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Mini-guide

God samskabelse i praksis
Af Morten Ronnenberg Møller
Samskabelse er anderledes, besværligt og fyldt med risici. Det kan
være svært at skabe ejerskab hos borgerne og lige så vanskeligt
at flytte initiativet væk fra medarbejderne. Men når det lykkes, giver
det stærke resultater. Denne mini-guide samler en række af de
praktiske erfaringer, som Center for God Forvaltning har fra projekter
om samskabelse i danske kommuner.
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Indledning - Hvornår
er det ’samskabelse’?
1

Selv om ordet ’samskabelse’ inden for de sidste år er blevet
et buzz-word i det kommunale Danmark, er det alligevel begrænset, hvad der er af praktiske erfaringer med at få det til
at lykkes. Og hvornår er der egentlig tale om samskabelse?
Nogle af de aktiviteter, vi før kaldte samarbejde, er måske
reelt det, vi i dag ville kalde samskabelse. Andre gange er
det, vi i dag kalder samskabelse (for at være med på beatet), måske blot almindeligt stærkt samarbejde. Pointen her
er, at det ikke er vigtigt, hvad vi kalder det, men hvordan vi
får ’det’ til at fungere. Med ordet samskabelse henviser vi i
denne mini-guide til former for samarbejde, hvor forskellige
aktører i en given proces sammen udvikler ny velfærd, og
hvor et vigtigt element er, at initiativretten og deltagelsesretten udbredes til alle interessenter. Vi fokuserer i guiden
på forholdet mellem borgere og kommune – for det er der,
langt de fleste snitflader ligger; men der vil i en stærk proces
også være andre aktører, eksempelvis civilsamfundsorganisationer og erhvervsliv.
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Hvem kan bruge
mini-guiden?
Borgere, embedsmænd og
politikere, der skal i gang med et
samskabelsesprojekt. Forvaltninger,
der står foran besparelser; borgere,
der skal indgå i et ny samarbejde;
politiske beslutningstagere, der vil
træffe strategiske beslutninger på
velfærdsområder.

Samskabelse er stadig nyt for de fleste, og ofte har hverken borgere, ledere eller medarbejdere fra kommunens forvaltninger erfaring med, hvornår de skal indtage nye roller,
tage ansvar eller slippe kontrol.
Denne mini-guide baserer sig på de erfaringer, konsulenter i
Center for God Forvaltning har med samskabelse i en række
danske kommuner. Projekterne har vidt forskellig karakter,
men har det til fælles, at de alle sigter mod at give borgerne
større indflydelse, flere valgmuligheder og direkte ansvar for
dele af opgaver, der før lå ensidigt hos ’kommunen’.
Mini-guiden er inddelt i de hovedområder, som typisk
findes i alle processer for samskabelse. Første del samler
de fem hovedudfordringer, som du med fordel kan forholde
dig til og forberede dig på, inden I går i gang. Anden del
er en sammenfatning af 10 faktorer eller procestrin, som har
vist at være centrale for en succesfuld proces med samskabelse. Sidste del består i at holde øje med både succesoplevelserne og være opmærksom på, når noget er ved at gå galt,
og det røde flag skal hejses. Begge dele kan være afgørende
for din proces.
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Kend dine fem
grundlæggende udfordringer på forhånd
2

Hvis dit projekt kommer skævt fra start, kan det tage
uforholdsmæssigt lang tid at rette op på skaden. Derfor er
der nogle typer af udfordringer ved samskabelse, som du
med fordel kan være opmærksom på lige fra begyndelsen.
De opstår med stor sandsynlighed hver gang, og det er
indlysende gavnligt for processen, hvis man kan forberede
sig på dem og indtænke dem i sin planlægning. Det handler
om de tre omdrejningspunkter i processen: Medarbejderne,
borgerne og samarbejdet. Balancen mellem medarbejderne
(forstået som ’kommunen’) og borgerne (forstået som
civilsamfundet) skal være til stede – ellers går det ud over
samarbejdet.
Udfordringerne kommer ofte til udtryk som bekymringer,
der kan antage en form som disse eksempel-spørgsmål:
1.

Hvordan kan ’kommunen’ få medarbejderne til at
tænke med og bidrage aktivt med deres viden, selv
om fremtidsudsigterne for dem selv og for projektet
er uklare?

1. Motivationen mangler.

Det er svært at starte positivt på ryggen af en kæmpe besparelse. Al erfaring viser, at det sjældent er det bedste udgangspunkt at forsøge at starte en samskabelsesproces med
at afskedige medarbejdere og skære i den service borgerne
modtager. De tilbageværende medarbejdere bliver ofte
frustrerede og usikre på fremtiden. Borgerne bliver sure
over, at de nu ikke kan få det de plejer – og de bliver endda
”inviteret” til at deltage ved at skulle gøre det hele selv.
Praksis i både Danmark og udlandet viser dog også, at det
oftest er udefrakommende krav eller besparelser, som giver
det pres, der er nødvendigt for at mobilisere til egentlig
samskabelse mellem borgere og offentlig sektor. Derfor
gælder det om hurtigt at rumme og få usikkerheden italesat,
men også om hurtigt at komme videre. Det kræver, at du
er opmærksom på, at der fx ikke er flere besparelser gemt i
ærmet eller svære beslutninger, som er udskudt.

