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Samskabelse som begreb

• Offentlige aktører og borgere samarbejder om at udnytte alle 
parters aktiver, ressourcer og bidrag bedre for at opnå 
empowerment, større effektivitet eller bedre resultater (Tortzen
2016). 

• Samskabelse som begreb dækker bl.a. over, at offentlige 
medarbejdere udvikler og producerer velfærd sammen med
borgerne fremfor for borgerne (Agger, Tortzen og Rosenberg 
2018). 

• Samskabelse beskrives bl.a. som et ligeværdigt samarbejde eller 
partnerskab, hvor borgerne indgår.
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Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
MEN - hvordan inddrages borgere i udsatte positioner i udviklingen af vores velfærdssamfund?



Elementer i samskabelse

• Borgere/civilsamfund er aktive deltagere i planlægning, 
design eller produktion af offentlig service. 

• Der foregår en udveksling og deling af ressourcer 
mellem offentlige aktører og borgere, særlig i form af 
fælles vidensproduktion. 

• Samskabelse påvirker relationen mellem borgere og 
offentlige aktører, så den bliver mere ligeværdig. 

• Samskabelse sigter mod at producere outcomes og 
‘public value’. 

(Tortzen 2016)



Kontekst: Velfærds-udvikling?
New Public Governance, samskabelse og borgerinddragelse

• Fra service til selvstændighed…

• Mange kommuner har de senere år bevæget sig væk fra 
ydelsesbaseret servicevelfærd til fx en rehabiliterende strategi 
og tilgang til borgeren.

• ”Borgere skal ikke længere ses som kunder i en velfærdsbutik, 
hvor de efter klassisk velfærdstænkning kan kræve deres ret, 
men der imod som aktive samarbejdspartnere” (Holmgaard 
2014:12)

• Fra New Public Managemen til New Public Governance: Øget 
fokus på netværksdannelse, civilsamfund og borgernes rolle 
som deltager i udøvelsen og udviklingen af offentlige services

• Borgerbegrebet i forandring: Fra borgeren som klient til kunde 
og til medproducent og offentlig innovatør 
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Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Det påpeges i forvaltningslitteraturen at der er sket et paradigme-skift – eller at vi er på vej til et paradigmeskift.I en dansk kontekst læner den kommunale styring sig i disse år tilsyneladende op ad New Public Governance (NPG) som styringsform, og der tales om et skifte til kommune 3.0, som afspejler kommunen som en arena for samskabelseDer er således tegn på, at man bevæger sig væk fra kommunen som myndighed (kommune 1.0, jf. OPA) og fra kommunen som serviceleverandør (kommune 2.0, jf. NPM) (Andersen m.fl. 2017, Tortzen 2019: 45-66). NPG er udtryk for et styringsparadigme, som anskues som et relevant bud på fremtidens styringsparadigme og som afløser for (eller supplement til) New public Management Jeg vil i det følgende ikke gå ind i nærmere diskussion af skiftet fra NPM eller hvorvidt kommunerne rent faktisk anvender NPG som styring. Men jeg undersøger hvordan ambitionerne og værdierne indenfor NPG udfolder sig i det sociale arbejdes felt.Når innovation og samskabelse forekommer i den offentlig sektor og relateres til borgerinddragelse, så overlapper formålene ofte hinanden. Henvis her til kapitel 2 i afhandlingen – teoretisk kapitel, der belyser og diskuterer de to begreber og deres forskelle og sammenhæng. 



Samskabelse med 
borgere 

• Samskabelse på forskellige niveauer: 
- ”Samskabelse på mikroniveau beskriver 

den potentielle relation, som kan fungere 
mellem frontpersonalet og brugere, som 
ønsker forandring gennem samarbejde” 
(Krogstrup 2017: 11). 

