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1 Indledning og baggrund for projektet 

Samskabelse figurerer som positivt buzz-word i kommunale strategipapirer, i den politiske debat 

og i velfærdsuddannelsernes studieordninger. Der afholdes konferencer og debatdage, der skal 

afklare og diskutere samskabelsesbegrebet og sætte konkrete billeder på en samskabelsespraksis. 

Universiteter og Professionshøjskoler udvider deres kapacitet inden for forskningsfeltet samska-

belse. Eksempelvis har flere af Professionshøjskolerne etableret forskningsprogrammer, der adres-

serer feltet. Aalborg Universitet udbyder en Master i læreprocesser med specialisering i offentlig 

kapacitetsopbygning og samskabelse, og RUC har aktuelt, i samarbejde med private virksomheder 

og frivillige foreninger, taget initiativ til en National bevægelse for Samskabelse og herunder for-

muleret et egentligt manifest, hvor målet for bevægelsen blandt andet er italesat som et ønske 

om: Øget mod til at udfordre, tænke og samskabe på tværs af sektorer. Udbredelse af samskabel-

ses-konceptet på alle niveauer. Samt at fremme dialog og vidensdeling og fjerne nogle af de struk-

turelle og systemiske forhindringer.  

Men samskabelse finder i lige så høj grad sted som en bottom-up bevægelse. Det sker i frivillige 

foreninger, fx i idræts- og borgerforeninger og i interesseorganisationer. Disse samskabelsespro-

cesser har til formål at aktivere frivillige og civilsamfund, for at forløse rationaler af både økono-

misk og demokratisk karakter (Iversen, 2017).  

Disse forskellige initiativer kan derfor anskues som et kontinuum, der både rummer samskabelse 

som styrings/ledelsesværktøj og samskabelse som kapacitetsopbyggende og empowermentfrem-

mende.   

Tendensen og ambitionen om samskabelse kan også identificeres hos vores nordiske naboer (Tuu-

rnas, 2016; Andersen & Espersen, 2017) og i et bredere europæisk perspektiv (Donati & Martig-

nani, 2015). Samlende er argumentet om, at en mere effektiv, innovativ og demokratisk opgave-

løsning er nødvendig (Holdt, m.fl., 2014). 

Samtidig peger en aftagerundersøgelse, gennemført af Rambøll for VIA Pædagogik og Samfund 

(2017) på, at institutioner og skoler, forvaltninger og andre kommunale organer efterspørger med-

arbejdere, der er klar til innovation og tværprofessionelt- og tværsektorielt samarbejde. Altså vel-

færdsprofessionelle, der kan indgå i og lede tværgående indsatser.  

https://www.denoffentlige.dk/manifest-national-bevaegelse-samskabelse
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Som en første imødekommelse af dette behov er der udviklet valgmoduler og obligatoriske modu-

ler i velfærdsuddannelserne, der adresserer kravet om samskabelse. I pædagoguddannelsen i valg-

modulerne Social innovation og entreprenørskab, Social entrepreneurship og Kulturprojekter og 

kulturel iværksætteri og i de obligatoriske moduler Samskabelse og medborgerskab og Samar-

bejde på tværs og endelig stilles der krav om innovationskompetence i 3.praktik og bachelor (Stu-

dieordning, VIA Pædagoguddannelsen, 2017). På socialrådgiveruddannelsen i et obligatorisk mo-

dul om udvikling af det sociale arbejde (Studieordning, VIA Socialrådgiveruddannelsen, 2017), i ad-

ministrationsbacheloruddannelsen kan den studerende møde valgmodulet Samskabelse (Studie-

ordning, VIA Administrationsbacheloruddannelsen, 2017) osv. Anderledes ser det ud på sygeple-

jerskeuddannelsen, der, trods en revidering af uddannelsen i 2016, ikke har et eksplicit fokus på 

samskabelsesbegrebet, hverken i Bekendtgørelsen eller i Studieordningen (Bekendtgørelse om ud-

dannelse til professionsbachelor i uddannelse i sygepleje, 2016; Studieordning, VIA Sygeplejerske-

uddannelsen, 2017). 

Også i efteruddannelsesregi er der udviklet moduler, der skal klæde medarbejdere på til at hånd-

terer de politiske ambitioner om samskabelse. Her byder både professionshøjskolerne, universite-

terne og private udbydere ind. 