Tip!
Hav fokus på at skabe motivation.
Kommuniker klart - og skal der spares, så skær
100% første gang. Giv plads til frustrationen
og få relativt hurtigt folk over i at tegne
visionen.

2. Hvad skal der til, for at borgene ikke oplever det som
én stor nedtur, hvor alt bliver dårligere end før?
3. Hvordan kan der etableres et samarbejdsklima og
en struktur, hvor embedsfolk og brugere sammen
designer, hvordan samarbejdet fremover skal se ud?
De to første spørgsmål relaterer til motivationen hos henholdsvis embedsmænd og borgere. Det andet spørgsmål
refererer til den tillid, der er en basisforudsætning for at
skabe et stærkt samarbejde, men også til den forståelse der
er – eller ofte ikke er – for hinandens grundvilkår og
forskellighed.
Sagt mere ligefremt, så skal vi have lyst til det og tro på det,
før vi orker.
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2. Underskud af tillid og kendskab.

De fleste borgere og forvaltninger har ikke stor erfaring i
samskabelse og har ikke nødvendigvis en tæt dialog med
hinanden. Hvis processen ovenikøbet er startet med negativ
kommunikation om besparelser, så er der fra begyndelsen et
underskud af tillid til hinanden. Meget ofte er det suppleret
med et manglende kendskab hos borgerne til, hvordan det
kommunale maskinrum egentlig fungerer.
Hos forvaltningerne kan dialogen med borgerne i starten
opleves som meget kritisk og mistillidsfuld. Derfor er det
afgørende at få bygget tillid op. Elementære ting som at
holde hvad man lover, gennemsigtighed i kommunikationen
og at sørge for opfølgning bør være en selvfølge. At være
en god brobygger er at sætte tid af til at lære den anden
parts vilkår at kende. En effektiv praktisk foranstaltning er,
at en facilitator så tidligt som muligt forklarer processen
og de ydre rammer, så deltagerne i overordnede træk får
afstemt forventningerne.

For kommunen er det derfor en god ide så vidt muligt at
kommunikere tydeligt, hvilke dele af en proces, der vil tage
lang tid (og måske hvor lang tid) og gerne forklare, hvorfor
den gør det. Internt i kommunen vil det være afgørende for
effektiviteten, at der er et forhåndskendskab til projektets
formål hos andre berørte forvaltninger end den, der er projektejer. Derved kan andre forvaltninger lettere spille med og
bidrage til processen frem for utilsigtet at blive stopklods,
fordi en proces ikke kører efter gængse procedurer.
Det kan være en fordel for fremdriften, hvis kommunen på
forhånd har afhøvlet nogle af de knaster, som man kan forudse komme. Et eksempel er på forhånd at have undersøgt
hvilke juridiske aftaler og ansvar, der kan og skal gøre sig
gældende ved overdragelse af aktiviteter eller inventar fra
kommune til borgere eller organisationer.

Tip!
Byg tillid op fra første færd. Vis modparten
tillid og vær transparent om holdninger og
planer. Hold aftaler og gør en indsats for at
komme på besøg på modpartens banehalvdel,
for at forstå deres interesser. Afstem
forventninger ved at forklare processens
rammer.
3. Kommunens maskinrum skal
vedligeholdes – og respekteres

For mange borgere kommer det som en overraskelse ”hvor
langsom en kommune kan være”. Men ligeså mange bliver
overrasket over den mængde af hensyn, koordinering, aftaler, budgetlægningsøvelser, kortlægning, udvalgshøringer
osv. der skal til, før visse beslutninger kan tages og kommunikeres. Med andre ord er det ofte ikke den enkelte aktion
der er langsom, men den akkumulerede mængde af opgaver,
der er forbundet til en aktion, som tager tid. For borgerne,
der kun ser at ”det tager 100 år fra man spørger til man får
svar”, kan det derfor virke, som om en forvaltning forhaler
eller måske ligefrem modarbejder en sag. Og det er, som
det fremgår ovenfor, et skidt udgangspunkt for samarbejde.
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For borgerne vil det være en nødvendighed at acceptere den
kommunale sagsgang og måske vide, hvornår man kan undlade at stille et spørgsmål om en detalje, der sætter et stort
maskineri i gang, men som kan ende med at tilføre meget
lidt værdi i forhold til den tid, det har taget. Ved at lave en
fælles arbejdsplan kan borgerne prioritere andre aktiviteter,
mens sagsgangen kører.