• Dimensioner af samskabelse: 
- The Who, When, and What of 

Coproduction (Nabatchi m.fl. 2017)
- Diagnosticering af samskabelse: Form, 

formål, hvem og hvornår i processen 
samskabes der (Tortzen 2018,  2019) 
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Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Samskabelse har som begreb mange facetter  - ingen entydig defintion - og anvendes om en række forskellige samarbejdsrelaterede aktiviteter forbundet til den offentlige sektor. Samskabelsens hvem, hvornår, hvad og hvordanHvem: Individer? grupper? brugere? foreninger?Hvornår i den offentlige velfærdsproduktion involveres borgerne?Hvad: Hvilket formål tjener samskabelsen? Emanicpation? Legitimering?Hvordan: Hvilke ressourcer/kompetencer har henholdsvis brugere og fagprofessionelle brug for til samskabelse? Samskabelse: en blandingsaktivitet, hvor både offentlige ansatte og borgere bidrager til de offentlige ydelser (fra Ostrom 1981)Enkelte danske forskere skelner også  mellem samproduktion og samskabelse ligesom betegnelser som Co-production og co-creation er to nøgleord i NPG, som på dansk smeltes sammen i begrebet Samskabelse (Krogstrup 2017:10-12, Agger & Tortzen 2015). Tina Nabatchi



Samskabelsesproces 
(Inspireret af innovationsproces-tankegangen)

Opfindelse
Forstå, definere, 

idegenerering

Udførelse
Implementering, 
afprøv i praksis

Evaluering
Hvordan virker den 

”nye” opfindelse
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Processuelt perspektiv på 
samskabelse

• ”The who, when and what of co-production”  (Nabatchi, et.al. 
2017), 

• Hvem er inddraget?

• Hvad samarbejdes der om?

• Hvem har initieret processen/ projektet? (top down vs. bottum
up)

• I hvilke faser/ trin i udviklingsprocessen er de forskellige aktører 
inddraget?

• Hvilken indflydelse har de?

• Hvem udfører servicen? (co-desgin/ co-creation/ co-
production??)
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Samskabelse…. 

• Reel samskabelse kræver tidlig inddragelse i 
udviklingen af velfærd og indebærer

• ”en ambition om og en mulighed for at omdanne og 
udvikle parternes roller og relationer gennem 
samarbejdet” (Tortzen, 2019, 59)

• Her tillægges en ideel forståelse af samskabelse som 
transformativ og med emancipatorisk værdi fx for 
socialt udsatte 
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Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Borgerne anses under denne diskurs som værende eksperter qua deres erfaring, hvilket gør dem i stand til at bidrage med værdifuld viden og engagement i udviklingen og produktionen af offentlig velfærd sammen med de konventionelle eksperter i form af fagprofessionelt frontpersonale (Fisher et al., 2018; Loeffler & Bovaird, 2019; Meriluoto, 2018). Ifølge Tortzen som jeg har citeret her, så kræver Reel samskabelse kræver tidlig inddragelse i udviklingen af velfærd og indebærer”en ambition om og en mulighed for at omdanne og udvikle parternes roller og relationer gennem samarbejdet” (Tortzen, 2019, 59Men samskabelseslitteraturen peger på at Borgere i udsatte position oftest først inddrages, når servises som den offentlige aktør har tilrettelagt skal omplementeres. Det skal flere årsager men blandt andet fordi det er et område der er præget af særlige åbenlyse asymmetriske magtforhold og kendetegnet ved formynder- og klient-roller (Järvinen & Mik-Meyer 2003, Uggehøj 2003, Møller 2011). Men i vores artikel har vi faktisk to cases, hvor der sker tidlig inddragelse af borgerne og det giver os derfor anledning til at stille følgende forsknigsspørgmsål:�



Kritiske perspektiver på samskabelse:
Som magisk koncept, top-down, symbolsk proces….
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Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Et kritisk perspektiv på kommunernes fokus på og brug af ”velfærdsinnovation” og ”samskabelse” som løsningen på mange af de nuværende samt fremtidens udfordringer i det danske velfærdssamfund På mange måder er innovation og samskabelse blevet anvendt som ”magiske” koncepter Men én ting er de værdibaserede fortællinger om nye samarbejder og en ny form for styring i fx kommunerne, en anden hvorvidt ambitionerne herom udføres i praksis… - og gør sig gældende i det sociale arbejdes felt og med en målgruppe som er marginaliseret og i udsatte positionerRummer samskabelsesdiskursen også udsatte grupper? Eller forbeholdt de borgergrupper der normalt deltager i demokratiske processer…? –> Ofte fokuseres der på de positive konsekvenser af samskabelse og ikke på mulige eksklusionsmekanismer der kan ligge deri..