2 Problemstillinger - og de to delprojekters forskningsspørgsmål  

De mange forskelligartede initiativer i forhold til samskabelse i praksis og den kompleksitet, som 

det rummer, rejser en række problemstillinger. Hvordan ser samskabelse ud fra de velfærdspro-

fessionelles perspektiv - det vil sige fra fx pædagogers, læreres, sygeplejerskers og socialrådgiveres 

perspektiv? Hvordan oplever de deres rolle i den samskabelsespraksis, som de møder i deres pro-

fessionelle virke?  Hvilke kompetencer forudsætter det, når velfærdsprofessionelle skal indgå i, bi-

drage til eller facilitere samskabelsesprocesser? Hvordan manifesterer samskabelse sig, når de vel-

færdsprofessionelle gør det (samskaber) i praksis - og hvilke motiver lægger de til grund for det?  

Netop disse spørgsmål mangler der viden om. Viden, der blandt andet er nødvendig, når professi-

onsuddannelserne - på et reelt vidensgrundlag - ønsker at uddanne til den praksis, som aftagerfel-

tet efterspørger.  

Derfor ønsker vi gennem to delprojekter at undersøge og besvare følgende forskningsspørgsmål: 

 

Hvilke kompetencer anvender velfærdsprofessionelle for at samskabe? 
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3 Eksisterende viden og centrale begreber i projektet 

Forskningsspøgsmålet rummer nogle centrale begreber, som vi i dette afsnit redegør for. Det gør 

vi med det formål at afklare eksisterende viden på området samt at præcisere, hvordan begre-

berne defineres i det aktuelle forskningsprojekt.   

 

3.1 Samskabelse – definition af begrebet 

Samskabelse som begreb og forskningsfelt er relativt nyt (fx Tortzen, 2017). Ostrom regnes for op-

havskvinde til begrebet, da hun tilbage i 1970erne i sit berømte projekt omkring politiindsatsen i 

Chicago beskriver effekten af co-production. En enkel søgning i citationsdatabasen Scopus viser, at 

forekomsten af begrebet samskabelse (i sin engelske form co-creation og co-production) stiger 

markant fra årtusindeskiftet, hvor der spores en øget interesse for begrebet i forskningssammen-

hæng såvel som i en professionsfaglig kontekst.  

Forskellige forskningstraditioner og begrebsforståelser bliver synlige og konkurrerer – og komplek-

siteten søges systematiseret i en række reviews. Det er både dette reviewarbejde (Agger & Tort-

zen, 2015), men i særdeleshed også den nyeste nordiske forskning på området, vi læner os op ad, 

når vi her definerer vores forståelse af begrebet samskabelse.  Her inddrager vi således i særlig 

grad Ann-Merete Iversens ph.d.-afhandling fra 2017 og Sanna Tuurnas afhandling fra 2016. Men 

andre nyere arbejder (Tortzen, 2016; Tortzen, 2017; Andersen & Espersen, 2017; Ulrich, 2016) bi-

drager også til vores gennemgang og forståelse af begrebet i indeværende projekt.  

Vel vidende, at samskabelsesbegrebet har rødder i såvel en amerikansk som en europæisk forsk-

ningstradition, og deraf afledte definitioner på begrebet, så vælger vi at afgrænse os til den nordi-

ske forskning på området. 

 

3.1.1 Co-creation og co-production – hvad er forskellen 

Samskabelse er en fordanskning af begreberne co-creation og co-production, der i forskningen og i 

en velfærdsprofessionsfaglig sammenhæng ofte anvendes i flæng og synonymt. Det kan dog være 

hensigtsmæssigt med en distinktion mellem de to begreber, da de udspringer af to forskellige 

forskningstraditioner og trækker på forskellige semantiske referencer. Stort set alle de reviews og 
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afhandlinger, vi har læst, indledes også med en definition af de to begreber (Agger & Tortzen, 

2015; Iversen, 2017; Tortzen, 2016; Tuurnas, 2016; Andersen & Espersen, 2017).  

Co-creation har ifølge Tortzen sit udspring i den private sektor, hvor begrebet har været brugt til at 

beskrive virksomheders involvering af slutbrugere i såvel design- som service- og produktudvikling. 