Tip!
Sørg for at tale igennem på forhånd, at der
er forskellige kulturer og grundvilkår - og at
forskellig opfattelse af tid og planlægning
bestemt er en af dem.
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gange tager det også for megen. For at mindske
risikoen for, at frivillige bliver trætte af processen,
og for at sikre bæredygtigheden i projektet, er det
afgørende, at både borgere og kommune forholder
sig til en realistisk ambition for projektet, herunder
hvordan driften skal løftes, når skåltalerne er slut og
hverdagen indfinder sig.

Tip!
Få så vidt muligt taget stilling på forhånd
til kritiske politiske spørgsmål om graden
af frivillig indsats og tag eksplicit stilling
undervejs, hvis udfordringerne opstår –
og kommuniker det tydeligt.
4. Frivilligt arbejde – hvor går grænsen?

En udfordring med samskabelsesprojekter er, at de flytter
på balancen mellem hvem, der udfører bestemte opgaver.
En grundlæggende udfordring for ethvert projekt er derfor at gøre sig klart, hvor grænsen for frivillighed skal gå
i det givne projekt og hvorfor. Hertil knytter sig en række
problemstillinger, som projektejerne med fordel kan have
forholdt sig til helt eller delvist.
a) Faglighed versus frivillighed.
For borgeren er det ikke nødvendigvis et problem, at flere
opgaver bliver lagt ud til civilsamfundet, men det kan det
være for erhvervsliv eller fagbevægelse. Hvis en frivillig i sin
egenskab af arkitekt påtager sig opgaven (og ansvaret) med
at tegne en tilbygning til det lokale forsamlingshus, eller
de frivillige driver en madordning, der konkurrerer med de
lokale restauranter, er det så i orden? De udfordringer opstår
hver dag i det danske civilsamfund, men problemstillingen
bliver skærpet, når det sker i regi af et projekt om samskabelse, hvori der indgår offentlige midler og regelsæt.
b) Ansvar og frivillighed.
For borgeren er der en række udfordringer i, hvad hun/han
som frivillig kan påtage sig uden derved at få et ansvar, som
kan række ud over, hvad man som privatperson har lyst til.
Det kan eksempelvis være at overtage rollen som fitnessinstruktør, hvor man i værste fald indirekte kan være skyld i
forværring af andre menneskers helbred.
c) Rovdrift og frivillighed.
Erfaring viser, at når folk går ind i frivilligt arbejde, bliver de
overraskede over, hvor megen tid et projekt har taget. Nogle
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5. Vær bevidst om roller og tab af
kontrol

Samskabelse betyder som oftest, at deltagerne skal
finde sig selv i en ny rolle. Øget deltagelse forudsætter som regel at de, der skal deltage, oplever en øget
indflydelse og føler, at de er en del af processen - og
ikke står uden for og ser på den.
Erfaringer viser, at det stiller fagfolk over for en udfordring, når udefrakommende, ikke-professionelle
skal deltage i en beslutningsproces, hvor den faglige
viden skal holdes lidt tilbage og ikke nødvendigvis er
udslaggivende. Hvis formålet med et projekt eksempelvis er at skabe ejerskab i en borgergruppe til udformningen af et grønt område, så er det ikke landskabsarkitektens rolle at diktere, hvorfor bænke og stier af faglige grunde bør placeres bestemte steder. Det
vil styrke processen, hvis en kommune i forberedelsen
af et projekt har drøftet, hvordan man forholder sig til
afgivelse af kontrol i forskellige dele af processen, og
hvilke konsekvenser det kan have indadtil og udadtil.
For borgerne viser erfaringer mange steder fra, at det
kan være en udfordring pludselig at få ’serveret’ en
masse opgaver og tiltag, man skal forholde sig til og
tage ansvar for. Der kan gå tid, før borgerne finder
ind i den ny rolle med at påtage sig initiativet og
ansvaret – næsten hver gang kræver det, at der er en
eller flere ildsjæle, der griber stafetten og går foran.

info@centerforgodforvaltning.dk

Tlf. +45 31 52 29 99

Center for God Forvaltning

God samskabelse i praksis

Det kan derfor være vigtigt at identificere disse ildsjæle og
for dem at få identificeret og engageret andre. Erfaringer
viser også, at man skal være opmærksom på, at der ikke
opstår en selvkørende borgergruppe, der kommer til at
spille kommune-rollen over for andre borgere. Her har både
kommunen og en facilitator en vigtig rolle at spille i at sikre
et bredt ejerskab til processen og en bred deltagelse i den
nye rolle.
For at finde frem til et ligeværdigt samarbejde, hvor man
sammen skaber velfærd og/ eller nye løsninger, skal kommunen finde en rolle som facilitator og slippe noget af sin
kontrol – borgerne skal til gengæld påtage sig initiativ og
ansvar.

