 blandt praktiserende musikere i Istanbul. De anvendte 
metoder består primært af semistrukturerede interviews og uformelle samtaler 
med musikere, instrumentbyggere, publikum og branchefolk samt af deltagerob-
servationer på forskellige spillesteder, kulturcentre, cafeer og gader. Derudover 
bygger min analyse også på mine egne erfaringer med at gå i lære som sazspiller. 
Mit valg om at indtage en rolle som lærling gav mig en unik mulighed for på egen 
krop at erfare, hvordan en musiktradition indlæres, og det gav mig en dyb indsigt 
i de kreative processer, der kommer til udtryk i de musikalske fortolkninger af 
bestemte folkesange. En indsigt, der ville have været vanskelig at opnå på anden 
vis (Baily 2001). Størstedelen af mit feltarbejde foregik i bydelen Beyoğlu i den 
europæiske del af Istanbul, som gennem historien har været centrum for Istanbuls 
kulturliv, musikscener og underholdningsbranche (Aytar 2003:147). 

Kunsten at improvisere sig ind i en musiktradition
‘Yanlış! [forkert!]’ råber min underviser Nebi. Med håndkraft bliver mine fingre 
placeret på sazens gribebræt, så de sidder korrekt. Min kropsholdning bliver 
løbende rettet til. Jeg skal sidde med rank ryg og med armene bøjet i den rigtige 
vinkel, så jeg med lethed kan holde instrumentet med én hånd. Nebi bliver ved 
med at påpege, at jeg først kan lære at spille, når min krop er blevet fortrolig 
med mit instrument. Med min hånd formet som en klo, der fanger instrumentets 
strenge, bliver jeg ved med at øve de samme skalaer, indtil min krop nærmest 
per automatik bevæger sig med instrumentet. Mens Nebi og jeg øver, kommer 
kunder, venner og musikinteresserede løbende ind i hans lille musikbutik. En 
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af de musikere, som kommer på besøg, er Metin. Han hilser på mig, og da jeg 
sidder med min saz, beder han mig om at spille. Jeg rødmer lidt og hakker mig 
igennem en klassisk folkesang fra Sortehavet. Metin ser tilfreds ud, men også lidt 
overbærende. ‘Yavaş, yavaş [langsomt, langsomt]’, siger han for at opmuntre mig. 
Han griber sit instrument og spiller samme sang, men med små improvisationer 
og virtuose ornamenteringer. 

Ovenstående beskrivelse af en læringssituation illustrerer nogle af de erfaringer, 
jeg gjorde mig som lærling hos min sazunderviser. Undervisningstimerne foregik i 
en lille musikbutik, der lå på en af de små snoede sidegader til İstiklâl. I butikken 
kom både kendte og ukendte musikere forbi for at købe noget eller for at hænge 
ud, spille lidt og drikke en kop te. En af de første ting, jeg lærte som elev hos 
min underviser Nebi, var, som den beskrevne situation indikerer, at det var nød-
vendigt at skabe en relation til mit instrument, således at instrumentet føltes som 
en forlængelse af min egen krop. Dette krævede en kontinuerlig indarbejdelse af 
kropslige vaner og kom til udtryk i den måde, hvorpå jeg blev trænet i at holde 
instrumentet på den rigtige måde samt at bevæge min krop med instrumentet. Min 
musikalske træning gik desuden ud på at lære et bestemt musikalsk repertoire. 
Dette stod dog ikke alene, men var ledsaget af en forventning om, at jeg skulle 
lære at forskønne de enkelte sange og gøre dem til mine egne gennem mindre 
improvisationer. Dette kom blandt andet til udtryk, når de ældre musikere som 
Metin skulle demonstrere over for mig, hvordan sangene skulle fremføres med 
improvisationer og ornamenteringer. Dermed erfarede jeg, at en god sazspiller 
ikke blot fremfører folkesangene med teknisk korrekthed – en sazspiller skal frem 
for alt kunne leve sig ind i musikken og udtrykke egne følelser og livserfaringer 
gennem de traditionelle folkesange. At mestre dette var det, der ifølge mine in-
formanter adskilte brugsmusikerne fra de virkelige kunstnere.

Gennem mine oplevelser som lærling erfarede jeg altså, at det ikke er nok blot 
at kunne repetere et klassisk repertoire med teknisk korrekthed og perfektion. For 
at kunne spille sig ind i traditionen forventes det, at musikeren gør sangene til sine 
egne gennem improvisationer og personlig indlevelse. Dette betyder ikke, at der 
ikke findes nedskrevne standarder for, hvordan sazspilleren skal lære at spille de 
klassiske folkesange. Men det blev hurtigt tydeligt for mig, at min sazunderviser 
og de musikere, der opholdt sig i min undervisers musikbutik, i højere grad vur-
derede mine evner ud fra, om jeg kunne improvisere ind over sangenes melodi, 
og ikke ud fra, om jeg kunne spille dem korrekt efter bladet. 

Ingold og Hallam påpeger, at der findes nedskrevne standarder eller model-
ler, som har til formål at instruere den praktiserende i den rette praksis. Men de 
argumenterer for, at de utallige måder, hvorpå mennesker improviserer sig frem 
i verden, ikke kan rummes af nedskrevne standarder og regler (Ingold & Hallam 
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2007:12). Som et eksempel fremhæver de, hvordan det at skrive er en improvi-
satorisk bevægelse mellem papir, skriveredskab, hånd og fingre. De argumente-
rer for, at den håndskrevne tekst afspejler skriverens personlige håndskrift, som 
er udviklet gennem en årelang improvisatorisk bevægelse (op.cit.13). Jeg finder 
her et grundlag for at sammenligne Ingold og Hallams skribent med sazspilleren, 
som gennem kontinuerlig improvisation udvikler sin egen måde at holde sit in-
strument og slå strengene an på med skabelsen af en personlig lyd som resultat. 
De toner, som musikeren spiller, er måske de samme som dem, der står noteret 
på nodepapiret, men den enkelte sazspillers timing og måde at slå strengene an 
på vil altid være distinkt. Gennem mine egne erfaringer som lærling fandt jeg 
ud af, at praktiseringen af en folkemusiktradition ikke blot kan betragtes som en 
statisk imitation af fortidens praksisser. At spille sig ind i en musiktradition skal 
altså, i tråd med Ingold og Hallam, ikke anskues som en gentagelse af en formel, 
der går igen fra generation til generation. Musiktraditionen vil altid skabes og 
videreudvikles i måden, hvorpå de praktiserende improviserer sig ind i den og 
derved bærer traditionen videre. 

Bevaring gennem fornyelse
Vi finder det vigtigt at basere vores musik på det rå musikmateriale og i selve 
musiktraditionen. Så vi har altid en base i traditionen, men inden for traditionen 
forsøger vi at tilføje vores egne arrangementer og følelser. Dem, vi er – som 
musikere og som mennesker – skal komme til udtryk i vores musik. Vi skaber 
hermed en form for genopfindelse eller reproduktion af det traditionelle materiale. 
Men når du laver disse eksperimenter, ved du aldrig, om du lykkes eller ej. Du 
ved først, om dine eksperimenter er succesfulde, når publikum viser, at de kan 
lide din musik.

Dette udtaler Diler, som er et af de faste medlemmer i bandet Kardeş Türküler. 
Bandets navn kan oversættes til et ”broderskab af folkesange”. Bandet, som 
udspringer af universitetet Boğaziçis folkloreklub, der promoverer traditionel 
folkemusik og dans fra Anatolien,2 har gjort et stort arbejde for at genskabe, hvad 
de betragter som, et originalt folkemusikrepertoire. Gennem dette arbejde har 
de udviklet deres egen måde at fortolke de klassiske folkesange på. Ifølge Diler 
er det for Kardeş Türküler vigtigt at tage udgangspunkt i musiktraditionen, men 
samtidig eksperimenterer bandet også med at ændre de traditionelle arrangementer 
og tilføjer somme tider sangene ny lyrik i ønsket om at gøre musikken mere rele-
vant for dem selv og deres publikum (Nilsson 2016:49). Det særlige for bandets 
arrangementer er, at de har udviklet en teknik, hvor et par noder i den originale 
melodi plukkes ud og gentages for at skabe nye passager i musikken. På den 
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måde forlænges det, der kunne være en relativt kort og simpel folkesang, til et 
længere arrangement (Bates 2011:82). Disse eksperimenterende og improvise-
rende måder at spille sig ind i musiktraditionen på indebærer imidlertid en risiko 
for, at eksperimentet falder til jorden. Som Diler påpeger, handler det om at finde 
en hårfin balance mellem at være tro mod genren og at tilføje den noget nyt: 

Folk kritiserer os somme tider. De siger: ‘Jeg kender den originale version af 
denne sang. I har ændret sangen for meget.’ Det er måske sandt, men hvis vores 
publikum kan lide sangen på den nye måde, og hvis vi kan få den yngre generation 
til at lytte til folkesangene, så er det det vigtigste. Men det er en hårfin balance. 
Du må ikke ødelægge de bærende karakteristika ved sangen og bevæge dig for 
langt væk fra traditionen for på den måde at ødelægge den. 

Ifølge Moeran og Christensen er sådanne skrøbelige balanceakter et generelt 
vilkår for mennesker, der arbejder inden for kreative brancher. De skal forsøge 
at finde den rette balance mellem at skabe noget, der er genkendeligt, og som 
også indbefatter noget nyt og ugenkendeligt (Moeran & Christensen 2013:19). 
De argumenterer for, at kulturelle produkter såsom musik, film og design altid vil 
blive udviklet, distribueret og modtaget i relation til en historisk kontekst, hvor 
tidligere versioner af samme eller lignende produkter vil indgå i bedømmelsen af 
nyere versioner. I deres optik er den store kunst ofte at arbejde innovativt inden 
for en tradition eller genre (ibid.).

I bandet Kardeş Türkülers tilfælde er det, som Diler fortæller, publikum, der 
spiller en altafgørende rolle i bedømmelsen af, hvorvidt bandets musikalske eks-
perimenter kan betragtes som en succes eller en fiasko. Publikums særlige rolle 
fremhæves ligeledes af musikantropologerne Sandra Bader og Sean Martin-
Iverson, som påpeger, at den kreative musikskabelse i høj grad er bundet til 
forholdet mellem musikerne og deres publikum (Bader & Martin-Iverson 2014:
156). Dermed bliver musikernes kontinuerlige bestræbelser på at spille sig ind i 
musiktraditionen i høj grad en social proces, der kommer til udtryk i samspillet 
mellem musikerne og deres tilhørere. Sagt med andre ord har bandets tilhørere 
en stor indflydelse på musikernes improvisatoriske musikskabelse. Hvis de ar-
rangementer, som musikerne har udviklet, ikke resonerer med deres publikum, 
må musikerne tilpasse sig ved at søge andre veje. Publikums støtte (eller man-
gel på samme) i form af koncertdeltagelse og køb af bandets musik har altså en 
afgørende betydning for musikernes improvisatoriske praksisser.

At det netop er afgørende for Kardeş Türkülers at nå ud til et yngre publikum 
hænger sammen med deres oplevelse af, at de forskellige regionale folkemusik-
traditioner er truede. En af de helt afgørende drivkræfter bag deres musikskabelse 
er netop et ønske om at beskytte og bevare disse musiktraditioner, inden de går 
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tabt. For at bevare traditionerne arbejder de derfor kreativt med det musikalske 
materiale med det formål at gøre musikken relevant for nutidens lyttere. Dette, 
forklarer Diler, har været en kontinuerlig proces, som har udspillet sig igennem 
de 20 år, bandet har eksisteret. Uddybende fortæller hun: 

Vi diskuterer i bandet, hvordan vi kan forklare denne musik til folk, der ligesom 
os bor i byen, og hvis forbindelse til landsbyerne er brudt. Vi ønsker, at folk i 
byerne skal lytte til denne musik. Derfor tilstræber vi at tilpasse musikken til 
dette publikums ører.

Kardeş Türküler ønsker altså at bevare de regionale folkemusiktraditioner ved 
at forny musikken og gøre den relevant for et nutidigt, urbant publikum. Antro-
pologen Karin Barber plæderer i sin undersøgelse af performative udtryksformer 
for, at man fralægger sig de binære oppositioner, som ofte opstilles, når man 
diskuterer forholdet mellem forandring og stabilitet (Barber 2007:26). I hendes 
optik er improvisation og kontinuitet forbundne bevægelser, idet improvisation 
og „kunsten at få ting til at holde ved“ ikke kan adskilles. Hun mener dermed 
ikke, at ting holder ved gennem stagnation og inaktivitet – ting bevares derimod 
gennem kreative og improvisatoriske praksisser (op.cit.28). 

At bevaring og fornyelse kan være to sider af samme sag, kommer netop til 
udtryk i måden, hvorpå bands som Kardeş Türküler arbejder improvisatorisk på 
at gøre folkemusiktradition relevant for et nutidigt publikum med det sigte at få 
musikken til at holde ved i fremtiden. Derudover viser min artikel, at musiker-
nes improvisatoriske musikskabelse ikke blot afhænger af musikernes indbyrdes 
sammenspil. Publikum spiller også en afgørende rolle i bedømmelsen af, om 
musikerne succesfuldt har formået at forny musiktraditionen uden at bevæge sig 
for langt væk fra den tradition, de ønsker at bevare. 

En orientering mod fortiden for at udforske fremtiden
Vi ved, at en sofa har fire ben. Det er gængs viden, at en sofa skal have fire ben. 
Men måske har det ikke altid været sådan. Hvis vi nu havde kendskab til måder at 
skabe musik på i fortiden, som er glemt i nutiden, ville vi måske spille musik på 
en helt anden måde. Så ville vi måske stemme vores instrumenter helt anderledes 
eller bygge dem efter nogle andre principper. 

Dette udtaler bassisten Alp, medlem af bandet Telvin, under et interview på 
spillestedet Babylon, som ligger på en af de mange sidegader i Beyoğlu. Alp 
er ved at være igennem den tredje øl og spiser ivrigt løs af en skål med pista-
cienødder, mens han entusiastisk fortæller om, hvordan Telvin eksperimenterer 
med at finde gamle instrumenter og musikalske teknikker og inddrage dem i nye 
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musikalske sammenhænge. Et af bandets primære ønsker med sin musikalske 
praksis er, ligesom for Kardeş Türküler, at videreudvikle og bevare de anatolske 
folkemusiktraditioner. Om denne proces fortæller Alp: 

Som musikere må vi være ærlige og blive ved med at udforske, hvad der er gået 
tabt. Jeg tror ikke på, at vi skaber, jeg tror på, at vi finder ud af [hvad andre har 
gjort før dig]. Hvis du ikke har en historie, kan du ikke skabe noget – du kan ikke 
skabe noget ud af det blå. For at skabe bliver du nødt til at kunne et musikalsk 
sprog først.

Denne forståelse af musikalsk kreativitet resonerer med Moeran og Christensens 
idé om, at alle inden for kreative brancher udtrykker sig gennem et sprog, der er 
forankret i deres forgængeres sprog, og at kreativitet i den forstand ikke handler 
om at være nyskabende, men om at kunne forny eksisterende praksisser (Moeran 
& Christensen 2013:19). Derudover italesætter Alp ved at fremhæve, at han som 
musiker har et ansvar for at udforske, ”hvad der er gået tabt” af musikalske prak-
sisser, en holdning, som gik igen blandt musikerne i min undersøgelse. Mange 
gav udtryk for, at de så sig selv som en form for „musikalske arkæologer“, der 
havde til opgave at grave i de historiske lag for at finde måder at spille musik på, 
som er glemt i nutiden, eller som ikke indgår i musikundervisningen eller i den 
tyrkiske stats folkemusikarkiver. Et vigtigt element i deres bestræbelser på at spille 
sig ind i musiktraditionen er at søge i arkiver og finde gamle musikoptagelser, 
som de bruger som inspiration til deres egne kompositioner. Derudover udfører 
mange musikere også feltarbejde, særligt blandt ældre musikere rundtomkring 
i de forskellige regioner i Tyrkiet for at indsamle sange, musikalske teknikker 
og instrumenter. Det er altså ved at gå på opdagelse i fortidens (næsten) glemte 
musikalske udtryksformer og revitalisere disse gennem eksperimenterende og 
improvisatoriske praksisser, at musikerne mener at kunne orientere sig mod 
fremtiden. Som Erkan fra Telvin fortæller til et magasin, der interviewede ham 
om hans musikalske virke: 

Jeg vil gerne opfordre de unge musikere til at udvide deres musikalske viden ved 
at rejse gennem Anatolien for at forstå, bevare og viderebringe de regionale sange 
og for ligeledes at blive inspireret til deres egen musikalske rejse. Jeg ønsker at 
afslutte med håbet om skabelsen af nye sange og for bevarelsen af de originale 
(Istanbul: The Guide 2014). 

Selv om det ikke fremgår direkte af dette citat, indbefatter Erkans ønske om 
at bevare og forny de regionale folkemusiktraditioner også en politisk hensigt. 
Som nævnt i indledningen er skabelsen af den tyrkiske nationale folkemusik i 
høj grad forbundet med skabelsen af national samhørighed og homogenitet. I 
forbindelse med etableringen af den tyrkiske republik blev der igangsat en om-
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fattende indsamling af folkemusik fra alle landets regioner. Disse folkesange 
blev nedskrevet og oversat fra forskellige minoritetssprog såsom kurmanji, laz 
og zaza til tyrkiske versioner (Stokes 1992:33; Bates 2011:2-3). Når bands som 
Kardeş Türküler genfortolker og fornyer de regionale folkesange på deres origi-
nale sprog, kan det ses som et led i skabelsen af en bestemt nationalhistorie og 
-identitet, som er baseret på diversitet frem for homogenitet. Musikernes ønske 
om at bevare og forny de regionale folkemusiktraditioner kan altså ikke forstås 
uden at tage højde for den større historiske og politiske kontekst, som musikken 
spilles i. Hermed argumenterer jeg for, at musikernes revitalisering af fortidens 
musikalske praksisser i nutiden også er knyttet til deres forhåbninger om, hvordan 
Tyrkiets fremtid skal se ud.

Konklusion

Bevaring og fornyelse bliver ofte set som modsætninger. Med denne artikel har jeg 
haft til hensigt at udfordre denne forståelse ved at fremvise, at bevaring også kan 
skabes gennem fornyelse. Kunsten at få noget til at holde ved sker ikke gennem 
en statisk gentagelse af fortidens praksisser – traditioner bæres videre gennem 
improvisatoriske og dynamiske bevægelser. Dette kommer til udtryk, når musiker-
ne i min undersøgelse gennem musikalske eksperimenter og improvisatoriske 
praksisser forsøger at forny lokale folkemusiktraditioner og gøre dem relevante for 
et nutidigt publikum. Disse improvisatoriske praksisser udspiller sig i relationen 
mellem instrument, musikere og publikum, som igen udspiller sig i relationen til 
den historiske og politiske kontekst, som musikken spilles i. 

I en overordnet diskussion af innovative praksisser adskiller mit studie sig fra 
andre antropologiske studier, der beskæftiger sig med innovation. Antropologen 
Simon Lex argumenterer i sin undersøgelse af arbejdet med innovation i Post 
Danmark for, at medarbejderne i forsøget på at være innovative prøver at se ind 
i fremtiden og forudsige det endnu ukendte (Lex 2013:196). Innovation bliver 
her, ifølge Lex, forbundet med forskellige forsøg på forme en bestemt fremtid og 
derved at „kolonisere“ fremtiden (ibid.). I modsætning hertil forsøger musikerne 
i mit studie ikke at kolonisere fremtiden i skabelsen af ny musik – de forsøger i 
stedet at forny og revitalisere fortidens musikalske praksisser med henblik på at 
bevare disse for fremtiden. Nyskabelse består for musikerne i min undersøgelse 
altså ikke i at forudsige det ukendte, men i at genopdage og forny det glemte.

