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ABSTRACT 
Forskningsrapporten præsenterer resultater af en spørgeskemaundersøgelse gennemført i Ringkø-
bing-Skjern Kommune i 2018. Undersøgelsen måler kommunens samskabelsesparathed i de enkelte 
fag- og stabsområder og er baseret på en samskabelsestypologi, der indeholder fire tilgange til sam-
skabelse: styret samskabelse, ansvarliggørende samskabelse, ligeværdig samskabelse og faciliterende 
samskabelse. En identisk undersøgelse blev gennemført i 2016, og formålet med nærværende under-
søgelse er således identificere udviklingen i fag- og stabsområdernes tilgange til samskabelse. 
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INDLEDNING  
Formålet med denne forskningsrapport er at give et overblik over samskabelsesparathe-

den i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rapporten præsenterer resultaterne af en spørgeske-
maundersøgelse, som er gennemført i kommunen i august-september 2018, og de ind-
samlede data afdækker samskabelsesparatheden fordelt på kommunens fag- og stabs-
områder. Undersøgelsen er en opfølgning på en identisk undersøgelse i 2016, og formålet 
med nærværende undersøgelse er således dels at se på samskabelsesparatheden i 2018 
og dels at følge udviklingen i fag- og stabsområdernes tilgange til samskabelse fra 2016 
til 2018. 
 
Som baggrund for målingen af kommunens samskabelsesparathed ligger en typologi, der 
rummer fire tilgange til samskabelse. Hensigten har således været at måle, hvordan sam-
skabelsesparatheden kan beskrives ud fra disse fire tilgange til samskabelse. Typologien 
præsenteres i kapitel 1. I kapitel 2 præsenteres undersøgelsens datagrundlag og metode.  
I kapitlerne 3 - 13 præsenteres data fra undersøgelsen. Kapitel 3 og 13 omhandler data 

for hele kommunen, mens de resterende kapitler er opdelt på fag- og stabsområder og 
indeholder data, som beskriver den nuværende og den ønskede samskabelsesparathed.  
 
For at få udbytte af rapporten er det nødvendigt, at man har indsigt i typologien over de 
fire samskabelsestilgange, hvilket som nævnt er muligt ved læsning af kapitel 1. Er man 
ikke interesseret i at læse om undersøgelsens metodiske overvejelser, kan man springe 
kapitel 2 over og gå direkte til det kapitel, som præsenterer data for det fagområde, man 
er interesseret i. Dog anbefales det, at man læser sidste afsnit i metodekapitlet, hvor det 
kort beskrives, hvordan man skal læse resultaterne. 
 
Når vi i det nærværende anvender termen samskabelsesparathed, skal dette tages som 
et udtryk for en neutral beskrivelse af den tilgang, som respondenterne har til samska-
belse set i relation til de fire samskabelsestilgange. Der er således ikke tale om en norma-
tiv og vurderende tilgang til samskabelse, hvor en bestemt tilgang betragtes som mere 
værdifuld end andre. Grundlæggende er tanken bag såvel samskabelsestypologien som 
denne forskningsrapport, at konteksten sammen med de politiske mål og strategier er 
afgørende for, hvilke(n) samskabelsestilgang(e) der er ønskværdig, og en sådan vurdering 
er ikke medtaget i denne undersøgelse. Forskningsrapporten har derfor alene et deskrip-
tivt sigte og fremkommer ikke med hverken fortolkninger eller handlingsanvisninger. 
 
 
Spørgeskemaundersøgelsen er udviklet af ph.d. & lektor Lena Kjeldsen og ph.d. & ledel-
seskonsulent Jens Ulrich, begge ansat ved VIA University College. I denne forbindelse skal 
forskningsgruppen CLOU ved VIA University College, lektor Johannes Andersen fra Aal-
borg Universitet og medarbejdere fra Intern Udvikling og Personale i Ringkøbing-Skjern 

Kommune takkes for konstruktive kommentarer i forbindelse med udviklingen af spørge-
skemaundersøgelsen. Spørgeskemaet er udsendt af Ringkøbing-Skjern Kommune, og vi 
takker i denne forbindelse for et godt og konstruktivt samarbejde med kommunen. Sidst 
men ikke mindst, tak til studentermedhjælpere ved VIA Efter- og videreuddannelse, Julie 
Solveig Jessen og Jon Peter Kjeldal for deres assistance og input. 
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KAPITEL 1: TYPOLOGI OVER SAMSKABELSE1  

 

TYPOLOGIENS OPBYGNING 
 
Fælles for de samskabelsesforståelser, som typologien rummer, er, at de alle er inden for 
rammerne af en overordnet definition af samskabelse, hvor samskabelse kan begribes 
som den proces, hvor forskellige aktører udvikler ny velfærd sammen. Samskabelsesbe-
grebet reserveres i denne forbindelse til de processer, hvor en offentlig aktør – i nærvæ-
rende sammenhæng Ringkøbing-Skjern Kommune - udvikler og/eller producerer velfærd 
sammen med aktører, der ligger uden for kommunen. Det kan være private virksomheder, 
frivillige foreninger, borgergrupper, uddannelsesinstitutioner og offentlige organisationer 
uden for kommunen. Er der ikke tale om, at offentlige organisationer arbejder sammen 
med aktører uden for den offentlige sektor, men at udviklingen og/eller produktionen af 
velfærd alene foregår på tværs af eksempelvis forvaltninger, områder eller afdelinger in-
den for kommunen, så defineres dette for nærværende som samarbejde omkring vel-

færdsproduktionen, ikke samskabelse.  
 
I typologien er der lagt vægt på rollefordelingen i samskabelsesprocesserne. Og rollefor-
delingen kan være forskellig på tre hovedparametre. For det første er det centralt at se på 
rollefordelingen i forhold til selve defineringen af kommunens kerneopgave. Hvem skal 
definere, hvilke velfærdsopgaver kommunen og dens afdelinger skal tage sig af? Er det 
kommunen selv og dermed formelt de politiske beslutningstagere, er det de borgere og 
organisationer, som velfærdsproduktionen er rettet mod, eller er selve bestemmelsen af 
kerneopgaven gjort til genstand for samskabende processer? For det andet er det centralt 
at se på, hvem der udvikler løsninger på de opgaver, som kommunen skal beskæftige sig 
med. Et er at bestemme kerneopgaven, noget andet er at udvikle løsninger, som kan rea-
lisere løsningen af kerneopgaven. Og som med defineringen af kerneopgaven er der også 
her tre muligheder for rollefordeling. Er det kommunen selv, der udvikler løsninger, er det 
aktører uden for den offentlige organisation, der udvikler løsninger, eller er selve udviklin-
gen af løsningerne genstand for samskabende processer? For det tredje er det centralt at 
se på, hvem der skal realisere de udviklede løsninger. Hvem er det, der spiller en central 
rolle i selve velfærdsproduktionen? Og igen er det samme tre muligheder for rolleforde-
ling, der er til stede. Er det kommunens medarbejdere, der er centrale i det udførende led, 
er det borgere og virksomheder, der løfter opgaven, eller er selve velfærdsproduktionen et 
fælles anliggende og dermed gjort til genstand for en samskabende proces?   
 
De tilgange til samskabelse, som ligger i typologien, vil således have et forskelligt blik på 
disse tre parametre. Rollefordelingen vil således være forskellig alt efter om vi taler om, 
hvem der skal definere selve kerneopgaven, hvem der skal udvikle løsninger, som gør det 
muligt at realisere kerneopgaven, eller hvem der i sidste ende skal løfte selve arbejdet 

med at realisere de udviklede løsninger i praksis.   
 

                                                           
1 Nærværende beskrivelse af typologien er et kort koncentrat af artiklen: ”Samskabelse – en typologi” skrevet af Jens Ulrich og udgi-

vet i tidsskriftet Lederliv. Artiklen kan læses her: http://www.lederliv.dk/artikel/samskabelse  

http://www.lederliv.dk/artikel/samskabelse
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Typologien er spændt ud på to akser. Den ene akse omhandler den kommunens behov for 
at definere indholdet i samskabelsen. I den ene ende af denne akse styres samskabelsen 
relativt stramt af de kommunale aktører. Ambitionen er her, at den samskabende proces 
er relativt stramt styret, og at man kan forudsige resultatet af processen (Forudsigelig-
hed). I praksis kan det, som i mange andre sammenhænge hvor styring er ambitionen, 
ende med, at resultatet alligevel ikke blev, som man havde forventet. Men selv om virke-
ligheden viser sig at blive en anden, end den man havde forestillet sig at kunne skabe, så 
er det stadig en ambition om forudsigelighed, der er dominerende. I den anden ende af 
aksen er der større plads til uforudsigelighed i forhold til samskabelsens indholdsmæssige 
side (Uforudsigelighed). Her er man åben for, at samskabelsesprocessen kan medføre, at 
der udvikles løsninger på de velfærdsproblematikker, som samskabelsen angår, og som 
ikke er designet på forhånd. 
 
På den anden akse er det aktørerne i samskabelsesprocesserne, der er i fokus. I den ene 
ende af aksen spiller de kommunale aktører en central rolle i selve samskabelsen (Kom-
munen som central aktør), og i den anden ende af aksen er det eksterne aktører, der spiller 
en central rolle. Her er det typisk borgere, virksomheder og civilsamfundsmæssige aktører, 
der besidder en central rolle (Borgere/virksomheder/civilsamfundet som centrale aktø-
rer). 
 
 
FIRE TILGANGE TIL SAMSKABELSE 
 
Når disse to akser krydses fremkommer fire tilgange til samskabelse: styret samskabelse, 
ansvarliggørende samskabelse, ligeværdig samskabelse og faciliterende samskabelse. 
 

Samskabelsestypologi 
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I styret samskabelse er det den offentlige organisation, der er hovedaktøren i samskabel-
sesprocessen samtidig med, at der er et stort behov for, at resultatet af samskabelses-
processen er relativt forudsigeligt. Rollefordelingen er her, at det er kommunen, der defi-
nerer kerneopgaven, og samtidig er det også kommunen, der bestemmer, hvordan opga-
ven skal løses. Når dette er gjort, tilrettelægger kommunens medarbejdere efterfølgende 
de tiltag, der er relevante for at løfte opgaveløsningen. Borgere, virksomheder og civilsam-
fundsmæssige organisationer høres eller involveres i mindre grad i opgaveløsningen. 
Kommunen løfter typisk den største del af selve opgaveløsningen. Samskabelseselemen-
tet er til stede, men fylder ikke meget.  
 
I ansvarliggørende samskabelse er det stadig kommunen, der definerer kerneopgaven og 
er bestemmende i forhold til, hvordan opgaveløsningen skal finde sted. Men her er det 
andre aktører end kommunens medarbejdere, der løfter opgaven, og samskabelsespro-
cessen kommer således til at handle om selve opgaveudførelsen. I denne tilgang er kom-
munens primære opgave at facilitere og motivere til, at andre løfter opgavevaretagelsen. 
Rehabilitering og inddragelse af frivillige kan her være illustrative eksempler. Kommunen 
sætter målet, men det er borgerne selv, der skal løfte opgaven. 
 
I ligeværdig samskabelse er kommunens rolle en noget anden. Her er det stadig kommu-
nen, der udpeger problemfeltet, der skal samskabes omkring, men kommunen har ikke 
defineret løsningen på forhånd. Der inviteres derfor til en samskabelsesproces, hvor målet 
er at udvikle en løsning på problemfeltet. I denne samskabelsesproces deltager kommu-
nens medarbejdere på lige vilkår med de andre indbudte aktører. Kommunen har derfor 
ikke en privilegeret rolle i forhold til at styre resultatet af samskabelsesprocessen, men 
indgår som en ligeværdig aktør i processen. Og alt efter hvilken løsning der udvikles, in-
volveres relevante aktører i at løfte selve opgaven. Det kan være, at det er kommunen selv, 
men det kan også være andre af de aktører, der har været med i udviklingen af løsningen. 
  
I faciliterende samskabelse spiller kommunen en betydelig mindre rolle. Her ligger initia-
tivet til at igangsætte en samskabelsesproces typisk ikke hos kommunen. Det er derimod 
virksomheder, borgere eller civilsamfundsmæssige organisationer, der har et behov for at 
indgå i en samskabelsesproces for at kunne håndtere udfordringer, som de selv identifi-
cerer. Kommunens rolle bliver her at facilitere, at andre udvikler og realiserer løsninger på 
det givne felt. Det kan være ved at facilitere selve samskabelsesprocessen, ved at stille 
lokaler og rammer til rådighed, eller ved at stille egen ekspertise til rådighed. Billedligtalt 
står kommunen her faciliterende på sidelinjen og overlader principielt samskabelsen til 
andre. 
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KAPITEL 2: UNDERSØGELSENS DATAGRUNDLAG OG METODE  

 

 
DATAGRUNDLAG 
 
Undersøgelsens data stammer fra en spørgeskemaundersøgelse blandt fastansatte med-
arbejdere i Ringkøbing-Skjern Kommune, der er ansat på 20 timer eller derover (med und-
tagelse af direktionen) og er gennemført i august-september 2018.2 
 
Ud af kommunens 3.304 medarbejdere er der udtrukket en stikprøve på 1.000 medarbej-
dere og ledere (herefter også kaldt respondenter) via en stratificeret udvælgelse på bag-
grund af fag- og stabsområde samt overenskomstområde. Stikprøvestørrelsen inden for 
de enkelte strata er proportionalt i forhold til det samlede antal medarbejdere og respon-
denterne er udtrukket tilfældigt inden for de enkelte strata. Dog indgår alle ledere i stik-
prøven3. 276 respondenter har besvaret hele spørgeskemaet, hvilket svarer til 28 procent 

af stikprøven, som har fået tilsendt spørgeskemaet. For at undersøge om bestemte med-
arbejdergrupper er over- eller underrepræsenterede i besvarelserne har Intern Udvikling 
og Personale i Ringkøbing-Skjern Kommune lavet en bortfaldsanalyse. Den viser, at tre 
fagområder har en lavere svarprocent end de resterende: Dagtilbud og Undervisning, Han-
dicap og Psykiatri samt Sundhed og Omsorg. Da disse fagområder udgør to tredjedele af 
den samlede stikprøve, har den relativt lave svarprocent for de tre områder betydning for 
den samlede svarprocent. Derudover skal der også tages forbehold for fortolkning af re-
sultaterne i de tre områder, da bestemte medarbejdergrupper er underrepræsenterede. 
Som indledning til de efterfølgende kapitler er der en gennemgang af datagrundlaget for 
hvert enkelt fag- eller stabsområde, hvor det fremgår i hvilken udstrækning, der skal tages 
forbehold for fortolkning af resultaterne. Kun resultater med mere end 4 respondenter 
offentliggøres for at værne om respondenternes anonymitet. 
 