Tip!
Kommunen skal forberede sig på at skulle
afgive kontrol og overdrage beslutninger
til borgerne. Tænk på forhånd over hvad
der kan og skal gøres, hvis ingen griber
bolden. Italesæt fælles hvordan man ønsker
rollefordelingen.
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10 faktorer der gør
det lettere at få succes
med samskabelse
3

1) Få formålet på plads
Det lyder banalt, men ses ofte, at når målet med samskabelsen ikke er helt klart fra begyndelsen, vil projektet opleve
problemer under gennemførelsen. I og med at samskabelse
ikke er den sædvanlige måde at arbejde på for en kommune
(eller for borgerne) vil det ofte ske, at projektets arbejdsfacon bliver sat på prøve.
Et eksempel kan være, hvis man undervejs skal samarbejde med en anden forvaltning end den forvaltning, der
er projektejer. Her kan man blive udfordret på, hvorfor
man gør, som man gør. Hvis projektejerne sammen med
borgerne har besluttet, at det for at øge borgerdeltagelsen
skal gøres så administrativt let som overhovedet muligt at
udbetale penge til borgernes prioriteringer, så kan det gå
imod gængs praksis og ønsket om maksimal økonomisk
sikkerhed. Her vil det være nødvendigt at stå på mål for
formålet med samskabelsen.
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Typiske formål for et samskabelsesprojekt vil rumme både
et ønske om aktiv borgerdeltagelse OG en faglig ambition
om at få styrket et bestemt felt. Det vil være vigtigt her at
forholde sig til, hvad det primære formål er.
Er det eksempelvis:
•
•
•
•
•
•

At få flere borgere til at blive aktive og tage ansvar for
noget?
At få bestemte grupper af borgere eller aktører
mobiliseret?
At spare penge ved at overføre opgaver til borgere og
organisationer?
At afprøve en ny metode?
At udvikle nye ideer, som kommunen ikke alene kunne
have fundet på?
At øge aktiviteternes relevans og målrettethed?

Tip!
Afklar kernen i projektets formål, få det
skrevet ned i den centrale projektformulering
inden projektet går i gang, og gå tilbage til
dette dokument, hvis projektets metoder er
under pres.
2) Sørg for at der er politisk opbakning
Der er ikke noget, der kan tage energien ud af de mange
aktive frivillige og medarbejdere, som hvis der fra politisk
hold pludselig bliver sat spørgsmålstegn ved projektet. Et
samskabelsesprojekt vil i sagens natur berøre flere faglige
snitflader og derfor også flere forvaltningsområder og forskellige politiske udvalg.
Det kan være en styrke at få forankret processen i et såkaldt
§17 stk. 4 udvalg, som netop har til formål at rådgive de
politiske udvalg, og som alt andet lige har meget bedre
tid, fordi de har eksempelvis samskabelse som fokus,
mens udvalgene har det som et marginalt element i en
lang dagsorden. Som oftest vil det være nødvendigt at få
mindst det faglige politiske udvalg til at nikke god for projektet og endnu bedre, hvis det er økonomiudvalget eller
kommunalbestyrelsen.
Et eksempel på, hvordan det ikke skal gå, er en kommune,
hvor man ønskede at aktivere borgerne i et socialt boligområde. Imidlertid viste det sig, at mange af de lokale borgere,
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der var mest interesserede i projektet, ikke var særligt gode
til dansk. Derfor ønskede projektet at oversætte noget af
informationsteksten, så det også var tilgængeligt på arabisk.
Det var der et kommunalbestyrelsesmedlem, der var imod,
hvilket gjorde, at det ikke blev forsøgt, og dermed var der en
solid barriere for deltagelse.

Tip!
Jo højere op i det politiske system, der er
opbakning til projektets formål, des bedre, da
det vil sikre større kendskabsgrad og minimere
risikoen for, at der undervejs pludselig ikke er
politisk opbakning.
3) Vær fleksibel
Det er umuligt at kende hele processen i et samskabelsesforløb inden man går i gang. Derfor har en læring for de
fleste kommuner og borgere været nødvendigheden af
fleksibilitet og evne til at lægge skinnerne, mens toget kører.
Et af de første læringspunkter er, at det giver resultater at
følge med energien. Én ting er det politiske kommissorium
og de formelle planer, som godt nok giver støtte og retning især for medarbejderne, men også for borgerne. En
anden er at virkeliggøre samskabelsen og basere processen
på gensidighed og ligeværdighed, hvor begge parters positioner og ressourcer får plads. Her bliver alt ikke nødvendigvis helt, som det var planlagt.
Et eksempel er en kommune, der havde sat økonomiske
midler af til styrkelsen af lokalsamfundsengagementet i
landsbyområder. Det virkede tre steder, for der var der
ildsjæle der bar det, men af forskellige grunde var der tre
andre steder, hvor interessen var minimal. Derfor besluttede
kommunen at dreje projektet til også at fokusere på at skabe civilsamfundsengagement og sammenhængskraft mellem unge udenlandske studerende og danske studerende.
Og heri fandt man en målgruppe, der var meget interesseret
og særdeles aktiv.