Hovedfokus er at fremme udvikling af ’produkter’, der matcher slutbrugerens behov og som træk-

ker på slutbrugerens viden, ønsker og horisonter. I co-creation transformeres (for)brugeren, bor-

geren eller kunden fra en passiv til en aktiv medskaber af produkter og services (Agger & Tortzen 

2015; Tortzen, 2016; Tortzen, 2017). Nedenunder ligger således en forståelse af, at processerne 

bidrager til en effektivisering af produktionsgange eller velfærdsprodukter, og der er ikke et ekspli-

cit fokus på at adressere og omforme magt- eller styringsstrukturer gennem processerne (Ander-

sen & Espersen, 2017). Og det forklares bl.a med, at co-creation-begrebet henter sine forsknings-

mæssige forklaringsmodeller i forretnings- marketingsstrategi og kommunikation mere end i soci-

ologisk eller politisk teori (Andersen & Espersen, 2017). 

I modsætning til co-creation-begrebet trækker co-production på en forskningstradition med rød-

der i sociologiske, microøkonomiske, netværks- og civilsamfunds-teorier og forståelser. Og med 

afsæt i disse forskningsfelter forstås og kendetegnes co-produktion ved, at brugeren involveres i 

alle dele af samskabelsesprocessen. Det vil sige, at brugere/borgere indgår i en ligeværdig og kon-

tinuerlig samarbejdsproces, der rummer både udvikling, gennemførelse og evaluering af processer 

og projekter. Co-production forudsætter således en højere involveringsgrad af borgeren og må, 

ifølge Andersen og Espersen, snarere forstås som en kompliceret og ressourcekrævende produkti-

onsform end som en simpel inddragelsesmetode (Andersen & Espersen, 2017, s. 122). I den for-

bindelse er det også værd at påpege, at Andersen og Espersen vælger at differentiere samskabel-

ses-begrebet yderligere, idet de - i en dansk oversættelse - sætter lighedstegn mellem co-creation 

og samskabelse og forstår co-production som sam-produktion (Andersen & Espersen, 2017). 

 

Co-produktion tager som udgangspunkt afsæt i et behov, der vokser nede fra frem for i en strate-

gisk beslutning eller i kraft af bestemte politikker, der formuleres ovenfra.  Hulgård (Hulgård, Juul-

Olesen & Nielsen, 2016) illustrerer dette gennem følgende model, der samtidig markerer, at der i 

co-production-begrebet ligger en forståelse af, at de samskabende processer (også) finder sted for 

at demokratisere og løfte/empower borgeren. Co-production adresserer og udfordrer derfor også 

styrings- og magtstrukturer og kan, mener Andersen og Espersen, være transformativt i forhold til 

roller og rollefordeling (Andersen & Espersen, 2017). 
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Hulgårds model illustrerer en modstilling mellem en effektivitserings- og en demokratiseringsdis-

kurs, der ligger indlejret i samskabelsesbegrebet.  En modstilling, der genfindes og diskuteres 

mange steder i litteraturen og dækker over de forskellige rationaler eller motiver, der ligger til 

grund for at samskabe (Iversen, 2017). Tortzen taler ligefrem om, at samskabelse er et ambivalent 

begreb med en mørk og en lys side (Tortzen, 2017). 

 

På et mere konkret plan og i et forsøg på at skabe klarhed over den variation af måder, som sam-

skabelse kan manifestere sig på, foreslår Jens Ulrich en egentlig 'samskabelses-typologi' (Ulrich, 

2016; Klausen & Søbjerg, 2017). Typologien differentierer fire forskellige typer af samskabende 

processer, hvor graden af deltagelse og ligebyrdighed varierer. Ulrich skelner mellem: 

1. Styret samskabelse: En central aktør (fx kommunen) spiller den primære rolle og ramme-

sætter resultatet 

2. Ansvarliggørende samskabelse: en central aktør (fx kommunen) rammesætter. Men ansva-

ret for indholdet i samskabelssprocessen overlades til deltagerne. 

3. Ligeværdig samskabelse: En central aktør definerer problemet - men der er ikke et ønske 

om et bestemt resultat. Andre aktører har stor og ligeværdig indflydelse 

4. Faciliterende samskabelse: Andre aktører (end kommunen) har ansvaret for rammesætning 

og indhold i processen. 
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I den aktuelle projektsammenhæng, hvor vi skal undersøge de velfærdsprofessionelles rolle i sam-

skabelsesprocesser, kan denne typologiske opdeling af samskabende processer være hjælpsom. 

Især fordi den bidrager til at belyse de positioner og rolleskift, de velfærdsprofessionelle møder og 

ofte bliver udfordret af, når de arbejder med samskabelse.  