Søgeord: musik, Istanbul, tradition, innovation, kreativitet, improvisation
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Noter

1.   Saz er en betegnelse, der bruges om en række langhalsede lutinstrumenter. Den type saz, jeg 
lærte at spille på, bliver også kaldt for bağlama. 

2.   Anatolien (Anadolu). Betegner det område, vi kalder Lilleasien, og betyder „øst“ eller „sol-
opgang“. Mine informanter omtalte i højere grad deres musik som anatolsk end som tyrkisk. 

3.   Telvin er et begreb, som også bruges i sufismen til at beskrive en tilstand, hvor bevidsthed 
forandres.
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INTERVIEW

ET BLIK UDEFRA

ANTROPOLOGI, DESIGN OG INNOVATION

Diana Arsovic, innovationschef i Innovationshuset i Københavns Kommune, 
giver i et interview med Simon Lex sit bud på, hvordan antropologer bidrager til 
innovationsprocesser. Hun fokuserer på de kompetencer og udviklingspotentialer, 
hun møder hos antropologer i arbejdet med innovation i den offentlige sektor. 

Antropologer afdækker egentlige behov

Antropologer er skarpe til at forstå den kontekst, som vi arbejder i, de brugere, 
vi har med at gøre. Antropologers kompetencer er også relevante i det konkrete 
design af nye og innovative ydelser. I mit tidligere arbejde som arkitekt og indu-
striel designer oplevede jeg, at jeg havde kørt et langt forløb og tegnet nogle 
super fede indretninger og ting og sager. Så flyttede brugerne ind, og så gjorde 
de ikke det, som vi havde forventet. Det inspirerede mig til at tænke: Hvordan 
pokker kan jeg få forankret mit arbejde i egentlige behov? Hvordan gør man det? 
Der blev jeg optaget af de antropologiske metoder, hvor jeg fandt ud af, at man 
simpelthen kan arbejde systematisk med at afdække de her ting. Det gør man 
jo egentlig også som designer. Der researcher man også, men antropologien går 
et spadestik dybere ned i årsagerne og motivationerne bagved. Designeren kan 
have en tilbøjelighed til at fokusere på de funktionelle behov i researcharbejdet. 
Antropologer er gode til at skærpe fokus på menneskelig adfærd – hvad er det, 
mennesker gør? Antropologer arbejder i og med folks hverdag, og de ser på bag-
vedliggende sociale og kulturelle mønstre. Antropologer er også dygtige til at iden-
tificere, hvad en given problemstilling egentlig handler om. De kan skærpe fokus 
på grundlæggende årsager til folks bekymringer og sætte det ind i en meningsfuld 
kontekst. Den tilgang har jeg haft stor glæde af. Det er en systematisk tilgang, 
der giver supergod mening i forhold til arbejdet med innovation. 
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Antropologi er en værdifuld del af designmetoden

Innovationshuset er et kompetencehus. Det er et tiltag, der blev etableret, fordi 
kommunen gerne ville have et tværgående initiativ, der kunne sikre, at vi var 
bedre til at tænke udvikling på tværs af kommunens forvaltninger. Vi har en tung 
tradition for at arbejde innovativt i Københavns Kommune, men meget orienteret 
mod de enkelte forretningsområder. Potentialerne på tværs er utvivlsomt store, 
men det er svært at organisere modeller for samarbejde, når det handler om det 
tværgående. Det er simpelthen både tungt, tager lang tid og er enormt komplekst. 
Så der er fokus på, hvordan vi kan lave en enhed, der kan tage et bruger-, borger- 
og virksomhedsperspektiv ind i forhold til de ydelser, som vi i kommunen leverer. 
Og her er antropologerne gode. De kan arbejde med den kompleksitet, og de kan 
balancere forskellige perspektiver. 

Jeg er generelt optaget af, hvordan vi krydsbestøver hele gevinstrealiserings-
arbejdet med designmetoden, herunder antropologien, som jeg har en tilbøjelighed 
til at pakke ind i designmetoden, fordi de klinger godt sammen og følges ad i 
arbejdet med innovation. Det er enormt værdifuldt. Og så har antropologer den 
force, at de kan være til stede både hos brugerne og i organisationen. Når der 
kommer et nyt projekt med en masse gode intentioner, forstyrrer det de øvrige 
arbejdsopgaver, og så der er noget andet, som medarbejderne ikke længere skal 
gøre. Den prioritering og forandring kan være virkelig svær. Det handler om at 
forstå den virkelighed, som organisationens medarbejdere befinder sig i, og her 
er antropologers arbejde yderst relevant. Når vi inkluderer den antropologiske 
tilgang bredt, kan jeg tydeligt se kvaliteten stige kraftigt i datamaterialet. 

Antropologers rolle i tværfaglige teams 

Vi arbejder meget på tværs af fagligheder, og der bliver udfordringen de her silo-
opdelte tilgange. Antropologen har sin værktøjskasse, designeren har sin, den 
tekniske nørd har sin, og forretningsudvikleren har sin. Målet er at få folk til at 
samarbejde på tværs og håndtere andre tilgange. Vi har haft stor glæde af at prøve 
at lave nogle generiske værktøjskasser, der kan binde de forskellige sprog og 
tilgange sammen. Så det handler ikke om, at antropologen skal arbejde uafhængigt. 
Slet ikke. Her i Innovationshuset er antropologen en del af holdet. De er en del 
af et tværfagligt team. Antropologer skal virke i en innovationsproces, og jeg ser 
tit et klart behov for at klæde dem på til at blive designantropologer – altså mere 
end blot antropologer. På den måde lærer de at omsætte de abstrakte indsigter til 
konkrete løsninger. Jeg synes egentlig også, at det er vigtigt at komme ud over 
fagdisciplinen. Jeg er vældig optaget af, hvordan jeg træner mine medarbejdere til 
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at lære nye kompetencer. Og hvordan de kan træne andre osv. Jeg har også altid 
bedt de antropologer, jeg har samarbejdet med, om at prøve at fortælle, hvad de 
gør, til de designere, der er med ude, så de lærer fra sig. Her lærer antropologer 
også selv at skærpe, hvordan de omsætter de her indsigter til noget konkret, som 
man kan bruge. Så for mig at se udvikler antropologer sig meget, når de rammer 
erhvervslivet eller et innovationshus som vores. Det er vel meget naturligt. 

Antropologer er på glatis, når det kommer til økonomi

En mangel inden for den „traditionelle antropologi“ er forretningsdelen. Antropo-
loger ser sådan lidt tomme ud i øjnene, når vi rammer økonomi. Der synes de 
ikke, at de har noget at gøre. Det, synes jeg, er ærgerligt. Jeg forstår innovation 
som noget, man er lykkedes med, når man har skabt værdi for nogen – for men-
nesker derude. Og økonomisk værdi for organisationen. Det er altså ikke nok at 
være god til at lave en analyse eller et koncept, når vi snakker om innovation. 
Antropologer skal også kunne implementere og skabe værdi. Det er først der, vi 
måler, om vi er lykkedes med innovationen. Når vi taler med offentlige ledere, er 
de første par spørgsmål, vi møder: Er der mening i det? Virker den her løsning? 
Og så kommer det afgørende spørgsmål: Kan det betale sig? Og det kan mange 
antropologer simpelthen ikke svare på. Her er antropologen fuldstændig på glatis. 
Det er de slet ikke optaget af. Men det skal man altså være, hvis man skal kunne 
tale ind i den her virkelighed. 

At afdække brugerbehov er kun et enkelt led i innovationskæden 

Traditionelt har antropologer leveret skarpe indsigter i forhold til brugernes hver-
dag. Det er jo typisk, at antropologer afdækker brugerbehov, som så skal sikre 
et godt grundlag til den videre idéudvikling. Det ville være interessant at udvide 
dette fokus og bruge antropologer bredt i innovationsværdikæden. For mig er det 
nemlig ikke nok at bruge etnografien i den tidlige del af en innovationsproces. Det 
handler altså også om at forstå, hvordan forretningen virker. Vi er nødt til at forstå 
adfærden i de organisationer, som skal forandre sig, eller som skal understøtte 
innovationen. Antropologer kan med rette åbne øjnene mere for dette aspekt. 

Hvis man gerne vil arbejde i private eller offentlige virksomheder med sin 
antropologiske baggrund, kunne det være interessant at orientere sig mere mod 
hele gevinstrealiseringsarbejdet. Antropologer kan kaste sig ud i slutfasen også. 
Altså der, hvor ideen, prototypen, konceptet bliver implementeret i markedet eller 
solgt til en kunde. Der, hvor kreativitet bliver til innovation. Og egentlig tage et 
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kig på hele innovationsværdikæden. Der ligger et klart potentiale i at blive klog 
på at forstå denne forretningsdel. Hvis antropologer kan få lagt det lag på deres 
servicerejse, kunne de føde meget bedre ind i eksekveringsfasen. Og der tror jeg 
faktisk, der er meget mere arbejde at hente for antropologer, hvis de kan være 
med til at få tingene forankret og sikre organisationens værdihjemtagning. 

Jeg tror også, at antropologer her og generelt kunne blive bedre til at formid-
le deres resultater. Her kan man arbejde meget mere med frie medier, film osv., 
som gør, at de her indsigter kan rejse op og ud i direktionsgangen og blive delt 
på en meningsfuld måde med resten af organisationen. Det, som antropologerne 
gør, er afgørende, men det skal gøres forståeligt på forskellige niveauer for for-
skellige mennesker. 

Innovation som et håndværk

Innovation er for mig et håndværk. Det er ikke et magidrys, du putter ned over 
noget andet. Derfor kan du heller ikke læse dig til innovation. Du kan vide no-
get om, hvad du skal kunne, men du skal ud og prøve det af. Så jo mere træning 
du selv har haft i at være med i mange projekter, jo bedre bliver du også til det. 
Sådan er det også for antropologer. Men antropologer er jo derude, hvor tingene 
sker, og det er altså et godt sted at være, når du vil praktisere innovation. Jeg 
har et åbent innovationsparadigme, men ud fra min forståelse handler det om at 
skabe netværk af det, der allerede sker. Så vi må grundlæggende forstå og agere 
på det, som allerede er derude. 

Det, at man kan se brugerne i deres kontekst, er en luksussituation, for det får 
man ikke ret tit lov til. Indblikket i hverdagen er en gave at kunne give videre – 
også politisk, sådan set. Men når det handler om innovation, er det ikke nok. Vi 
må også ændre og skubbe til praksis. Viden om verden og en evne til at sætte sig 
ind i verden ser jeg som en forudsætning for at udfordre den på en meningsfuld 
og ansvarlig måde. Antropologer er gode til at udfordre og sige: „I ser sådan her 
på det, men man kunne også“ osv. Og det er en stærk kreativ færdighed at kunne 
udfordre eksisterende antagelser og formater – og vel at mærke gøre det på en 
meningsfuld og brugbar måde. Det, synes jeg, at de antropologer, jeg har været 
heldig at arbejde med, har været dygtige til.
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HVORFOR NØJES MED DET HALVE?

Antropologisk metode i offentlig innovation

SOFIE THORDAL OG KIRSTEN ENGHOLM JENSEN 

„Vi har skam to antropologer ansat hos os,“ sagde en højtstående leder på et 
hospital, da vi diskuterede, hvorfor det kunne være en fordel at bruge feltarbe-
jde som metode i innovationsprojekter som alternativ til de sædvanlige spørge-
skemaundersøgelser. Lederens ord er et godt udtryk for, at antropologi er en 
anerkendt profession i sundhedsvæsenet, om end „skam to“ også indikerer, at 
det at have antropologer ansat endnu ikke er særligt udbredt og derfor også har 
en vis signalværdi. 

Antropologer er efterspurgte i sundhedsvæsenet, fordi der et behov for gentænk-
ning og derfor for innovation, det vil sige andre måder at løse opgaverne på, som 
fremadrettet skaber merværdi. Det er nødvendigt at søge nye vinkler på de mas-
sive udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for i disse år med flere og flere 
ældre patienter, flere diagnoser, højere grad af politisk detailstyring, eskalerende 
medicinudgifter og andre pres på ressourcerne. Samtidig ses et paradigmeskifte 
mod en højere grad af patient- og pårørendeinvolvering, hvor patientens og 
pårørendes oplevelser og erfaringer får mere plads, hvilket skaber nye forvent-
ninger og nye magtforhold mellem institution og borger. Der sker mange forsøg 
på at rationalisere, effektivisere og innovere arbejdet i sundhedsvæsenet, og som 
en del af dette retter ledere og medarbejdere opmærksomheden mod det antro-
pologiske feltarbejde som en spændende og givtig metode til at understøtte det 
innovative arbejde. Mange steder hersker der en klar forventning om, at feltar-
bejdet vil skabe nye løsninger på udfordringerne, og vi møder her et narrativ om 
antropologi som et „quickfix“, der kan lette de massive udfordringer. 

Efterspørgslen efter den anvendte antropologi i innovationsarbejde er ikke unik 
for sundhedsvæsenet, men udfolder sig bredt i erhvervslivet: „Erhvervsaktører 
søger alternative former for forståelser og mere nuancerede anskuelser af men-
neskelig erfaring, ikke blot med det mål at gentænke deres egen form og iden-
titet, men også for at understøtte dagligdagsbeslutninger for at skabe forretnings-
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fordele“ (Cefkin 2012:93). Denne interesse ses også, når en vicedirektør i en stor 
virksomhed som Coloplast melder ud, at innovation kommer fra antropologer 
(Bauman 2014). Antropologer er altså i høj kurs i arbejdet med innovation i så-
vel sundhedssektoren som i private og offentlige sektorer.

I denne artikel vil vi diskutere antagelsen om det antropologiske feltarbejde 
som en metode til at understøtte og sikre innovativ organisationsudvikling. Vi vil 
beskrive vores arbejde med innovation som antropologer i den offentlige sektor 
og særligt i sundhedsvæsenet. På baggrund af egne feltarbejder og på baggrund 
af et arbejde med systematisk at træne ikke kun sundhedsfaglige, men også an-
dre faggrupper i, hvad vi har kaldt „professionel nysgerrighed“, vil vi hævde, at 
det er en instrumentel tilgang til antropologien, som er gennemgående i arbejdet 
med innovation. Ledende aktører, der sætter opgaven for antropologen, kan gan-
ske vist have en nuanceret forståelse af den antropologiske disciplin, men i den 
praksis, som vi kender til, bliver antropologisk arbejde mest af alt fremlagt og 
praktiseret (både af ikke-antropologer og antropologer) som en deskriptiv meto-
de. Antagelsen er her, at indsigter og løsningsforslag udfoldet under et specifikt 
forløb kan overføres direkte til andre aktører og felter. Det kan for eksempel være 
at effektivisere arbejdsgange eller forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Vi mener, 
at denne tilgang til antropologers arbejde er mangelfuld, og at dette så at sige 
kun er den „halve sandhed“. Vi argumenterer for, at antropologer og den værdi, 
som antropologer tilfører den offentlige sektor, ikke alene består af deskriptiv 
metode. Inspireret af John Comaroff pointerer vi, at antropologien er langt mere 
nuanceret, og at antropologer opererer på flere niveauer: „… man kan forestille 
sig [antropologien] som et kontrapunkt mellem det induktive og det deduktive, 
det konkrete og det konceptuelle, den etnografiske observation og den kritiske 
idéskabelse og på en anden led mellem det episke og det dagligdags, mellem det 
meningsfulde og det materielle“ (Comaroff 2010:532). Comaroff understreger 
videre, at netop kontrapunktet mellem det empiriske og det konceptuelle er den 
mest produktive vej for faget. Vi er overbeviste om, at antropologiens kontra-
punkter er grundlaget for innovativ værdiskabelse, og vi mener, at den mulige 
og nødvendige rejse mellem abstraktionsniveauerne kan og skal bringes i spil. 
Vi vil med ovenstående praktiske udgangspunkt i denne artikel diskutere antro-
pologien som metode i det offentlige sundhedsvæsen.

Antropologer på feltarbejde

Gennem de seneste mange år har vi begge løbende lavet feltarbejder i forbin-
delse med innovationsprojekter. Et eksempel herpå er projekt „Far og mor som 
partnere“ på børneafdelingen på Regionshospitalet i Herning i 2012-2013.1 
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Projektet havde fokus på brugerinddragelse, og formålet var at skabe grundlag 
for, at forældrene blev partnere med personalet i et samarbejde om behandlingen 
af deres børn. Sofie var ansat som antropolog og projektkoordinator i afdelingen, 
og hun skulle lave antropologiske feltstudier. Her skulle hun skabe indsigt, som 
kunne danne grundlag for ideer til nye arbejdsgange. Idéskabelsen foregik i tæt 
samarbejde med ledelse, medarbejdere og brugere af afdelingen, og den mundede 
ud i konkrete pilotprojekter og prøvehandlinger.2 En af prøvehandlingerne var 
i en afgrænset periode at afprøve nye former for forventningsafstemning mel-
lem personale og forældre til de indlagte børn. Kirsten var ansat som innovatør 
i Region Midtjyllands tidligere innovationsenhed MidtLab, hvor hun varetog 
opgaven som sparringspartner for projektet i Herning.

Det var ikke uden løftede øjenbryn og flere spørgsmål fra både læger og syge-
plejersker i afdelingen, at Sofie kastede sig ud i feltarbejdet ved projektets start. 
Spændingen mellem den „bløde“ antropologiske tilgang og særligt lægernes bio-
medicinske tilgang var tydelig, men den var samtidig også kilde til et væld af 
spændende diskussioner og perspektiver. Som overlægen sagde: „Jeg må sige dig 
ærligt, Sofie, at jeg ikke forstår metoden – hvor er evidensen i det, du siger? […] 
Men jeg synes, det er spændende og bestemt en helt anden måde at kigge på tin-
gene på.“ Projektet blev efterfølgende defineret som en succes, da det lykkedes at 
flytte grænser og vise nye veje for afdelingen. Dette skyldtes i høj grad et kæmpe 
engagement fra hele personalet og fra involverede børn og deres forældre. Som 
antropolog satte Sofie et spejl op for afdelingen gennem fortællinger om og umid-
delbare refleksioner over det, hun havde set og hørt under sine feltarbejder. Det 
udfordrede personalet på vante tanke- og handlemønstre og fungerede som en 
katalysator for de innovationstiltag, der blev sat i søen. Sofies fortællinger var 
oftest en analog spejling og ikke en analytisk refleksion, hvor feltarbejdet blev 
løftet op fra de specifikke forhold på børneafdelingen til et alment niveau ved 
hjælp af anderledes teoretiske vinkler og ideer. Der var ganske enkelt ikke prio-
riteret tid til det reflekterende skrivebordsarbejde, da det var et udtalt ønske, at 
antropologen skulle være så synlig som muligt i afdelingen og derfor skulle være 
så meget som muligt på gulvet blandt personalet for at være med til at sikre en 
gunstig udvikling af det praktiske arbejde.