Tip!
Samskabelse skal håndholdes og tilpasses den
enkelte situation og dens deltagere.
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kroner, der skulle give de frivillige et grundlag at starte fra.
Samtidig stillede ledelsen en stor mængde af både egne
og kollegers timer til rådighed til dialogmøder, til et offentligt borgermøde, og til internt forberedelsesarbejde.
Borgerne på deres side lagde tilsammen tusindvis af timer i
at overtage alle funktioner.

Tip!
Lav en detaljeret budgetlægning i timer
og sæt en buffer ind. Afsæt midler til både
projektindholdet og processen (facilitering,
oplysning, ’events’).

4. Afsæt finansielle og personalemæssige ressourcer
Uanset om formålet med samskabelsen er at skabe civilsamfundsengagement eller at overdrage opgave til borgerne, så
der kan spares kommunale midler, så er det en klassisk fejl at
undervurdere den mængde af tid og de penge, det alligevel
koster. Frivilligt arbejde er ikke gratis og samskabelse koster både tid og penge!
Er du i forvaltningen som projektejer, så disponer detaljeret
med både timer og penge. For at frivilligheden skal kunne
fungere, skal der være rammer og ressourcer rundt om, der
styrker og motiverer den frivillige indsats. Samskabelsen sker
i det krydsfelt, hvor både borgere og kommune oplever, de
får værdi, og hvor der i fællesskab skabes nye muligheder.
Et godt eksempel er Rudersdal Kommune, der ville omdanne et aktivitetscenter for ældre drevet af kommunen til
et, der var styret og drevet primært af borgerne. For at sikre,
at samskabelsen blev bæredygtig, afsatte man midler både
til at understøtte processen og til en ’medgift’ på 400.000
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5. Facilitering er et must
Når to parter, der ikke er vant til at samarbejde, skal opbygge
en samarbejdsrelation over en kompleks og ny opgave, bliver processen meget afgørende for resultatet. Det kan være
en afgørende faktor, ikke mindst for borgerne, at processen understøttes med en ekstern konsulent, der kan bidrage
med faglighed, struktur, arbejdsindsats, koordinering og
inspiration fra lignende processer. For kommunen kan det
betyde, at der er en neutral aktør, som kan hjælpe med kommunikationen og fremdriften, men også skubbe til begge
parter og være med til at finde det fælles tredje, til gavn for
begge parter og projektet. En afgørende forudsætning er
dog, at der skal være tillid til konsulenten fra alle parter.

Tip!
Sæt ressourcer af til facilitering. Sørg
for, at alle parter er reelt aktivt med til at
udforme opgavebeskrivelsen og gennemføre
rekrutteringen.
6. Borgere: Etabler legitimitet
Hvem er det egentlig, der taler borgernes sag, og ved vi, om
der er opbakning bag? For at processen ikke skal kunne
blive skudt i skoene at være et projekt kun for de aktive få,
vil det være vigtigt at afklare, på hvis vegne borgene taler og
hvem, der gør det.
Et eksempel kan være, at en formel civilsamfundsstruktur, fx
et husråd, landdistriktsudvalg eller lignende tager en formel
beslutning om, hvem der skal indgå i en arbejdsgruppe og
påbegynde forhandlinger og samarbejde med forvaltningen.
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Det sikrer, at de, der udtaler sig, har legitimitet og formel opbakning. Det forhindrer ikke, at der opstår frustrationer
undervejs hos enkelte, der ikke føler, de bliver hørt nok, men
det betyder, at der er et tydeligt billede hos øvrige borgere
af, hvem der har bolden og ansvaret for at føre dialogen.

Tip!
Sørg for, at der blandt borgerne udpeges
en formel arbejdsgruppe til at varetage
kommunikationen – men lad gruppen arbejde
transparent og måske være åben for nye
deltagere. Kommuniker lokalt om projektet, så
alle ved at processen pågår – og har mulighed
for at deltage.
7. Klar kommunikation
For at lykkes, skal alle parter i processen kommunikere
meget klart - og hellere for meget end for lidt. Selv om man
kan have kommunikeret nok så meget om et projekt,
og alle parter mener, de har gjort sig umage og formuleret
sig meget tydeligt, kan der alligevel opstå underskud af
kommunikation.

Tip!
Sørg for intern kommunikation for
eksempel mellem forvaltninger eller mellem
borgergrupper i lige så høj grad som ekstern
kommunikation. Kald en spade for en spade
og især, hvis det handler om at spare penge.
8. Fælles styring og planlægning
Planer er der som regel nok af, men der er en iboende risiko
for, at borgerne laver deres planer og kommunen laver sine.
Det er en typisk udfordring, at både borgere og forvaltninger taler forbi hinanden, fordi hver part har arbejdet
ud fra sin egen arbejdsplan. Sæt god tid af til at udvikle
arbejdsplaner sammen. Det giver en bedre forståelse for
hinandens prioriteter, muligheder og begrænsninger. En
god forudsætning for det er at sikre, at der er tid nok i planlægningsfasen – samspillet tager tid på begge sider. Det
gavner yderligere, hvis der fra start kan aftales en balance
for, i hvilken udstrækning borgerne kan kontakte kommunens ressourcepersoner direkte, og hvornår der er behov for
at kommunikationen går gennem projektlederne.

