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Hvorfor gennemførte forskerne netop dette studium?
Tendensen til at inddrage borgerne i vurderingen af nye teknologier er stigende, og en særligt udbredt
borgerinddragelsesprocedure er den danske konsensuskonference-model. Succesen og effekten af
konsensuskonferencer evalueres typisk ud fra deres konkrete udbytte, i form af de spor de sætter i den
politiske beslutningsproces. Målet med dette studie var, at undersøge i hvilket omfang forskellige
politiske og kulturelle sammenhænge har betydning for, hvordan konsensuskonferencer udformes samt
hvilken rolle de får lov til at spille i den politiske beslutningsproces.
Hvad blev undersøgt?
Vi undersøgte tre konsensuskonferencer om bioteknologi som havde fundet sted i hhv. Norge (1996),
Frankrig (1998), og Danmark (1999)
Hvordan blev det undersøgt?
Studiet bestod af en kvalitativ interviewundersøgelse med 19 interviews med centrale aktører fra de tre
konferencer, kombineret med et studie af relevante dokumenter samt et litteraturstudie
Hvad fandt forskerne?
Undersøgelsen viste at der var betydelige forskelle i de måder, hvorpå man i de forskellige lande
forstod og beskrev formålet med og relevansen af konsensuskonferencer. Disse forskelle viste sig at
have stor betydning for hvordan ideen om borgerdeltagelse blev tolket, for hvilke emner der kunne
debatteres på konsensuskonferencen, og for hvilken rolle konferencens borgerpanel kunne spille
Hvad kan man udlede af studiet?
Man kan udlede af studiet, at konsensuskonference-modellen fortolkes på nye måder når den
’eksporteres’ og anvendes i andre lande. Det er vigtigt at forstå hvordan disse forskellige tolkninger
påvirker de mål, man kan sætte for konferencen, og de chancer den har for at spille en positiv rolle i
den politiske beslutningsproces. Når man implementerer konsensuskonferencer er det derfor yderst
vigtigt at have en grundig forståelse af den politiske og kulturelle sammenhæng, som er rammen for
konferencen
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