 

3.1.2 Samskabelse – andet og mere end tværprofessionelt samarbejde 

I praksis anvendes samskabelse som en samlebetegnelse for en lang række tiltag og indsatser og 

tolkes bredt i en inkonsistent og ofte ikke nærmere defineret ramme. Samskabelsesterminologien 

ses anvendt på alt fra tværprofessionelle indsatser til samarbejdsrelationer af monoprofessionel 

karakter - samskabelse bliver med èt, alt det vi gør, når bare vi gør noget sammen! Der er dog en 

central forskel på samskabelse og tværprofessionelt samarbejde, som får væsentlig betydning for, 

hvornår vi i dette projekt identificerer noget som samskabelse: borgerne er aktivt involverede og 

regnes som både værdihavende og værdiskabende i processerne (Agger & Tortzen, 2015). Borger-

nes involvering bliver dermed den afgørende dimension der gør, at vi eksempelvis ikke "bare" taler 

om et tværprofessionelt samarbejde, hvor velfærdsprofessionelle nok samarbejder med blik for 

positive forskelligheder i værdier og ressourcer (Højholdt, 2016), men hvor fokus på faglighed og 

profession, ikke levner plads til (eller overhovedet medtænker) borgeren som ligeværdig partner. 

Det tværprofessionelle samarbejde søger måske nok at optimere borgernes deltagelse, men med 

en stadig forventning om, at løsninger og svar på behov og udfordringer ligger hos gruppen af pro-

fessionelle (Lehn-Christiansen, 2016) - vi gør i højere grad noget for borgerne end med dem.      

 

3.1.3 Det semantiske spændingsfelt – samskabelse udspændt mellem ideal, ratio-

nale eller handling 

Iversen (2017) bidrager til definitionen af samskabelsesbegrebet med en semantisk analyse, der 

afdækker den udfordring, at samskabelsesbegrebet ofte anvendes på forskellige måder og tillæg-

ges forskellig betydning. Iversen peger på, at den manglende konsistens i begrebsforståelsen 

netop er med til at skabe forvirring og usikkerhed, idet medarbejdere, forvaltnings- eller ledelse-

slag og borgere ikke nødvendigvis forstår begrebet på samme måde - eller vægter det indhold og 

de motiver, der lægges i begrebet, forskelligt. De forstår kort sagt ikke det samme ved det samme.  
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Gennem Iversens analyse udkrystalliseres et semantisk spændingsfelt, der tilskriver samskabelses-

begrebet betydning på tre forskellige måder eller niveauer og peger på den kompleksitet, som be-

grebet rummer. Iversen påpeger ligefrem, at "det er ikke muligt at formulere én retningsvisende 

definition" (Iversen, 2017, s. 80). 

Spændingsfeltet, som hun udfolder, giver en fornemmelse af samskabelsesbegrebets kompleksi-

tet, når vi forstår det som henholdsvis:  

 Ideal: Samskabelse forstået som et pejlemærke – en positiv filosofi eller tilgang, vi bør styre 

efter (eksempelvis politikker, strategipapirer, normativt, buzzword).  

 Rationale: Den eller de nødvendigheder, der gør, at samskabelse er påkrævet i velfærds-

professionel sammenhæng (eksempelvis effektivisering vs. demokratisering) og de motiver, 

vi lægger til grund for vores samskabelsespraksis. 

 Metode: Samskabelse forstået som inddragende processer og metoder og måden vi hand-

ler på (handling). 

I afhandlingen viser Iversen, hvordan samskabelsesbegrebet, og den til begrebet tilknyttede prak-

sis, derfor rummer et såkaldt 'endogent paradoks' (Iversen, 2017, s. 84). Et paradoks, hvor samska-

belsesbegrebets indbyggede forventning om emergens (og skabelse af værdi) kolliderer med den 

styringsforståelse (samskabelse som en særlig styreform) og de særlige magt- og rollestrukturer, 

der samtidig ligger i begrebet. 

Når vi i det aktuelle projekt anvender begrebet samskabelse trækker vi på de teoretiske og be-

grebslige forståelser, der er fremskrevet ovenfor.  

 

3.2 Velfærdsprofessionelle 

Der findes forskellige definitioner af begrebet profession, herunder hvilke kriterier der er for, hvor-

når et fag kan betragtes som værende en egentlig profession.  