Ud af de 276 besvarelser svarer 46, at deres afdeling ikke har nogen direkte borgerkontakt 
eller samarbejdsrelationer med private virksomheder, frivillige foreninger, borgergrupper, 
uddannelsesinstitutioner og offentlige organisationer uden for kommunen. Disse 46 be-
svarelser udgår derfor fra analyserne i kapitlerne 3-12, men er medtaget i kapitel 13 ved-
rørende respondenternes generelle forståelse af samskabelse. 
 
 
SPØRGESKEMA 
Spørgeskemaet gør brug af en 100 points skala – en såkaldt ipsativ skala – hvor respon-
denterne skal fordele 100 point mellem fire udsagn, således at de giver flest point til det 
udsagn, der bedst beskriver deres respektive afdeling. Hvis respondenten mener, at det 
første udsagn bedst beskriver vedkommendes afdeling, gives dette udsagn mange point. 

                                                           
2 I 2018 er også medarbejdere i puljefleksjob frasorteret. I alt er der 61 puljefleksjobbere, som udgår fra populationen.  

3 Betegnelsen ledere dækker i denne undersøgelse over ledere, der er medlem af Ringkøbing-Skjerns Ledelsesakademi. Kriterierne 

for at være en del af Ledelsesakademiet er, at lederen har såvel strategisk økonomisk som personalemæssigt ansvar for minimum 

15-20 medarbejdere. 
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Hvis udsagn 2 og 3 nogenlunde beskriver respondentens afdeling, gives de lidt færre po-
int, og hvis det fjerde udsagn dårligt beskriver afdelingen, kan respondenten vælge at give 
det få eller ingen point. Det afgørende er, at der fordeles i alt 100 point. I én svarkolonne 
angives det, hvordan situationen er i respondentens afdeling nu, og i en anden svarko-
lonne angives den fortrukne situation. 
 
Det er centralt at påpege, at undersøgelsen søger at afdække respondentens vurdering af 
sin afdelings tilgang til samskabelse - ikke respondentens individuelle holdning. I spørge-
skemaet bruges således konsekvent formuleringen ”din afdeling” i stedet for ”du”, og det 
forklares yderligere, at når der i spørgsmålene henvises til ”din afdeling”, så skal det be-
tragtes som en betegnelse for det sted i Ringkøbing-Skjern Kommune, respondenten ar-
bejder. En afdeling kan således eksempelvis være både en skole, et plejecenter eller en 
afdeling i f.eks. fagområdet Land, By og Kultur. 
Det er i denne forbindelse også vigtigt at understrege, at undersøgelsens sigte som nævnt 
er at bekrive samskabelsesparatheden og ikke den faktiske samskabelsesaktivitet. Målin-
gen indfanger altså, i hvor høj grad ledere og medarbejdere vurderer deres parathed til at 
indgå i samskabende processer. 
 
Spørgeskemaet består af seks temaer, der er udledt fra den eksisterende litteratur på fel-
tet og indeholdt i den ovenstående præsenterede typologi. Den ipsative skala er ofte an-
vendt i forbindelse med undersøgelser om organisationskultur. En fordel ved at anvende 
skalaen er, at forskel i svar i højere grad vil træde frem ved brug af en 100 point skala end 
ved brug af for eksempel en 5-punkt skala (Cameron & Quinn 2011). I denne undersøgelse 
giver det en mulighed for at illustrere resultaterne i form af figurer, hvor forskellene mel-
lem de fire tilgange til samskabelse kan træde frem. I tillæg hertil tvinger den ipsative 
skala også respondenten til at prioritere mellem svarmulighederne inden for temaerne. 
 
Skalaen indeholder dog også nogle ulemper, hvoraf den oftest nævnte er, at det ikke er 
muligt at lave traditionelle statiske beregninger som eksempelvis at påvise signifikans, 
når man bruger denne skala. Med andre ord kan skalaen ikke bruges til at identificere sta-
tistiske signifikante forskelle mellem populationer. Fortalere for den ipsative skala har dog 
udarbejdet retningslinjer for, hvornår det er muligt at påpege forskelle (dette gennemgås 
nærmere i afsnittet ”Hvordan læses resultaterne?”).  
 
En anden ulempe ved skalaen er, at den ofte vil have en større frafaldsprocent end f.eks. 
en Likert-skala, der måler styrken af en holdning til et udsagn fra meget enig til meget 
uenig. Denne ulempe kan i nogen udstrækning have gjort sig gældende i denne undersø-
gelse, hvor en forholdsvis stor del af respondenterne har åbnet spørgeskemaet og lukket 
det igen i forbindelse med den ipsative skala. 44 procent af den samlede stikprøve har 
således åbnet spørgeskemaet, og 28 procent har gennemført hele spørgeskemaet. For-
delingen af frafald er lige på tværs af fag- og stabsområder, køn og alder, men det er ikke 
muligt at sige noget om fordeling på overenskomstområde. Den relative høje andel frafald 
kan medføre en bias i undersøgelsen, således at bestemte overenskomstområder måske 
er over- eller underrepræsenterede i analyserne. Dette er en svaghed ved denne undersø-
gelse. I undersøgelsen fra 2016 sås samme tendens. 
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De afrundende spørgsmål i spørgeskemaet omhandler respondenternes generelle forstå-
else af samskabelse på individniveau og anvender en Likert-skala, der måler styrken af en 
holdning til et udsagn fra meget enig til meget uenig. 
 
  
HVORDAN LÆSES RESULTATERNE? 
 
I analyserne i kapitlerne 3-12 skelnes der mellem ledere og medarbejdere og responden-
tens vurdering af egen afdelings tilgang på nuværende tidspunkt og forskellen mellem 
respondentens vurdering af afdelingens nuværende tilgang og den fortrukne tilgang. 
 
Som nævnt er det ikke muligt at lave traditionelle statistiske beregninger, når man anven-
der en ipsativ skala. I stedet læner vi os op ad den eksisterende ekspertise med at anvende 
en ipsativ skala, der angiver, at en forskel på op til 4,9 point ikke antyder en forskel eller et 
ønske om en bevægelse mod en anden tilgang, da forskellen på er for lille til at udelukke 
tilfældigheder. En forskel på 5,0-9,9 point indikerer en forskel eller et ønske om en bevæ-
gelse og en forskel på mere end 10,0 point indikerer en markant forskel eller et ønske om 
en bevægelse mod en anden tilgang (Cameron & Quinn 2011). 
 

Sammenligning med 2016 
Under hver figur er der gengivet et udvalg af resultaterne fra undersøgelsen for 2016. 
Når vi sammenligner forskellen i ledernes og medarbejdernes besvarelser i 2016 og 
2018 i tabelform, anvendes forskellen i ledernes og medarbejdernes besvarelse i den til-
svarende figur. Forskellen mellem ledernes og medarbejdernes besvarelse er illustreret 
af en rød ring. 

 

Figur 4: Ringkøbing-Skjern Kommune (ledere og medarbejdere – ”Nu”) 

 



 

 9 

 

Tabel 4: Ringkøbing-Skjern Kommune (ledere og medarbejdere – Forskel i ”Nu”) 

2016-2018 

 
 
Tallet for 2016 er hentet fra den tilsvarende figur i rapporten fra 2016. 

 
Hvis man ønsker at sammenligne hele figuren med resultaterne fra 2016, henvises der 
til forskningsrapporten fra undersøgelsen ” Forskningsrapport: Samskabelsesparathed i 
Ringkøbing-Skjern Kommune, 2016”. Hvis man ønsker at sammenligne med resultaterne 
fra 2017, henvises der til forskningsrapporten fra undersøgelsen ” Forskningsrapport: 
Samska-belsesparathed i Ringkøbing-Skjern Kommune, 2017”. 
Begge rapporter kan downloades via UCViden.dk. 
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KAPITEL 3: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE (HELE KOMMU-
NEN) 
 
 
INDLEDNING 
 
Dette kapitel indeholder en analyse af Ringkøbing-Skjern Kommune som helhed. Som 
skrevet i kapitel 2 har 276 respondenter besvaret hele spørgeskemaet, hvilket svarer til 
28 procent af stikprøven. For at undersøge om bestemte medarbejdergrupper er over- 
eller underrepræsenterede i besvarelserne, har Intern Udvikling og Personale lavet en 
bortfaldsanalyse. Den viser, at tre fagområder har en lavere svarprocent end de reste-
rende: Dagtilbud og Undervisning, Handicap og Psykiatri samt Sundhed og Omsorg. Da 
disse fagområder udgør to tredjedele af den samlede stikprøve, har den relativt lave svar-
procent for de tre områder betydning for den samlede svarprocent.  Der skal således tages 

forbehold for fortolkning af resultaterne, da bestemte medarbejdergrupper i de tre fag-
områder er underrepræsenterede.  
 

Ud af de 276 besvarelser svarer 46, at deres afdeling ikke har nogen direkte borgerkontakt 
eller samarbejdsrelationer med private virksomheder, frivillige foreninger, borgergrupper, 
uddannelsesinstitutioner og offentlige organisationer uden for kommunen. Disse 46 be-
svarelser udgår derfor fra analyserne i dette kapitel, men er medtaget i kapitel 13 vedrø-
rende respondenternes generelle forståelse af samskabelse.  
 

Sammenligning med 2016 
Under hver figur er der gengivet et udvalg af resultaterne fra undersøgelsen for 2016. I 
2016 var svarprocenten for hele kommunen 43,4 procent. Hvis man ønsker at sammen-
ligne hele figuren med resultaterne fra 2016, henvises der til forskningsrapporten fra un-
dersøgelsen ” Forskningsrapport: Samskabelsesparathed i Ringkøbing-Skjern Kommune, 
2016”. Den kan downloades via UCViden.dk.   
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Figur 1: Ringkøbing-Skjern Kommune (hele kommunen) 

 

 
 

 
Figur 1 viser, at alle fire tilgange til samskabelse benyttes i de enkelte fag- og stabsom-
råder i kommunen. Der er forskel på anvendelsen af styret samskabelse og de øvrige til-
gange til samskabelse, således at forskellen på styret samskabelse og faciliterende sam-
skabelse, samt ansvarliggørende samskabelse er på henholdsvis 8,6 point og 8,7 point, 
og forskellen mellem styret samskabelse og ligeværdig samskabelse på 5,5 point. Dette 
betyder, at respondenterne vurderer, at deres afdeling i højere grad anvender styrede 
frem for andre samskabelsesprocesser i kontakten med borgere, virksomheder og civil-
samfundet.  
  
Figuren viser ingen forskel mellem den nuværende og den foretrukne tilgang, da for-
skellen mellem værdierne er for lille til at udelukke tilfældigheder. 
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Tabel 1: Ringkøbing-Skjern Kommune (hele kommunen) ”Nu” 2016-2018 

 

 
 
Tabel 1 viser respondenternes svar på deres afdelingers nuværende tilgang til samska-
belse ved målingen i 2016 og 2018 (2018 er også i figuren ovenfor). Når resultaterne fra 
2016 sammenholdes med resultaterne for ”nu” fra 2018, ses der ingen forskel mellem 
værdierne, da forskellen er for lille til at udelukke tilfældigheder.  
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Figur 2: Ringkøbing-Skjern Kommune (ledere) 

 

 

 

Figur 2 viser resultaterne for ledernes besvarelser alene. Ud fra figuren kan man se, at 
lederne vurderer, at alle fire tilgange til samskabelse benyttes i deres afdeling. Der er en 
forskel på anvendelsen af styret samskabelse og de øvrige tilgange til samskabelse, sådan 
at forskellen på styret samskabelse og faciliterende samskabelse, samt ansvarliggørende 

samskabelse er på henholdsvis 10,4 point og 10,6 point, og forskellen mellem styret sam-
skabelse og ligeværdig samskabelse på 6,5 point. Dette betyder, at respondenterne vur-
derer, at deres afdeling i højere grad anvender styrede frem for andre samskabelsespro-
cesser i kontakten med borgere, virksomheder og civilsamfundet. 
  
Ydermere viser figuren et ønske om en mindre grad af styret samskabelse fordelt på lige-
værdig og faciliterende samskabelse, da der er en forskel mellem den nuværende og den 
foretrukne tilgang til styret samskabelse på 5,7 point.  
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Tabel 2: Ringkøbing-Skjern Kommune (ledere) ”Nu” 2016-2018 

 

 

 

Tabel 2 viser respondenternes svar på deres afdelingers nuværende tilgang til samska-
belse ved målingen i 2016 og 2018 (2018 er også i figuren ovenfor). Når resultaterne fra 
2016 sammenholdes med resultaterne for ”nu” fra 2018, ses der en forskel i styret sam-
skabelse, hvor lederne i højere grad vurderer, at deres afdelinger bruger styret samska-
belse i 2018. Forskellen er på 6 point. Der er også forskel på ansvarliggørende samska-
belse, hvor lederne vurderer, at deres afdelinger i 2018 i mindre grad bruger ansvarliggø-
rende samskabelse. Forskellen er på 6,3 point. 
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Figur 3: Ringkøbing-Skjern Kommune (medarbejdere) 

 

 

 

Figur 3 viser resultaterne for medarbejdernes besvarelser alene. Ud fra figuren kan man 
se, at medarbejderne vurderer, at alle fire tilgange til samskabelse benyttes i deres afde-
ling. Der er forskel på anvendelsen af styret samskabelse og faciliterende samskabelse 
på 7,6 point, hvilket betyder, at medarbejderne vurderer, at deres afdeling i højere grad 
anvender styrede end faciliterende samskabelsesprocesser. Derudover er der en forskel 
på anvendelsen af styret samskabelse i forhold til ansvarliggørende samt ligeværdig 
samskabelse på henholdsvist 7,7 og 5,1 point. Dette betyder, at medarbejderne vurderer, 
at deres afdeling i højere grad anvender styret samskabelse i forhold til de øvrige til-
gange til samskabelse i kontakten med borgere, virksomheder og civilsamfundet. 
  
Figuren viser ingen forskel mellem den nuværende og den foretrukne tilgang, da forskel-
len mellem værdierne er for lille til at udelukke tilfældigheder.  
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Tabel 3: Ringkøbing-Skjern Kommune (medarbejdere) ”Nu” 2016-2018 

 

 
 
Tabel 3 viser respondenternes svar på deres afdelingers nuværende tilgang til samska-
belse ved målingen i 2016 og 2018 (2018 er også i figuren ovenfor). Når resultaterne fra 
2016 sammenholdes med resultaterne for ”nu” fra 2018, ses der ingen forskel mellem 
værdierne, da forskellen er for lille til at udelukke tilfældigheder.   
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Figur 4: Ringkøbing-Skjern Kommune (ledere og medarbejdere – ”Nu”) 

 

 
 

I figur 4 sammenlignes resultaterne for ledernes og medarbejdernes besvarelser i for-
hold til den nuværende tilgang. Figuren viser, at både lederne og medarbejderne vurde-
rer, at alle fire tilgange til samskabelse benyttes i deres afdeling. Figuren viser ingen for-
skel mellem ledernes og medarbejdernes besvarelser i forhold til den nuværende tilgang, 
da forskellen mellem værdierne er for lille til at udelukke tilfældigheder. 
 