Et andet projekt, som vi har været involveret i, er „Patientudløst lægekald“ på 
medicinsk afdeling på Regionshospitalet i Randers. Dette projekt havde sit afsæt 
i paradigmeskiftet mod større patientinvolvering, og vi undersøgte, hvordan hos-
pitalspersonalet kunne inddrage patienter og pårørende i patientsikkerhed. Her 
gav afdelingsledelsen i et tomåneders pilotprojekt alle indlagte patienter retten 
til at blive vurderet af en læge, såfremt de følte sig kritisk syge og ikke oplevede 
tilstrækkelig opmærksomhed fra det øvrige personale. Patienterne kunne udløse 
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et lægekald ved at vise et kort og dermed overtrumfe vanlige kliniske beslut-
ningsveje. Sofie var ansat som antropolog og projektkoordinator i afdelingen. 
Hun skulle lave feltstudier undervejs i pilotprojektet, og herunder skulle hun 
løbende udfordre vanetænkning ved hjælp af spørgsmål og oplæg i såvel leder-
nes som medarbejdernes arbejdsdag. Det kunne foregå som i følgende eksem-
pel hentet fra feltnoterne:

Jeg sidder sammen med en overlæge på et kontor forud for stuegang. Vi taler om, 
hvordan man kommer tættere på patienten i en arbejdsdag fyldt med opgaver. Jeg 
fortæller, hvordan jeg for nylig oplevede at være med en anden læge, som efter kort 
at have læst op på dagens patienter tog computeren med ud til patienterne – han 
var ikke tilbage på kontoret før tre timer senere. Overlægen svarer afvisende: ‘Det 
kunne jeg aldrig gøre. Så ville jeg ikke være ordentligt forberedt!’ Jeg fortæller, at 
jeg oplevede, at det gav patienten mulighed for at spille sammen med lægen på en 
helt anden måde. Overlægen: ‘Ja, men du må tænke på, at jeg faktisk kun en ud 
af ti gange oplever, at patienten stiller et spørgsmål, jeg ikke kan svare på. Det er, 
fordi jeg har forberedt mig så godt på kontoret, inden jeg går ind til en patient.’ 
Jeg: ‘Ja, men har du tænkt på, hvor mange spørgsmål patienten overhovedet kan nå 
at tænke sig til, når du kun er ude ved ham i 10 minutter? Måske ville der komme 
noget frem, du ikke kan forberede dig på, hvis du var ude ved ham længere tid?’ 
Lang, rungende pause. Overlægen: ‘Hmm … Sådan har jeg ikke tænkt på det.’

I projektet i Randers var der prioriteret tid til en bearbejdelse af alle de mange 
data fra feltarbejder og interviews, idet projektet skulle munde ud i en forsknings-
rapport.3 De mange feltdata blev også relateret til andre innovative tiltag og anden 
litteratur, og på den måde blev flere facetter af metoden udfoldet, men det var 
stadig oftest de konkrete observationer, som under og efter forløbet blev diskuteret 
og anvendt. Feltarbejdet fik således også her status af en teknik, hvormed leder 
og medarbejder ser og hører noget, der umiddelbart giver ny indsigt i forhold til 
en given udfordring. Antropologens observationer er i disse sammenhænge et 
analogt redskab, der automatisk kan skabe grundlag for nye løsninger i en anden 
lignende kontekst. Eksemplet nedenfor stammer fra Sofies feltnoter.

Jeg fik lov til at følge en lidt modvillig overlæge gennem en dags konsultationer 
med svært syge patienter indlagt på en institution. Med til konsultationerne var 
ud over patient og læge også en sygeplejerske og ofte også en pårørende til 
patienten. Mit formål med at deltage var at få endnu et indblik i dagligdagen 
og at opleve samspillet mellem aktørerne. Samtidig havde jeg særligt fokus på 
kommunikationen mellem aktørerne. Da dagen var omme, og jeg gjorde klar til 
at tage hjem, takkede jeg lægen og sygeplejersken, fordi jeg måtte være med, og 
sagde henkastet, at jeg jo gerne ville give dem et lille indblik i det, jeg havde set 
og hørt. Til det sagde lægen: ‘Ja, men det regner jeg da også med, at vi får noget 
feedback på, hvad vi kan gøre bedre … så jeg er klar.’ Jeg blev taget lidt på sengen, 
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for det var kontant afregning. Nu har du set og hørt noget, og så regner jeg med, 
at du med din faglighed kan komme med forbedringsforslag til os – nu. Tre dage 
senere fik jeg sendt et par sider med spejlinger på nogle af de situationer, som jeg 
havde deltaget i, samt mine umiddelbare refleksioner, men med det forbehold, 
at jeg ikke havde fået analyseret materialet nærmere. Jeg beskrev for eksempel, 
hvordan jeg havde oplevet de pårørendes reaktioner på snak mellem fagpersoner 
og rummets og artefakters betydning for dialogen.

Et fælles kendetegn ved begge eksempler var et udtalt ønske fra afdelingsledelserne 
om at bruge det antropologiske feltarbejde til på den ene side at skabe nye ind-
sigter og på den anden side at få skubbet til vante tanke- og handlemønstre gen-
nem antropologens daglige tilstedeværelse og indspark. Det blev i praksis en 
udfordrende balancegang for Sofie at skabe indsigter om en hverdag, samtidig 
med at hun havde et konkret opdrag om at påvirke den efterfølgende – i begge 
tilfælde i retning af bedre brugerinddragelse. 

Kursus i professionel nysgerrighed 

Det antropologiske feltarbejde er, som nævnt, blevet en velkendt metode for med-
arbejdere, som arbejder med offentlige innovationsprocesser. Vores erfaringer 
viser, at det kan give god mening at følge en kollega i en anden afdeling blot 
en halv dag og her iagttage, hvordan arbejdsgange er lidt anderledes – måske 
mere patientinvolverende, måske mere effektive – for derefter at gå tilbage og 
skabe forandringer i egen afdeling. Det er en engagerende metode, der med en 
forholdsvis lille investering kan give stor effekt. Denne metode kan forløbe let og 
ubesværet, som for eksempel da kommunale SOSU-assistenter efter inspiration 
fra en innovationskonsulent tog ud på en medicinsk afdeling på det nærmeste 
hospital for at observere, hvordan de arbejdede med medicindosering. De fik 
gode og brugbare indsigter med tilbage til deres arbejdsplads, og dermed kunne 
de nemmere arbejde mod organisatoriske procesforbedringer. 

Trods dette står det klart for os, at den etnografiske metode ikke blot handler 
om at observere en anden lignende kontekst og derfra finde inspiration til at skabe 
forandringer i egen praksis. Vi må pointere, at ikke alle uden videre ved, hvad 
og hvordan de skal observere, eller hvordan de skal håndtere deres data efterføl-
gende. Hvad skal man for eksempel holde øje med på en anden afdelings morgen-
konference, hvor læger, sygeplejersker og andre faggrupper gør status på dagens 
patienter? Og hvis man anlægger et kritisk perspektiv, vil de andre så ikke bare 
se på en som en illoyal kollega, der gør sig til dommer over andre? For at give 
mening og værdi kræver den antropologiske metode specifikke tillærte færdig-
heder og en systematisk tilgang til daglig organisatorisk praksis. 
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For at nuancere, konkretisere og retfærdiggøre de etnografiske metoder har en 
mere systematisk tilgang været åbenlyst nødvendig i det offentlige sundheds-
væsen. I regi af innovationsenheden MidtLab har først Kirsten og sidenhen os 
begge derfor gennem flere iterationer udviklet et træningsprogram med titlen 
„Professionel nysgerrighed“. „Professionel nysgerrighed“ er en innovations-
metode og en slags „feltarbejde light“. Den følger feltarbejdets grundlæggende 
logik – men også etik – og er en struktureret måde, hvorpå for eksempel sundheds-
medarbejderen kan forholde sig spørgende til sit eget og andres liv. Vi har gennem-
ført træningsprogrammet som et selvstændigt kursus for medarbejdere og ledere 
med forskellige faglige baggrunde, og vi har udført det som en integreret del af 
forskellige innovationsprocesser. Vi understreger altid, at „professionel nysger-
righed“ ikke er en videnskabelig metode, som det antropologiske feltarbejde er 
det. Det er nærmere en praksisnær og performativ metode, der kan inspirere og 
generere nye ideer. Omvendt gør vi os umage for ikke at præsentere metoden som 
et quickfix, der automatisk fostrer løsninger på de udfordringer, som deltagerne 
definerer i deres aktuelle arbejdsdag. I forhold til arbejdet i felten har vi opstillet 
følgende fem retningslinjer: 

1. Se på alt omkring dig, som var det ukendt – vær nysgerrig og ydmyg.
2. Vær på vagt, når du mener at genkende noget – din hjerne er programmeret 

 til at forstå ved at genkende. Det er ikke nødvendigvis sikkert, at det, du ser, 
ligner noget, du kender – du forledes bare til at tro det!

3. Brug alle sanser – se – lyt – føl – mærk – fornem. 
4. Fokusér på relationer. Undersøg, hvad der sker, hvad bliver udvekslet/

kommunikeret?
5. Du både observerer og er deltager. Din tilstedeværelse har altid betydning for

det, du ser – der findes ikke fluer på væggen.

Træningen foregår ad flere omgange, og vi har haft stor succes med en indledende 
øvelse, hvor vi sender deltagerne på observation i en brillebutik, her sat op i den 
strukturerede rammesætning, som vi arbejder efter:

• Ydre ramme – stedet: brillebutik.
• Konkret ramme – begivenheden: handel med briller.
• Analytisk fokus – relationerne: kunde og sælger, kunde og brille, mennesker
 og fysiske rammer (osv.). 

Øvelsen har afstedkommet, at flere fik de briller, de ellers ikke havde kunnet tage 
sig sammen til at få, men også at en af de nysgerrige kursusdeltagere endte med 
at tilbringe flere timer i brillebutikken og fik hele optikerens livshistorie. I selve 
undervisningssituationen handler det for os om dels at få deltagerne til at kaste 
sig ud i metoden, og dels at diskutere metoden med dem: Hvad går den ud på, 
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og hvordan kan man bruge den? Hvordan kan den passes ind i en arbejdsmæs-
sig kontekst som for eksempel sygeplejerske eller administrativ medarbejder, og 
hvilke etiske overvejelser skal man gøre sig? Vi diskuterer den professionelle 
nysgerrighed på baggrund af deltagernes egne oplevelser med feltarbejder og de 
fortællinger, som vi spiller ind med. 

Ubesmittet observation og quickfixet

I en undervisningssituation berettede en deltager, der var administrativ medarbej-
der på et hospital, om sit halvdagsfeltarbejde, hvor han skulle undersøge effekten 
af de forholdsvis nye rygeskure omkring hospitalet. Kunne skurene fungere som 
en løsning på rygeforbuddet på hospitalet? Kunne de placeres mere hensigtsmæs-
sigt? Han fortalte, hvordan han havde fundet et sted, hvor han i hemmelighed 
kunne observere „livet“ i og omkring rygeskuret. I hans optik havde han opnået 
en „ubesmittet“ observation, fordi han kunne se rygerne, uden at de kunne se 
ham. Han mente på denne måde at kunne få et reelt billede af, hvordan rygeskuret 
blev brugt, uden at hans tilstedeværelse påvirkede rygerne. Fortællingen affødte 
interessante diskussioner på kurset. Flere af de andre deltagere fandt det uetisk at 
observere på den måde. Som undervisere udfordrede vi også hans „ubesmittede“ 
tilgang og spurgte, om det ikke ville være mere relevant at gå ud og snakke med 
folk i rygeskuret. Og hvad ville der ske, hvis han i stedet for at gå i rygeskuret 
flyttede feltarbejdet op på en sengeafdeling og talte med patienter, pårørende og 
personale om, hvordan de oplever det at være ryger på et hospital? Vores pointe 
med disse spørgsmål var, at feltarbejderen ikke altid behøver at kigge efter en 
løsning, men også kan udvikle den i samarbejde med informanterne. Endvidere 
ønskede vi at pointere, at en udvidelse af feltarbejdets lokalitet også kan give 
nye interessante indsigter. 

På vores kurser oplever vi ofte, at de „professionelt nysgerrige“ leder efter 
det, som de aktuelt har brug for – løsningen eller quickfixet, der umiddelbart 
kan overføres til egen arbejdssituation. Det næste eksempel fra innovatøruddan-
nelsen for bibliotekarer (Digmann et al. 2012:166) illustrerer dette. Et modul i 
uddannelsen, der var et samarbejde mellem roskildebibliotekerne, MidtLab og 
Rambøll, foregik i London, hvor bibliotekarerne skulle øve sig i professionel nys-
gerrighed på britiske biblioteker. Formålet var at træne den professionelle nys-
gerrighed i en „fremmed“ felt og dermed få indsigter fra andre end danske biblio-
teker. Deltagerne skulle her finde ny inspiration og udfordre grundlæggende an-
tagelser om for eksempel lånernes adfærd. I forbindelse med den første trænings-
øvelse kom et team lettere opgivende tilbage, fordi de ikke havde set den løs-
ning, som de mente, de skulle bruge. De havde ledt efter, hvordan de britiske 
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biblioteker på en attraktiv og motiverende måde gav de besøgende kendskab og 
adgang til de mange databaser, som biblioteket rådede over. Det var den udfor-
dring, som deres innovationsprojekt derhjemme handlede om. Derfor rettede de 
udelukkende fokus i denne retning i forventning om at finde en løsning, som de 
umiddelbart kunne kopiere. I anden runde af træningsøvelsen forsøgte vi at få 
dem til at udvide udfordringen ved at ændre ordlyden fra „let adgang til artikel-
databaser på et bibliotek“ til „let adgang til viden i det offentlige rum“. Teamet 
gik ud igen, men denne gang blandt andet på togstationer for at finde inspiration 
med det nye fokus. På den måde opsøgte de nye felter, som forhåbentlig kunne 
udvide deres professionelle horisont og åbne for innovative løsningsmuligheder 
i deres hjemlige kontekst. 

Det fortsatte arbejde med at skabe rum til og forståelse af over-
sættelsen

Om antropologisk metode skriver antropologen Kirsten Hastrup, at væsentlige 
dele af materialet først åbenbares ved eftertanken: „Der viser sig pludselig spor, 
man ikke havde set tidligere, og den analytiske ordning af stoffet viser sammen-
hænge, hvor der før kun var et gabende hul“ (Hastrup 2003:404). Med andre ord 
er eftertanken en afgørende del af den antropologiske metode, og når den ikke 
er en del af ligningen, får man kun den „halve gevinst“ ud af feltarbejdet – også 
når det bruges i innovationssammenhænge. 

Antropologens eftertanke og analytiske ordning bliver i den offentlige sek-
tor i Danmark ofte glemt eller tilsidesat, og dette er blevet særligt tydeligt for 
os i forbindelse med udviklingen af „Professionel nysgerrighed“. Hvor oversæt-
telsen ligger som en implicit selvfølgelighed for os som uddannede antropologer, 
oplever vi, hvordan den ikke er en del af forventningen hos deltagerne. Derfor 
forklarer vi deltagerne, at det analytiske arbejde og den tænkning, der ligger bag 
og efter feltarbejdet, er afgørende. Vi pointerer, at det er i analysen af empirien, 
hvor man „oversætter“ og formgiver sine data, at materialet bliver til mere end 
„bare“ observationer af praksis. Vi mener, at det er i denne proces, hvor daglig-
dagen bliver perspektiveret, at der kan fremkomme originale og innovative re-
sultater. Vores efterfølgende refleksioner har således åbenbaret, at vi måtte kon-
centrere vores fokus på netop denne del af metoden. Vi har derfor forsøgt at hånd-
gribeliggøre oversættelsesarbejdet ved at give deltagerne analytisk relevante og 
brugbare greb og redskaber. Det skal her understreges, at vi ikke har fundet den 
endelige opskrift, ligesom vi endnu ikke har fået udviklet en model for oversæt-
telsen – det er et fortsat arbejde. 
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Arbejdet med at lære andre medarbejdere i den offentlige sektor om antropolo-
gisk metode har givet os eftertanker i forhold til, hvordan vi selv arbejder med 
oversættelse og bearbejdning af data fra feltarbejder. Eller rettere, hvordan vi 
heller ikke altid selv får den analytiske del af metoden med. Sofie havde for 
eksempel i forbindelse med en opgave på en hospitalsafdeling kun sat ganske få 
timer af til bearbejdelsen af sine feltdata for at leve op til afdelingens forventning 
om et hurtigt svar. Hendes overvejelser var forretningsmæssige og gik på, hvor 
mange timers oversættelsesarbejde de reelt ville betale for. Hun måtte på den 
måde tilpasse sig organisationens og situationens omstændigheder og arbejde 
med de tidslige og materielle ressourcer, som hun havde fået tildelt. Det samme 
var grundlæggende også tilfældet i de ovenstående feltarbejdseksempler. Det er 
dog også lykkedes for begge forfattere at arbejde med det, som Comaroff kalder 
kontrapunkter. Sofie har for eksempel analyseret konkrete observationer med 
det antropologiske begreb om overgangsritualer. Hun viste, hvordan en afdeling 
kunne arbejde med familier til for tidligt fødte børn ved at italesætte deres ind-
læggelse på hospitalet som en overgangsrite. Ved at se indlæggelsen på denne 
måde kunne de implicerede arbejde med ritualer som et greb til at markere og 
lette overgangen. Der blev på den måde tilført et analytisk input til afdelingen, 
som ikke var fremkommet alene ved en redegørelse for, hvad der konkret var set 
og hørt under feltarbejdet.

Professionel nysgerrighed

Hvis vi for et øjeblik genbesøger vores læring, fra første gang vi sammen gen-
nemførte kurset „Professionel nysgerrighed“, viste det sig, at det fra start var en 
udfordring at få kursusdeltagerne ud i felten. Og når de så havde overvundet den 
første nervøsitet, var det en udfordring at få dem til at forstå, at feltmetode ikke er 
lig med observation, hvor man stiller sig bag en glasrude og kigger på menneskers 
adfærd, men at man også med fordel kan deltage i felten. Når så deltagerne havde 
kastet sig ud i felten og faktisk deltaget og været i dialog med informanterne, 
var det endvidere en udfordring – måske den største udfordring – at få dem til at 
turde analysere på det, som de havde oplevet i felten. Vores modtræk var derfor 
at præsentere forskellige måder at arbejde med feltdata på. Vi lagde forsøgsvis 
ud med tre tilgange: den analoge, den analytiske, og den intuitive/kreative. Tre 
forskellige måder, hvormed data fra feltarbejdet kunne få form og muliggøre nye 
indsigter og innovative tiltag. 

Den analoge måde er den direkte oversættelse, hvor man har set noget, man 
kan genkende og overføre direkte til en ny sammenhæng. Et eksempel fra et tvær-
fagligt innovationsforløb på et jobcenter er en sagsbehandler, der observerer en 
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kollega, der som fysioterapeut har terapi med en borger. Sagsbehandleren inspi-
reres af den ret kontante kommunikation mellem terapeut og borger og overfø-
rer den til sine egne møder med borgerne. Vi kender mange andre eksempler, og 
det er en måde, der ikke er vanskelig for de professionelt nysgerrige at arbejde 
på, om end det kræver seriøs træning og eftertanke.