 

Det er ifølge Hansen kendetegnende for en profession, at: ”arbejdet skal være baseret på et viden-

skabeligt vidensgrundlag, de professionelle skal være underlagt et etisk kodeks, og der skal være 

en sammenslutning, som varetager professionens interesser” (Hansen, 2016, s. 68).  
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Efter Højholdts opfattelse kan et arbejde betragtes som en profession, hvis følgende kriterier er 

opfyldt: ”[1] En selvstændig uddannelse med basis i en videnskabelig institution, [2] en organise-

ring af professionens medlemmer og en faglig og etisk forpligtelse, [3] Institutionelt eller anerkendt 

monopol på og ansvar for visse arbejdsfunktioner, [4] de professionelles personlige identifikation 

med faget og ansvarlighed for almenvellet og [5] de professionelles evne til at mestre og virke gen-

nem deres respektive fag.” (Højholdt, 2016, s. 65). 

 

Ud fra de kriterier, er det således Andy Højholdts opfattelse, at man kan diskutere, hvorvidt pro-

fessioner som fx lærere, pædagoger og socialrådgivere er omfattet af begrebet og betegner dem i 

stedet som bl.a. semiprofessioner eller velfærdsprofessioner (Højholdt, 2016, s. 66). Der argumen-

teres for, at der ikke er den nødvendige videnskabelig teori i uddannelsen for, at den kan betrag-

tes som værende en egentlig profession (Højholdt, 2016). 

 

Ifølge Ejrnæs har en række af de professioner, som Højholdt beskriver som værende semiprofessi-

oner eller velfærdsprofessioner, dog opnået en professionsstatus, da der på flere af disse områder 

er etableret jobfunktioner, som er forbeholdt de pågældende professioner. Han peger dog på, at 

det for bl.a. socialrådgivere har været vanskeligt at opnå fortrinsret til bestemte typer af stillinger 

(Ejrnæs, 2017).  

 

I nærværende projekt vil begrebet velfærdsprofessionelle dække over de ikke-klassiske professio-

ner (Ejrnæs, 2017), som fx lærere, sygeplejersker, socialrådgivere og pædagoger, og det er ikke 

udelukket, at der vil blive koblet flere professioner på afhængig af den undersøgende kontekst. 

 

3.3 Kompetence 

I Danmark har kompetencebegrebet rødder i det amerikanske Human Resource Management 

(Illeris, 2012, s. 24). Til forskel fra kvalifikationsbegrebet, der historisk set har sit udgangspunkt i 

krav til konkrete kundskaber og færdigheder og udviklet sig i retning mod en mere helhedsoriente-

ret forståelse, startede kompetencebegrebet omvendt med udgangspunkt i helheder og udpeger 

herudfra nødvendige kvalifikationer og kompetenceelementer (Illeris, 2012, s. 25).  
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På uddannelsesområdet er udviklingen i Danmark med et øget fokus på kompetencer sket parallelt 

med en international udvikling siden slutningen af 1990’erne. I denne udvikling danner bl.a. den 

europæiske Bologna-proces baggrund for de to danske kvalifikationsrammer fra hhv. 2003 og 

2007. Her blev de tidligere indholdsbaserede studieordninger udskiftet/suppleret med kompeten-

cebeskrivelser, der beskriver de studerendes læringsudbytte i anvendelsesorienterede termer 

(Rienecker, Jørgensen, Dolin, & Ingerslev, 2013, s. 33-35).  

 

I den danske kvalifikationsramme for livslang læring opdeles kvalifikationer i viden, færdigheder og 

kompetencer. Heri angives, at kompetencer er ”evnen til at anvende viden og færdigheder i en gi-

ven kontekst, hvor ansvar og selvstændighed er centrale begreber” (Wahlgren, 2018, s. 27, 45).  

 

Ifølge Illeris findes der ikke en entydig forståelse af, hvad kompetence er – og begrebet kan be-

tragtes som en flydende betegner (Hjort; i Illeris, 2012, s. 31). Illeris påpeger dog en vis enighed 

blandt forskellige definitioner om, at kompetencer ”drejer sig om at være i stand til at handle i re-

lation til bestemte kendte, ukendte og uforudsigelige situationer”. (Illeris, 2012, s. 35). Situations- 

og handlingsorienteringen er dermed centralt ifm. kompetencebegrebet.  