(Den røde ring forklares i forbindelse med tabellen på næste side og i kapitel 2) 
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Tabel 4: Ringkøbing-Skjern Kommune (ledere og medarbejdere – Forskel i ”Nu”)  

2016-2018 

 

 
 
Tabel 4 viser forskellen mellem ledernes og medarbejdernes besvarelser i 2016 og 2018 
(Forskellen i 2018 er også i figuren ovenfor og består af rummet mellem ledernes og med-
arbejdernes besvarelse, fremhævet af en rød ring). Som det ses i figur 4 er forskellen mel-
lem ledere og medarbejderes vurdering af styret samskabelse 1,8 i 2018, hvilket ikke er 
nok til at udelukke tilfældigheder grundet statistiske usikkerheder. I 2016 var denne for-
skel 7,7, hvilket indikerer, at der i 2016 var en forskel på, hvordan ledere og medarbejdere 
vurderede paratheden til at indgå i styrede samskabelsesprocesser. Forskellen i 2016 var, 
at medarbejderne i højere grad end lederne vurderede, at deres afdelingen brugte styret 
samskabelse. Forskellen fra 2016 kan således ikke genfindes i 2018, hvilket betyder, at 

medarbejdernes og ledernes respektive vurdering af afdelingernes anvendelse af styret 
samskabelse har nærmet sig hinanden. 
 

Der kan ikke identificeres nogen forskel på, hvordan ledere og medarbejdere ser på de 

tre andre former for samskabelse, da forskellene mellem deres besvarelser er for lille til 

at udelukke statistiske tilfældigheder. Dette både når der ses isoleret på de to år og på 

forskellen mellem de to år.   
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Figur 5: Ringkøbing-Skjern Kommune (ledere og medarbejdere – ”Foretrukket”) 

 

 
 

I figur 5 sammenlignes resultaterne for ledernes og medarbejdernes besvarelser i forhold 
til den foretrukne tilgang. Figuren viser, at både lederne og medarbejderne ønsker, at alle 
fire tilgange til samskabelse skal benyttes i deres afdeling. Figuren viser ingen forskel 
mellem ledernes og medarbejdernes besvarelser i forhold til den foretrukne tilgang, da 
forskellen mellem værdierne er for lille til at udelukke tilfældigheder. 
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Tabel 5: Ringkøbing-Skjern Kommune (ledere og medarbejdere – forskel i  

”Foretrukket”) 2016-2018 

 

 
 

Tabel 5 viser forskellen mellem ledernes og medarbejdernes besvarelser i 2016 og 2018 
(Forskellen i 2018 er også i figuren ovenfor og består af rummet mellem ledernes og med-
arbejdernes besvarelse). Som det ses i figur 5 er forskellen mellem ledere og medarbejde-
res vurdering af styret samskabelse 0,3 i 2018, hvilket ikke er nok til at udelukke tilfældig-
heder grundet statistiske usikkerheder. I 2016 viste resultaterne en forskel i forhold til 
styret samskabelse på 9 point, hvilket betyder, at der var forskel på, i hvor stor udstræk-
ning lederne og medarbejderne foretrak styret samskabelse. Dermed foretrak medarbej-
derne i højere grad, at deres afdeling benyttede sig af styret samskabelse end lederne. 
Denne forskel genfindes ikke i tallene for 2018, hvilket betyder, at medarbejdernes og 
ledernes respektive vurdering af afdelingernes anvendelse af styret samskabelse har nær-
met sig hinanden. 
 

Der kan ikke identificeres nogen forskel på, hvordan ledere og medarbejdere ser på de tre 

andre former for samskabelse, da forskellene mellem deres besvarelser er for lille til at 

udelukke statistiske tilfældigheder. Dette både når der ses isoleret på de to år og på for-

skellen mellem de to år. 
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KAPITEL 4: BESKÆFTIGELSE 
 
 
INDLEDNING 
 
Dette kapitel indeholder en analyse af fagområdet Beskæftigelse. Spørgeskemaet er 
sendt til 56 ledere og medarbejdere i fagområdet og besvaret af 24. Besvarelsesprocen-
ten er således 43 procent. For at undersøge om bestemte medarbejdergrupper er over- 
eller underrepræsenterede i besvarelserne, har Intern Udvikling og Personale lavet en 
bortfaldsanalyse. Den viser, at der i fagområdet Beskæftigelse ikke er en nævneværdig 
forskel mellem besvarelsesprocenten mellem medarbejdergrupper. Datagrundlaget er til-
fredsstillende til at lave en analyse.   
 

Sammenligning med 2016 

Under hver figur er der gengivet et udvalg af resultaterne fra undersøgelsen for 2016. I 
2016 var svarprocenten for Beskæftigelse 52 procent. Hvis man ønsker at sammenligne 
hele figuren med resultaterne fra 2016, henvises der til forskningsrapporten fra undersø-
gelsen ”Forskningsrapport: Samskabelsesparathed i Ringkøbing-Skjern Kommune, 2016”. 
Den kan downloades via UCViden.dk.   
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Figur 6: Beskæftigelse (samlet) 

 

 

 

Figur 6 viser, at alle fire tilgange til samskabelse benyttes i Beskæftigelse. Figuren viser 
ingen forskel mellem anvendelse af tilgangene, da forskellen mellem værdierne er for lille 
til at udelukke tilfældigheder.  
 
Figuren viser heller ingen forskel mellem den nuværende og den foretrukne tilgang, da 

forskellen mellem værdierne er for lille til at udelukke tilfældigheder.  
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Tabel 6: Beskæftigelse (samlet) ”Nu” 2016-2018 

 

 
 
Tabel 6 viser respondenternes svar på deres afdelingers nuværende tilgang til samska-
belse ved målingen i 2016 og 2018 (2018 er også i figuren ovenfor). Når resultaterne fra 
2016 sammenholdes med resultaterne for ”nu” i 2018, ses der ingen forskel mellem vær-
dierne, da forskellen mellem værdierne er for lille til at udelukke tilfældigheder. 
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Figur 7: Beskæftigelse (ledere) 

 

 

 
Figur 7 viser resultaterne for ledernes besvarelser i Beskæftigelse alene. Ud fra figuren 
kan man se, at lederne vurderer, at alle fire tilgange til samskabelse benyttes i deres af-
deling. Der er en forskel på anvendelsen af ansvarliggørende samskabelse og de øvrige 
tilgange, sådan at forskellen mellem ansvarliggørende samskabelse og ligeværdig sam-
skabelse er 5,2 point og forskellen mellem ansvarliggørende samskabelse og henholds-
vis styret og faciliterende samskabelse er 6,5 og 6,7 point. Dette betyder, at lederne vur-
derer, at deres afdeling i højere grad anvender ansvarliggørende samskabelse end de an-
dre tilgange i kontakten med borgere, virksomheder og civilsamfundet.  
 
Figuren viser et ønske om mindre grad af styret samskabelse da der er forskel mellem 
den nuværende og den foretrukne tilgang på 6 point. Det er dog ikke muligt at sige no-
get om, hvilken af de tre andre tilgange der foretrækkes, da forskellen mellem nu og fo-
retrukket for de andre tilgange er for lille til at udelukke tilfældigheder. 
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Tabel 7: Beskæftigelse (ledere) ”Nu” 2016-2018 

 

 
 
Tabel 7 viser respondenternes svar på deres afdelingers nuværende tilgang til samska-
belse ved målingen i 2016 og 2018 (2018 er også i figuren ovenfor). Når resultaterne fra 
2016 sammenholdes med resultaterne for ”nu” fra 2018, ses der en forskel i anvendel-
sen af styret samskabelse på 8,6 point. Det betyder, at lederne har angivet, at der i min-
dre grad anvendes styret samskabelse i deres afdeling i 2018 i forhold til i 2016.  
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Figur 8: Beskæftigelse (medarbejdere) 

 

 

 

Figur 8 viser resultaterne for medarbejdernes besvarelser i Beskæftigelse alene. Ud fra 
figuren kan man se, at medarbejderne vurderer, at alle fire tilgange til samskabelse benyt-
tes i deres afdeling. Figuren viser ingen forskel mellem anvendelse af tilgangene, da for-
skellen mellem værdierne er for lille til at udelukke tilfældigheder.  
 
Figuren viser heller ingen forskel mellem den nuværende og den foretrukne tilgang, da 
forskellen mellem værdierne er for lille til at udelukke tilfældigheder.  
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Tabel 8: Beskæftigelse (medarbejdere) ”Nu” 2016-2018 

 

 
 

Tabel 8 viser respondenternes svar på deres afdelingers nuværende tilgang til samska-
belse ved målingen i 2016 og 2018 (2018 er også i figuren ovenfor). Når resultaterne fra 
2016 sammenholdes med resultaterne for ”nu” fra 2018, ses der ingen forskel mellem 
værdierne, da forskellen mellem værdierne er for lille til at udelukke tilfældigheder. 
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Figur 9: Beskæftigelse (ledere og medarbejdere - nu) 

 

 

 

I figur 9 sammenlignes resultaterne for ledernes og medarbejdernes besvarelser i Beskæf-
tigelse i forhold til den nuværende tilgang. Figuren viser, at både lederne og medarbej-
derne vurderer, at alle fire tilgange til samskabelse benyttes i deres afdeling.  
Figuren viser ingen forskel mellem ledernes og medarbejdernes besvarelser i forhold til 

den nuværende tilgang, da forskellen mellem værdierne er for lille til at udelukke tilfældig-
heder.  
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Tabel 9: Beskæftigelse (ledere og medarbejdere – Forskel i ”Nu”) 2016-2018 

 

 
 
Tabel 9 viser forskellen mellem ledernes og medarbejdernes besvarelser i 2016 og 2018 
(Forskellen i 2018 er også i figuren ovenfor og består af rummet mellem ledernes og 
medarbejdernes besvarelse). Som det ses i figur 9 er forskellen mellem ledere og medar-
bejderes vurdering af styret samskabelse 4 point i 2018, hvilket ikke er nok til at ude-
lukke tilfældigheder grundet statistiske usikkerheder. I 2016 var denne forskel 5,6 point, 
hvilket indikerer, at der i 2016 var en forskel på, hvordan ledere og medarbejdere vurde-
rede paratheden til at indgå i styrede samskabelsesprocesser. Forskellen i 2016 var, at 
lederne i højere grad end medarbejderne vurderede, at deres afdelingen brugte styret 
samskabelse. Forskellen fra 2016 kan således ikke genfindes i 2018, hvilket betyder, at 
medarbejdernes og ledernes respektive vurdering af afdelingernes anvendelse af styret 
samskabelse har nærmet sig hinanden. 
 
Der kan ikke identificeres nogen forskel på, hvordan ledere og medarbejdere ser på de 
tre andre former for samskabelse, da forskellene mellem deres besvarelser er for lille til 
at udelukke statistiske tilfældigheder. Dette både når der ses isoleret på de to år og på 
forskellen mellem de to år. 
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Figur 10: Beskæftigelse (ledere og medarbejdere - foretrukket) 

 

 

 

I figur 10 sammenlignes resultaterne for ledernes og medarbejdernes besvarelser i for-
hold til den foretrukne tilgang. Figuren viser, at både lederne og medarbejderne ønsker, 
at alle fire tilgange til samskabelse skal benyttes i deres afdeling. Der er dog forskel på, i 
hvor stor udstrækning lederne og medarbejderne foretrækker anvendelsen af styret 

samskabelse, hvor medarbejderne i højere grad foretrækker, at deres afdeling benytter 
sig af styret samskabelse end lederne. Forskellen er på 6,6 point.  
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Tabel 10: Beskæftigelse (ledere og medarbejdere – Forskel i ”Foretrukket”) 2016-2018 
 

 
 
Tabel 10 viser forskellen mellem ledernes og medarbejdernes besvarelser i 2016 og 2018 
(Forskellen i 2018 er også i figuren ovenfor og består af rummet mellem ledernes og med-
arbejdernes besvarelse). Som det ses i figur 10 er forskellen mellem ledere og medarbej-
deres vurdering af styret samskabelse 6,6 point i 2018, hvilket indikerer, at medarbejderne 
i højere grad foretrækker, at deres afdeling benytter sig af styret samskabelse end lederne.  
Denne forskel eksisterede også i 2016- dog med omvendt fortegn idet det i 2016 var le-
derne, som foretrak styret samskabelse. I 2018 er det medarbejderne.  
I 2016 var der en forskel i forhold til faciliterende samskabelse, hvor flere medarbejdere 
foretrak, at deres afdeling i højere grad brugte faciliterende samskabelse. Denne forskel 
er væk i 2018, hvilket betyder, at medarbejdernes og ledernes respektive vurdering af fa-
ciliterende samskabelse har nærmet sig hinanden. 
 
Der kan ikke identificeres nogen forskel på, hvordan ledere og medarbejdere ser på an-
svarliggørende og ligeværdig samskabelse, da forskellene mellem deres besvarelser er for 
lille til at udelukke statistiske tilfældigheder. Dette både når der ses isoleret på de to år og 
på forskellen mellem de to år. 
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KAPITEL 5: BØRN OG FAMILIE 
 

 
INDLEDNING 
 
Dette kapitel indeholder en analyse af fagområdet Børn og Familie. Spørgeskemaet er 
sendt til 50 ledere og medarbejdere i fagområdet og besvaret af 28. Besvarelsesprocen-
ten er således 56 procent. For at undersøge om bestemte medarbejdergrupper er over- 
eller underrepræsenterede i besvarelserne, har Intern Udvikling og Personale lavet en 
bortfaldsanalyse. Den viser, at der i fagområdet ikke er en nævneværdig forskel mellem 
besvarelsesprocenten mellem medarbejdergrupper. Datagrundlaget er tilfredsstillende til 
at lave en analyse.   
 

Ud af de 28 besvarelser svarer 1 respondent, at dennes afdeling ikke har nogen direkte 
borgerkontakt eller samarbejdsrelationer med private virksomheder, frivillige foreninger, 
borgergrupper, uddannelsesinstitutioner og offentlige organisationer uden for kommu-
nen. Denne besvarelse udgår derfor fra analyserne i dette kapitel, men er medtaget i ka-
pitel 13 vedrørende respondenternes generelle forståelse af samskabelse. 
 