Den analytiske måde er en oversættelse, hvor det, man specifikt har observe-
ret, løftes og almengøres, hvorved det så kan overføres til en ny specifik sam-
menhæng. Et eksempel, vi brugte, er feltarbejdet på en fiskekutter, som speci-
fikt handler om fiskefangst, men alment om at arbejde og lede et risikobetonet 
arbejde under trange forhold. Indsigter herfra kan bringes i spil i forhold til at 
gentænke arbejdsgangen på en operationsstue, der også er kendetegnet ved trange 
forhold og i visse tilfælde endog på grænsen mellem liv og død. Afsættet for den 
analytiske måde kunne også være Gregory Batesons berømte distinktion mel-
lem kort og landskab som to forskellige abstraktionsniveauer, hvor kortet ikke er 
landskabet (Bateson 1972:451). Med andre ord er det vigtigt at kunne forstå, at 
de indsigter, den professionelle nysgerrighed bidrager med, netop er kortet, det 
vil sige den nysgerriges fortolkning eller konstruktion af felten og ikke virkelig-
heden, som den opleves af de ansatte der, hvor feltarbejdet foregik. Bevidstheden 
om, at oversættelsen således er en subjektiv fortolkning, forestiller vi os, kan 
motivere deltagerne til at turde analysere på det, de iagttog. Også selv om dette 
abstraktionsarbejde er svært. 

Endelig er der den intuitive/kreative måde, hvor det, man har oplevet i felten, 
giver en umiddelbar og intuitiv indsigt, som man kan omsætte på en helt ny måde 
og måske handle på med det samme. Måden er svær at beskrive, netop fordi 
den er intuitiv og kreativ. Den handler mere om at være i felten end om at ana-
lysere data. Nogle sygeplejersker oplevede, at spørgsmål, der var svære at stille 
i de vante omgivelser på hospitalet, var mulige at stille, da de tog ud i Randers 
Storcenter og talte med mennesker, som i princippet var potentielle patienter og 
pårørende. Pludselig kunne de gå i dialog om, hvorvidt pårørende kunne være 
med til at made patienter, når der var travlt i afdelingen – noget, som de ikke 
havde spurgt pårørende om på afdelingen, fordi de skammede sig over ikke at 
kunne leve op til deres faglige forpligtelse. Mødet med potentielle patienter i en 
anden kontekst åbnede for nye spørgsmål og en anderledes relation, hvilket sat-
te det daglige arbejde på hospitalet i et andet lys. 

Vi vil ikke hævde, at en af de tre forskellige tilgange er mere værdifuld end 
de andre, og vi ser også klare overlap. De tre komplementære måder betoner for-
skellige tilgange til at forstå og bruge de data og indsigter, som feltarbejdet/den 
professionelle nysgerrighed bidrager med. I innovationsarbejdets praksis må de 
være at sammenligne med „værktøjer“. At arbejde med innovation, det vil sige 
at arbejde sammen med andre om at løse opgaver på nye, værdiskabende måder, 
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er praktisk arbejde. Målet er ikke bare „ahaoplevelser“ og ændrede „mindset“, 
men i lige så høj grad ændret adfærd, det vil sige, at nogen gør noget andet, end 
de plejer. Ambitionen for professionel nysgerrighed som innovationsmetode er 
derfor, at den skal kunne føre til afprøvning af nye måder at handle på. Deri, me-
ner vi, adskiller den sig fra det videnskabelige antropologiske feltarbejde, som 
jo ganske vist, når vi følger Comaroff, har et kritisk idéskabende perspektiv, men 
ikke nødvendigvis er handlingsanvisende. 

Antropologisk metode i offentlig innovation

I vores arbejde med antropologi i innovationsprocesser er vi igen og igen blevet 
konfronteret med spørgsmålet om, hvad metoden kan bruges til, og hvad den 
kan tilføje en offentlig organisation. Vi mener, at den antropologiske metode i 
sundhedssektoren grundlæggende fremstår som et instrument, der via observa-
tioner kan kopiere „bedste“ praksisser fra en kontekst til en anden. Denne tilgang 
kan være brugbar som inspiration, men vi argumenterer i denne artikel for, at 
antropologiens innovative potentiale ikke opstår af dagligdagsobservationer og 
reproduktion af anden praksis. Vi mener, at den antropologiske analyse, reflek-
sion og eftertanke løbende beriger den empiriske praksis og de empiriske data. 
Dette fremstår måske som en selvfølgelighed inden for den antropologiske 
disciplin, men det er langtfra den praksis, som medarbejdere og ledere møder, 
når de forsøger at integrere antropologisk metode i innovationsprocessen. I den 
professionelle nysgerrighed har vi derfor forsøgt at udvide den instrumentelle 
en til en-forståelse af antropologisk metode, og vi tilbyder en anderledes tilgang, 
som kobler etnografisk observation med kritiske og konstruktivt fremadrettede 
refleksioner over gældende arbejdsgange. På den måde mener vi, at antropologisk 
metode kan blænde op for nye vinkler på det velkendte, nye spørgsmål, nye veje 
at gå og nye løsningsmuligheder at prøve af, hvis man vil skabe andet og mere 
end løbende effektiviseringer af sundhedsvæsenet. 

De britiske organisationer NESTA og Innovation Unit4 underbygger dette ar-
gument. De har undersøgt, hvilke tilgange og handlinger der fører til mærkbare 
innovationsresultater. De har komprimeret deres undersøgelsesresultater i en 
todelt model, hvor de skelner mellem „nye perspektiver på udfordringerne“ og 
„nye perspektiver på opgaveløsningerne“ (Digmann et al. 2012:83). Med denne 
model som reference mener vi, at det antropologiske arbejde som en analog over-
førsel af gode praksisser fra en kontekst til en anden kan skabe nye perspektiver 
på løsningerne. Dette kan resultere i løbende forbedringer eller effektiviseringer. 
Det har for eksempel været gældende i projekterne „Far og mor som partnere“ i 
Herning og „Patientudløst lægekald“ i Randers. Vi mener derudover, at den an-
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tropologiske metode med den analytiske oversættelse og den refleksive kritiske 
eftertanke også kan bidrage med nye perspektiver på udfordringerne. Denne me-
tode vil kunne rokke ved grundlæggende forståelser af de forskellige roller, som 
henholdsvis ansatte med forskellige fagligheder, patienter og pårørende spiller 
i opgaveløsningen. I den forstand konkluderer vi, at feltarbejdets indsigt koblet 
med en kritisk, kreativ idéskabelse med inspiration fra blandt andet antropolo-
giske teorier kan være med til at skabe innovation i sundhedsvæsenet.

Søgeord: innovation, sundhed, sundhedsantropologi, metode, anvendt antropo-
logi, oversættelse

Noter

1.   Se http://www.vest.rm.dk/afdelinger/borneafdelingen/far-og-mor-som-partnere/

2.   Læs mere om begrebet og metoden prøvehandlinger i Duvald et al. (2015). 

3.   Se forskningsrapporten http://www.regionshospitaletranders.dk/siteassets/forskning/billeder/
pdf-filer-2014/projekt-patientudlost-lagekald-2013.pdf.

4.   Se https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/radical_efficiency.pdf.

Litteratur
Bateson, Gregory
1972 Steps to an Ecology of Mind. New York: Ballantine Books. 

Bauman, Andreas
2014 Coloplast: Innovation kommer fra antropologer. Mandag Morgen. Onlineartikel 

17. april. https://www.mm.dk/coloplast-innovationen-kommer-antropologer. 
Besøgt 9. maj 2016.

Cefkin, Melissa
2012 Close Encounters: Anthropologists in the Corporate Arena. Journal of Business 

Anthropology 1(1): 91-117.

Comaroff, John
2010 End of Anthropology, Again: On the Future of an In/Discipline. American 

Anthropologist 112(4):524-38.

Digmann, Annemette, Kirsten Engholm Jensen & Jens Peter Jensen
2012 Vi er på vej – offentlig innovation 2.0. København: Gyldendal Public

Duvald, Iben, Kirsten Engholm Jensen & Peter Wiborg Astrup
2015 Prøvehandlinger – en let innovationsmetode. København: Gyldendal Business 

Single.

Hastrup, Kirsten
2003 Metoden. Opmærksomhedens retning. I: K. Hastrup (red.): Ind i verden. En 

grundbog i antropologisk metode. Side 399-419. København: Hans Reitzels Forlag.



69Tidsskriftet Antropologi nr. 74, 2017

MED TO TUNGER

Skabelsesberetninger og ritualiseret praksis omkring et 
innovationsprojekt

NANA VAABEN

„Kaffe?“ spurgte Peter, som var leder af den kommunale innovationsafdeling. 
Han rakte mig et smukt udsmykket porcelænskrus uden hank med abstrakt sort-
hvidt mønster – et af den slags krus, man kan holde om med begge hænder. Vi 
sad på høje barstole med græsgrønne polstrede sæder omkring et tilsvarende 
højt bord. En flad oval lampe kastede gennem de lilla lameller i skærmen et 
behageligt lys ned over porcelæn, stempelkander og papirer. Vi var omgivet af 
store vinduespartier, hæve-sænke-borde med computere og fleksible vægge, der 
gjorde det muligt, at rummene kunne skifte størrelse og form efter behov. Alt 
var nyt. Når man kiggede ud ad vinduet, var der udsigt til en blomstrende have, 
hvor der var opsat forskellige træningsredskaber af solidt træ. På den modsatte 
side var der udsigt til en korridor af glas og videre gennem korridoren til en parke-
ringsplads fyldt med biler og cykler. En gang imellem passerede kittelklædte 
plejemedarbejdere eller gamle mennesker med rollator eller elektrisk kørestol 
igennem glaskorridoren. De var på vej til eller fra et af de mange små hjem i det 
høje etagebyggeri, der udgjorde størstedelen af det plejehjem, vi befandt os i, og 
hvis indretning og æstetiske udtryk på alle tænkelige måder adskilte sig fra de 
lyse, fleksible omgivelser, hvor Peter og jeg sad og drak kaffe. 

Rummene var blevet specielt designet til at huse en „platform for innova-
tion inden for ældrepleje“, forklarede Peter. Normalt sad han i kommunens kon-
torbygning et andet sted i byen, men i dag havde han inviteret mig herhen for 
at tale om mit kommende feltarbejde. Han forklarede blandt andet og med hen-
visning til de nye „innovationsvenlige“ omgivelser, hvordan han et par år forind-
en havde måttet genforhandle nogle af kommunens økonomiske prioriteringer 
for at få lokalerne indrettet. Oprindeligt var kommunalpolitikerne i forbindelse 
med nogle budgetforhandlinger nået frem til at afsætte penge til etableringen af 
et „forskningsplejehjem“, men efterfølgende havde det vist sig, at forskning var 
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ualmindeligt dyrt. „Og hvad skulle vi stille op med et forskningsplejehjem, hvis 
vi ikke havde råd til noget forskning at putte i det?“ spurgte han retorisk. 

Det, vi så gjorde, det var, at vi sagde: ‘Vi vil gerne konvertere de her penge til 
en modernisering af udestuen på plejehjemmet.’ Bygningen var der i forvejen. 
Det var et meget kedeligt lokale – det var mørkt og blev brugt til ledermøder og 
sådan noget – ja, i og for sig til noget af det, som det også bliver brugt til i dag, 
men det var bare et rigtig kedeligt lokale. Så fik vi det i stedet moderniseret, og 
vi fik en engangsdriftsbevilling, som handlede om at få opgaverne i gang. Og 
så kan man sige, hvad er det så, vi skal lave her? Og der gjaldt det jo om at tage 
de projekter, der havde elementer af forskning i sig, og sige, at nu er de en del 
af det, der kører her. For vi var jo i gang med en masse ting, der kunne danne 
en grundstamme [...] Og på det tidspunkt begyndte der jo også at komme rigtig 
mange finansieringskilder ind til det her felt. Det begynder at blive et fokusfelt, 
innovation, ikke. Og det bliver det ord, man skal bruge, ikke. 

For at understøtte en „platform for innovation“ som erstatning for det ellers vedtag-
ne forskningsplejehjem var der i kommunen blevet etableret en innovationsafde-
ling, og den var Peter blevet leder for. Foruden ham selv bestod afdelingen af en 
projektleder, som i mellemtiden var holdt op og var blevet erstattet af en anden, 
som nu var ved at overdrage arbejdet til en tredje projektleder. Derudover var der 
tilknyttet et par studentermedhjælpere og medarbejdere, hvis ansættelser afhang 
af, om der kunne skaffes fondsmidler. 

Det innovationsprojekt, vi skulle snakke om, mens vi drak kaffe, var det største 
af de igangværende projekter, som skulle „danne grundstamme“, og det skulle 
huses i de nyindrettede lokaler, vi sad i. Projektet handlede om at forbedre ældre 
menneskers livskvalitet gennem samskabelse („co-creation“), innovation og sam-
arbejde mellem plejehjem og private virksomheder. Eller rettere, og som jeg sene-
re skulle finde ud af, fortalte nogle af de involverede personer undertiden, at pro-
jektet handlede om at forbedre ældres livskvalitet, mens det andre gange (af og 
til af de samme mennesker) blev omtalt som et papirprojekt, der ikke havde no-
get som helst at gøre med virkeligheden, eller som et projekt, der skulle skabe 
vækst og nye markeder for private virksomheder. Det er netop sameksistensen 
af disse vidt forskellige fortællinger om ét og samme projekt, jeg vil sætte fokus 
på i denne artikel. 

At se på fortællinger i studier af organisationer og forandringsprocesser er 
en udbredt tilgang, men da fortællingerne i denne felt jo handlede om innova-
tion og dermed om „skabelse“ af noget nyt, vil jeg ikke bare betragte dem som 
fortællinger, men mere specifikt som en form for skabelsesberetninger. Jeg vil 
vise, hvordan bestemte magtfulde og formaliserede skabelsesberetninger i form 
af forskellige projektbeskrivelser på den ene side opretholdes, isoleres og ind-
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rammes gennem ritualiseret praksis, men også hvordan den selvsamme indram-
ning gør aktører i stand til at udøve modmagt og distancere sig fra fortællingerne 
ved at gøre dem til en slags „spil“, der ikke har noget med virkeligheden at gøre. 
Og endelig vil jeg komme ind på, hvordan de forskellige fortællinger alligevel 
indvirker på hinanden, griber ind praksis og skaber vanskelige moralske dilem-
maer og „doublebinds“ for nogle af de involverede personer.

Historierne om innovationsprocessen

Når jeg undervejs talte med nogle af de flere hundrede ledere, medarbejdere, 
beboere og eksterne samarbejdspartnere fra virksomheder og andre organisa-
tioner, der deltog i projektet, fik jeg vidt forskellige beretninger om, hvordan 
det var forløbet, hvad der havde ledt til hvad, og hvilket formål det hele tjente. 
Fortællingerne kom til udtryk i de mange officielle beretninger i form af skriftlige 
og visuelle præsentationer på møder, i rapporter, projektbeskrivelser, pjecer og 
hjemmesidetekster. Men jeg lyttede også til mange mundtlige fortællinger. 

De ældre mennesker, hvis livskvalitet projektet (ifølge nogle) drejede sig om, 
havde ikke det store at fortælle. De fleste af dem led af demens, og hvis de havde 
været involveret i projektet, havde de ingen erindring om det. Plejepersonalet var 
meget splittet. Nogle syntes, innovation var spændende og nødvendig, og havde 
haft gode oplevelser med projektet. Andre var slet ikke klar over, at de indgik i 
et innovationsprojekt eller i så fald hvilket, og endnu andre var decideret imod 
projektet og mente, at den slags skrivebordskonstruktioner kom der alligevel ikke 
noget ud af. Blandt de sidstnævnte var Bjørn, som modvilligt havde stillet op til 
interview sammen med en kollega, fordi deres leder havde bedt dem om det. „Det 
er i øvrigt fjerde gang, vi bliver evalueret,“ konstaterede han, mens han satte sig til 
rette i stolen og indstillede sig på at bruge den næste time af sin i forvejen travle 
dag på at snakke med mig. Han var bekymret for, at innovationsprojektet (ligesom 
evalueringer og interviews) ville trække hans tid og opmærksomhed væk fra de 
gamle. „Der er jo kun den samme spand vand,“ forklarede han. „Hvor kommer 
tiden til det alt sammen fra? Fra beboerne!“ Mange af de ansatte var bekymrede 
på lignende vis. „Store, dyre projekter“, som de tvivlede på, der kom noget ud 
af. „Kunne de penge ikke have været brugt lidt mere fornuftigt?“ Hen imod 
slutningen af interviewet sukkede Bjørn tungt og kiggede ned i bordet: „Nogle 
gange, når jeg går forbi og kigger ind i glaskontoret dernede [de nyistandsatte 
lokaler], så tænker jeg, at det er, som om de der projektmennesker lever i en helt 
anden virkelighed end den, jeg kender til.“ 

På den måde kunne man blandt plejepersonalet støde på en ret skeptisk 
fortælling om innovationsprojektet. Men det var ikke så enkelt, at plejepersonalet 
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var imod, og de såkaldte „projektmennesker“ var for. En del af plejepersonalet 
syntes, det var spændende at være med i et innovationsprojekt, mens ganske 
mange af projektets centrale ledere og projektledere var fuldstændig enige med 
skeptikerne og delte deres bekymring for, at projektet af bureaukratiske eller 
politiske grunde skulle ende som en dyr papirøvelse.

Der var med andre ord flere og meget forskellige fortællinger om ét og samme 
projekt, og i det følgende vil jeg se nærmere på, hvordan disse meget forskellige 
fortællinger sameksisterede og indvirkede på hinanden, og på, hvordan de 
forskellige aktører forsøgte at navigere imellem dem.

Narrativ organisationsforståelse

Inden for organisationsforskningen har en narrativ tilgang ifølge organisationsfor-
skeren Anne Reff Pedersen (2014) siden midten af 1900-tallet været anset for en 
gængs metode, hvor inspirationen især blev hentet i litteraturforskningen og struk-
turalismen. Her har forskerne blandt andet koncentreret sig om at identificere for-
skellige mytearketyper, som kunne genkendes i ansattes forandringsfortællinger, 
der kunne antage form af forskellige „plots“ som for eksempel et togt, et fald, en 
krig eller et svindelnummer. Som Pedersen forklarer, er det interessante dog ikke 
alene, at man kan identificere arketyper eller plots og dermed klassificere, hvilken 
slags forandringsfortælling der er tale om. De forskellige plots tilbyder også for-
skellige begivenheder og roller, som man kan fortælle sig selv ind i, hvis man for 
eksempel forsøger at skabe mening i et innovationsprojekt på sin arbejdsplads. 
Dermed åbner hun for en mere processuel og aktørorienteret tilgang og henviser 
til, hvordan interessen for narrativ organisationsforskning i stigende grad har 
flyttet sig fra en strukturalistisk søgen efter „store“ eller universelle fortællinger, 
klassificeringer og arketyper til i stedet at undersøge små lokale fortællinger 
og måderne, de bliver til på gennem menneskers interaktion med hinanden og 
forsøg på at skabe mening (Pedersen & Johansen 2011; Pedersen 2014:308-14). 
En sådan interesse for meningsskabende processer og „små fortællinger“ inden 
for organisationsforskningen ses eksempelvis i den stigende interesse for „ante-
narrativer“ (Boje 2006), der er små fragmenterede og ufærdige fortællinger, der 
dårligt nok er formet, men som hele tiden er under tilblivelse og i bevægelse, og 
som kobler sig til hinanden på kryds og tværs i netværk og processer, der handler 
om „sensemaking“ (ibid.; Humle 2014). 