 

Illeris har udviklet en ”kompetenceblomst”, der indeholder en række specifikke kompetenceele-

menter (Illeris, 2012, s. 66). På baggrund heraf definerer Illeris, at ”kompetence udgøres af hel-

hedsbetonede fornufts- og følelsesmæssigt forankrede kapaciteter, dispositioner og potentialer, 

der er relateret til mulige handlingsområder og realiseres gennem vurderinger, beslutninger og 

handlinger i relation til kendte og ukendte situationer” (Illeris, 2012, s. 68) 

 

Nielsen giver en anden definition, som bygger på samme forståelse, men dog er mere alment for-

muleret: ”Kompetence er en betegnelse for, at man er i stand til at anvende sine kundskaber, fær-

digheder og erfaringer i samspil ved løsning af opgaver i praksis. Praksis er kompleks, forskelligar-

tet og under stadig udvikling, og man skal derfor være i stand til ikke alene at varetage, men også 

udvikle praksis. Man skal kunne virke med personlig forankring og blik for, hvordan løsningen af 

den enkelte praksisopgave hænger sammen med større perspektiver” (Nielsen, 2014, s. 24).  
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Når vi i det aktuelle projekt definerer kompetencebegrebet er det fordi, det er et styrende begreb 

i vores overordnede forskningsspørgsmål, og fordi det får betydning for, hvad og hvordan vi un-

dersøger i praksis. 

 

4 De to delprojekter 

I Forsknings- og udviklingsprojektet Samskabelse - nye roller, andre kompetencer hos de velfærds-

professionelle vælger vi at belyse og vinkle forskningsspørgsmålet 'Hvilke kompetencer anvender 

velfærdsprofessionelle for at samskabe' gennem to forskellige delprojekter. De to delprojekter ta-

ger begge afsæt i det videngrundlag, der er redegjort for ovenfor. Vi har dermed gennem en fælles 

videnssøgning og begrebsafklaring formuleret et fælles grundlag for projekternes undersøgelser. 

Projekterne kommer på forskellig vis til at undersøge det overordnede forskningsspørgsmål gen-

nem forskellige underspørgsmål. Det ene projekt vil tage afsæt i et empirisk felt, der praktiserer 

samskabelse, men uden nødvendigvis at eksplicitere dette eller placere sig indenfor samskabel-

sens rammer. Det andet projekt vil tage afsæt i et empirisk felt, der dækker over velfærdsprofessi-

onelle i en kommune, der har samskabelse som en eksplicit del af strategien, og som har etableret 

kompetenceudvikling inden for feltet. Ved på den måde at arbejde triangulerende ønsker vi, at 

den indsamlede empiri i de to delprojekter, kan bidrage til en spændende analyse og sikre nuance-

rede og nye svar på forskningsspørgsmålet.   

 

 

4.1 Delprojekt 1: Samskabelse i praksis – hvad gør vi, når vi samska-
ber?   

På baggrund af vores indkredsning af samskabelsesbegrebet, vil vi identificere et eller flere felter, 

hvor vi har en kvalificeret antagelse om at samskabelse finder sted. Vi har fokus på felter, hvor de 

involverede deltagere ikke har formelle kompetencer i samskabelse, fx erhvervet gennem efter-

videreuddannelse og derfor heller ikke nødvendigvis selv italesætter deres handlinger som sam-

skabende. Vi har fokus på samskabelsesprocesser, hvor der som minimum indgår velfærdsprofes-
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sionelle og borgere og herudover evt. andre deltagere, fx frivillige eller øvrige civilsamfundsaktø-

rer. Det betyder, vi ikke i første omgang har fokus på deltagernes motiver for samskabelse, men på 

hvordan de ”gør” samskabelse i praksis. 

 

Spørgsmål – hvad vil vi undersøge? 

 Hvordan samskaber velfærdsprofessionelle, borgere og øvrige civilsamfundsaktører i prak-

sis? 

 Hvordan kan vi, på baggrund af identificerede samskabende handlinger i praksis, udlede 

generelle kompetencer til samskabelse? 

 

4.1.1 Mulige samarbejdspartnere 

I vores afdækning af potentielle cases til projektet, er vi i gang med at udfærdige ressource- og 

netværkskort over mulige samarbejdspartnere. Vi har foreløbig to konkrete projekter i fokus, 

hvoraf vi vil udvælge ét projekt at samarbejde med. Da begge projekter, grundet intern planlæg-

ning, først har mulighed for tilbagemelding om deltagelse efter 15. august, har vi her valgt at give 

en kort beskrivelse af dem begge: 

 Reden Aarhus, der i samarbejde med VIA sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus (SIA), skal ud-

vikle og opstarte en sundhedsklinik til Redens brugere. Da projektet er nyopstartet og først 

reelt søsættes i efteråret 2018, har vi her en mulighed for at følge et samskabelsesprojekt 

fra starten. Samarbejdet blev oprindeligt initieret af Reden ud fra et ønske om, at rådgiv-

ningen bemandes med frivillige sygeplejerskestuderende og at rekruttering, udvælgelse og 

oplæring af de frivillige skal ske i tæt samarbejde med SIA. 