Udsat for samskabelse: 
Emne for Ph.d. afhandling, nov. 2020 

Inddragelse af udsatte grupper i 
samskabelse

Hvordan praktiseres 
borgerinddragelse i 
samskabelsesprocesser i det 
sociale arbejde på udsatte-
området?

Hvilken betydning har borgernes 
udsatte position for oplevelsen af 
samskabelse og for de roller, der 
udvikles mellem borgerne og 
frontmedarbejderne?

Fokus på  

1. Frontmedarbejdernes 
perspektiv

2. Borgernes oplevelse af at 
være med til at ”samskabe”
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Brugerstemmer fra væresteder 
for udsatte grupper
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”Vi har haft meget mere indflydelse her 
[Fremtidsværkstedet], altså det var os der bestemte, hvad der 
skulle prioriteres, det var os, der bestemte, hvad der skulle 
arbejdes med, og hvordan vi skulle arbejde med det, ik. Altså 
det var jo et hundredprocent brugerinddragelse fra start til 
slut, ik. Det var smukt, at så mange brugere faktisk følte, at de 
pludselig blev hørt”
(Bo, deltager i Fremtidsworkshop).

”Vi er nogle psykiske syge, som er meget ustabile, og det vil 
sige der er nogen tidspunkter, hvor vi er rigtig godt kørende 
og så kører det også. Og så er der andre perioder hvor det 
måske ikke kører så godt, og så ligger tingene stille. Og det er 
det faktum bliver man simpelthen nødt til at indregne”.
(Inger, deltager i Fremtidworkshop)



Eksempler på samskabelse med udsatte grupper
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Case Madhåndværkere Fremtids-workshop Hverdagshelte

Hvad Madlavningskursus
Udførelse af fællesspisning

Workshops om planlægning 
og udførelse af værestedets 
fremtidige aktiviteter

Kursus
Planlægning og udførelse  af 
aktivitets-dag

Hvem Brugere af væresteder og 
ernæringsmedarbejdere 

Brugere fra to forskellige 
væresteder og medarbejdere

Brugere fra forskellige 
væresteder, kursusleder (og 
medarbejdere)

Type af 
samskabelse

Bruger-centreret Samskabelse Borgerdrevet



Barrierer og potentialer ved samskabelse
• Medarbejderns rolle…?

• Fra kontrol til facilitering
• Slippe kontrollen….
• Kendskab til målgruppen og individernes problematikker kan hindre at 

ansvaret gives videre til brugerne
• Omsorgspersoner, der ”passer på” brugerne.
• Medarbejdere der ”ved hvad der er bedst” for borgerne –sund mad, 

sund livsstil….  top down formynderi….

• Socialt arbejde” og dilemmaer ifht. inddragelse:
• Roller, synet på målgruppen, 
• Målgruppens handlinger 
• Klientliggørelse og stigmatisering
• ”Historier” om at målgruppen er svære at inddrage…

• Top down-/ ekstern og strategisk/ politisk innovation…

• Magt of styring af borgerne (govermentality)….



Potentialer ved 
samskabelse

• Empowerment
• Partnerskab 
• Ansvarliggørelse
• Demokrati
• Fællesskab
• Flere ressourcer/ flere 

hænder
• Social inklusion



Refleksion

1. Hvordan og hvornår kan jeg 
tænke samskabelse med 
borgere ind i min egen praksis?

2. Hvilke fordele og udfordringer 
vil jeg møde?



Tak for denne 
gang
Kontakt info: 
majam@socsci.aau.dk
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