Politikerne skal i udgangspunktet sørge for tydelige og
meget gennemsigtige signaler om, hvad formålet er med
processen, og hvis det ikke er en spareøvelse, skal det siges
mange gange og meget tydeligt. Omvendt, skal det siges
klart og med det samme, hvis det reelt er en del af den
politiske dagsorden. Det reducerer skuffelser og konflikter,
hvis det kommer frem fra start.
Ledere og medarbejdere i en forvaltning skal som en del
af deres kommunikation bidrage med præcise retningslinjer både på det planlægningsmæssige, økonomiske og
juridiske felt, men også tydeliggøre deres forventninger til
medarbejdere og borgere. Større grad af intern briefing af
andre dele i forvaltningen kan gavne fremdriften, når der
pludselig opstår spørgsmål, som går på tværs af fagskel og
det, der berører projektet.
For de frivillige borgere, der er valgt til at varetage processen, er det vigtigt, at de trods mængden af opgaver
husker, at den brede brugerskare bliver grundigt og hyppigt
informeret. Det bidrager til at mane rygter i jorden og kan
fremme, at flere tager ejerskab og bliver aktive.
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Tip!
Sørg for at lave fælles planer – og lav
dem i fællesskab.
9. Borgere: Etabler strukturer for det frivillige arbejde
Samskabelse kan være en stor mundfuld og kræve mange
arbejdstimer – ofte flere, end folk har gjort sig tanker om
på forhånd.
Når for eksempel 80 frivillige skal overtage styringen af et helt
aktivitetscenter, er der behov for mere end ad-hoc baseret
planlægning. Holdledelse, programudvikling, pasning af
værksteder, fundraising, kommunikation, cafédrift, indkøb
og meget mere kræver en grundig koordinering for at skabe
et sammenhængende hus med et homogent udtryk.
Ofte kan det være mest bæredygtigt, hvis en organisationsstruktur er baseret på deltagernes interesser – det betyder
større engagement og højere sandsynlighed for, at det vil
fortsætte i fremtiden. Det kan være arbejdsgrupper med hver
sit område, fx events, kommunikation, økonomi osv. Det skal
overvejes, hvordan koordinering og kommunikation mellem grupperne bedst varetages. Ulempen ved for megen
koordinering kan blive, at hvad der i udgangspunktet er et
fritidsprojekt for borgerne, går hen og får karakter af lidt
bureaukrati og af egentligt arbejde. Det kan med fordel
italesættes og diskuteres, hvad der kan gøres for at mindske
det eller kompensere for det. Fordelen ved en stærk organisering er en tydelig fremdrift, let kommunikation og koordineret indsats – og det foretrækkes mange gange.

Tip!
Ved større projekter bør der nedsættes en
formel arbejdsgruppe og beslutningsstruktur
og mandat skal afklares og kommunikeres ud.
10. Hent inspiration udefra, anerkend alles viden og del
den
Samskabelse er på mange måder lige som networking - det
handler om at hjælpe, bygge bro, dele ud af sin viden og
sine kontakter og hele tiden være mulighedsorienteret.
Det ligger naturligt for de fleste at søge information på internettet om et emne, man kaster sig ud i. Erfaringen viser, at
det samtidig er en stor hjælp for mange at søge inspiration
i marken. For aktivitetscentret i Rudersdal Kommune var det
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en stor hjælp at besøge andre aktivitetscentre, som stillede
deres erfaring og viden til rådighed. Mange kommuner
har udviklet og ændret deres praksis efter studierejser i
Danmark eller i udlandet, som har givet konkret inspiration
og hjulpet med at skabe en tro på, at ’det kan vi da også’.
Erfaringerne viser, at borgerne og lokalsamfundet selv rummer nøglen til at udvikle deres egen selvforvaltning og styring. Kommunen skal finde rollen som facilitator og hjælpe
med rammer og ressourcer.