Reden Aarhus er en del af KFUKs sociale arbejde og er et anonymt være- og rådgivningstil-

bud til kvinder over 18 år, der af mange forskellige årsager er havnet i en svær livssituation, 

således er langt størstedelen af kvinderne misbrugende, (ex)prostituerede, psykisk syge, 

hjemløse eller ensomme. Reden tilbyder bl.a. kreative aktiviteter, mulighed for opbygning 

af socialt netværk, rent tøj, et måltid mad og en seng at sove i. Ønsket om at kunne sup-

plere ovenstående med et målrettet sundhedstilbud udspringer af Redens erfaringer om, 

at de udsatte kvinder har massive sundhedsrelaterede problemer, men ofte har vanskeligt 
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ved både at identificere dem og reagere på dem. Ved kontakt til det etablerede sundheds-

væsen føler kvinderne sig misforståede og oplever, at de ikke tages alvorligt (hvilket under-

bygges af forskningen på området), ligeledes har de svært ved at navigere i kontakten til 

sundhedsvæsnet. Planen er derfor at etablere en sundhedsklinik og dermed skabe en tyde-

lig fysisk ramme om sundhedsrådgivningen i Reden. De frivillige sygeplejerskestuderende 

skal rådgive om symptomer og sygdom, tilbyde lettere sygeplejefaglige opgaver, forebyg-

gende indsatser og sundhedssamtaler mv. Det samlede mål for sundhedsrådgivningen er, 

at gøre vejen til sundhedsvæsnet kortere, enklere og mere tryg, samtidig med, at fore-

bygge sundhedsrelaterede problematikker og følger heraf. I efteråret 2018 rekrutteres stu-

derende til rådgivningen og planen er, at de frivillige, sammen med Redens øvrige perso-

nale (herunder pædagoger og socialrådgivere) og brugere af Reden, skal skabe den ende-

lige form på sundhedsrådgivningen. Projektet er ikke specifikt italesat som et samskabel-

sesprojekt, men med afsæt i den tidligere beskrevne begrebsramme, har vi valgt at identifi-

cere det som sådan. 

  Projekt ”Omdrejningspunktet” i boligområdet Rundhøj, hvor borgere, kommunen og er-

hvervsliv er gået sammen om at udvikle og skabe et nyt og forbedret byrum for lokalområ-

dets borgere. På Rundhøj Torv er to containere omdannet til lokalt mødested. Containerne 

er ombygget af lokale borgere fra Rundhøj i samarbejde med en arkitekt. Omdrejnings-

punktet, som mødestedet/medborgerhuset hedder, er et resultat af, at borgere og er-

hvervsliv er gået sammen med Aarhus Kommunes Medborgerskab og Miljø og Teknik om 

at skabe dialog, aktiviteter og bringe folk tættere sammen i lokalområdet. Målet er et ud-

vikle et byrum med fokus på aktiv medborgerskab; jf. Aarhus Kommunes medborgerskabs-

politik (https://aarhus.dk/media/6686/aak-medborgerskabspolitik.pdf).  

Omdrejningspunktet blev startet i august 2017 og løber foreløbig til udgangen af 2019. Her 

har vi mulighed for at følge et samskabelsesprojekt, der er løbet i gang, og hvor de delta-

gende aktører har en række oplevelser og erfaringer at bidrage med. 

 

https://aarhus.dk/media/6686/aak-medborgerskabspolitik.pdf
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4.1.2 Metoder 

For at komme helt tæt på aktørernes hverdag i det vi definerer som samskabende processer, har vi 

valgt at gøre brug af forskellige metoder, der på hver sin vis kan give adgang til relevante data. 