Sammenligning med 2016 
Under hver figur er der gengivet et udvalg af resultaterne fra undersøgelsen for 2016. I 
2016 var svarprocenten for Børn og Familie 65 procent. Hvis man ønsker at sammen-
ligne hele figuren med resultaterne fra 2016, henvises der til forskningsrapporten fra un-
dersøgelsen ”Forskningsrapport: Samskabelsesparathed i Ringkøbing-Skjern Kommune, 
2016”. Den kan downloades via UCViden.dk.   
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Figur 11: Børn og Familie (samlet) 

 

 

 
Figur 11 viser, at alle fire tilgange til samskabelse benyttes i Børn og Familie. Der er for-
skel på anvendelsen af styret samskabelse og de øvrige tilgange til samskabelse. Der er 
en markant forskel mellem styret samskabelse og ligeværdig samt faciliterende samska-
belse på henholdsvis 11,6 og 15 point, og en forskel mellem styret samskabelse og an-
svarliggørende samskabelse på 5 point. Dette betyder, at respondenterne vurderer, at 
deres afdeling i mindre grad anvender styrede frem for andre samskabelsesprocesser i 
kontakten med borgere, virksomheder og civilsamfundet.  
Derudover er der en forskel mellem ansvarliggørende og ligeværdig samskabelse på 6,6 
point, hvilket indikerer, at respondenterne vurderer, at deres afdeling i højere grad an-
vender ligeværdige samskabelsesprocesser end ansvarliggørende. 
 
Figuren viser ingen forskel mellem den nuværende og den foretrukne tilgang, da forskel-

len mellem værdierne er for lille til at udelukke tilfældigheder.  
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Tabel 11: Børn & Familie (samlet) ”Nu” 2016-2018 

 

 
 
Tabel 11 viser respondenternes svar på deres afdelings nuværende tilgang til samska-
belse ved målingen i 2016 og 2018 (2018 er også i figuren ovenfor). Når resultaterne fra 
2016 sammenholdes med resultaterne for ”nu” i 2018, ses der en forskel i anvendelse af 
styret og faciliterende samskabelse. Forskellen på anvendelsen af styret samskabelse er 
8 point og for faciliterende samskabelse 11 point. Det betyder, at respondenterne har 
angivet, at der i mindre grad anvendes styret samskabelse og i højere grad faciliterende 
samskabelsesprocesser i 2018 i forhold til i 2016. 
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Figur 12: Børn og Familie (ledere) 

 

 

 

Figur 12 viser resultaterne for ledernes besvarelser i Børn og Familie alene. Ud fra figuren 
kan man se, at lederne vurderer, at alle fire tilgange til samskabelse benyttes i deres afde-
ling. Der er en forskel på anvendelsen af ligeværdig samskabelse i forhold til ansvarliggø-
rende og faciliterende samskabelse på henholdsvis 7,5 og 7,9 point. Derudover er der en 
forskel på anvendelsen af ligeværdig samskabelse i forhold til styret samskabelse med 5,4 
point. Dette betyder, at lederne vurderer, at deres afdeling i højere grad anvender ligevær-
dige samskabelsesprocesser i kontakten med borgere, virksomheder og civilsamfundet.  
 
Ydermere viser figuren et ønske om en højere grad af faciliterende samskabelse og lige-
værdig samskabelse, da der er forskel mellem den nuværende og den foretrukne tilgang 
til faciliterende og ligeværdig samskabelse på henholdsvis 6,2 point og 5,1 point. Hertil er 
der et ønske om en mindre grad af styret samskabelse, da der er en forskel på den nuvæ-
rende og foretrukne tilgang på 9,6 point.  
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Tabel 12: Børn & Familie (ledere) ”Nu” 2016-2018 

 

 
 
Tabel 12 viser respondenternes svar på deres afdelingers nuværende tilgang til samska-
belse ved målingen i 2016 og 2018 (2018 er også i figuren ovenfor). Når resultaterne fra 
2016 sammenholdes med resultaterne for ”nu” fra 2018, ses der en forskel i anvendelse 
af styret samskabelse. Forskellen på anvendelsen af styret samskabelse er 7,1 point, så-
ledes lederne i 2018 vurderer, at deres afdeling i højere grad anvender styret samska-
belse end i 2016. 

 
Ydermere viser tabellen en forskel på anvendelsen af faciliterende samskabelse. Forskel-
len er 6,1 point, således at lederne i 2018 vurderer, at deres afdeling i mindre grad an-
vender faciliterende samskabelse.  
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Figur 13: Børn og Familie (medarbejdere) 

 

 

 

Figur 13 viser resultaterne for medarbejdernes besvarelser i Børn og Familie alene. Ud 
fra figuren kan man se, at medarbejderne vurderer, at alle fire tilgange til samskabelse 
benyttes i deres afdeling. Der er en markant forskel på anvendelsen af faciliterende sam-
skabelse og anvendelsen af styret samskabelse, samt ansvarliggørende samskabelse på 
henholdsvis 15,5 point mellem faciliterende og styret samskabelse, og 10,1 point mel-
lem faciliterende og ansvarliggørende samskabelse. Forskellen mellem anvendelsen af 
ligeværdig og ansvarliggørende samskabelse er 5,2 point. Det betyder at medarbejderne 
vurderer, at deres afdeling i højere grad anvender faciliterende og ligeværdig samska-
belsesprocesser end styrede og ansvarliggørende i kontakten med borgere, virksomhe-
der og civilsamfundet.  
 
Figuren viser ingen forskel mellem medarbejdernes nuværende og foretrukne tilgang, da 
forskellen mellem værdierne er for lille til at udelukke tilfældigheder.  
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Tabel 13: Børn & Familie (medarbejdere) ”Nu” 2016-2018 

 

 
 

Tabel 13 viser respondenternes svar på deres afdelingers nuværende tilgang til samska-
belse ved målingen i 2016 og 2018 (2018 er også i figuren ovenfor). Når resultaterne fra 
2016 sammenholdes med resultaterne for ”nu” fra 2018, ses der en forskel i anvendelse 
af styret samskabelse, ansvarliggørende samskabelse og faciliterende samskabelse. For-
skellen på anvendelsen af styret samskabelse er markant med 14 point, ligeledes er for-
skellen for ansvarliggørende samskabelse markant med 10,7 point. Forskellen for facili-
terende samskabelse er 8,4 point. Det betyder, at respondenterne har angivet, at der i 
mindre grad anvendes styret samskabelse og ansvarliggørende samskabelse og i højere 
grad faciliterende samskabelsesprocesser i 2018 i forhold til i 2016. 
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Figur 14: Børn og Familie (ledere og medarbejdere - nu) 

 

 

 
 
I figur 14 sammenlignes resultaterne for ledernes og medarbejdernes besvarelser i for-
hold til den nuværende tilgang. Figuren viser, at både lederne og medarbejderne vurde-
rer, at alle fire tilgange til samskabelse benyttes i deres afdeling. Der er markant forskel 
på , i hvor stor udstrækning lederne og medarbejderne vurderer anvendelsen af styret 

samskabelse, hvor medarbejderne i markant mindre grad vurderer, at deres afdeling be-
nytter sig af styret samskabelse end lederne. Forskellen er på 12,3 point. Der ses yder-
mere en forskel på vurderingen af anvendelsen for ligeværdig samskabelse på 7,1 point, 
hvor medarbejderne i mindre grad vurderer, at deres afdeling benytter sig af ligeværdig 
samskabelse. Ydermere viser figuren, at medarbejderne i højere grad end lederne vurde-
rer, at der anvendes en faciliterende samskabelse. Forskellen er 5,7 point.  
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Tabel 14: Børn & Familie (ledere og medarbejdere – Forskel i ”Nu”) 2016-2018 

 

 
 
Tabel 14 viser forskellen mellem ledernes og medarbejdernes besvarelser i 2016 og 
2018 (Forskellen i 2018 er også i figuren ovenfor og består af rummet mellem ledernes 
og medarbejdernes besvarelse). Som det ses i figur 14 er der en forskel for styret sam-
skabelse både i 2016 og i 2018 på henholdsvis 8,8 og 12,3 point. I 2016 vurderede flere 
medarbejdere, at deres afdeling i højere grad brugte styret samskabelse. Denne forskel 
eksisterer også i 2018, dog er der i 2018 flere ledere, der vurderer en større brug af sty-
ret samskabelse.  
Ved ligeværdig samskabelse var der i 2016 ingen forskel på ledernes og medarbejdernes 
vurdering. I 2018 er der en forskel på 7,1 point, hvilket betyder, at flere ledere vurderer, 
at deres afdeling benytter sig af ligeværdige samskabelsesprocesser.  
Ved faciliterende samskabelse eksisterer der en forskel i både 2016 og 2018. I 2016 vur-
derede lederne i højere grad, at deres afdeling benyttede sig af faciliterende samskabel-
sesprocesser end medarbejderne. Denne forskel eksisterer også i 2018 - dog med om-
vendt fortegn idet det i 2016 var lederne, som vurderede, at deres afdeling benyttede sig 
af faciliterende samskabelse. I 2018 er det medarbejderne. 
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Figur 15: Børn og Familie (ledere og medarbejdere - foretrukket) 

 

 

 

I figur 15 sammenlignes resultaterne for ledernes og medarbejdernes besvarelser i forhold 
til den foretrukne tilgang. Figuren viser, at både lederne og medarbejderne ønsker, at alle 
fire tilgange til samskabelse skal benyttes i deres afdeling. Figuren viser en markant for-
skel på, i hvor stor udtrækning lederne og medarbejderne foretrækker anvendelsen af li-
geværdig samskabelse, hvor medarbejderne i mindre grad foretrækker, at deres afdeling 

benytter sig af ligeværdig samskabelse end lederne. Forskellen er på 13,3 point.  
 
Figuren viser ingen forskel mellem ledernes og medarbejdernes besvarelser i forhold til 
de resterende foretrukne tilgange, da forskellen mellem værdierne er for lille til at ude-
lukke tilfældigheder.  
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Tabel 15: Børn og Familie (ledere og medarbejdere – Forskel i ”Foretrukket”)  

2016-2018 

 

 
 

Tabel 15 viser forskellen mellem ledernes og medarbejdernes besvarelser i 2016 og 
2018 (Forskellen i 2018 er også i figuren ovenfor og består af rummet mellem ledernes 
og medarbejdernes besvarelse). Som det ses i figur 15 er forskellen mellem ledere og 
medarbejderes vurdering af styret samskabelse 4,8 point i 2018, hvilket ikke er nok til at 
udelukke tilfældigheder grundet statistiske usikkerheder. I 2016 viste resultaterne en 
forskel i forhold til styret samskabelse på 9,6 point, hvilket betyder, at der var forskel på, 
i hvor stor udstrækning lederne og medarbejderne foretrak styret samskabelse. Dermed 
foretrak medarbejderne i højere grad, at deres afdeling benyttede sig af styret samska-
belse end lederne. Denne forskel genfindes ikke i tallene for 2018, hvilket betyder, at 
medarbejdernes og ledernes respektive vurdering af afdelingernes anvendelse af styret 
samskabelse har nærmet sig hinanden. 
 
I forhold til ansvarliggørende samskabelse foretrak medarbejderne i 2016 i højere grad 
end lederne, at deres afdeling anvendte ansvarliggørende samskabelse. Denne forskel 
genfindes ikke i tallene for 2018. I forhold til faciliterende samskabelse ses en lignende 
udvikling. I 2016 eksisterede en markant forskel på ledernes og medarbejdernes præfe-
rence for faciliterende samskabelse, da lederne i markant højere grad end medarbej-
derne foretrak anvendelsen af faciliterende samskabelse. Denne forskel genfindes ikke i 
tallene for 2018, hvilket betyder, at medarbejdernes og ledernes respektive vurdering af 
afdelingernes anvendelse af styret samskabelse har nærmet sig hinanden. 
 
Ved ligeværdig samskabelse var der i 2016 ikke forskel på ledernes og medarbejdernes 

præferencer. I 2018 er forskellen markant på 13,3 point, idet lederne i højere grad fore-

trækker, at afdelingen anvender ligeværdig samskabelse end medarbejderne. 
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KAPITEL 6: DAGTILBUD OG UNDERVISNING 
 
 
INDLEDNING 
 
Dette kapitel indeholder en analyse af Dagtilbud og Undervisning. Spørgeskemaet er 
sendt til 399 ledere og medarbejdere i fagområdet og besvaret af 75. Besvarelsesprocen-
ten er således 19 procent, hvilket er lavt. Som skrevet i kapitel 2 er flere af de store fag-
grupper i dette fagområde underrepræsenterede i besvarelserne, hvorfor der skal tages 
forbehold, når resultaterne fortolkes. Det drejer sig om dagplejere, lærere, pædagoger, pæ-
dagogmedhjælpere samt rengøring og teknisk personale. Formuleret anderledes kan det 
ikke garanteres, at besvarelserne er repræsentative for alle medarbejdere i fagområdet 
Dagtilbud og Undervisning. 
 
En årsag til den lave svarprocent kan være, at en del af respondenterne fra fagområdet, 
specielt skoleområdet, i undersøgelsen tilkendegiver, at samskabelse er mindre relevant 
for deres område. Dette fremgår af spørgeskemaet indbyggede kommentarfelt.  
 
Ud af de 75 besvarelser svarer 22, at deres afdeling ikke har nogen direkte borgerkontakt 
eller samarbejdsrelationer med private virksomheder, frivillige foreninger, borgergrupper, 
uddannelsesinstitutioner og offentlige organisationer uden for kommunen. Disse 22 be-
svarelser udgår derfor fra analyserne i dette kapitel, men er medtaget i kapitel 13 vedrø-
rende respondenternes generelle forståelse af samskabelse. 

 

Sammenligning med 2016 
Under hver figur er der gengivet et udvalg af resultaterne fra undersøgelsen for 2016. I 
2016 var svarprocenten for Dagtilbud og Undervisning 38 procent. Hvis man ønsker at 

sammenligne hele figuren med resultaterne fra 2016, henvises der til forskningsrappor-
ten fra undersøgelsen ” Forskningsrapport: Samskabelsesparathed i Ringkøbing-Skjern 
Kommune, 2016”. Den kan downloades via UCViden.dk.   
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Figur 16: Dagtilbud og Undervisning (samlet) 

 

 

 
Figur 16 viser, at alle fire tilgange til samskabelse benyttes i fagområdet Dagtilbud og 
Undervisning. Der er en markant forskel på anvendelsen af styret samskabelse og de an-
dre tre tilgange på henholdsvis 24,1 point mellem styret og ansvarliggørende samska-
belse, 18,2 point mellem styret og ligeværdig samskabelse og 28,5 point mellem styret og 
faciliterende samskabelse, hvilket betyder, at respondenterne vurderer, at deres afdeling 
i markant højere grad anvender styrede samskabelsesprocesser i kontakten med borgere, 
virksomheder og civilsamfundet. I tillæg her til anvender fagområdet i mindre grad facili-
terende og ansvarliggørende samskabelse end ligeværdig samskabelse, med en markant 
forskel mellem de to tilgange på henholdsvis 10,3 og 5,9 point.  
 