Også inden for antropologien ses en bevægelse fra et fokus på at katego-
risere og opdele historier og myter i forskellige genrer og typer til et fokus, der 
er mere processuelt og „mikroskopisk“. Den første tilgang forbindes inden for 
antropologien især med Claude Lévi-Strauss, der har lavet adskillige strukturali-
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stiske myteanalyser. Siden er antropologer begyndt at interessere sig for de små 
fortællinger, der måske mere kommer til udtryk som brudstykker af samtaler 
mellem fortællere og medfortællere (Ochs & Capps 2001), og som ofte handler 
om at skabe mening eller forstå sig selv og sin rolle i forhold til de fællesskaber, 
man indgår i eller ekskluderes fra (Jackson 2002, 1998). 

På den baggrund var det forventeligt, at der fandtes mange forskellige 
fortællinger om det omtalte innovationsprojekt, at de blev fortalt på kryds og 
tværs, og at de formede „plottet“ på forskellige måder. Men det var også tydeligt, 
at der i visse sammenhænge var bestemte forventninger til, hvordan historien om 
projektet skulle udlægges, hvilke ord der skulle indgå, og hvilken form den skulle 
have. I resten af artiklen vil jeg se på, hvordan disse forventninger kom til udtryk, 
og hvordan nogle af historierne formede en slags moderne skabelsesberetning, 
der fremstillede innovationsprocessen som et menneskeskabt og styrbart værk. 
Samtidig cirkulerede myriader af andre historier og versioner rundtomkring på 
de ansattes computere og i mundtlige overleveringer. De koblede begivenhederne 
sammen på andre måder, lagde vægt på noget, som var usynligt i de „officielle 
beretninger“, og udgjorde samtidig en mulighed for at udøve modmagt. 

Historier om styring af innovation

Projektet gav anledning til store mængder skriftlige og visuelle fremstillinger 
af, hvordan det var forløbet eller ville forløbe, og hvad der var kommet ud af det 
eller ville komme ud af det. Der blev produceret projektbeskrivelser, PowerPoint-
præsentationer, statusrapporter, hjemmesidetekster, informationsmateriale, invita-
tioner, fondsansøgninger, samarbejdskontrakter, evalueringer og meget andet.

Allerede i takt med at ideen til projektet udviklede sig, opstod der strategiske 
overvejelser om, hvordan projektet skulle beskrives for at opnå fondsmidler til 
at gennemføre det. De personer, der skrev ansøgningen til den relevante fond, en 
projektleder fra kommunen og en konsulent fra en privat virksomhed, var bevid-
ste om, at de dels skulle leve op til bestemte kriterier og dels skulle overbevise 
styrelsen bag fonden om, at projektet var styrbart og kunne „sikre“, at det førte 
til det ønskede resultat: innovation. 

Det var imidlertid ikke alle de opstillede kriterier, de syntes gav mening. Et af 
kriterierne for at opnå fondsmidler var, at der indgik nogle „partnervirksomheder“. 
Men eftersom tanken var, at hele projektet skulle funderes på en indledende etno-
logisk undersøgelse af, hvad ældre mennesker overhovedet fandt vigtigt for deres 
livskvalitet, kunne man af gode grunde endnu ikke vide, hvilke virksomheder 
det ville være relevant for kommunen at samarbejde med. Projektlederen, der 
var med til at forfatte ansøgningen, forklarede: 
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Vi ville jo gerne holde fast i, at vi reelt gerne ville høre, hvad de ældre ønskede, 
og først derefter kunne vi koble virksomheder på. Altså helt ærlig brugerdreven 
innovation. Vi kunne jo ikke først komme med en masse virksomheder og så få det 
til at passe. Men styrelsen ville jo have, at vi skulle have nogle samarbejdspartnere 
for overhovedet at give penge. Og så tænkte vi, at vi jo godt kunne have sådan 
nogle generelle, overordnede samarbejdspartnere (i Vaaben 2013:44).

For at leve op til styrelsens kriterier ringede projektlederen derfor rundt til en 
række store virksomheder og spurgte, om de ville være „generelle, overordnede 
samarbejdspartnere“. De skulle ikke investere i noget, men være behjælpelige 
med kontakter, råd og vejledning senere i processen. Det ville de alle sammen 
gerne være med til. På den måde resulterede kriterierne i, at der blev formuleret 
en projektbeskrivelse efter en lineær projektmodel, der kunne overbevise styrelsen 
om, at der var styr på processen, og at man kunne „sikre“, at netop de aktører og 
aktiviteter, som fonden gerne ville støtte, var involveret på en måde, der kunne 
føre til innovation og værdiskabelse.

Antropologen Simon Lex, der også har studeret innovationsprocesser, har vist, 
hvordan noget tilsvarende skete i forbindelse med, at postvæsenet ville satse på 
innovation og opfindelse af nye forretningsområder, nu hvor folk efterhånden var 
holdt op med at sende hinanden breve. Også her blev ambitionerne om at skabe 
innovation omsat til en lineær projektmodel, der præsenterede en styrbar og ratio-
nel proces med milepæle og kæder af aktiviteter, som ville føre til en spurt frem 
mod et prædefineret udkomme i fremtiden. Men som han også beskriver, var net-
op denne projektmodel samtidig med til at spænde ben for den innovationspro-
ces, som alle aktørerne var så ivrige for at få til at finde sted (Lex 2016). 

I plejehjemsprojektet opstod der lignende problemer, og da jeg interviewede 
en økonom i styrelsen bag fonden, som endte med at støtte projektet, under-
stregede hun ganske som forventet, at de havde en række standardkriterier at gå 
ud fra, når de skulle udvælge støtteværdige projekter. De skulle involvere bruger-
inddragelse og samarbejde – gerne mellem offentlige og private virksomheder – 
og samtidig, forklarede hun, skulle de „have nogle perspektiver i sig“ og føre til 
„noget vækst og beskæftigelse på sigt“. Men hun forklarede mig også, at der var 
en lang række regler for statsstøtte, som blandt andet skulle forhindre konkur-
renceforvridning, men som samtidig besværliggjorde netop den slags samarbejds- 
og innovationsprojekter, som fonden gerne ville støtte. For at understrege sin 
pointe printede hun en tyk stak papirer med paragraffer og EU-lovgivning, som 
hun gav mig med. Paragrafferne forstod jeg ikke meget af, men det var tydeligt, 
at økonomen havde et budskab. Hun kunne godt forstå de vanskeligheder, pro-
jektlederne oplevede, men hun havde nogle rammer, hun skulle agere inden for. 
Det viste sig i øvrigt, at medarbejderne i styrelsen også godt kunne forstå, at det 
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var smartere at vente med at udvælge „partnervirksomheder“, til man havde fun-
det ud af, hvad det egentlig var, de ældre ønskede sig. Derfor fandt de en løsning 
med at opdele bevillingerne i forskellige faser, hvorefter de generelle overordnede 
partnere, som projektlederen havde ringet til, gled ud i periferien og ikke kom til 
at spille nogen nævneværdig rolle.

På den måde var det tydeligt, at selv om der var formelle kriterier, som bevir-
kede, at projektet måtte beskrives som en lineær proces, hvor afviklingen af be-
stemte aktiviteter og involvering af bestemte aktører blev beskrevet som netop det, 
der førte til eller „sikrede“ et innovativt og værdiskabende resultat, foregik der 
parallelt hermed en anden kommunikation mellem styrelse og ansøger. Styrelsen 
bag fonden viste sig at være til at tale med. De havde ligefrem stor forståelse for, 
at visse af de formelle kriterier havde uheldige virkninger og måtte bøjes.

Historier om læring og måling af innovation

Ud over at fondens kriterier og formkrav førte til en projektbeskrivelse, der præ-
senterede projektet som en lineær, styrbar og planlæggelig vej mod skabelse af 
innovation og værdi i fremtiden, havde styrelsen bag fonden også et ønske om 
at kunne lære af de støttede projekter og måle på, „hvad der virkede bedst“ i in-
novationsprocesser generelt. Således kunne man på styrelsens hjemmeside læse 
følgende:

Bestyrelsen forventer sig meget af disse projekter. [···] i 2008 vil vi i bestyrelsen 
også lægge stor vægt på, at der gennemføres effektmålinger af de projekter, der 
afsluttes. Det er centralt, at vi får målt på effekter af alle projekter, så vi får fornyet 
viden om, hvilke metoder der virker bedst (i Vaaben 2013:68). 

Sådanne forventninger om at lære ved at måle på effekter kom også til at præge 
måden, hvorpå historierne om projektet formede sig. Derfor var der på kom-
munens initiativ forud for projektets igangsættelse blevet gennemført en såkaldt 
„nulpunktsmåling“ af plejehjemsbeboernes livskvalitet. Målingen blev foretaget 
af et konsulenthus, som kommunen havde en aftale med, og tanken var, at man 
senere kunne lave en „eftermåling“ og sammenligne de to målinger for at af-
gøre effekten af projektet. Ingen kunne imidlertid huske ret meget om denne 
„nulpunktsmåling“. 

En af grundene var, at projektet varede fire år. Den gennemsnitlige levetid for 
beboerne på det aktuelle plejehjem var også fire år, så statistisk set ville halvde-
len af beboerne være døde, når projektet sluttede, og nye ville være flyttet ind i 
deres boliger. Dem, man ville komme til at måle på ved en eventuel eftermåling, 
ville derfor være nogle helt andre mennesker end dem, man havde involveret i 
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„nulpunktsmålingen“ og i projektet. Desuden var målingen slet ikke tilpasset 
ældre mennesker og tog for eksempel ikke højde for, at livskvaliteten hos men-
nesker sent i livet nok ikke holder sig på et konstant niveau gennem fire år, så 
hvad skulle man egentlig holde en eftermåling op imod? Af disse og mange an-
dre grunde virkede en før- og eftermåling af beboernes livskvalitet ikke menings-
fuld for projektlederne, hvorfor de havde glemt alt om „nulpunktsmålingen“. Men 
det betød ikke, at de havde glemt, at de skulle redegøre for de kausale „effekter“ 
af projektets forskellige aktiviteter. Derfor brugte projektlederne meget tid på at 
diskutere, om delprojekterne kunne siges at have ført til noget, man kunne defi-
nere som innovation, og i så fald om man med rette kunne sige, at denne inno-
vation var en kausal effekt af et bestemt delprojekt. 

Én af disse diskussioner fandt sted, mens jeg interviewede to af projektleder-
ne sammen. I det lille stykke interviewudskrift nedenfor diskuterer de et delpro-
jekt, der handlede om at afprøve engangsvarmepuder fra et lille nyoprettet firma, 
der havde udviklet puderne til hospitalsbrug og nu gerne ville undersøge, om de 
også kunne bruges inden for plejesektoren. Netop dette delprojekt havde projekt-
lederne diskuteret mange gange, blandt andet fordi det involverede produkt, varme-
puderne, ikke var blevet udviklet undervejs, og derfor havde de vanskeligt ved 
at få øje på det innovative resultat af processen – og dog:

Pernille: Altså, jeg vil sige, at det havde været innovation, hvis han [virksomhedens 
ejer] havde udviklet sit produkt […], så jeg synes ikke, det er en produktinnovation. 
Jeg synes, det er en konceptinnovation i forhold til, at han får involveret medarbej-
derne og simpelthen får udfordret deres tankesæt og deres måde at arbejde med 
deres beboere på. 
Paula: Det er i virkeligheden det, jeg synes, har den største rækkevidde, men altså, 
det er jo helt utiltænkt. Fuldstændig. For det er jo ligegyldigt, hvilket produkt han 
havde haft, hvis han har kunnet sige: ‘Skal vi ikke lige tage den enkelte beboer og 
sige: Prøv lige at forholde dig til, hvad han kunne have glæde af.’
Pernille: Så kan man også sige, at det er også en markedsinnovation, og det er nok 
det, som for mange af virksomhederne har været den største motivationsfaktor. 
Det her med at finde ud af, hvordan de kunne komme ind på det her marked.
Paula: Det er jeg helt enig i. Det er jo derfor, de [virksomhederne] overhovedet 
har meldt sig.
Pernille: Projektambitionen i starten har været, at der skulle udvikles på produkt-
området, fordi det meget har været det, der har været italesat fra projektets side […] 
Men med de øjne, vi sidder med nu i projektet, ja, så giver det selvfølgelig rigtig 
god mening, og ja, det er da det, der er ideen med projektet. Det er, at virksom-
heden kan se et marked inde hos kommunen. Det er jo først og fremmest derfor, 
vi har det her samarbejde, men kommunen vil gerne have livskvalitet ud af det, 
og virksomheden vil gerne have kroner og ører ud af det (i Vaaben 2013:116).
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I dette lille stykke samtale bruger de to projektledere nogenlunde de samme kri-
terier for innovation, som man kan finde ved at konsultere teoretiske definitioner 
på innovation. Sådanne definitioner er ofte inddelt i flere led, hvoraf et af dem 
handler om, at der skal være tale om en idé, der er ny, og som bryder med noget 
eksisterende. Et andet led handler om, at den skal være implementeret, solgt, 
omsat til handling, virkeliggjort eller på anden måde gennemført, så det har ført 
til et resultat eller et produkt, og et tredje led kan handle om processen og om, at 
den for eksempel skal være intenderet og ikke tilfældig eller ustyrlig (Ven et al. 
2008:9; Osborne & Brown 2005:121-23; Sørensen & Torfing 2011:29). 

Som det ses i interviewudklippet, prøver de to projektledere sig frem og over-
vejer, hvilket produkt eller hvilken effekt de kan betragte som resultatet af del-
projektet, og undervejs støtter de sig til gængse definitioner af innovation. Først 
kigger de på selve det materielle produkt – varmepuderne – og konstaterer, at 
de ikke er blevet fornyet. Så går de videre i overvejelserne og kigger efter andre 
mulige resultater eller effekter af delprojektet, eksempelvis plejehjemspersona-
lets måde at forholde sig til beboerne på. Men selv om denne ændring af arbejds-
måde muligvis ville kunne opleves som ny og som noget, der brød med det eksiste-
rende, er problemet nu, at det ikke var det, der var intentionen med projektet, og 
derfor kan dette mulige udkomme nok alligevel ikke regnes som innovation, der 
jo ifølge nogle definitioner skal være intenderet og ikke bare tilfældig. Dernæst 
forsøger de at anskue det at få adgang til et nyt marked som et resultat eller et 
produkt af processen, selv om det heller ikke helt var det oprindelige formål med 
projektet og i hvert fald ikke var et formål, som alle var enige om. 

Gennem samtalen prøver de på denne måde at se forskellige former for produk-
ter eller resultater, som eventuelt kan være den kausale effekt af delprojektet, 
men afhængigt af hvilket resultat de vælger (produktet, arbejdsmåden eller op-
dagelsen af et nyt marked), når de frem til helt forskellige konklusioner på, om 
delprojektet så samlet set kan siges at leve op til at være innovation, og derfor var 
de ved samtalens slutning og i månederne efter stadig i tvivl om, hvad de skulle 
skrive i evalueringsrapporten om netop dette delprojekt. De var under et ret mas-
sivt politisk pres for at kunne dokumentere „noget innovation“, som kunne legi-
timere brugen af de mange penge og passe til styrelsens forventning om, at de 
skrev historien om projektet i et sprog, der handlede om årsager og virkninger. 
Problemet var bare, at hver gang de havde fået øje på noget, der kunne anskues 
som den kausale effekt af en aktivitet, og som kunne „tælle som innovation“, 
viste det sig, at hvis man så det på en lidt anden måde, kunne konklusionen lige 
så godt være, at der ikke var tale om innovation, eller at det var noget andet, der 
udgjorde det innovative resultat og af andre grunde.
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Projektbeskrivelser og evalueringer som skabelsesberetninger

Man kunne naturligvis udsætte de forskellige fortællinger (både skriftlige og 
mundtlige) for en plotanalyse og komme frem til, at nogle af fortællingerne 
formede sig som heltefortællinger og fremstillede forandringsheltenes innova-
tive bedrifter, mens andre formede sig som tragiske tabshistorier eller satiriske 
beretninger om fupnumre. Men det forholdt sig bare ikke sådan, at bestemte 
aktører fortalte én bestemt historie om innovationsprojektet. Tværtimod fortalte 
de flere forskellige historier oven i hinanden, og de talte med hinanden om, 
hvilke historier de skulle fortælle. Både af den grund, og fordi projektbeskrivel-
serne handlede om innovation og dermed om skabelse, vil jeg se på dem som 
skabelsesberetninger. Jeg vil nu undersøge, om den antropologiske litteratur om 
skabelsesberetninger kan bringe yderligere perspektiver på forholdet mellem 
fortællinger og forandring og innovation. 

Den antropologiske litteratur på dette område er omfattende, så jeg vil følge 
Gisela Welz’ råd og se på debatten om de historieløse folk, som ifølge Welz kan 
berige forståelsen af innovation (Welz 2003:257). Denne debat handlede om, 
hvordan europæerne har fremstillet fjerne folk som „historieløse“ og statiske, 
mens europæerne selv fremstod som dynamiske. Claude Lévi-Strauss gjorde 
allerede i 1960’erne opmærksom på, at en sådan skelnen mellem folk med og 
uden historie giver et uheldigt indtryk af, at nogle samfund forandrer sig, mens 
andre ikke gør det. Ifølge Lévi-Strauss var det imidlertid ikke tilfældet. Han 
mente, at det i stedet handlede om, at forskellige samfund forholdt sig forskel-
ligt til forandring:

I så henseende er det lige så kedsommeligt som unyttigt at ophobe beviser på, at 
ethvert samfund er i historien, og at det forandrer sig: Det er indlysende. Men hvis 
man stædigt fastholder en overflødig påvisning, risikerer man ikke at forstå, at 
de menneskelige samfund reagerer meget forskelligt på denne fælles betingelse: 
Nogle accepterer den med eller mod deres vilje, og ved at blive sig den bevidst 
udvider de dens konsekvenser (for sig selv og for andre samfund) til et vældigt 
omfang; andre (som vi af denne grund vil kalde primitive) vil ikke vide af den 
og forsøger, med et snilde, som vi ikke forstår at værdsætte, at gøre de tilstande 
så permanente som muligt, som de betragter som de ‘første’ i deres udvikling 
(Lévi-Strauss 1994:235).

I stedet for at skelne mellem folk med og uden historie foreslog Lévi-Strauss 
i termodynamiske metaforer at skelne mellem varme og kolde samfund, hvor 
førstnævnte var samfund, der hilste forandringer velkomne og måske endda 
dyrkede dem. Den slags beskrivelser kan genfindes hos andre senere forfattere, 
der har understreget, at moderne vestlige samfund ikke alene hilser forandring 
velkommen, men ligefrem begærer det nye eller er besat af tanken om innovation 
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(Campbell 1992; Welz 2003). I modsætning hertil gjorde „de kolde samfund“ 
ifølge Lévi-Strauss det, at de skrev forandringerne ind i deres myter og lod, som 
om de ikke havde fundet sted. Når nogle folk fejlagtigt var blevet beskrevet som 
historieløse, var det altså ifølge Lévi-Strauss ikke, fordi de var „statiske“, men 
snarere fordi de forstod og forestillede sig tid, kontinuitet og forandring på andre 
måder, end europæerne gjorde. Således betød måden, historien blev fortalt på, at 
noget blev set og andet overset. 