Tip!
Søg inspiration om praksiserfaringer fra andre
steder. Lav aftaler om studiebesøg, kortlæg
erfaringer ved at ringe rundt, eller inviter
andre til at besøge jer. Husk at sætte god tid
af til denne fase – mange har en fyldt kalender,
og det kan tage tid at få samlet viden ind; så
start med det samme.
11. Bonusfaktor - God kemi og holdånd
Samskabelse beror på stærkt samarbejde mellem grupper,
og effektivt gruppearbejde beror på lang sigt altid på, at
gruppen fungerer godt socialt og arbejdsmæssigt. Du kan
have nok så godt et projekt, og alle de ovenstående faktorer
til stede - men hvis det beror på frivillighed, skal folk kunne
lide at være sammen, og der skal være mindst et par stykker,
der svinger godt og som formår at trække andre ind og med.
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På embedssiden er holdopstillingen givet i og med, at man
er ansat og får løn for at udføre sin opgave; men den samme
holdidentitet er ikke gældende for borgerne, og det forhold
skal deltagerne og facilitatoren være opmærksom på. Jo
bredere et samskabelsesprojekt skal ud i lokalområdet, des
mere vil det involvere folk, der ikke kender hinanden i forvejen – det er i sig selv ofte en del af formålet. Det betyder, at
der skal etableres nye samarbejdsrelationer på borgersiden.
Når det er borgere, der som gruppe i forvejen har valgt hinanden, er der ofte en god stemning – men deres udfordring
er at være åbne over for nye deltagere. I tilfældet hvor det er
borgere, der ikke kender hinanden på forhånd, vil det være
afgørende, at man tidligt i forløbet får skabt en god samarbejdsrelation; men også, at man sætter rammer og grænser,
hvis der er personer, som med deres adfærd underminerer
andres lyst til at deltage eller enhver form for fremskridt.
En god kemi og et godt humør er afgørende for, at hundredvis af mødetimer forløber godt og er noget, folk har lyst til at
investere deres fritid i.

Tip!
Faciliteringen skal være med til at understøtte,
at der er, eller der udvikles, en god
holdånd mellem borgerne og i samspillet med
kommunen og andre aktører.

selv er med til at definere og gennemføre lige præcis, hvad
der giver mest værdi for dem, og der dermed kan reduceres
i alt det, der giver mindre værdi. Andre forventede effekter
er en styrkelse af lokaldemokratiet i form af øget viden, øget
engagement og deltagelse.

Effekter som er set i danske kommuner, og
som du måske kan kigge efter i din proces, er
eksempler som disse:
•
•
•
•
•
•
•
•

Samskabelsesprocessen uddanner både borgere og
embedsfolk i demokrati og samarbejde
Processen i sig selv skaber et fantastisk fællesskab
Når initiativet flytter fra kommunen til borgerne, opstår
der ejerskab til (nye) løsninger.
Hvis gamle strukturer brydes ned, skabes der plads til
innovation, og nye løsninger introduceres ofte hurtigere,
hvis det er borgerne selv, der ønsker dem
Dialogen mellem borger og kommune styrkes markant, og der opstår en større gensidig forståelse
Det øger ansvarsfølelsen for penge og ressourceforbrug hos borgerne, når det er dem selv, der står med
ansvaret
Når borgerne selv bestemmer over, hvad pengene skal
gå til, bliver relevansen større.
Det sparer penge i kommunekassen, når det lykkes.

Hvilke gevinster skal
du kigge efter?
4

Selv om du står foran at starte et projekt for samskabelse,
eller du måske allerede er i fuld gang, så er det altid en
god ide at være opmærksom på, når du ser en gevinst ved
processen – hvordan skal du ellers kunne fejre den? I svære
processer kan det ske, at man glemmer at se alt det, der går
godt, og kun fokuserer på ’hullerne i osten’. Vil du skabe
ejerskab og vil du fastholde fremdriften og energiniveauet,
så husk at fejre succeserne!
Forskningen er endnu ikke så langt, at man med sikkerhed
kan sige hvilke effekter, der er af samskabelse.
Nogle af de gevinster, der typisk forventes, er større effektivitet og øget relevans af de tilbudte ydelser, fordi borgerne
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Røde flag – pas på
her!
5

I enhver proces for samskabelse opstår der uventede
problemer og udfordringer, der skal tackles. Problemerne
bliver imidlertid større, hvis man opdager dem (for) sent,
eller hvis man slet ikke opdager dem overhovedet, før de
har blokeret for processen. Et par af de punkter, forskningen peger på som en latent udfordring ved samskabelse,
er spørgsmålet om deltagelse og inklusion samt om ansvar
(eller accountability).
Der er begrundet risiko for, at de, der har ressourcerne i
form af tid, indsigt og uddannelse, har lettere ved at deltage
i samskabelse, end de, der har mindst social kapital – men
ofte er det sidstnævnte, der har mest brug for de ydelser
der samskabes. En anden udfordring er, hvem der skal holdes ansvarlig, hvis der opstår problemer med de ydelser,
borgerne selv har taget del i at forme og måske levere?
Der vil i enhver proces også opstå meget ”lavpraktiske” situationer, som udfordrer deltagernes forventninger og det
planlagte forløb. Mange løses naturligt som de opstår, men
nogle kan være så problematiske, at de bør rejse det røde
flag hos de medvirkende og håndteres hurtigst muligt.