Figuren viser ingen forskel mellem den nuværende og den foretrukne tilgang, da forskel-
len mellem værdierne er for lille til at udelukke tilfældigheder. 
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Tabel 16: Dagtilbud & Undervisning (samlet) ”Nu” 2016-2018 

 

 
 

Tabel 16 viser respondenternes svar på deres afdelingers nuværende tilgang til samska-
belse ”nu” ved målingen i 2016 og 2018 (2018 er også i figuren ovenfor). Når resulta-
terne fra sidste år sammenholdes med resultaterne for ”nu” i 2018, ses der ingen forskel 
mellem værdierne, da forskellen mellem værdierne er for lille til at udelukke tilfældighe-
der. 
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Figur 17: Dagtilbud og Undervisning (ledere) 

 

 

 

Figur 17 viser resultaterne for ledernes besvarelser i Dagtilbud og Undervisning alene. Ud 
fra figuren kan man se, at lederne vurderer, at alle fire tilgange til samskabelse benyttes i 
deres afdeling. Der er en markant forskel på anvendelsen af styret samskabelse og de 
andre tre tilgange på henholdsvis 27,1 point mellem styret og ansvarliggørende samska-
belse, 19,5 point mellem styret og ligeværdig samskabelse og 28,9 point mellem styret og 
faciliterende samskabelse, hvilket betyder, at respondenterne vurderer, at deres afdeling 
i markant højere grad anvender styrede samskabelsesprocesser i kontakten med borgere, 
virksomheder og civilsamfundet. Der er ydermere en forskel mellem ligeværdig samska-
belse og ansvarliggørende samt faciliterende samskabelse på henholdsvis 7,6 og 9,4 po-
int. 
  
Figuren viser, at lederne i mindre grad ønsker styret samskabelse med en forskel på 7 
point. Der ses ingen forskel på den nuværende og den foretrukne tilgang ved de reste-
rende tre tilgange, da forskellen mellem værdierne er for lille til at udelukke tilfældigheder. 
 

  



 

 47 

Tabel 17: Dagtilbud & Undervisning (ledere) ”Nu” 2016-2018 

 

 
 
Tabel 17 viser respondenternes svar på deres afdelingers tilgang til samskabelse ”nu” 
ved målingen i 2016 og 2018 (2018 er også i figuren ovenfor). Når resultaterne fra sidste 
år sammenholdes med resultaterne for ”nu” i 2018, ses der ingen forskel mellem værdi-
erne, da forskellen mellem værdierne er for lille til at udelukke tilfældigheder.  
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Figur 18: Dagtilbud og Undervisning (medarbejdere) 

 

 

 

Figur 18 viser resultaterne for medarbejdernes besvarelser i Dagtilbud og Undervisning 
alene. Ud fra figuren kan man se, at medarbejderne vurderer, at alle fire tilgange til sam-
skabelse benyttes i deres afdeling. Der er en markant forskel på anvendelsen af styret 
samskabelse og de andre tre tilgange på henholdsvis 22 point mellem styret og ansvar-
liggørende samskabelse, 17,2 point mellem styret og ligeværdig samskabelse og 28,3 po-
int mellem styret og faciliterende samskabelse, hvilket betyder, at respondenterne vurde-
rer, at deres afdeling i markant højere grad anvender styrede samskabelsesprocesser i 
kontakten med borgere, virksomheder og civilsamfundet. Der er ydermere forskel mellem 
faciliterende samskabelse og ansvarliggørende samt ligeværdig samskabelse på 6,3 og 
11,1 point, hvilket betyder, at medarbejderne vurderer, at deres afdelinger i mindre grad 
anvender faciliterende samskabelsesprocesser end de to andre tilgange. 
 
Figuren viser ingen forskel mellem den nuværende og den foretrukne tilgang, da forskel-
len mellem værdierne er for lille til at udelukke tilfældigheder. 
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Tabel 18: Dagtilbud & Undervisning (medarbejdere) ”Nu” 2016-2018 

 

 
 
Tabel 18 viser respondenternes svar på deres afdelingers nuværende tilgang til samska-
belse ved målingen i 2016 og 2018 (2018 er også i figuren ovenfor). Når resultaterne fra 
2016 sammenholdes med resultaterne for ”nu” fra 2018, ses der ingen forskel mellem 
værdierne, da forskellen mellem værdierne er for lille til at udelukke tilfældigheder. 
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Figur 19: Dagtilbud og Undervisning (ledere og medarbejdere - nu) 

 

 

 

I figur 19 sammenlignes resultaterne for ledernes og medarbejdernes besvarelser i for-
hold til den nuværende tilgang. Figuren viser, at både lederne og medarbejderne vurde-
rer, at alle fire tilgange til samskabelse benyttes i deres afdeling. Der ses ingen forskel på 
lederne og medarbejdernes angivelse af, hvilke tilgange der anvendes, da forskellen mel-

lem værdierne er for lille til at udelukke tilfældigheder.  
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Tabel 19: Dagtilbud & Undervisning (ledere og medarbejdere – Forskel i ”Nu”)  

2016-2018 

 
 
Tabel 19 viser forskellen mellem ledernes og medarbejdernes besvarelser i 2016 og 
2018 (Forskellen i 2018 er også i figuren ovenfor og består af rummet mellem ledernes 
og medarbejdernes besvarelse). Der kan ikke identificeres nogen forskel på, hvordan le-
dere og medarbejdere ser på de forskellige former for samskabelse i 2016 og 2018, da 
forskellene mellem deres besvarelser er for lille til at udelukke statistiske tilfældigheder. 
Dette både når der ses isoleret på de to år og på forskellen mellem de to år. 
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Figur 20: Dagtilbud og Undervisning (ledere og medarbejdere - foretrukket) 

 

 

 

I figur 20 sammenlignes resultaterne for ledernes og medarbejdernes besvarelser i for-
hold til den foretrukne tilgang. Figuren viser, at både lederne og medarbejderne ønsker, 
at alle fire tilgange til samskabelse skal benyttes i deres afdeling. Der ses ingen forskel 
på lederne og medarbejdernes angivelse af de foretrukne tilgange, da forskellen mellem 

værdierne er for lille til at udelukke tilfældigheder.  
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Tabel 20: Dagtilbud & Undervisning (ledere og medarbejdere – Forskel i  ”Foretrukket”) 

2016-2018 

 

 
 

Tabel 20 viser forskellen mellem ledernes og medarbejdernes besvarelser i 2016 og 
2018 (Forskellen i 2018 er også i figuren ovenfor og består af rummet mellem ledernes 
og medarbejdernes besvarelse). Der kan ikke identificeres nogen forskel på ledernes og 
medarbejderes præference i forhold til de forskellige former for samskabelse i 2016 og 
2018, da forskellene mellem deres besvarelser er for lille til at udelukke statistiske tilfæl-
digheder. Dette både når der ses isoleret på de to år og på forskellen mellem de to år. 
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KAPITEL 7: HANDICAP OG PSYKIATRI 
 

 
INDLEDNING 
 
Dette kapitel indeholder en analyse af fagområdet Handicap og Psykiatri. Spørgeskemaet 
er sendt til 119 ledere og medarbejdere i fagområdet og besvaret af 32. Besvarelsespro-
centen er således 27 procent. Som skrevet i kapitel 2 er flere af de store faggrupper i dette 
fagområde underrepræsenterede i besvarelserne, hvorfor der skal tages forbehold, når re-
sultaterne fortolkes. Det drejer sig om pædagoger, pædagogmedhjælpere samt Social- og 
Sundhedspersonale. Formuleret anderledes kan det ikke garanteres, at besvarelserne er 
repræsentative for alle medarbejdere i fagområdet. 
 
Ud af de 32 besvarelser svarer 3, at deres afdeling ikke har nogen direkte borgerkontakt 
eller samarbejdsrelationer med private virksomheder, frivillige foreninger, borgergrupper, 

uddannelsesinstitutioner og offentlige organisationer uden for kommunen. Disse 3 be-
svarelser udgår derfor fra analyserne i dette kapitel, men er medtaget i kapitel 13 vedrø-
rende respondenternes generelle forståelse af samskabelse.   
 

Sammenligning med 2016 
Under hver figur er der gengivet et udvalg af resultaterne fra undersøgelsen for 2016. I 
2016 var svarprocenten for Handicap og Psykiatri 47 procent. Hvis man ønsker at sam-
menligne hele figuren med resultaterne fra 2016, henvises der til forskningsrapporten 
fra undersøgelsen ”Forskningsrapport: Samskabelsesparathed i Ringkøbing-Skjern Kom-
mune, 2016”. Den kan downloades via UCViden.dk.   
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Figur 21: Handicap og Psykiatri (samlet) 

 

 

 
Figur 21 viser, at respondenterne vurderer, at alle fire tilgange til samskabelse benyttes i 
Handicap og Psykiatri. Der er en forskel mellem faciliterende samskabelse og styret samt 
ansvarliggørende samskabelse på henholdsvis 7,4 og 8,8 point. Der er også en forskel mel-
lem ligeværdig samskabelse og ansvarliggørende samskabelse på 5,8 point. Dette bety-
der, at respondenterne vurderer, at deres afdeling i højere grad anvender faciliterende 
samskabelse frem for styret og ansvarliggørende samskabelse. Respondenterne vurderer 
også, at deres afdeling i højere grad anvender ligeværdig frem for ansvarliggørende sam-

skabelse. 
 
Figuren viser ingen forskel mellem nuværende anvendelse af samskabelse og foretrukne 
tilgange til samskabelse, da forskellen mellem værdierne er for lille til at udelukke tilfæl-
digheder. 
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Tabel 21: Handicap & Psykiatri (samlet) ”Nu” 2016-2018 

 

 
 

Tabel 21 viser respondenternes vurdering af afdelingens nuværende tilgang til samska-
belse ved målingen i 2016 og 2018 (2018 er også i figuren ovenfor). Når resultaterne fra 
2016 sammenholdes med resultaterne for ”nu” i 2018, ses der en forskel i anvendelsen 
af styret samskabelse på 6,4 point. Det betyder at respondenterne vurderer, at afdelin-
gen i mindre grad anvender styret samskabelse i 2018 end i 2016. Ved faciliterende 
samskabelse er der en forskel på 6,6 point mellem 2016 og 2018, hvilket betyder at re-
spondenterne vurderer, at der i højere grad anvendes faciliterende samskabelse i 2018 
end i 2016. 
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Figur 22: Handicap og Psykiatri (ledere) 

 

 

 

Figur 22 viser resultaterne for ledernes besvarelser i Handicap og Psykiatri alene. Figuren 
viser, at lederne vurderer, at alle fire tilgange til samskabelse benyttes i deres afdeling. 
Der er en forskel mellem ligeværdig samskabelse og ansvarliggørende samskabelse på 
6,1 point. Der ses en forskel mellem faciliterende og ansvarliggørende samskabelse på 5,2 
point. Dette betyder, at lederne vurderer, at deres afdeling i tydelig grad anvender lige-
værdig og faciliterende samskabelse fremfor ansvarliggørende samskabelse. 
 
Der ses ydermere en forskel i forhold til ledernes angivelse af foretrukket tilgang ved fa-
ciliterende samskabelse. Her ses en forskel på 5,3 point, hvilket betyder at lederne i højere 
grad ønsker mere faciliterende samskabelse. 
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Tabel 22: Handicap og Psykiatri (ledere) ”Nu” 2016-2018 

 

 
 
Tabel 22 viser respondenternes svar på deres afdelingers nuværende tilgang til samska-
belse ved målingen i 2016 og 2018 (2018 er også i figuren ovenfor). Når resultaterne fra 
2016 sammenholdes med resultaterne for ”nu” fra 2018, ses der ingen forskel mellem 
værdierne, da forskellen mellem værdierne er for lille til at udelukke tilfældigheder. 
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Figur 23: Handicap og Psykiatri (medarbejdere) 

 

 

 
Figur 23 viser resultaterne for medarbejdernes besvarelser i Handicap og Psykiatri alene.  
Ud fra figuren kan man se, at medarbejderne vurderer, at alle fire tilgange til samska-
belse benyttes i deres afdeling. Der er en forskel mellem faciliterende samskabelse på 
den ene side og ligeværdig, styret samt ansvarliggørende samskabelse på den anden 
side på henholdsvis 6,2, 11,8 og 11.5 point. Dette betyder, at medarbejderne vurderer, at 
deres afdeling i højere grad anvender faciliterende samskabelse frem for ligeværdig 
samskabelse og i markant højere grad anvender faciliterende samskabelse frem for sty-
ret samt ansvarliggørende samskabelse. Der er også en forskel mellem ligeværdig sam-
skabelse og styret samt ansvarliggørende samskabelse på henholdsvis 5,6 og 5,3 point, 
hvilket betyder, at medarbejderne vurderer, at afdelingerne i højere grad anvender lige-
værdig samskabelse frem for styret og ansvarliggørende samskabelsesprocesser. 
 