På tilsvarende vis blev de officielle historier om innovationsprojektet 
formuleret på en ganske bestemt måde, der betød, at arbejdet med rutiner, drift 
og „plejetrummerum“, som det nogle gange omtaltes, blev andetgjort og redu-
ceret til den statiske baggrund eller til „nulpunktet“, der muliggjorde, at det 
nye kunne ses, dyrkes og fremstå som noget, der havde gjort en særlig forskel. 
Projektbeskrivelserne og kravene om at kunne konstatere en målbar forskel mel-
lem før og efter betød, at værdien af alt det krævende plejearbejde, der blev lagt 
i overhovedet at bibeholde ældre menneskers livskvalitet eller i det mindste lin-
dre smerterne, når evner og kræfter svandt ind for til sidst at ende med døden, 
blev fuldstændig usynlig. På den måde blev beskrivelsen af innovationsprojek-
tet formuleret i tråd med den forandringsbegejstring, som Lévi-Strauss ville se 
som udtryk for „et varmt samfund“, men tankevækkende nok bidrog den sam-
tidig til – hvis man skal blive i de termodynamiske metaforer – at fejre „de kolde 
hænders“ bedrifter på bekostning af „de varme hænder“,1 hvis betydning frem-
stod som usynlig og værdiløs.

Hvis man skal tage ved lære at debatten om de historieløse folk, er det værd 
at hæfte sig ved, hvordan en ganske bestemt måde at skrive historie på gør no-
get ved de andre historier. Den proces, hvorved de historieløse folk udgrænses 
som „de andre“, kunne genkendes i måderne, hvorpå „dem i driften“ og dem med 
„rutineopgaverne“ blev udpeget. Vedligeholdelse, pleje, lindring og alt muligt 
andet arbejde blev den usynlige, andetgjorte og statiske baggrund, som skulle 
forstyrres og innoveres, så det på baggrund af en målbar forskel mellem før og 
efter blev tydeligt, at en „effekt“ var blevet skabt. Til gengæld forsvarede nogle 
af plejehjemsmedarbejderne sig mod denne andetgørelse med fortællinger om, 
at den slags papirprojekter kom der intet som helst ud af – de gjorde absolut in-
gen forskel for „virkelige“ mennesker.

I den antropologiske selvransagelse op gennem 1980’erne kom der for alvor 
blus på debatten om de historieløse folk og fokus på, hvordan europæere (inklu-
sive antropologer) gennem tiden havde bidraget til misforståelsen om historieløs-
heden ved at fremstille andre folk, som om de ikke forandrede sig (Wolf 1982; 
Fabian 2002 [1983]). De moderne europæiske forestillinger om historie og tid 
blev koblet sammen med forestillinger om sted, således at „tilbage i tiden“ blev 
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mere eller mindre ensbetydende med „langt borte“ (Hastrup 1999:31; Fabian 2002 
[1983]), og på den måde forestillede europæerne sig, at eksempelvis australske 
aboriginere eller andre fjerne folk levede på samme måde, som de selv gjorde i 
for eksempel stenalderen, og at man derfor i princippet kunne rejse ud i verden 
og møde en tidligere version af sig selv. Men Kirsten Hastrup understreger også 
noget andet, som er ganske vigtigt i denne sammenhæng: at den europæiske idé 
om historien indbefattede, at ansvaret for historien og udviklingen blev opfattet 
som menneskenes og ikke som Guds eller naturens. På den måde begyndte eu-
ropæerne at tænke på historien som noget, der var menneskenes værk eller bedrift 
(Hastrup 1999:15). De var begyndt at se sig selv som skaberne af historien og af 
sig selv, og de udstillede gerne bedrifterne på tidslinjer eller ved på anden måde 
at fremhæve, hvor langt de var nået i forhold til tidligere tider (eller i forhold til 
andre mennesker). Det er denne optagethed af historien som værk eller bedrift 
og denne fejring af forandring og fremskridt, som Lévi-Strauss forsøgte at pege 
på med sine begreber om „kolde“ og „varme samfund“, hvorved han forsøgte at 
klassificere samfund efter deres grad af forandringsbegejstring. 

Peter Gow, der har forsket i myter i Amazonas, er inspireret af Lévi-Strauss, 
men anlægger et anderledes og mere processuelt perspektiv og forklarer, at 
myterne her gør arbejdet med at omformulere forandringer på måder, der opret-
holder kontinuiteten. Det sker ved, at forandringerne så at sige bliver „skrevet ind 
i myterne“, som så hele tiden forandrer sig for at indoptage det nye (Gow 2001:
11). I tråd hermed kan man finde eksempler på myter om flyvemaskiner og an-
dre moderne opfindelser, der er blevet trukket ind i beretningerne, så det virker, 
som om flyvemaskiner hele tiden har været der (ibid., 288). På lignende vis be-
skriver Michael Jackson, hvordan aboriginerne håndterer eksistentielle spørgsmål 
gennem myterne, og hvordan forandringer væves ind i myterne og på den måde 
gøres permanente eller i hvert fald håndterbare (Jackson 1995:35-36, 55-56, 152). 
Hvis ikke ligefrem det nye kommer til at se ud, som om det hele tiden har været 
der, så kommer det i det mindste til at se ud, som om det hele tiden var menin-
gen, at det skulle være der. Både Gow og Jackson viser således andre måder at se 
(eller måske snarere at overse) forandring på. Frem for at udstille, fremhæve og 
fejre forandringerne og de menneskelige skabere bag dem lod disse folk snarere 
til at usynliggøre forandringerne ved at lade dem glide ind i myterne, så forestil-
lingen om stabilitet, kontinuitet og mening kunne opretholdes. 

I det følgende vil jeg udsætte innovationsprojektets „skabelsesberetninger“ 
for en lignende analyse. Også her viste det sig nemlig, at beretningerne løbende 
blev transformeret.
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Skabelsesberetninger og projektgenbrug

Som allerede beskrevet blev det forventet af projektlederne, at de skulle leve-
re lineære beskrivelser, der ud fra argumenter om kausalitet kunne overbevise 
mulige investorer om, at projektet kunne styres på en måde, der „sikrede“, at 
der kom innovation og værdiskabelse ud af projektet i fremtiden, og at effekten 
efterfølgende kunne måles. 

Men de blev også mødt med andre forventninger. Disse forventninger kom 
hovedsagelig fra kommunens topledere og handlede om at få historien om pro-
jektet til at afspejle kommunens politikker og strategier. To gange undervejs i 
projektet skete det, at kommunens topledelse udstak en ny vision for fremtiden. 
Begge gange fik projektlederne besked om at beskrive, hvordan projektet bidrog 
til det, som topledelsen havde besluttet skulle være kommunens nye kurs: 

Jeg fik at vide på et tidspunkt, at nu skulle jeg få vores fokusområde til at passe 
ind i [kommunens] fokusområde. Og så sagde jeg: ‘Undskyld? Altså, det skulle 
jo udspringe af brugernes ønsker og ikke af [kommunens] ønsker!’ Men det var 
lige meget […], og så sad jeg og mingelerede – man kan jo skrive sig ud af 
mange ting – og fik det til at passe meget fint, og så var der ro på fronten, og så 
fik borgmesteren det og kunne sige: ‘Neeeej, kan I se, hvor fint det her projekts 
fokusområde passer med vores!’ Fuldstændig grotesk! For det var bare ikke det, 
det handlede om, og det var slet ikke den ånd, det var i. For det var innovation, 
og det var brugerdrevet (i Vaaben 2013:110). 

Når projektlederen var så frustreret over situationen, var det både, fordi hun 
endte med at bruge en masse tid på at genbeskrive projektet med det resultat, at 
hun ikke havde tid til at gennemføre de mange aktiviteter, som projektet bestod 
af, og fordi hun ikke kunne se, hvad genbeskrivelsen skulle gøre godt for. Kort 
efter sagde hun op, og en ny blev ansat. 

På et senere tidspunkt og under en ny projektleder skete noget lignende. Denne 
gang havde kommunen fået en ny strategi, der handlede om vækst, og selv om 
projektet i sin tid var blevet udtænkt som et forsøg på at lave samskabelse og inno-
vere sig til bedre livskvalitet for ældre mennesker, var lederne nu optaget af at 
få genbeskrevet projektet i lyset af den nye strategi og var begyndt at interessere 
sig for, om de involverede virksomheder havde fået solgt noget eller viste andre 
tegn på vækst. For den nye projektleder betød det, at historien om projektet end-
nu en gang skulle skrives om, og ligesom den første projektleder oplevede hun 
omskrivningen som en absurd papirøvelse, der trak hendes opmærksomhed væk 
fra selve projektet, som hun ikke havde tid til at beskæftige sig med.

På den måde skete der løbende omskrivninger af projektet, så det kom til at 
passe til topledelsens aktuelle visioner. I den forstand virkede topledelsens nye 
strategier og fokusområder mere som noget, der udstak kursen for omskrivning af 
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fortiden end som noget, der udpegede en ny kurs for det, der skulle ske i fremti-
den. Forestillingerne om, at „forandringsledelse“ og „projektledelse“ skulle han-
dle om at udstikke en vision og omsætte den til mål og delmål, der kunne sikre 
målopnåelse, blev formmæssigt bekræftet og samtidig udhulet: Genbeskrivelserne 
tog form af historier, der levede fuldt op til sådanne forskrifter, men de virkede 
samtidig „bagudrettet“, forstået på den måde, at de rakte ind i fortiden og be-
virkede, at historierne om et allerede igangværende projekt blev omskrevet, så 
lederne kunne blive overbevist om, at organisationen faktisk allerede var på vej 
i den nye retning. Imens gik projektet i praksis næsten i stå, idet projektlederne 
ikke havde tid til at beskæftige sig med det og dagligt skulle beslutte, „hvem de 
ville være flaskehals for i dag“, som én af dem udtrykte det.

Resultatet blev en slags projektgenbrug, hvor det samme projekt af strategiske 
grunde blev beskrevet igen og igen i forskellige sammenhænge for at bekræfte be-
stemte forestillinger om, at det, som nogen havde betalt for eller besluttet skulle 
ske, enten ville ske eller allerede var sket. Noget lignende sås faktisk i det ind-
ledende citat med Peter, hvor han forklarer, hvordan en politisk vision om at skabe 
et nyt „forskningsplejehjem“ endte med, at en række forskellige igangværende 
projekter og lokaler blev omdefineret og genbeskrevet, så de kunne forstås som 
en platform eller en grundstamme, hvorfra det blev formodet, at innovation kunne 
vokse frem. På den måde fik han forhandlet sig frem til en omformulering og en 
ommøblering af noget eksisterende, så han dels kunne leve op til de nye poli-
tiske visioner og dels kunne sikre en form for kontinuitet og fortsættelse af det, 
som han og andre medarbejdere „allerede var i gang med“. De eksisterende pro-
jekter blev også her genbrugt og skrevet ind i nye sammenhænge.

Parallellen mellem de myter, der hele tiden transformeres for at skabe en 
fornemmelse af kontinuitet, og de løbende omskrivninger af historierne om pro-
jektet er tydelig. Dog kan man argumentere for, at de løbende omskrivninger af 
historien om innovationsprojektet handlede mere om at „udstille“ forandringer 
og nyskabelser end om at „dække over dem“ og opretholde en forestilling om 
kontinuitet. Historierne handlede om at fremvise innovative resultater og effek-
ter ved at pege på et statisk „før“ eller nogle statiske „andre“.

Man kunne imidlertid også argumentere for det modsatte: at historierne på 
sin vis nøjagtig som myterne var med til at opretholde kontinuitet forstået på den 
måde, at de bekræftede og vedligeholdt det, man kunne kalde en „moderne ska-
belsesberetning“, der gennem lineære og kausale skildringer beskriver menne-
sket som skaber af historien. Derved bidrager de til at opretholde forestillingen 
om, at mennesker kan styre skabelsen af det nye og af fremtiden. Betydningen af 
tilfældigheder, magtkampe, politisk pres, økonomiske incitamenter, kompliceret 
lovgivning, afkobling eller svindende motivation blandt medarbejderne indgik 
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ikke i disse beretninger. Alle de implicerede aktører vidste udmærket, at disse 
forhold spillede en rolle, og de talte løbende med hinanden om det. Ikke desto 
mindre var de enige om at performe projektbeskrivelserne efter de forventede 
forskrifter og føre dialogen om alt det andet „off the record“. 

Med to tunger

De samme mennesker fortalte altså flere forskellige historier oven i hinanden el-
ler måske uden om hinanden. Når lederen af innovationsafdelingen fortalte mig 
om sine strategiske overvejelser om, hvilke ord der skulle bruges, og „hvad det 
gjaldt om“, viste han mig, at han kunne agere strategisk og vælge netop de ord 
og fortællinger, der kunne udløse bevillinger og leve op til politiske visioner, og 
samtidig viste han mig, at han betragtede det som en slags „spil“. Med Gregory 
Batesons ord kunne man sige, at han „metakommunikerede“ (Bateson 1972:
177ff.) og således med sin fortælling satte en særlig ramme rundt om en anden 
fortælling (projektbeskrivelsen) – en ramme, der gjorde ham og mig i stand til 
at tale om denne som en slags leg eller spil. Mange af de andre deltagere gjorde 
noget tilsvarende. Små fortællinger eller indskudte bemærkninger om, at „man 
kan skrive sig ud af mange ting“, eller at „den slags kan jeg ikke sige på bånd“, 
fungerede som en metakommunikativ indramning, der udpegede en anden 
fortælling som en slags spil, der bare var „som om“. Disse bemærkninger var 
med til at markere og indramme noget andet som værende særligt (Sjørslev 2007). 
På den måde blev det muligt for deltagerne i projektet at have flere forskellige 
fortællinger om projektet kørende samtidig. 

Følger man Jakob Krause-Jensen, der har studeret HR-konsulenter i Bang 
& Olufsen, hvor konsulenterne også gennem ironi og humor distancerede sig 
fra deres egne roller, kan der være tale om en slags strategi for at slippe ud af 
et „doublebind“2 (Krause-Jensen 2011:279-83). Dermed anskuer Krause-Jensen 
disse indramninger og fortællinger i et magtperspektiv, hvor den ironiske distan-
ce kan ses som en slags modmagt, der kaster et særligt lys af „laden som om“ 
over bestemte indrammede, særliggjorte eller ritualiserede aktiviteter. 

Catherine Bell har haft afgørende betydning for ritualforskningen, netop for-
di hun koblede studierne af ritualer sammen med Michel Foucaults begreber om 
magt og modmagt og introducerede begrebet „ritualisering“, som refererer til, 
hvordan mennesker gør bestemte praksisser særlige og mere privilegerede end 
andre praksisser (Bell 1992:7-8, 74 et passim). Hun forklarer, at når bestemte 
praksisser ritualiseres, indrammes og gøres særlige, åbner det både en mulighed 
for magtudøvelse og modmagtsudøvelse (op.cit.171ff.). Som eksempel nævner 
hun, hvordan befolkningen i et totalitært land kan presses til at deltage i en ritua-
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liseret politisk begivenhed, der tillægges stor symbolsk betydning, men samtidig 
understreger hun også, at hver enkelt netop i kraft af ritualiseringen har mulighed 
for at distancere sig fra denne fysiske og kropslige deltagelse ved at opfatte den 
som adskilt fra en kritisk bevidsthed (op.cit.208). På sin vis kan man sige, at det 
var noget lignende, både Krause-Jensens HR-konsulenter og diverse ledere og 
projektledere i plejehjemsprojektet gjorde. De deltog i en række projektbeskri-
vende aktiviteter, som var „indrammet“, ritualiseret og ophøjet til noget særligt, 
i kraft af at de skulle formuleres i et bestemt sprog og efter bestemte forskrifter, 
der bekræftede, at det var muligt for mennesker at skabe og styre fremtidens ny-
brud og sikre resultaterne. Men de projektbeskrivende aktiviteter blev også ind-
rammet og gjort særlige og anderledes end andre aktiviteter på en anden måde. 
Deltagerne udøvede så at sige modmagt ved at italesætte disse aktiviteter som et 
uvigtigt, proformapræget eller næsten latterligt spil for galleriet, en „laden som 
om“, som de da virkelig ikke selv troede på. 

Inden for rollespil opererer man med udtrykkene „in-game“ og „off-game“, 
hvor det man gør og siger „in-game“, skal passe til den rolle, man spiller i spillet, 
mens det, man gør og siger „off-game“, eksempelvis kan handle om selve spillet 
og den måde, det foregår på eller bliver „indrammet“ på. På samme måde kom-
munikerede økonomen i styrelsen både „in-game“ og „off-game“, da vi talte sam-
men. På den ene side holdt hun sig „in-game“ og forklarede, hvordan det hang 
fint sammen at forvente, at partnerskaber og brugerinddragelse på en lineær og 
styrbar måde ville føre til vækst og arbejdspladser. På den anden side gav hun 
mig „off-game“ en hel stak papirer og en lang forklaring om, hvordan forskellige 
økonomiske paradigmer og lovgivninger spændte ben for hinanden. 

På den ene side blev projektbeskrivelserne ritualiseret som de særlige udlæg-
ninger af projektet, der på lineære, kausale og målbare måder kunne styre pro-
jektet og sikre fremtidens innovative resultater. På den anden side gjorde rituali-
seringen også deltagerne i stand til at udtrykke en skepsis eller ligefrem mod-
stand. Alle vidste, at hverken denne eller andre innovationsprocesser forløber på 
den enkle måde, der er beskrevet i projektbeskrivelserne eller i evalueringerne, 
og at en hel masse støj, rod, paradokser, doublebinds og dilemmaer er tabuise-
ret, usynliggjort og holdt udenfor. Men alle var også enige om at lade som om. 
Netop ved at ritualisere denne historieskrivning og gøre den til „som om“ blev 
det muligt parallelt eller „off-game“ at fortælle en anden historie. Og på den måde 
kan Krause-Jensens pointe om, at mennesker gennem en sådan distancering eller 
afkobling fra egne roller i arbejdslivet kan slippe ud af en form for doublebind, 
siges at give god mening (Krause-Jensen 2011). 

Samtidig var der dog noget, der tydede på, at det at tale med to tunger og holde 
flere historier kørende parallelt, ikke løste problemerne med doublebinds, para-
dokser og moralske dilemmaer. Ganske vist bevægede rigtig mange mennesker 
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i og omkring projektet sig ind og ud af en ramme og vidste fuldstændig med sig 
selv og hinanden, hvilke former for historier man kunne fortælle, når man var „in-
game“, og hvilke man kunne fortælle, når man var „off-game“. Når de var inde i 
rammen, kunne man for eksempel ikke sætte spørgsmålstegn ved, om samarbej-
de og partnerskaber nødvendigvis havde en kausal forbindelse til vækst og in-
novation. Man kunne heller ikke spørge, om innovationsprocesser nødvendigvis 
var styrbare eller forløb lineært, eller om det overhovedet gav mening at betragte 
innovation som et „resultat“, man kunne udpege og kende årsagerne til. 

