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Samskabelse betyder ikke én ting

… det betyder mange ting!



Det viser os…

1) At samskabelse findes på forskellige 
velfærdsområder. 

2) At begrebet bliver brugt på mange forskellige 
niveauer: 

• alt fra den strategiske udvikling af overordnede politikker, til den 
direkte velfærd en borger modtager.

���� Samskabelse får forskellige betydninger, 
og skaber forskellige udfordringer alt 
afhængig af, hvordan begrebet kommer til 
udtryk.
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Samskabelse 

= vi skaber velfærden sammen

Den offentlige sektor skal ikke levere 
velfærdsydelser, men skabe velfærden 
sammen med borgerne, civilsamfundet og 
private virksomheder. 

- fordi der er problemer, som er så komplekse, 
at de ikke kan løses af en enkelt part

- Og fordi tempo er blevet vigtigere
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Er samskabelse 
en ”ny” måde at 
levere velfærd på?
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Forholdet mellem staten, 

borgerne og medarbejderne



Udvikling af borgerrollen: 
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�Borgerne er aktive medskabere af den service 
de selv modtager 
(fx den ældre borger der rehabiliteres)

�Borgerne inddrages i det strategiske arbejde i 
kommunerne 
(fx ved udviklingen af en ny strategi på ældreområdet, eller ved 
opførelsen af et nyt botilbud)

�Borgerne hjælper deres pårørende

�Borgerne engagerer sig som frivillige
(fx besøgsvenner på plejehjem, aktive i foreninger m.m.)
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De aktive borgere der er medskabere 
af egen og andres velfærd.



Når borgerne skal være mere ”aktive”, 
så ændrer det også medarbejdernes 
rolle!

Medarbejderne går fra at være 
hjælpere til at være facilitatorer = de 
skal hjælpe borgerne til at hjælpe sig 
selv.

�Hvad gør det for selvforståelsen?

�Og hvilke kompetencer kræver det?
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Men er samskabelse 

et vidundermiddel?

11

”Cure-all potential”Catherine Needham, 
2008 

Billedet er fra colourbox



Er samskabelse for ”hypet”?
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Gartners hype curve



Tip en 3’er
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Forbedrer samskabelse Svar

3) Borgernes oplevelser 

2) Kvaliteten

1) Økonomien



Er samskabelse et vidundermiddel?

Nej! 
Men samskabelse 
repræsenterer et andet 
menneskesyn – og en anden 
tilgang til komplekse 
problemer.
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