Figuren viser ingen forskel mellem den nuværende og den foretrukne tilgang, da forskel-
len mellem værdierne er for lille til at udelukke tilfældigheder. 
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Tabel 23: Handicap & Psykiatri (medarbejdere) ”Nu” 2016-2018 

 

 
 
Tabel 23 viser respondenternes svar på deres afdelingers nuværende tilgang til samska-
belse ved målingen i 2016 og 2018 (2018 er også i figuren ovenfor). Når resultaterne fra 
2016 sammenholdes med resultaterne for ”nu” i 2018, ses der en forskel i anvendelsen 
af styret samskabelse på 10,9 point. Det betyder at medarbejderne vurderer, at afdelin-
gen i markant mindre grad anvender styret samskabelse i 2018 end i 2016. Ved facilite-
rende samskabelse er der en forskel på 11,0 point mellem 2016 og 2018, hvilket betyder 
at medarbejderne vurderer, at denne samskabelsesform i markant højere grad bliver an-
vendt i 2018 end i 2016. 
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Figur 24: Handicap og Psykiatri (ledere og medarbejdere - nu) 

 

 

 
I figur 24 sammenlignes resultaterne for ledernes og medarbejdernes besvarelser i forhold 
til den nuværende tilgang. Figuren viser, at både lederne og medarbejderne vurderer, at 
alle fire tilgange til samskabelse benyttes i deres afdeling. Ved faciliterende samskabelse 
er der en forskel på 5,9 point. Det betyder, at medarbejderne i højere grad vurderer, at 
faciliterende samskabelse bliver anvendt i deres afdelinger i forhold til lederne. 
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Tabel 24: Handicap og Psykiatri (ledere og medarbejdere – Forskel i ”Nu”) 2016-2018 

 

 
 
Tabel 24 viser forskellen mellem ledernes og medarbejdernes besvarelser i 2016 og 2018 
(Forskellen i 2018 er også i figuren ovenfor og består af rummet mellem ledernes og med-
arbejdernes besvarelse). Som det ses i figur 24 er forskellen mellem ledere og medarbej-
deres vurdering af styret samskabelse 4,1 i 2018, hvilket ikke er nok til at udelukke tilfæl-
digheder grundet statistiske usikkerheder. I 2016 var denne forskel 8,5, hvilket indikerer, 
at der i 2016 var en forskel, da medarbejderne i højere grad end lederne vurderede, at 
deres afdelingen brugte styret samskabelse. Forskellen fra 2016 kan således ikke genfin-
des i 2018, hvilket betyder, at medarbejderes og lederes respektive vurdering af afdelin-
gernes anvendelse af styret samskabelse har nærmet sig hinanden. Ved ligeværdig sam-
skabelse var der i 2016 en forskel på 5,5 point. Denne forskel er ikke længere tydelig med 
1,2 point i 2018, hvilket indikerer, at ledernes og medarbejdernes vurdering af anvendel-
sen af ligeværdig samskabelse har nærmet sig hinanden.  
Ved faciliterende samskabelse er der en forskel både i 2016 og i 2018 på henholdsvis 5,6 
og 5,9 point. I 2016 vurderede flere ledere, at deres afdeling i højere grad brugte facilite-
rende samskabelse. Denne forskel eksisterer også i 2018, dog er der i 2018 flere medar-
bejdere, der vurderer en større brug af faciliterende samskabelse. 
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Figur 25: Handicap og Psykiatri (ledere og medarbejdere - foretrukket) 

 

 

 
I figur 25 sammenlignes resultaterne for ledernes og medarbejdernes besvarelser i for-
hold til den foretrukne tilgang. Figuren viser, at både lederne og medarbejderne ønsker, 
at alle fire tilgange til samskabelse skal benyttes i deres afdeling.  
Figuren viser ingen forskel mellem ledernes og medarbejdernes besvarelser i forhold til 
den foretrukne tilgang, da forskellen mellem værdierne er for lille til at udelukke tilfæl-
digheder 
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Tabel 25: Handicap og Psykiatri (ledere og medarbejdere – Forskel i ”Foretrukket”) 

2016-2018 

 

 
 
Tabel 25 viser ledernes og medarbejdernes besvarelser i 2016 og 2018 (2018 er også i 
figuren ovenfor og består af rummet mellem ledernes og medarbejdernes besvarelse). 
Som det ses i figur 25 er forskellen mellem ledere og medarbejderes vurdering af styret 
samskabelse 1,4 point i 2018, hvilket ikke er nok til at udelukke tilfældigheder grundet 
statistiske usikkerheder. I 2016 viste resultaterne en markant forskel i forhold til styret 
samskabelse på 14,4 point, hvilket betyder, at der var en markant forskel på, i hvor stor 
udstrækning lederne og medarbejderne foretrak styret samskabelse. Dermed foretrak 
medarbejderne i højere grad, at deres afdeling benyttede sig af styret samskabelse end 
lederne. Denne forskel genfindes ikke i tallene for 2018, hvilket indikerer, at ledernes og 
medarbejdernes ønske om at anvende styret samskabelse har nærmet sig hinanden siden 
2016. 
 
Ved faciliterende samskabelse var der i 2016 en markant forskel på 12,8 point, hvor le-
derne i højere grad fortrak, at deres afdelinger brugte faciliterende samskabelse end med-
arbejderne. Denne forskel findes ikke i 2018, da forskellen i 2018 er 3,3 point. Dette indi-
kerer, at ledernes og medarbejdernes ønske om at anvende faciliterende samskabelse har 
nærmet sig hinanden siden 2016. 
 
Der kan ikke identificeres nogen forskel på, hvordan ledere og medarbejdere ser på de to 
andre former for samskabelse, da forskellene mellem deres besvarelser er for lille til at 
udelukke statistiske tilfældigheder. Dette både når der ses isoleret på de to år og på for-
skellen mellem de to år. 
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KAPITEL 8: LAND, BY OG KULTUR 
 
 
INDLEDNING 
 
Dette kapitel indeholder en analyse af fagområdet Land, By og Kultur. Spørgeskemaet er 
sendt til 70 ledere og medarbejdere i fagområdet og besvaret af 36. Besvarelsesprocen-
ten er således 51 procent, hvilket er tilfredsstillende til at lave en analyse.  
 
Ud af de 36 besvarelser svarer 5, at deres afdeling ikke har nogen direkte borgerkontakt 
eller samarbejdsrelationer med private virksomheder, frivillige foreninger, borgergrupper, 
uddannelsesinstitutioner og offentlige organisationer uden for kommunen. Disse 5 be-
svarelser udgår derfor fra analyserne i dette kapitel, men er medtaget i kapitel 13 vedrø-
rende respondenternes generelle tilgang til samskabelse.   
 

Sammenligning med 2016 
Under hver figur er der gengivet et udvalg af resultaterne fra undersøgelsen for 2016. I 
2016 var svarprocenten 50 procent. Hvis man ønsker at sammenligne hele figuren med 
resultaterne fra 2016, henvises der til forskningsrapporten fra undersøgelsen ”Forsk-
ningsrapport: Samskabelsesparathed i Ringkøbing-Skjern Kommune, 2016”. Den kan 
downloades via UCViden.dk.   
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Figur 26: Land, By og Kultur (samlet) 

 

 

 

Figur 26 viser, at alle fire tilgange til samskabelse benyttes i fagområdet Land, By og Kul-
tur. Ud fra figuren kan man se, at der er en markant forskel mellem styret samskabelse og 
ligeværdig, faciliterende samt ansvarliggørende samskabelse på henholdsvis 24,8, 30,4 
samt 28,1 point. Der er også en forskel mellem ligeværdig samskabelse og faciliterende 

samskabelse på 5,6 point. Det betyder, at respondenterne vurderer, at deres afdeling i 
markant højere grad benytter styret samskabelse frem for de tre andre typer af samska-
belse. Samt at respondenterne vurderer, at afdelingen i højere grad anvender ligeværdig 

samskabelse frem for faciliterende samskabelse. 
 
Figuren viser ingen forskel mellem den nuværende anvendelse af samskabelse og fore-
trukne tilgange til samskabelse, da forskellen mellem værdierne er for lille til at udelukke 
tilfældigheder. 
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Tabel 26: Land, By og Kultur (samlet) ”Nu” 2016-2018 

 

 

 
Tabel 26 viser respondenternes svar på deres afdelingers nuværende tilgang til samska-
belse ved målingen i 2016 og 2018 (2018 er også i figuren ovenfor). Når resultaterne fra 
2016 sammenholdes med resultaterne for ”nu” i 2018, ses der ingen forskel mellem vær-
dierne, da forskellen mellem værdierne er for lille til at udelukke tilfældigheder.  
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Figur 27: Land, By og Kultur (ledere) 

 

 

 
Figur 27 viser resultaterne for ledernes besvarelser i Land, By og Kultur alene. Der ses en 
markant forskel mellem styret samskabelse og ligeværdig. faciliterende samt ansvarlig-
gørende samskabelse på henholdsvis 23,4, 27,3 samt 19,7 point. Det betyder, at lederne 
vurderer, at afdelingerne i markant højere grad anvender styret samskabelse frem for de 
andre typer. Der er også en forskel mellem ansvarliggørende samskabelse og facilite-
rende samskabelse på 7,6 point. Det betyder, at lederne vurderer at afdelingerne i højere 
grad anvender ansvarliggørende samskabelse frem for faciliterende samskabelse.  
 
Der ses en forskel i forhold til ledernes angivelse af foretrukken tilgang inden for styret 
samskabelse. Her ses en forskel på 7,8 point, hvilket betyder at lederne i mindre grad øn-
sker anvendelse af styret samskabelse i deres afdeling. 
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Tabel 27: Land, By og Kultur (ledere) ”Nu” 2016-2018 

 

 
 
Tabel 27 viser respondenternes svar på deres afdelingers nuværende tilgang til samska-
belse ved målingen i 2016 og 2018 (2018 er også i figuren ovenfor). Når resultaterne fra 
2016 sammenholdes med resultaterne for ”nu” fra 2018, ses der ingen forskelle mellem 
værdierne, da forskellen mellem værdierne er for lille til at udelukke tilfældigheder. 
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Figur 28: Land, By og Kultur (medarbejdere) 

 

 

 
Figur 28 viser resultaterne for medarbejdernes besvarelser i Land, By og Kultur alene. Der 
er en forskel mellem styret samskabelse og ligeværdig, faciliterende samt ansvarliggø-
rende samskabelse på henholdsvis 25,6, 32,1 og 32,7 point. Det betyder, at medarbej-
derne vurderer, at styret samskabelse i markant højere grad bliver anvendt frem for de 
andre typer. Der er også en forskel mellem ligeværdig samskabelse og ansvarliggørende 
samt faciliterende samskabelse på henholdsvis 7,1 og 6,5 point. Det betyder, at medar-
bejderne vurderer, at afdelingen i højere grad anvender ligeværdig samskabelse frem for 
ansvarliggørende og faciliterende samskabelse.  
 
Der ses ingen forskelle i forhold til medarbejdernes angivelse af foretrukne tilgange mel-
lem de fire typer samskabelse. 
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Tabel 28: Land, By og Kultur (medarbejdere) ”Nu” 2016-2018 

 

 
 
Tabel 28 viser respondenternes svar på deres afdelingers nuværende tilgang til samska-
belse ved målingen i 2016 og 2018 (2018 er også i figuren ovenfor). Når resultaterne fra 
2016 sammenholdes med resultaterne for ”nu” fra 2018, ses der ingen forskel mellem 
værdierne, da forskellen mellem værdierne er for lille til at udelukke tilfældigheder. 
 

 

 

  



 

 72 

Figur 29: Land, By og Kultur (ledere og medarbejdere - nu) 

 

 

 
I figur 29 sammenlignes resultaterne for ledernes og medarbejdernes besvarelser i forhold 
til den nuværende tilgang. Figuren viser, at både lederne og medarbejderne vurderer, at 
alle fire tilgange til samskabelse benyttes i deres afdeling. Ved styret samskabelse er der 
en forskel på 5,0 point. Det betyder, at medarbejderne i højere grad vurderer, at styret 
samskabelse bliver anvendt i deres afdeling end lederne. Ved ansvarliggørende samska-
belse er forskellen 8,0 point, hvilket betyder, at lederne i højere grad vurderer, at ansvar-
liggørende samskabelse bliver anvendt i deres afdeling i forhold til medarbejderne. 
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Tabel 29: Land, By og Kultur (ledere og medarbejdere – Forskel i ”Nu”) 2016-2018 

 

 
 
Tabel 29 viser forskellen mellem ledernes og medarbejdernes besvarelser i 2016 og 2018 
(Forskellen i 2018 er også i figuren ovenfor og består af rummet mellem ledernes og med-
arbejdernes besvarelse). Som det ses i figur 29 er forskellen mellem ledere og medarbej-
deres vurdering af styret samskabelse 5 point i 2018, hvilket betyder, at medarbejderne i 
højere grad end lederne vurderer, at deres afdeling bruger styret samskabelse. Denne for-
skel eksisterede også i 2016- endog i markant grad.  
 
Ved ansvarliggørende samskabelse var der i 2016 ingen forskel med 0,0 point, men i 2018 
er der en tydelig forskel på 8,0 point. Dette indikerer, at ledernes i højere grad end medar-
bejdernes vurderer, at deres afdeling bruger ansvarliggørende samskabelse i 2018.  
 
Ved faciliterende samskabelse eksisterede der en forskel i 2016 på 7,7 point. Denne for-
skel findes ikke i 2018, hvilket indikerer, at ledernes og medarbejdernes opfattelse af an-
vendelsen af faciliterende samskabelse har nærmet sig hinanden mellem 2016 og 2018. 
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Figur 30: Land, By og Kultur (ledere og medarbejdere - foretrukket) 

 

 

 
I figur 30 sammenlignes resultaterne for ledernes og medarbejdernes besvarelser i forhold 
til den foretrukne tilgang. Figuren viser, at både lederne og medarbejderne ønsker, at alle 
fire tilgange til samskabelse skal benyttes i deres afdeling.  
Ved styret samskabelse er der en forskel på 9,9 point, hvilket betyder, at medarbejderne i 
højere grad foretrækker styret samskabelse i forhold til lederne. Ved ansvarliggørende 

samskabelse er der en forskel på 7,5 point, hvilket betyder, at lederne i højere grad fore-
trækker, at deres afdeling anvender ansvarliggørende samskabelse i forhold til medarbej-
derne. 
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Tabel 30: Land, By og Kultur (ledere og medarbejdere – Forskel i ”Foretrukket”)  

2016-2018 

 

 

 
Tabel 30 viser ledernes og medarbejdernes besvarelser i 2016 og 2018 (2018 er også i 
figuren ovenfor og består af rummet mellem ledernes og medarbejdernes besvarelse). 
Som det ses i figur 30 er forskellen mellem ledere og medarbejderes vurdering af styret 
samskabelse 9,9 point i 2018, hvilket betyder, at medarbejderne i højere grad end lederne 
foretrækker, at deres afdeling bruger styret samskabelse. Denne forskel eksisterede også 
i 2016- endog i markant grad. 
 
Ved ansvarliggørende samskabelse var der ingen forskel i 2016. I 2018 er der en forskel 
på 7,5 point, hvilket indikerer, at lederne i højere grad end medarbejdernes foretrækker 
ansvarliggørende samskabelse. 
 
Ved faciliterende samskabelse var der i 2016 en forskel på 9,8 point. Denne forskel findes 
ikke i 2018. Dette indikerer, at ledernes og medarbejdernes ønske om at anvende facilite-
rende samskabelse har nærmet sig hinanden siden 2016. 
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KAPITEL 9: SUNDHED OG OMSORG 

 

 
INDLEDNING 
 
Dette kapitel indeholder en analyse af Sundhed og Omsorg. Spørgeskemaet er sendt til 
262 ledere og medarbejdere i fagområdet og besvaret af 52. Besvarelsesprocenten er så-
ledes 20 procent, hvilket er lavt. Som skrevet i kapitel 2 er flere af de store faggrupper i 
dette fagområde underrepræsenterede i besvarelserne, hvorfor der skal her skal tages 
forbehold. Det drejer sig om social og sundhedspersonalet og syge og sundhedspersona-
let. Formuleret anderledes kan det ikke garanteres, at besvarelserne er repræsentative for 
alle medarbejdere i fagområdet Sundhed og Omsorg.  
 
Ud af de 52 besvarelser svarer 4, at deres afdeling ikke har nogen direkte borgerkontakt 
eller samarbejdsrelationer med private virksomheder, frivillige foreninger, borgergrupper, 

uddannelsesinstitutioner og offentlige organisationer uden for kommunen. Disse 4 be-
svarelser udgår derfor fra analyserne i dette kapitel, men er medtaget i kapitel 13 vedrø-
rende respondenternes generelle forståelse af samskabelse. 
 