Litteratur:

Christian Bason (2010): Leading Public Sector Innovation –
co-creating for a better society.
Taco Brandsen og Victor Pestoff (2006): Co-production, the
third sector and the delivery of public services
Victor Pestoff (2013): Co-Production and Third Sector Social
Services in Europe: Some Crucial Conceptual Issues in New
Public Governance, the Third Sector, and Co-Production

Eksempler på situationer, hvor det røde flag skal rejses, og
du skal være ekstra opmærksom kan være følgende:
•
•
•
•
•

Hvis der er eller opstår mistillid i en grad, så fokus
styrer hen mod personerne i stedet for at være på
sagen.
Hvis der slet eller nærmest ingen borgerdeltagelse er.
Hvis du som medarbejder eller borger oplever, at
kommunen bevidst eller ubevidst bliver for styrende.
Hvis projektet har meget svært ved at engagere andre
aktører i kommunen, selv om det er indlysende for alle
andre, at de burde være med.
Hvis en eller flere af projektdeltagerne løber fra deres
løfter og “siver” fra processen.

Oplever du en af disse problemstillinger, er det som regel
fordi et eller flere af de 10 trin ovenfor ikke er blevet
tilgodeset. Tag fat i dem igen og korriger kursen.

God arbejdslyst og god samskabelse!
***
Center for God Forvaltning

Parks, R. B., et al. (1999): Consumers as co-producers of public
services. Some institutional and economic considerations.
Julio César Zambrano‐Gutiérrez et al. (2017): Types of coproduction and differential effects on organizational performance:
Evidence from the New York City school system.
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Tips til god samskabelse
Tip 1
Hav fokus på at skabe motivation. Kommuniker klart og skal der spares, så skær 100% første gang. Giv plads
til frustrationen og få relativt hurtigt folk over i at tegne
visionen.
Tip 2
Byg tillid op fra første færd. Vis modparten tillid og vær
transparent om holdninger og planer. Hold aftaler og
gør en indsats for at komme på besøg på modpartens
banehalvdel, for at forstå deres interesser. Afstem
forventninger ved at forklare processens rammer.

Tip 9
Lav en detaljeret budgetlægning i timer og sæt en buffer
ind. Afsæt midler til både projektindholdet og processen
(facilitering, oplysning, ’events’).
Tip 10
Sæt ressourcer af til facilitering. Sørg for, at alle parter
er reelt aktivt med til at udforme opgavebeskrivelsen
og gennemføre rekrutteringen.

Tip 3
Sørg for at tale igennem på forhånd, at der er forskellige
kulturer og grundvilkår - og at forskellig opfattelse af tid
og planlægning bestemt er en af dem.

Tip 11
Sørg for, at der blandt borgerne udpeges en formel
arbejdsgruppe til at varetage kommunikationen – men
lad gruppen arbejde transparent og måske være åben
for nye deltagere. Kommuniker lokalt om projektet, så
alle ved at processen pågår – og har mulighed for at
deltage.

Tip 4
Få så vidt muligt taget stilling på forhånd til kritiske
politiske spørgsmål om graden af frivillig indsats og tag
eksplicit stilling undervejs, hvis udfordringerne opstår –
og kommuniker det tydeligt.

Tip 12
Sørg for intern kommunikation for eksempel mellem
forvaltninger eller mellem borgergrupper i lige så høj
grad som ekstern kommunikation. Kald en spade for en
spade og især, hvis det handler om at spare penge.

Tip 5
Kommunen skal forberede sig på at skulle afgive
kontrol og overdrage beslutninger til borgerne. Tænk
på forhånd over hvad der kan og skal gøres, hvis ingen
griber bolden. Italesæt fælles hvordan man ønsker
rollefordelingen.

Tip 13
Sørg for at lave fælles planer – og lav dem i fællesskab.

Tip 6
Afklar kernen i projektets formål, få det skrevet ned i
den centrale projektformulering inden projektet går i
gang, og gå tilbage til dette dokument, hvis projektets
metoder er under pres.
Tip 7
Jo højere op i det politiske system, der er opbakning
til projektets formål, des bedre, da det vil sikre større
kendskabsgrad og minimere risikoen for, at der
undervejs pludselig ikke er politisk opbakning.
Tip 8
Samskabelse skal håndholdes og tilpasses den enkelte
situation og dens deltagere.
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Tip 14
Ved større projekter bør der nedsættes en formel
arbejdsgruppe og beslutningsstruktur og mandat skal
afklares og kommunikeres ud.
Tip 15
Søg inspiration om praksiserfaringer fra andre steder.
Lav aftaler om studiebesøg, kortlæg erfaringer ved
at ringe rundt, eller inviter andre til at besøge jer. Husk
at sætte god tid af til denne fase – mange har en fyldt
kalender, og det kan tage tid at få samlet viden ind; så
start med det samme.
Tip 16
Faciliteringen skal være med til at understøtte, at der er,
eller der udvikles, en god holdånd mellem borgerne og i
samspillet med kommunen og andre aktører.
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