„Off-game“ kunne man godt snakke om spillet eller dets indramning og om 
alle de tvivlsspørgsmål, dilemmaer, doublebinds og paradokser, der opstod, og 
som opstår i mange organisationer, der af samme grund ofte i organisationslittera-
turen beskrives som „polyfone“ eller „heterofone“, fordi der er mange forskellige 
samtidige logikker på spil (Thygesen & Andersen 2012). Alligevel havde projekt-
lederne, som bestemt ikke var uenige med de skeptiske stemmer blandt plejeper-
sonalet, moralske betænkeligheder: Tænk nu, hvis de gav efter for det politiske 
pres og i forsøget på at udpege og fremvise „noget innovation“ kom til at skabe 
et helt misvisende billede af, hvor „innovationsfremmende“ og „værdiskabende“ 
de enkelte delprojekter egentlig var. Det kunne måske betyde, at fremtidige beslut-
ningstagere i kommuner og på plejehjem landet over på baggrund af de officielle 
beskrivelser søsatte masser af lignende projekter i troen på, at man på den måde 
skabte værdi og gjorde en forskel, mens det måske reelt betød, at der blev min-
dre tid til plejen, som jo i samme moment blev gjort til det statiske, værdiløse 
nulpunkt. Den tanke var næsten ikke til at holde ud, og selv om det måske hjalp 
lidt at tale med to tunger, slap de ikke for at have moralske skrupler.

Søgeord: innovation, kontinuitet, forandring, fortællinger, ritualiseret praksis, 
offentlig sektor

Noter

1.   I en dansk kontekst er udtrykkene „kolde hænder“ og „varme hænder“ blevet flittigt brugt i 
debatter om, hvordan velfærdssamfundet indrettes. I den forbindelse henviser „kolde hænder“ 
typisk til administratorer og funktioner, der ikke direkte har assistenter, hjemmehjælpere og 
andre, der har direkte kontakt til patienter og borgere. 

2.   Begrebet „doublebind“ stammer fra Gregory Batesons forskning og refererer til en kommu-
nikation, der rummer to modsatrettede budskaber samtidig – for eksempel en invitation og en 
afvisning. Bindingen består i, at den, der oplever doublebind, ikke kan undslippe situationen 
uden at gøre noget forkert eller opleve et tab. 
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ANMELDELSE

KEITH M. MURPHY: Swedish Design. An Ethnography. Ithaca & Lon-
don: Cornell University Press 2015. 264 sider. ISBN 978-0-8014-7966-3. 
Pris: 178,60 kr. (pb).

Dansk design, finsk design, svensk design. Ingen andre steder på kloden er design 
så tæt vævet sammen med nationalstaten som i Skandinavien. Sådan en national 
branding peger på forbindelsen mellem æstetik og velfærdsstatsnationalisme. 
For hvordan bliver forestillingen om medborgerskab og nation building knyttet 
sammen med æstetiske idealer? Hvordan tager kulturel identitet i bogstavelig 
forstand form? Det er det centrale spørgsmål, antropologen Keith Murphy prøver 
at besvare i sin bog Swedish Design. An Ethnography.

Og hvorfor nu „svensk design“? Danmark har Arne Jacobsen, Poul Henningsen, 
Jørn Utzon – og firmaer som Bang & Olufsen. Og Finland Marimekko og Alvar 
Aalto, men Sverige …? Vi lader spørgsmålet hænge i et par sekunder, men 
måske kan læseren ikke se de svenske skove for bare træer: Man behøver bare 
at tænke på Hennes & Mauritz og IKEA for at blive overbevist om, at den svenske 
designtradition har global gennemslagskraft. En af bogens pointer og styrker er, 
at den ser på design i en kontekst og som et socialt fænomen snarere end blot at 
fejre konkrete designikoner.

Murphy kombinerer et etnografisk nærbillede af selve designarbejdet 
– materialerne, de fysiske omgivelser og kommunikationen mellem designere 
– med et bredere perspektiv ved at se på den historiske, politiske og kulturelle 
sammenhæng, designarbejdet foregår i, og han forklarer dermed, hvordan design 
bliver til svensk design. 

I første halvdel af det 20. århundrede erstattede en modernistisk æstetik 
det, som Murphy kalder en aristokratisk æstetik. Det var en æstetik, som var 
baseret på kostbare materialer og tidskrævende håndværksproduktion. Den 
modernistiske æstetik passede derimod med industrialiseringen, fordi dens 
former og materialer var relativt lette at masseproducere, og dette svarede igen 
til socialdemokratiske idealer om lighed. Der er således en historisk forbindelse 
mellem en socialdemokratisk ideologi og nye forestillinger om skønhed, som 
fra 1870’erne voksede frem og fra 1930’erne satte dagsordenen i den offentlige 
kulturdebat. Disse visioner udtryktes af fremtrædende kunstnere og arkitekter 
som Ellen Key, Carl Larsson, Gunnar og Alva Myrdal og socialdemokratiske 
politikere som Per Albin Hansson. 

Tidsskriftet Antropologi nr. 74, 2017
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Denne sammenkædning af socialreform og modernistisk æstetik kan også spores 
i Danmark, hvor socialdemokratiske partier forstod sig selv som „folkepartier“. 
Herved adskilte de sig fra deres tyske moderparti, som fortsat var et arbejder-
klasseparti i mere snæver forstand. I Danmark blev „folkeoplysning“, som 
inkluderede bestemte forestillinger om det skønne og det gode, et korrelat til de 
socialreformer, der i 1930’erne indvarslede den senere velfærdsstat. Også i Dan-
mark blev en bestemt funktionalistisk æstetik forbundet med politisk reform. Det 
var en funktionalisme, som var blødere i sit udtryk end den „brutale“ Bauhaus-
modernisme i Tyskland.

Analyser af nationalisme har påpeget, hvordan disse ideologier oftest appellerer 
til folk ved at trække på slægtskabsmetaforer som „fædreland“, „moderland“ osv. 
Disse metaforer peger tit tilbage på et rent ophav, en idyllisk, pastoral fortid. Men 
den svenske nationalisme var anderledes: Den var på én gang mere inklusiv, diskret 
og moderne, og dens budskaber materialiserede sig i hverdagslivets ting. Det er 
bemærkelsesværdigt, at det er begrebet „hjem“ snarere end „familie“, der er den 
ideologiske grundmetafor. Reformatoren og feministen Ellen Key skrev allerede i 
1880’erne betydningsfulde essays om skønhed i hjemmet, og Carl Larsson udgav 
i 1899 sin bog Ett Hem med billeder fra sit eget hjem. Fra 1930’erne og indtil 
1970’erne blev ideen om folkhemmet takket være socialdemokratiske politikere, 
medier og andre meningsdannere gjort til folkeeje. Den peger væk fra Blut-und-
Boden-retorik og biologisk slægtskab (race) som betingelse for tilhørsforhold og 
peger på nationalstaten som et mere åbent fællesskab. Gennem begrebet „hjem“ 
etableredes en kobling mellem sociale relationer og den materielle sammenhæng, 
de var indfældet i: stole, borde, senge ... Med ideen om folkhemmet blev hjemmet 
placeret som stedet for politisk reform, og dermed udnyttede man også de positive 
følelser og associationer, som folk knyttede til deres hjem. Politiske ideer, som 
fokuserede på omsorg, anvendelighed, fornuft, lighed og bæredygtighed, blev 
knyttet til et bestemt formsprog, der handlede om rette vinkler, klare overflader 
og lige linjer. 

Murphy ser på det konkrete designarbejde som en social proces og kommer 
dermed væk fra forestillingen om design som produkt af et ensomt genis gud-
dommelige inspiration. Undervejs kommer vi på værkstedsbesøg hos to unge, 
stockholmske designere og får indblik i, hvordan de samarbejder og udveksler 
ideer og inspiration. De prøver at lave „godt design“. Murphy er specielt opmærk-
som på det sprog, designerne bruger. Eksempelvis arbejder designerne efter en 
skematik defineret i modsætningen mellem vinkler/firkanter på den ene side og 
rundhed/bløde former på den anden. Disse begrebspar bruges, når designerne 
overvejer, om et konkret design skal skubbes i den ene eller den anden retning. 
Murphy lægger også mærke til, at designerne undgår alt for definitive og negative 
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adjektiver som „grimt“, når de taler om deres arbejde. De bruger i stedet adjek-
tiver som tråkigt (kedeligt) eller roligt/kul (sjovt/cool). Designerne prøver i deres 
arbejde ikke bevidst at indskrive sig i en „svensk tradition“ og forholder sig 
ofte kritisk til selvsamme tradition. Men pointen er, at det er den tradition, de 
forholder sig til og er i dialog med, og at deres produkter for at blive til design 
skal anerkendes uden for værkstedet på museer, designudstillinger, møbelmesser 
og i bolighusenes udstillingslokaler. 

Museer og designudstillinger er orienteret mod fortiden og fremtiden, og de 
tjener sammen til at ophøje visse artefakter og give dem status af „kunstgenstande“ 
og „kulturarv“. Boligmesser og IKEA udstiller også objekter, men på et mere 
umiddelbart tilgængeligt niveau. Disse udstillinger er orienteret mod nutiden og 
repræsenterer en konkret, opnåelig fremtid for svenskerne og for den globale 
middelklasse, som – uden måske at vide det – bor på svensk.

Swedish Design er velskrevet, klart argumenteret og empirisk velunderbygget 
og adresserer mange relevante temaer. Ud over det regionale fokus på Skandi-
navien og bogens bidrag til diskussioner om nationalisme fortjener bogen først 
og fremmest at blive læst som et væsentligt bidrag til det voksende felt design-
antropologi. Det, som er forfriskende og nyt i denne sammenhæng, er det brede 
perspektiv. Synet på design er ikke begrænset til det, der foregår i værkstedet 
– design ses i sammenhæng, som et væv af aktører, praksisser, former, institutioner 
og ideologier.

Jakob Krause-Jensen
Antropolog og lektor

Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
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DANSKE RESUMEER

Mia Krogager Mathiasen og Kasper Tang Vangkilde: Innovationens politik. 
Om babysimulatorer, sårbare unge og drømmen om et barn 

Denne artikel retter opmærksomheden mod „innovationens politik“ med det 
argument, at enhver innovativ bestræbelse er iboende politisk og rejser moral-
ske og etiske spørgsmål. Artiklens forfattere argumenterer for, at innovation 
grundlæggende udgør et forsøg på at formgive og styre fremtiden i nye retnin-
ger, som ønskeligt adskiller sig fra det nuværende. Innovation indebærer derfor 
en form for dekonstruktion eller kritik af etablerede opfattelser og praksisser 
og kan som sådan ikke undgå at være politisk. Med afsæt i et feltarbejde i en 
dansk kommune, der har igangsat pasningsforløb med teknologiske babysimu-
latorer for sårbare unge, som drømmer om at få et barn, viser artiklen, hvordan 
innovationens politik særligt kommer til udtryk i innovative tiltag, hvor „nogen 
vil noget med nogen“. I artiklen beskrives det, hvordan kommunale rådgivere 
anvender babysimulatorer som værktøj til at skabe klarhed og oplysning for de 
sårbare unge om, hvad virkeligheden som forældre reelt vil indebære. I denne 
proces dirigeres de unge til særlige erfaringer og erkendelser, hvorved der skabes 
særlige former for mennesker: unge „normale“ subjekter med en „ny“, „rigtig“ 
og „sund“ forståelse af forældreskabets realiteter i overensstemmelse med kom-
munens rationaler. Innovation er således aldrig uskyldig, men altid et politisk 
og etisk anliggende.

Søgeord: innovation, teknologi, babysimulator, sårbare unge, politik, fremtider

Laura Berivan Nilsson: At improvisere sig ind i en tradition. En undersøgelse 
af bevaring og fornyelse blandt folkemusikere i Istanbul

Siden 1990’erne har der i Istanbul været en stor interesse i at genfortolke lokale 
folkemusiktraditioner. Genopblomstring af lokale folkemusiktraditioner kan 
ses som en del af en identitetspolitisk bevægelse, der hylder landets diver-
sitet og hermed udfordrer ideen om Tyrkiet som en etnisk homogen nation. 
Nyfortolkningerne af de lokale musiktraditioner kan også ses som en reaktion mod 
den censur og standardisering af lokal folkemusik, der blev igangsat i forbindelse 
med etableringen af den tyrkiske republik i 1923. Med afsæt i et feltarbejde blandt 
forskellige musikere udført i Istanbul i foråret 2014 undersøger denne artikel, 
hvordan musikerne gennem kreative og improvisatoriske praksisser genfortolker 
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lokale folkemusiktraditioner. Artiklen tager udgangspunkt i de to musikgrup-
per Kardeş Türküler og Telvins arbejde med at fortolke lokale musiktraditioner 
samt forfatterens egne erfaringer med at lære at spille det tyrkiske strengeinstru-
ment saz. Artiklen diskuterer, hvordan musikerne orienterer sig mod fortidens 
musikalske praksisser med henblik på både at forny og bevare de musikalske 
traditioner for fremtiden. Det bærende argument i artiklen er, at bevaring og 
fornyelse ikke behøver at være modsætninger, men kan være to sider af samme 
sag. I en overordnet diskussion af innovative praksisser bidrager artiklen ved at 
pege på, at nyskabelse ikke blot sker i forsøget på at kolonisere fremtiden og det 
endnu ukendte. Nyskabelse kan også opstå ved at genopdage og forny fortidens 
praksisser og det glemte. 

Søgeord: musik, Istanbul, tradition, innovation, kreativitet, improvisation

Sofie Thordal og Kirsten Engholm Jensen: Hvorfor nøjes med det halve? 
Antropologisk metode i offentlig innovation

Artiklen belyser forfatternes antropologiske arbejde med innovation i den 
offentlige sundhedssektor. Med udgangspunkt i erfaringer fra omfattende fel-
tarbejde og gentagende uddannelsesforløb i programmet „Professionel nysger-
righed“, en uddannelse i antropologisk metode, argumenteres for, at antropologi 
grundlæggende forstås og praktiseres ud fra en instrumentel tilgang, og at antro-
pologien alene bliver set som et metodisk feltstudium. Forfatterne mener, at 
denne positivistiske tilgang til antropologers arbejde er mangelfuld og ikke tager 
højde for de erkendelser og den viden, som udfolder sig i antropologisk analyse 
og refleksion. De argumenterer således for, at antropologer og den værdi, som 
antropologer tilfører den offentlige sektor, ikke alene består af deskriptiv metode, 
men er langt mere nuanceret og udfolder sig som et kontrapunkt mellem det 
induktive og det deduktive, det konkrete og det konceptuelle, den etnografiske 
observation og den kritiske idéskabelse. 

Søgeord: innovation, sundhed, sundhedsantropologi, metode, anvendt antro-
pologi, oversættelse

Nana Vaaben: Med to tunger. Skabelsesberetninger og ritualiseret praksis 
omkring et innovationsprojekt

Artiklen handler om et innovationsprojekt på et plejehjem og mere specifikt om, 
hvordan projektbeskrivelser omkring projektet kan anskues som skabelsesberet-
ninger og ritualiserede praksisser. Projektbeskrivelser i ansøgninger, PowerPoint-
præsentationer, rapporter og evalueringer beretter om skabelse og fremstiller gen-
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nem beretningerne innovation som et menneskeskabt og styrbart værk. Innovation 
fremstår som det værdifulde og målbare resultat af bestemte indsatser, og værdien 
af den daglige pleje reduceres i samme moment til det statiske nulpunkt, der måles 
ud fra. Men parallelt med disse fremstillinger af innovationsprojektet cirkulerer 
der også myriader af andre mere skeptiske fortællinger om, hvordan det jo ikke 
foregår sådan i virkeligheden, og om, at tiden går fra omsorgen for de gamle. Ofte 
fortælles de to former for fortællinger af de samme mennesker, der skifter mellem 
at være „in-game“ og „off-game“. Netop ved at projektbeskrivelserne ritualiseres 
og gøres særligt betydningsfulde, åbnes mulighed for at udøve modmagt. Denne 
modmagt består til dels i at distancere sig fra projektbeskrivelserne og gøre dem 
til en slags uvirkeligt „spil“, men strategien løser ikke helt dilemmaerne og de 
moralske skrupler, som nogle af deltagerne oplevede undervejs. 

Søgeord: innovation, kontinuitet, forandring, fortællinger, ritualiseret praksis, 
offentlig sektor
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ENGLISH SUMMARIES

Mia Krogager Mathiasen and Kasper Tang Vangkilde: The Politics of Inno-
vation. On Infant Simulators, Vulnerable Youth and the Dream of Having 
a Child

This article focuses attention on “the politics of innovation” based on the argu-
ment that any innovative effort is inherently political and raises moral and ethical 
questions. The authors of the article argue that innovation essentially constitutes an 
attempt to shape and guide the future in novel directions that differ from the present 
in desirable ways. Thus, innovation entails a kind of deconstruction or critique of 
established perceptions and practices – and, as such, cannot escape being political. 
Based on fieldwork in a Danish municipality which has introduced caregiving 
courses with technological infant simulators to young vulnerable people who 
dream of having a child, the article demonstrates how the politics of innovation is 
particularly pertinent in innovative initiatives that are characterized by “someone 
seeking something from someone.” In the article, it is described how municipal 
advisers use the infant simulators as a tool to make the young vulnerable people 
see and understand how life as a parent would be in reality. In this process, the 
young people are guided towards particular experiences and perceptions, which 
ultimately produce particular kinds of humans: young “normal” subjects with a 
“new”, “correct” and “healthy” understanding of the realities of parenthood in 
accordance with the rationalities of the municipality. In this sense, innovation is 
never innocent but always a political and ethical matter. 

Keywords: innovation, technology, infant simulator, young vulnerable people, 
policy, futures

Laura Berivan Nilsson: Improvising Tradition. A Study of Preservation and 
Innovation among Folk Music Artists in Istanbul

Since the 1990s there has been a great interest in reinterpreting local folk music 
traditions among musicians situated in Istanbul. The revival of local music tradi-
tions can be considered as a part of a broader identity-political movement that 
celebrates diversity and hereby challenges the idea of   Turkey as an ethnically 
homogeneous nation. The reinterpretations of the local music traditions can also 
be considered as a reaction against the censorship and standardization of local folk 
music, which was launched during the establishment of the Turkish Republic in 
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1923. Based on fieldwork among musicians, which took place in Istanbul during 
the spring of 2014, this article examines how the musicians through creative and 
improvisational practices reinterpret local music traditions. The article explores 
the wayn which the music groups Kardes Türküler and Telvin work with reinter-
preting local music traditions as well as the author’s own experience of learning 
to play the Turkish instrument saz. The article discusses how the musicians orient 
themselves towards past musical practices with the intention of both renewing 
and preserving the musical traditions for the future. The central argument of the 
article is that preservation and renewal do not have to be opposites – but can be 
two sides of the same coin. In a general discussion of innovative practices this 
article contributes by arguing that novelty not only is created as an attempt to 
colonize the future and what is yet unknown. Innovation can also be created as 
part of a rediscovery and renewal of past practices and the forgotten.

Keywords: music, Istanbul, tradition, innovation, creativity, improvisation

Sofie Thordal and Kirsten Engholm Jensen: Why Settle for Half? Anthropo-
logichal Method in Public Sector Innovation

This article discusses challenges and possibilities encountered in the authors’ 
anthropologically informed work with Danish public sector innovation, notably 
in the health care sector. Drawing on their fieldwork experiences in this area 
and their participation in a training programme, which introduces public sector 
professionals to basic anthropological methods, they suggest that public sector 
innovation projects in this field have tended to instrumentally reduce anthropology 
to fieldwork method. Sharing examples from their work with analytical translation 
and shaping of field data, the authors show how everyday problems in the health care 
sector may be approached in more explorative manner to further anthropologically 
informed innovation. They conclude that public sector challenges may find new 
solutions by the consultation of anthropological approaches beyond positivism, 
engaging both induction and deduction, the concrete and the conceptual, methods 
of observation as well as critical idea generation.