Sammenligning med 2016 
Under hver figur er der gengivet et udvalg af resultaterne fra undersøgelsen for 2016. I 
2016 var svarprocenten for Sundhed og Omsorg 37 procent. Hvis man ønsker at sam-
menligne hele figuren med resultaterne fra 2016, henvises der til forskningsrapporten fra 
undersøgelsen ”Forskningsrapport: Samskabelsesparathed i Ringkøbing-Skjern Kom-
mune, 2016”. Den kan downloades via UCViden.dk. 
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Figur 31: Sundhed og Omsorg (samlet) 

 

 

Figur 31 viser, at respondenterne vurderer, at alle fire tilgange til samskabelse benyttes i 
Sundhed og Omsorg. Ud fra figuren kan man se, at der er en forskel mellem styret sam-
skabelse og de andre tre tilgange til samskabelse. Forskellen mellem ansvarliggørende og 
styret samskabelse er 5,0 point, mellem ligeværdig og styret samskabelse er forskellen 
8,9 point og mellem faciliterende og styret samskabelse er forskellen 5,7 point. Det bety-
der, at respondenterne vurderer, at deres afdeling i højere grad benytter sig af ansvarlig-
gørende, ligeværdige og faciliterende samskabelsesprocesser i samarbejdet med private 
virksomheder, frivillige foreninger, borgergrupper, uddannelsesinstitutioner, offentlige 
myndigheder eller offentlige organisationer uden for kommunen end af styrede samska-
belsesprocesser. 
 
Ydermere viser figuren et ønske om en højere grad af faciliterende samskabelse, da der er 
forskel mellem den nuværende og den foretrukne tilgang på 5,4 point.  
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Tabel 31: Sundhed og Omsorg (samlet) ”Nu” 2016-2018 

 

 
 

Tabel 31 viser respondenternes vurdering af afdelingens nuværende tilgang til samska-
belse ved målingen i 2016 og 2018 (2018 er også i figuren ovenfor). Når resultaterne fra 
2016 sammenholdes med resultaterne for ”nu” i 2018, ses der ved styret samskabelse 
en forskel på 5,1 point mellem 2016 og 2018. Det betyder, at respondenterne vurderer, 
at deres afdeling i mindre grad anvender styret samskabelse i 2018 end i 2016. For de 
andre tilgange ses der ingen forskel mellem værdierne, da forskellen mellem værdierne 
er for lille til at udelukke tilfældigheder. 
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Figur 32: Sundhed og Omsorg (ledere) 

 

 

 

Figur 32 viser, at lederne vurderer, at alle fire tilgange til samskabelse benyttes i deres 
afdeling. Der er en forskel mellem ligeværdig samskabelse og styret- samt ansvarliggø-
rende samskabelse på henholdsvis 11,5 og 8,3 point. Det betyder, at lederne vurderer, at 
deres afdeling i højere grad anvender ligeværdig i forhold til ansvarliggørende samska-
belse og i markant højere grad benytter sig af ligeværdig end styret samskabelse. 
Der er også en forskel mellem faciliterende samskabelse og styret- samt ansvarliggø-
rende samskabelse på henholdsvis 13,7 og 10,5 point. Det betyder, at lederne vurderer, at 
faciliterende samskabelse i markant højere grad benyttes frem for de to andre samska-
belsesformer.  
 
Ydermere viser figuren et ønske om en højere grad af faciliterende samskabelse, da der er 
forskel mellem den nuværende og den foretrukne tilgang på 6,8 point.  
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Tabel 32: Sundhed og Omsorg (ledere) ”Nu” 2016-2018 

 

 
 
Tabel 32 viser ledernes vurdering af afdelingens nuværende tilgang til samskabelse ved 
målingen i 2016 og 2018 (2018 er også i figuren ovenfor). Når resultaterne fra 2016 
sammenholdes med resultaterne for ”nu” i 2018, ses der ved faciliterende samskabelse 
en forskel på 7,7 point. Det betyder, at lederne vurderer, at faciliterende samskabelse i 
højere grad anvendes i 2018 end i 2016. For de andre tilgange ses der ingen forskel mel-
lem værdierne, da forskellen mellem værdierne er for lille til at udelukke tilfældigheder. 
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Figur 33: Sundhed og Omsorg (medarbejdere) 

 

 

 

Figur 33 viser, at medarbejderne vurderer, at alle fire tilgange til samskabelse benyttes i 
deres afdeling. Der er en forskel mellem ligeværdig samskabelse styret samt faciliterende 
samskabelse på den anden side på henholdsvis 7,7 og 5,6 point. Det betyder, at medar-
bejderne vurderer, at ligeværdig samskabelse i højere grad bliver anvendt frem for styret 
og faciliterende samskabelse. Der er også en forskel mellem ansvarliggørende og styret 
samskabelse på 5,8 point. Det betyder, at medarbejderne vurderer, at ansvarliggørende 
samskabelse i højere grad bliver anvendt frem for styret samskabelse.  
 
Ydermere viser figuren et ønske om en mindre grad af styret samskabelse, da der er for-
skel mellem den nuværende og den foretrukne tilgang på 5,4 point. Det er dog ikke muligt 
at sige noget om, hvilken af de tre andre tilgange der foretrækkes, da forskellen mellem 
nu og foretrukket for de andre tilgange er for lille til at udelukke tilfældigheder. 
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Tabel 33: Sundhed og Omsorg (medarbejdere) ”Nu” 2016-2018 

 

 
 

Tabel 33 viser medarbejdernes vurdering af afdelingens nuværende tilgang til samska-
belse ved målingen i 2016 og 2018 (2018 er også i figuren ovenfor). Når resultaterne fra 
2016 sammenholdes med resultaterne for ”nu” i 2018, ses der ved styret samskabelse 
en forskel på 5,2 point fra 2016 til 2018, hvilket betyder at medarbejderne vurderer, at 
styret samskabelse i mindre grad bliver anvendt i 2018 end i 2016. Ved ligeværdig sam-
skabelse ses en forskel på 5,5 point mellem 2016 og 2018, hvilket betyder, at medarbej-
derne vurderer, at ligeværdig samskabelse i højere grad bliver anvendt i 2018 end i 2016. 
Ved de to andre ses der ingen forskel mellem værdierne, da forskellen mellem værdierne 
er for lille til at udelukke tilfældigheder. 
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Figur 34: Sundhed og Omsorg (ledere og medarbejdere - nu) 
 

 

 

I figur 34 sammenlignes resultaterne for ledernes og medarbejdernes besvarelser i Sund-
hed og Omsorg i forhold til den nuværende tilgang. Figuren viser, at både lederne og med-
arbejderne vurderer, at alle fire tilgange til samskabelse benyttes i deres afdeling. Ved 
faciliterende samskabelse er der en forskel på 8,4 point, hvilket indikerer, at lederne i hø-
jere grad vurderer, at faciliterende samskabelse bliver anvendt i deres afdeling i forhold til 
medarbejderne. Ved ansvarliggørende samskabelse er forskellen 5,8 point. Det betyder, at 
medarbejderne i højere grad vurderer, at ansvarliggørende samskabelse bliver anvendt i 
deres afdeling i forhold til lederne.  
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Tabel 34: Sundhed og Omsorg (ledere og medarbejdere – Forskel i ”Nu”) 2016-2018 

 

 
 

Tabel 34 viser forskellen mellem ledernes og medarbejdernes besvarelser i 2016 og 
2018 (Forskellen i 2018 er også i figuren ovenfor og består af rummet mellem ledernes 
og medarbejdernes besvarelse). I 2016 viste resultaterne ikke en forskel mellem anven-
delse af de forskellige tilgange til samskabelse. Når vi sammenligner tallene fra 2016 
med 2018, ses der en forskel på, i hvor stor udstrækning lederne og medarbejderne vur-
derer anvendelsen af ansvarliggørende og faciliterende samskabelse. Ved ansvarliggø-
rende samskabelse vurderer medarbejderne i højere grad, at deres afdeling benytter sig 
af ansvarliggørende samskabelse end lederne i 2018. Omvendt vurderer lederne, at de-
res afdeling i højere grad benytter faciliterende samskabelse med medarbejderne.  
 
Der kan ikke identificeres nogen forskel på, hvordan ledere og medarbejdere vurderer 

styret og ligeværdig samskabelse, da forskellene mellem deres besvarelser er for lille til 

at udelukke statistiske tilfældigheder. Dette både når der ses isoleret på de to år og på 

forskellen mellem de to år. 
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Figur 35: Sundhed og Omsorg (ledere og medarbejdere - foretrukket) 

 

 

 

I figur 35 sammenlignes resultaterne for lederes og medarbejderes besvarelser i forhold 
til den foretrukne tilgang. Figuren viser, at både lederne og medarbejderne ønsker, at alle 
fire tilgange til samskabelse benyttes i deres afdeling. Der er dog forskel på, i hvor stor 
udstrækning lederne og medarbejderne foretrækker anvendelsen af faciliterende samska-
belse. Forskellen er markant på 10,4 point. Ved ansvarliggørende samskabelse er der en 

forskel på 7,3 point, hvilket betyder at medarbejderne i højere grad foretrækker denne 
samskabelsesform anvendt i forhold til lederne. 
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Tabel 35: Sundhed og Omsorg (ledere og medarbejdere – Forskel i ”Foretrukket”) 

2016-2018 

 

 
 

Tabel 35 viser ledernes og medarbejdernes besvarelser i 2016 og 2018 (2018 er også i 
figuren ovenfor). I 2016 viste resultaterne en forskel mellem ledernes og medarbejder-
nes i forhold til styret, ligeværdig og faciliterende samskabelse, hvor medarbejderne i hø-
jere grad foretrak styret samskabelse og lederne i højere grad foretrak ligeværdig og fa-
ciliterende samskabelsesprocesser i kontakten med borgerne. I forhold til styret og lige-
værdig samskabelse er forskellen væk i 2018, hvilket indikerer, at lederne og medarbej-
dernes præferencer har nærmet sig hinanden. Ved faciliterende samskabelse eksisterer 
forskellen fra 2016 stadig i 2018. I begge undersøgelser foretrækker lederne en højere 
brug af faciliterende samskabelsesprocesser end medarbejderne. 
Ved ansvarliggørende samskabelse var der ingen tydelig forskel i 2016 med 3,3 point, 
men en tydelig forskel i 2018 med 7,3 point, hvor medarbejderne i højere grad foretræk-
ker, at deres afdeling anvender ansvarliggørende samskabelsesprocesser end lederne. 
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KAPITEL 10: INTERN UDVIKLING OG PERSONALE 
 
 
INDLEDNING 
 
Dette kapitel indeholder en analyse af stabsområdet Intern Udvikling og Personale. Spør-
geskemaet er sendt til 6 ledere og medarbejdere i stabsområdet og besvaret af 5. Besva-
relsesprocenten er således 83 procent. 
 
Som skrevet i kapitel 2 offentliggøres kun resultater med mere end 4 respondenter, og 
derfor offentliggøres der ikke en figur for stabsområdet eller medarbejderne. Resultaterne 
for stabsområdet (ledere) er lagt sammen med Viden og Strategi. 
 
Derudover er alle besvarelserne fra stabsområdet medtaget i kapitel 13 vedrørende re-
spondenternes generelle forståelse af samskabelse. 

 

Sammenligning med 2016 
I 2016 var svarprocenten 100 procent. Det er ikke muligt at sammenligne med tallene 
fra 2016 pga. for få respondenter.  
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Figur 36: Intern Udvikling & Personale, Viden & Strategi og Service & digitalisering  

(ledere) 

 

 

 
Figur 37 viser resultaterne for ledernes besvarelser i stabsområderne Intern Udvikling og 
Personale, Viden og Strategi og Service og digitalisering alene. Ud fra figuren kan man se, 
at lederne vurderer, at alle fire tilgange til samskabelse benyttes i deres afdeling. Der er 
en forskel på anvendelsen af styret samskabelse og de tre andre tilgange med en forskel 
på styret og ligeværdig samskabelse på 7,8 point, på styret og ansvarliggørende samska-
belse på 6,5 point og en markant forskel mellem styret og faciliterende samskabelse på 
11,3 point. Det betyder, at lederne vurderer, at afdelingerne i højere grad anvender styret 
samskabelse i forhold til de tre andre tilgange i de tre stabsområder. 
 
Figuren viser ingen forskel mellem den nuværende og den foretrukne tilgang, da forskel-
len mellem værdierne er for lille til at udelukke tilfældigheder. 

 
Det er ikke muligt at sammenligne med tallene fra 2016, da der var for få respondenter 
til at lave offentliggøre resultaterne grundet hensyn til respondenternes anonymitet. 
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 KAPITEL 11: SERVICE OG DIGITALISERING 
 
 
INDLEDNING 
 
Dette kapitel indeholder en analyse af stabsområdet Service og Digitalisering. Spørgeske-
maet er sendt til 15 ledere og medarbejdere i stabsområdet og besvaret af 10. Besvarel-
sesprocenten er således 67 procent, hvilket er tilfredsstillende til analyse. Ud af de 10 
besvarelser svarer 4, at deres afdeling ikke har nogen direkte borgerkontakt eller samar-
bejdsrelationer med private virksomheder, frivillige foreninger, borgergrupper, uddannel-
sesinstitutioner og offentlige organisationer uden for kommunen. Disse 4 besvarelser ud-
går derfor fra analyserne i dette kapitel, men er medtaget i kapitel 13 vedrørende respon-
denternes generelle forståelse af samskabelse. 
  
Resultaterne for stabsområdet (ledere) er lagt sammen med stabsområdet Intern Udvik-
ling og Personale for at sikre et tilstrækkeligt datagrundlag. Datagrundlaget er for lille til 
analyse af medarbejderne. 
 
 

Sammenligning med 2016 
I 2016 var svarprocenten for Service og Digitalisering 80 procent. Det er ikke muligt at 
sammenligne med tallene fra 2016 pga. for få respondenter.  
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Figur 37: Service og Digitalisering (samlet) 

 

 

 

Figur 37 viser, at alle fire tilgange til samskabelse benyttes i stabsområdet Service og 
digitalisering. Der er markant forskel på anvendelsen af ansvarliggørende samskabelse og 
de tre andre tilgange med en markant forskel på ansvarliggørende og styret samskabelse 
på 17,1 point, 29,7 point mellem ansvarliggørende og ligeværdig samskabelse, og mellem 
ansvarliggørende og faciliterende samskabelse på 27,2 point. Det betyder, at responden-
terne vurderer, at afdelingerne i markant højere grad anvender ansvarliggørende samska-
belse i forhold til de tre andre tilgange. De vurderer ydermere, at der anvendes en højere 
grad af styret samskabelse end ligeværdig og faciliterende, idet forskellen på de tilgan-
gene er henholdsvis 12,6 og 10,1 point. 
 
Figuren viser ingen forskel mellem den nuværende og den foretrukne tilgang, da forskel-
len mellem værdierne er for lille til at udelukke tilfældigheder.  
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Tabel 36: Service og Digitalisering (samlet) ”Nu” 2016-2018 

 

 
 

 
Tabel 36 viser respondenternes svar på deres afdelings nuværende tilgang til samska-
belse ved målingen i 2016 og 2018 (2018 er også i figuren ovenfor). Når resultaterne fra 
2016 sammenholdes med resultaterne for ”nu” i 2018, ses der en forskel i anvendelse af 
styret, ansvarliggørende og ligeværdig samskabelse. I forhold til styret samskabelse er 
der en forskel på 8,6 point og for ligeværdig samskabelse på 6,3 point, hvilket betyder, at 
respondenterne vurderer, at deres afdeling i højere grad anvender styret og ligeværdig 
samskabelse i 2018 i forhold til 2016. Modsat vurderer respondenterne, at de i mindre 
grad bruger ansvarliggørende samskabelse i 2018 i forhold til 2016. Forskellen er mar-
kant på 10,9 point. 
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Figur 38: Service & digitalisering, Intern Udvikling & Personale og Viden & Strategi  

(ledere) 

 

 

 
Figur 38 viser resultaterne for ledernes besvarelser i stabsområderne Intern Udvikling og 
Personale og Viden og Strategi og Service og digitalisering alene. Ud fra figuren kan man 
se, at lederne vurderer, at alle fire tilgange til samskabelse benyttes i deres afdeling. Der 
er en forskel på anvendelsen af styret samskabelse og de tre andre tilgange med en for-
skel på styret og ligeværdig samskabelse på 7,8 point, på styret og ansvarliggørende sam-
skabelse på 6,5 point og en markant forskel mellem styret og faciliterende samskabelse   
på 11,3 point. Det betyder, at lederne vurderer, at afdelingerne i højere grad anvender sty-
ret samskabelse i forhold til de tre andre tilgange.  
 
Figuren viser ingen forskel mellem den nuværende og den foretrukne tilgang, da forskel-
len mellem værdierne er for lille til at udelukke tilfældigheder. 
 
Det er ikke muligt at sammenligne med tallene fra 2016, da der var for få respondenter 
til at lave offentliggøre resultaterne grundet hensyn til respondenternes anonymitet.  
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KAPITEL 12: VIDEN OG STRATEGI 
 

 

INDLEDNING 
 
Dette kapitel indeholder en analyse af stabsområdet Viden og Strategi. Spørgeskemaet 
er sendt til 22 ledere og medarbejdere i stabsområdet og besvaret af 14. Besvarelsespro-
centen er således 64 procent, hvilket er tilfredsstillende til analyse. 
 
Ud af de 14 besvarelser svarer 4, at deres afdeling ikke har nogen direkte borgerkontakt 
eller samarbejdsrelationer med private virksomheder, frivillige foreninger, borgergrupper, 
uddannelsesinstitutioner og offentlige organisationer uden for kommunen. Disse 4 be-
svarelser udgår derfor fra analyserne i dette kapitel, men er medtaget i kapitel 13 vedrø-
rende respondenternes generelle forståelse af samskabelse. 
  
Resultaterne for stabsområdet (ledere) er lagt sammen med stabsområdet Intern Udvik-
ling og Personale for at sikre et tilstrækkeligt datagrundlag.  
 

Sammenligning med 2016 
I 2016 var svarprocenten for Viden og Strategi 79 procent. Under figur 40, der illustrerer 
resultaterne for hele stabsområdet Viden og Strategi er der gengivet et udvalg af resul-
taterne fra undersøgelsen for 2016. Hvis man ønsker at sammenligne hele figuren med 
resultaterne fra 2016, henvises der til forskningsrapporten fra undersøgelsen ”Forsk-
ningsrapport: Samskabelsesparathed i Ringkøbing-Skjern Kommune, 2016”. Den kan 
downloades via UCViden.dk. Det er ikke muligt at sammenligne med tallene fra 2016 for 
ledere og medarbejdere pga. for få respondenter.  
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Figur 39: Viden og Strategi (samlet) 

 

 

 

Figur 39 viser, at alle fire tilgange til samskabelse benyttes i Viden og Strategi. Der er en 
markant forskel på anvendelsen af styret samskabelse og de resterende tre tilgange på 
henholdsvis 23,7 point mellem styret og ansvarliggørende samskabelse, 23,8 point mel-
lem styret og ligeværdig samskabelse og 24,1 point mellem styret og faciliterende sam-
skabelse. Det betyder, at respondenterne vurderer, at deres afdeling i markant højere grad 
anvender styrede samskabelsesprocesser end de resterende tre tilgange i kontakten med 
borgere, virksomheder og civilsamfundet. 
 
Ydermere viser figuren et ønske om en mindre grad af styret samskabelse, da der er for-
skel mellem den nuværende og den foretrukne tilgang på 5,1 point.  
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Tabel 37: Viden og Strategi (samlet) ”Nu”2016-2018 

 

 
 
Tabel 37 viser respondenternes svar på deres afdelingers nuværende tilgang til samska-
belse ved målingen i 2016 og 2018 (2018 er også i figuren ovenfor). Når resultaterne fra 
2016 sammenholdes med resultaterne for ”nu” i 2018 ses der en forskel i anvendelsen 
af ligeværdig samskabelse med 6,2 point. Det betyder, at respondenterne har angivet, at 
de i mindre grad anvender ligeværdig samskabelse i 2018 i forhold til i 2016. Der ses in-
gen forskel mellem værdierne i de øvrige tilgange, da forskellen mellem værdierne er for 
lille til at udelukke tilfældigheder. 
  



 

 96 

Figur 40: Viden og Strategi (medarbejdere) 

 

 

 

Figur 40 viser resultaterne for medarbejderne besvarelser i stabsområdet Viden og Stra-
tegi alene. Ud fra figuren kan man se, at medarbejderne vurderer, at alle fire tilgange til 
samskabelse benyttes i deres afdeling. Der er en markant forskel på anvendelsen af styret 
samskabelse og de tre andre tilgange med en markant forskel på styret og ansvarliggø-

rende samskabelse på 32,5 point, 41,2 point mellem styret og ligeværdig samskabelse, og 
en markant forskel mellem styret og faciliterende samskabelse på 39,5 point. Det betyder, 
at medarbejderne vurderer, at afdelingen i højere grad anvender styret samskabelse i for-
hold til de tre andre tilgange. De vurderer ydermere, at der anvendes en højere grad af 
ansvarliggørende samskabelse end ligeværdig og faciliterende samskabelse, idet forskel-
len er på henholdsvis 8,7 point og 7 point.   
 
Figuren viser et ønske om en mindre grad af styret samskabelse, da der er en forskel 
mellem den nuværende og foretrukne tilgang på 8 point. Der ses ingen forskel mellem 
den nuværende og den foretrukne tilgang ved de andre tre tilgange, da forskellen mel-
lem værdierne er for lille til at udelukke tilfældigheder. 
 

Det er ikke muligt at sammenligne med tallene fra 2016, da stabsområdet i 2016 var 
lagt sammen med de to andre stabsområder.   
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Figur 41: Viden & Strategi, Service & digitalisering og Intern Udvikling & Personale 

(ledere) 

 

 
 
Figur 41 viser resultaterne for ledernes besvarelser i stabsområderne Viden og Strategi, 
Intern Udvikling og Personale og Service og digitalisering alene. Ud fra figuren kan man 
se, at lederne vurderer, at alle fire tilgange til samskabelse benyttes i deres afdeling. Der 
er en forskel på anvendelsen af styret samskabelse og de tre andre tilgange med en for-
skel på styret og ligeværdig samskabelse på 7,8 point, på styret og ansvarliggørende sam-
skabelse på 6,5 point og en markant forskel mellem styret og faciliterende samskabelse   
på 11,3 point. Det betyder at lederne vurderer, at afdelingerne i højere grad anvender sty-
ret samskabelse i forhold til de tre andre tilgange.  
 
Figuren viser ingen forskel mellem den nuværende og den foretrukne tilgang, da forskel-
len mellem værdierne er for lille til at udelukke tilfældigheder. 
 
Det er ikke muligt at sammenligne med tallene fra 2016, da der var for få respondenter til 
at lave offentliggøre resultaterne grundet hensyn til respondenternes anonymitet.  
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KAPITEL 13: GENEREL FORSTÅELSE AF SAMSKABELSE 
 

INDLEDNING 

 

I forlængelse af spørgsmålene om ledernes og medarbejdernes tilgang til samskabelse 

indeholder spørgeskemaet også fire udsagn, der omhandler respondenternes generelle 

forståelse af samskabelse. Alle 276 besvarelser indgår i analyserne i dette kapitel, således 

at svarene afspejler kommunen som et hele med de forbehold, der er nævnt i kapitel 3. 

 

 

Tabel 38: Generel tilgang til samskabelse 

 
 

Tabel 38 viser, i hvilken udstrækning ledere og medarbejdere er enige i udsagnet: ”Sam-

skabelse giver borgerne mere indflydelse på egne forhold”. 

 

Tabellen viser, at 89,5 procent af respondenterne er meget enige eller enige i udsagnet, 1 

procent er uenige eller meget uenige i udsagnet og 9,4 procent har sat kryds i ”Ved ikke” 

kategorien. Hvis man sammenligner med resultaterne fra 2016 er forskellene på mindre 

end 3 procent 

 

En grundigere analyse af resultaterne viser, at der ikke er en statistisk signifikant forskel 

mellem fag- og stabsområder, forstået som at nogle områder har svaret anderledes end 

de resterende. Dette var også tilfældet i 2016. Derudover er der heller ikke en statistisk 

signifikant forskel mellem respondenter med og uden direkte borgerkontakt/eksterne 

samarbejdspartnere. I 2016 var der her en forskel, således en højere andel medarbejdere 

og ledere med direkte borgerkontakt har svaret ”Meget enig”, og en højere andel ledere 

og medarbejdere uden direkte borgerkontakt har svaret ”Ved ikke”. Denne forskel er væk 

i 2018. 
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Tabel 39: Generel tilgang til samskabelse 

 
 

Tabel 39 viser, i hvilken udstrækning ledere og medarbejdere er enige i udsagnet: ”Sam-

skabelse giver en højere kvalitet i de kommunale ydelser over for borgerne”. 

 

Tabellen viser, at 72,8 procent af respondenterne er meget enige eller enige i udsagnet, 

7,6 procent er uenige eller meget uenige i udsagnet og 19,6 procent har sat kryds i ”Ved 

ikke” kategorien. Hvis man sammenligner med resultaterne fra 2016 er forskellene på 

mindre end 3 procent  

 

En grundigere analyse af resultaterne viser, at der ikke er en statistisk signifikant forskel 

mellem fag- og stabsområder, forstået som at nogle områder har svaret anderledes end 

de resterende eller mellem respondenter med og uden direkte borgerkontakt/eksterne 

samarbejdspartnere. I 2016 var der en statistisk signifikant forskel på begge de variabler. 

For respondenter med og uden direkte borgerkontakt/eksterne samarbejdspartnere såle-

des at en en højere andel medarbejdere og ledere med direkte borgerkontakt svarede 

”Meget enig”, og en højere andel ledere og medarbejdere uden direkte borgerkontakt sva-

rede ”Ved ikke”. For fag- og stabsområder således at en højere andel af ledere og medar-

bejdere fra fagområdet Dagtilbud og Undervisning svarede ”Ved ikke” til udsagnet og en 

tilsvarende lavere andel af respondenterne fra dette fagområde svarede ”Meget enig” eller 

”Enig”. Disse forskelle er væk i 2018. 
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Tabel 40: Generel tilgang til samskabelse 

 
 

Tabel 40 viser, i hvilken udstrækning ledere og medarbejdere er enige i udsagnet: ”Sam-

skabelse er en bestræbelse på at holde de kommunale udgifter nede”. 

 

Tabellen viser, at 48,9 procent af respondenterne er meget enige eller enige i udsagnet, 

30,4 procent er uenige eller meget uenige i udsagnet og 20,7 procent har sat kryds i ”Ved 

ikke” kategorien. Hvis man sammenligner med resultaterne fra 2016 har 9,9 procent færre 

svaret ”Meget enig” og ”Enig”, og samme procentdel (9,9 procent) flere har svaret ”Uenig” 

og ”Meget uenig”. Forskellen på ”Ved ikke” er mindre end 1 procent. 

 

En grundigere analyse af resultaterne viser, at der ikke er en statistisk signifikant forskel 

mellem fag- og stabsområder, forstået som at nogle områder har svaret anderledes end 

de resterende eller mellem respondenter med og uden direkte borgerkontakt/eksterne 

samarbejdspartnere. I 2016 var der en statistisk signifikant forskel mellem respondenter 

med og uden direkte borgerkontakt/eksterne samarbejdspartnere, således en højere an-

del medarbejdere og ledere med direkte borgerkontakt svarede ”Uenig”, og en højere an-

del ledere og medarbejdere uden direkte borgerkontakt svarede ”Ved ikke”.   
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Tabel 41: Generel tilgang til samskabelse 

 

 

Tabel 41 viser, i hvilken udstrækning ledere og medarbejdere er enige i udsagnet: ”Jeg har 

de kompetencer, som er nødvendige for at kunne samskabe med borgerne”. 

 

Tabellen viser, at 70,3 procent af respondenterne mener, at de i høj grad har de nødven-

dige kompetencer, 22,8 procent mener, at de i nogen grad har de nødvendige kompeten-

cer, 0,7 procent mener, at de i lav grad har de nødvendige kompetencer og 6,2 procent har 

sat kryds i ”Ved ikke” kategorien. Hvis man sammenligner med resultaterne fra 2016 an-

giver 6,7 procent færre i 2018, at de ikke ved, om de har de nødvendige kompetencer, 3 

procent færre i 2018, at de i lav grad har de nødvendige kompetencer, 3,9 procent færre 

at de i nogen grad har de nødvendige kompetencer og 13,6 procent flere, at de i høj grad 

har de nødvendige kompetencer. 

 

En grundigere analyse af resultaterne viser, at der ikke er en statistisk signifikant forskel 

mellem fag- og stabsområder, forstået som at nogle områder har svaret anderledes end 

de resterende eller mellem respondenter med og uden direkte borgerkontakt/eksterne 

samarbejdspartnere. I 2016 var der en statistisk signifikant forskel mellem respondenter 

med og uden direkte borgerkontakt/eksterne samarbejdspartnere, således at en højere 

andel medarbejdere og ledere med direkte borgerkontakt svarede ”I høj grad”, og en hø-

jere andel ledere og medarbejdere uden direkte borgerkontakt svarede ”Ved ikke”.  
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