Keywords: innovation, health care, medical anthropology, methodology, applied 
anthropology, translation

Nana Vaaben: Double Talk. Myths of Creation and Ritualised Practices 
around an Innovation Project

This article is about an innovation project in a nursing home. It argues that project 
descriptions connected to the project can be seen as myths of creation and as ritu-
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alized practices. Project descriptions in applications, Power Point presentations, 
reports, and evaluations tell myths about the creation of innovation, and present 
innovation as a man-made and controllable achievement. Innovation is pictured 
as the valuable and measurable outcome of particular actions taken, whereas the 
daily work of the staff at the nursing home is made invisible and reduced to the 
static and insignificant point of departure, from which the innovative outcomes 
stand out. But parallel to these presentations of the project, myriads of other, more 
critical, stories circulate – often told by the same people. They depict the project 
as a “paper construct”, that has little to do with reality, and they do it by shifting 
back and forth between being “in-game” and “off-game”. Precisely because the 
project descriptions are being framed or ritualized and thereby made special and 
loaded with importance, it becomes possible to use the exact same framing or 
ritualization as resistance. By distancing themselves and telling about the project 
descriptions as “games”, it becomes possible for the participants to partly resolve 
their dilemmas. But only partly, because they still fear that the many written ac-
counts will confirm the belief that innovation of new value can be planned and 
controlled, thereby eventually drawing away attention from the value that the 
nursing staff creates by their continuous struggle against decline and death. 

Keywords: innovation, continuity, change, narratives, ritualized practice, public 
sector
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32. INDFØDTE behandler emnet indfødte, oprindelige folk eller 4. verdens-folk 
inden for rammerne af de aktuelle antropologiske interessefelter kulturel identitet 
og kompleksitet. Indfødte folks vilkår i den moderne verden frembyder spørgsmål 
af både teoretisk, praktisk og politisk art.

33. DYR tager udgangspunkt i den ganske forbløffende mængde materiale, som 
den zoologiske verden bidrager med til vores kategoriseringer af omverdenen. 
I dette nummer bringes eksempler på, hvordan vi tænker, bruger, fremstiller og 
forestiller os dyr.

34. AIDS-forskningen i antropologien har udviklet sig fra en hjælpedisciplin for 
epidemiologien til kritiske analyser af videnskabelige og politiske „sandheder“ 
om hiv/aids og konstruktive undersøgelser af lokale forudsætninger for forebyg-
gelse og omsorg.

35-36. FELTER er et festskrift med artikler om sjæleanliggender, etnografer, 
pornografi, repræsentation, rationalitet, identitet, kunst og verden, rum, metaforik, 
ceremonielle dialoger, ånder, kroppe og performance, halve mennesker, myter 
og kosmologi, objekter, totemisme, fysikkens erkendelseslære og menneske-
kulturerne mv.

37. MELLEMØSTEN Udsolgt.

38. BØRN har kun sjældent været del af det antropologiske genstandsfelt. Her 
belyses antropologiske perspektiver på børn og unge: Hvordan opfattes børn, hvad 
indebærer socialisering, og hvilke perspektiver og erfaringer har børn i forhold 
til deres omgivelser forskellige steder i verden?

39. MAD OG DRIKKE viser nye vinkler på de symbolske betydninger og sociale 
normer, som regulerer, hvad der indtages, hvornår, hvordan, sammen med hvem 
og i hvilke mængder.

40. OVERGANG ser på den antropologiske videnskab og den videnskabelige 
antropologi anno 2000. Hvilke erkendelser har overlevet 1980’ernes faglige selv-
ransagelse, og hvilke epistemer hører fortiden til? Hvilke klassiske antropologiske 
dyder kan dårligt undværes, og hvad er forholdet mellem anvendt antropologi 
og grundforskning?

GAMLE OG KOMMENDE NUMRE
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41. ILLUSION har ofte negative konnotationer i retning af indbildning og for-
vrænget virkelighedsopfattelse. Her fokuseres på illusion som et empirisk forhold, 
dets kreative element i sociale og kulturelle sammenhænge samt dets virkemidler 
og konsekvenser.

42. DANSKHED Mens antropologer og andre analytikere dekonstruerer nationale 
fællesskaber, egenskaber og identiteter, polemiserer dette nummer ved at under-
søge, hvordan og hvorvidt danskheden faktisk er: danske dufte, toner, omgangs-
former, filmskatten og højskolesangbogen med mere. Er der tale om særligt 
danske forhold eller blot om forhold i Danmark?

43-44. SAMLING undersøger samlinger og samlere og overvejer begrebernes 
betydning for antropologien. Kategorier bringes sammen i nye konstellationer: 
museale dyrekategoriseringer, frimærkesamlinger, etnografiske samlinger, kom-
plette samlinger, plane-spottere, klunsere, jæger-samlere og kunstsamlere.

45. KRITIK sætter fokus på den engagerede videnskab og videnskabsmand. 
Kritisk antropologi er ikke ny, men øget forskning og deltagelse i løsning af 
samfundsproblemer synes at skærpe den kritiske bevidsthed og kravet om stilling-
tagen. Hvad betyder det for den videnskabelige erkendelse og metode?

46. VOLD undersøger, hvorledes vold indgår i menneskers forestillinger og 
dagligliv. Temaet præsenterer et kontinuum af vold – mellem enkelte individer 
til vold omfattende en hel befolkning og afspejles i artikler om vold mod kvin-
der, overgreb på indfødte folk, civile lynchninger, borgerkrig, befrielseskrig og 
statsterror.

47. BYER I undersøger med bidrag fra antropologer, litterater, arkitekter og 
kunstnere en række konkrete byer og overvejer fænomenets betydning for antro-
pologien. Forskelligartede byundersøgelser udfoldes i beskrivelserne af Abomey, 
Hanoi, Hby, Honolulu, København, København, Marseille, Máskat, Montreal 
og Mumbai.

48. BYER II undersøger med bidrag fra antropologer, litterater, arkitekter og 
kunstnere en række konkrete byer og overvejer fænomenets betydning for antro-
pologien. Forskelligartede byundersøgelser udfoldes i beskrivelserne af Nuuk, 
Paris, Rio de Janeiro, Sarajevo, Shanghai, Skopje, Sun City, Sun City, Teheran 
og Århus. 

49. PENGE handler om fjer, muslingeskaller, medaljoner, jetoner, betalingskort, 
bankoverførsler, mønter, sedler og andre værdier, som vises frem, gemmes 
væk, øremærkes og udveksles. Penge påvirker relationer og samfund og er 
derfor anledning til moralske og politiske problemstillinger om fællesskab og 
individualitet, magt og afmagt, ulighed og hierarki, følelse og marked.
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50. SLÆGTSKAB er som antropologisk forskningsfelt i de sidste årtier blevet 
kraftigt udfordret. Nye betingelser forårsaget af udviklingen inden for den 
lægevidenskabelige forplantnings- og genteknologi samt presset fra ændrede 
globale forhold, gamle og nye krige og sygdomsepidemier skaber rum for helt 
nye kreative tankegange og praksis i slægtssammenhæng. 

51. ARBEJDE er et „institutionaliseret“ begreb, i den forstand at betydningen af 
ordet ikke er noget, vi almindeligvis tænker over, men nærmere noget, vi tænker 
med. Det giver anledning til overvejelser om og perspektiver på, hvordan arbejde 
skal begribes, samt hvordan begrebet tillægges mening i forskellige sociale og 
kulturelle sammenhænge – i en tid, hvor arbejdet synes at fylde stadig mere i 
vores liv og bevidsthed. 

52. HUKOMMELSE er et socialt fænomen med et vigtigt politisk aspekt. 
Udtrykt i repræsentationer af fortiden danner hukommelse, social og kollektiv, 
udgangspunktet for et samfunds selvforståelse og legitimering. Et samfunds 
„hukommelse“ refererer ikke nødvendigvis til et verificerbart fænomen i fortiden. 
Den kollektive hukommelse er kreativt skabende og udtrykker sig ud over i 
samfundsformer i materiel kultur og i kroppe.

53. KOGNITION tager bestik af den „kognitive revolutions“ betydning for aktuel 
antropologisk forskning. Værdien af dette nye teoretiske paradigme demonstreres 
og diskuteres i antropologiske analyser af religion, sprogtilegnelse, drømme, 
videnskabelig viden m.m.

54. LYD Udsolgt. 

55. PERSON er ikke i sig selv antropologiens centrale omdrejningspunkt, det 
er derimod relationen mellem mennesker. Felten er fuld af mennesker, som vi 
umiddelbart identificerer som særskilte personer med egne livshistorier og -mål. 
Men hvad er egentlig en person? Hvordan skal vi forstå forholdet mellem individet 
og det sociale? Eksisterer der et „vi“ før et „jeg“ – eller forholder det sig omvendt? 
Hvorledes håndterer antropologien møder mellem forskellige personopfattelser? 
Nummeret undersøger sådanne spørgsmål og de metodiske, teoretiske og politiske 
udfordringer, der følger heraf.

56. KULTURMØDE bruges i stigende grad til at beskrive og forklare, hvordan 
personer med forskellig etnisk, kulturel eller national baggrund bringes sammen 
og undertiden støder sammen. Begrebet „kulturmøde“ blev fundet analytisk 
ufrugtbart og derfor opgivet i antropologien i 1960’erne. I de senere år har ikke-
antropologiske kulturstudiefag været med til at sætte nye dagsordener for, hvilke 
temaer og angrebsvinkler der kan være relevante for at forstå det mudrede felt, 
som man – i mangel af bedre? – på ny betegner kulturmøder.
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57. LOV OG RET Krav og ønsker fra individer og hele befolkningsgrupper 
formuleres i stigende grad inden for rammerne af et rettighedssprog, og en retlig 
forståelseshorisont spiller en stadig større rolle. Hvordan påvirker denne udvikling 
antropologiske studier af lov og ret? Dominerer rettighedsdiskursen i lige så høj 
grad på det empiriske plan som på det ideologiske? Er rettigheder mere tale end 
handling? Og hvordan spiller andre, ikke-legale forestillinger om retfærdighed 
sammen med retssamfundets juridiske univers?

58. SYGDOM vil belyse sammenhænge mellem forskellige fællesskabers/kultu-
rers sygdomsopfattelser og håndteringer af sygdomme: Hvilke konflikter og løs-
ninger opstår i og mellem forskellige fællesskaber, og hvilken placering gives 
eller tiltager de syge sig? Hvordan medvirker fællesskaberne til produktionen af 
sygdom, og hvilke muligheder har såvel det samlede fællesskab som de enkelte 
individer for at forebygge og behandle sygdomme?

59/60. HUS OG HJEM Hjemmet udtrykker et forhold mellem mennesker og 
mellem mennesker og materialitet, her især huset, som er ladet med betydning i 
form af bl.a. tilhørsforhold og ejendomsret. Det understøtter identitet og fælles-
skaber i form af familieliv, men er også platform for differentieringer mellem 
køn og generationer. Hjemmet er kort sagt et socialt og kulturelt fænomen, som 
udfoldes i form af forskellige praktikker – det er noget, man gør.

61. MAGI spillede en vigtig rolle i den klassiske antropologi som en indfaldsvinkel 
til forståelsen af de indfødtes særlige symbolske og rituelle handlinger for at nå 
ønskede mål. Siden er det blevet almindeligt at betragte magi mere bredt som 
et af mange forsøg på at håndtere usikkerhed i det moderne samfund. Magi kan 
således betegnes som en særlig form for menneskelig handling, hvor bestemte 
ord, genstande eller fænomener tillægges en indflydelse eller kraft, som ligger 
ud over ordene, genstanden eller fænomenet i sig selv. Magi er det kreative felt, 
hvor ønsker og håb kan udtrykkes og måske lede til eftertragtede mål.

62. SKOLE Skolen vil altid være et udtryk for et bestemt samfund med dets 
særlige værdier og strukturer. Den vil have til hensigt at bidrage til formationen 
af dette samfund ved at søge at skabe gode borgere. Derfor udgør skolen en arena, 
hvor der dagligt kæmpes om, hvilke kulturelle værdier, hvilken fortolkning af 
historien og hvilke samfundsmæssige normer der skal være gældende. Skolen 
bidrager dermed til komplicerede eksklusions- og inklusionsprocesser både i 
materiel, social og kulturel forstand og dermed til konstruktionen af forskellige 
former for medborgerskab.

63. FREMTID. Orienteringen mod fremtiden er en orientering mod verden 
med konkrete udtryk. Forholdet til fremtiden kan ses som et udgangspunkt for 
handling. Samtidig er uvished og mangel på kontrol over fremtiden en realitet 
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for store dele af verdens befolkning. Ideen om fremtiden kan derfor også være 
præget af desillusion, magtesløshed og håbløshed.

64. KLIMA Antropologien har gennem tiden beskæftiget sig med økologi som 
kulturelt og politisk fænomen og i det hele taget stadig afsøgt grænserne eller 
gensidigheden mellem natur og kultur. Klimaforandringerne tvinger endnu en gang 
antropologer til at udforske forholdet mellem mennesker og deres omgivelser, når 
ekstreme vejrbegivenheder, ændringer i årstidsmønstre, udsving i forekomster af 
naturressourcer og andet er blevet hverdag for mennesker kloden rundt. 

65-66. TAVSHED Det kan undertiden være svært at identificere tavsheder i en 
aktuel, dominerende tradition, fordi vi typisk er en del af den. Men man kan ufor-
varende komme til at tale om det usigelige, og andres reaktioner vil snart gøre 
en opmærksom på, at man er ude i noget farligt. Man vil måske blive tiet ihjel 
eller disciplineret på anden vis. Tavsheder er ofte foruroligende og sigende. Men 
hvad siger de? Hvad dækker de over?

67. VERDEN(ER) Udsolgt.

68. OVERSKRIDELSER sætter fokus på et af antropologiens klassiske begreber 
(transgression) og udforsker forholdet mellem grænse og overskridelse og de 
bevægelser i kategoriseringssystemer og mulighedsrum, det medfører at krydse en 
grænse eller trodse et forbud. Hvad er overskridelser, og hvad kan begrebet bruges 
til? Er det grænserne, der fremhæver overskridelserne, eller overskridelserne, 
der fremhæver grænserne? Hvordan bruges begrebet overskridelse i nutidigt 
antropologisk arbejde?

69. FÆNOMENOLOGI belyser krops- og hverdagsfænomenologiens rolle i 
antropologisk teorihistorie og diskuterer og illustrerer traditionens metodiske og 
analytiske potentiale og begrænsninger. Et centralt mål for den fænomenologisk 
inspirerede forskning er at redegøre for de kulturelle grundantagelser og krops-
liggjorte færdigheder, der organiserer menneskets prærefleksive engagement med 
omverdenen. Denne ambition rejser vigtige metodologiske spørgsmål omkring 
produktion og skriftlig formidling af viden om de aspekter af det sociale liv, der 
normalt undslipper refleksion og fortolkning.

70. OPTIMERING sætter fokus på menneskets stræben efter at selvudvikle, for-
andre og forbedre ved hjælp af en mangfoldighed af teknologier og medicinske 
produkter og servicer, som får afgørende betydning for menneskers selvforståelse 
og gør kroppen, livet og selvet til et personligt projekt. Tendensen er særligt tydelig 
inden for sundhed, selvudvikling og kropslig og mental perfektion. Temanum-
meret går i dybden med eksempler på optimeringspraksisser og de sociale og 
kulturelle sammenhænge, de eksisterer i, og undersøger, hvordan de forskellige 
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teknikker og praksisser påvirker hverdagsliv og forståelsen af, hvad det vil sige 
at være menneske.

71. BEHANDLING stiller skarpt på begrebet behandling, som synes at være det 
umiddelbare og selvfølgelige svar på mange og meget forskelligartede sociale 
problemer i dagens Danmark. Hvad forventes samfundet at tilbyde som modtræk 
til eller afhjælpning af problemer som fx alkoholmisbrug, narkomani, ludomani, 
spiseforstyrrelser, sexafhængighed og vold? Svaret er behandling. Et ansvarligt 
samfund kan ikke undlade at tilbyde behandling. Men hvad er behandling egentlig 
for en størrelse? Hvad betyder behandling? I hvilken udstrækning giver det mening 
at tale om behandling af diverse identificerede sociale problemer? 

72-73. VELFÆRDSSTATEN præsenterer antropologiske bud på, hvordan 
velfærdsstaten, dens udvikling og forandringer kan forstås. Med udgangspunkt i 
Ove Kaj Pedersens bog Konkurrencestaten (2011) vil temanummeret diskutere 
konkrete empiriske cases fra de forskellige sektorer af velfærdsstaten og sam-
fundslivet.

76. GENRE udspringer af MEGA-seminaret i 2015, hvor arrangørerne slog et 
slag for en debat om antropologiske genreeksperimenter under rubrikken „alvorlig 
leg“. Målet for temanummeret er at fortsætte den „alvorlige leg“ med praksis og 
fremstilling. Det vil derfor være en platform for forsøg med og refleksioner over 
nye etnografiske metoder og eksperimenterende fremstillingspraksis.

77. ANTROPOLOGISK ETIK diskuterer vores rolle som forskere og stiller 
spørgsmålet: Hvem producerer vi egentlig viden for, og hvad er de etiske, sociale 
og politiske konsekvenser af vores forskningspraksis? Temanummeret tager afsæt 
i nyere debatter om antropologiens relevans. Hvordan udvælger vi bestemte forsk-
ningsområder, og hvis interesser reflekterer det? Hvordan navigerer vi mellem 
forskelligartede krav til vores forskning? Hvad vil det egentlig sige, at antropologi 
som akademisk disciplin er forpligtet på sine felter?
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Indkaldelse af artikelforslag

Data
Tidsskriftet Antropologi nr. 79

Hvornår er noget data? Hvad udgør en tilfredsstillende mængde data for en ana-
lyse? Hvordan identificeres og indhentes data, og hvordan behandles data implicit 
og eksplicit analytisk? Og hvad sker der, når data eksempelvis bliver „big“? 

I antropologien er det ikke altid ordet „data“, der bruges til at beskrive vores 
indsamlede viden fra felten. Alligevel arbejdes der på forskellige måder med data, 
og hensigten med dette temanummer er at bringe disse forskellige måder frem i 
lyset. Men vi sætter også lys på begrebet for at udvide rammerne for, hvad den 
antropologiske viden kan bestå i. Data kan forstås som alt, der på den ene eller 
anden måde er blevet indsamlet, og som i kombination med teori og analyse kan 
fortælle os om den sociale og kulturelle verden. Der er vide rammer for, hvad der 
kan bruges som data, hvis man ser det ud fra en antropologisk faghistorisk be-
tragtning. Men hvordan tager det sig ud i nabodisciplinerne? Hvordan er forhol-
det mellem data og forskellige analytiske tilgange? Hvilke konsekvenser har det 
for forståelse og anvendelse af data, når der arbejdes interdisciplinært? Hvad 
betyder det for de analytiske rutiner, at der arbejdes med nye typer af data som 
digitale, registerdata, prøver, målinger og visuelle fremstillinger som tegninger, 
grafer, diagrammer m.m.? 

Vi er interesseret i nye og gamle måder at forholde sig til data på i såvel en 
epistemologisk forståelse af, hvordan data identificeres og behandles, som i en 
mere praksisorienteret forståelse af, hvad forskellige typer data kan vise. 

Deadline for abstract: 1. oktober 2017. 
Abstract på 300-400 ord sendes til: tidsskrift.antropologi@anthro.ku.dk.
Forventet udgivelse: foråret 2019.
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