Metoderne har forskellig karakter og forskellig ”tyngde” i den kvalitative forskningstradition og vo-

res hensigt er, at gribe feltet an i tre trin, med forskellige metodiske afsæt, der bygger oven på hin-

anden (se nedenstående model). Vi har valgt at anvende to kvalitative forskningsmetoder: 1) del-

tagende observation og 2) cultural probes kombineret med efterfølgende workshop. Da vi under-

søger et felt, hvor aktørerne ikke nødvendigvis selv definerer eller italesætter deres aktiviteter 

som samskabelse, finder vi det relevant i første omgang at observere, hvordan aktørerne i den 

konkrete praksis interagerer og hvad de samarbejder om. På baggrund af en første analyse af ob-

servationerne, vil vi designe cultural probes og workshop mhp. at bringe de deltagende aktørers 

oplevelser og erfaringer i spil. Da der kan være forskel på, hvad mennesker siger, de gør, og hvad 

de faktisk gør, finder vi denne metodekombination anvendelig til at belyse både, hvad vi observe-

rer, der sker i praksis, og hvordan de deltagende aktører visualiserer og beskriver denne praksis. 

Foruden svar på spørgsmålet om, hvilke kompetencer der anvendes i samskabelsesprocesser, øn-

sker vi med projektet samtidig at afprøve og videreudvikle metoder, der kan indfange komplekse 

og til tider ”luftige” begreber og problemstillinger og vi mener, samskabelsens ikke-entydige ka-

rakter kan skabe en åbenhed herfor. Metodeudviklingen og afprøvningen ser vi derfor dels som 

datagenereringsredskaber og dels som et selvstændigt element i vores formidlingsaktiviteter. Med 

de forskellig metodetilgange skabes muligheder for nye blikke på både indhold og processer og 

herigennem en konkretisering af, hvilke kompetencer der gøres brug af i samskabende processer. 

Kort om de metodiske elementer: 

 

1: Deltagerobservation er en ”undersøgelsesmetode, hvorved en forsker forstår en hændelse 

eller flere hændelsers mening gennem observation og deltagelse i den eller de kontekster, hvor 

personer sætter disse hændelser i værk” (Pedersen, Klitmøller, & Nielsen, 2012, s. 17). Delta-

gende observation anvendes med to formål. Dels for at få indsigt i, hvordan de deltagende ak-

tører interagerer i en konkret praksis, og hvilke udfordringer og dilemmaer, der kan iagttages. 

Dels som en form for pilotmetode forud for designet af cultural probes og workshop. Observa-

tionen forventes på den måde at bidrage med viden og spørgsmål, der kan gøres til genstand 

for nuancering via cultural probes og drøftelse i en workshop.  



 

16/26 

 

2: ”Cultural probes”: Formålet med brugen af cultural probes er at indsamle data om aktører-

nes daglige gøren og laden i samskabelsesprocesserne, for herigennem at kunne finde fælles-

træk i de kompetencer der udvikles og anvendes. Med cultural probes indsamles data af aktø-

rerne selv, gennem brug af eksempelvis kamera, postkort, dagbog etc. og kan selvsagt have 

form af såvel billeder som tekst. De konkrete indsamlings- og dokumentationsmuligheder af-

hænger af det specifikke felt der undersøges og vil derfor blive udviklet og tilrettelagt på bag-

grund af de forudgående observationer (Gaver, Dunne & Pacenti, 1999). Aktørernes blik skal 

her målrettes opgaven gennem spørgsmål eller konkrete opgaver, der skal løses undervejs, så 

der skabes et grundlag for efterfølgende at tilgå data med en ”kompetence-optik”.  

 

3: Workshop: deltagere arbejder med forskellige udsagn/tegn/billeder på baggrund af data 

indsamlet gennem cultural probes. Herigennem ”valideres” og diskuteres data indsamlet gen-

nem probes, så vi, i fællesskab med workshoppens deltagere, opnår nuancering af fund.  

Den endelige udfoldelse og vægtning af de tre metodetilgange vil i høj grad afhænge af, hvem vi 

opnår samarbejde med og hvordan dette samarbejde kan udføres i praksis. Vi har dog en klar in-

tention om, at data primært indhentes gennem cultural probes og den/de wokshops der herefter 

følger. 

Figurativt kan det metodiske design skitseres således: 
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4.2 Delprojekt 2: Uddannet til at samskabe 

Delprojektet vil undersøge, hvordan ambitionen om samskabelse - understøttet af efteruddan-

nelse i samskabelsesprocesser - efterfølgende konkretiseres og operationaliseres i de velfærdspro-

fessionelles praktiske virkelighed.  Vi er optaget af følgende spørgsmål, der knytter sig til projek-

tets overordnede forskningsspørgsmål: 

 Hvilke vilkår, muligheder og barrierer oplever de velfærdsprofessionelle, når de samskaber? 

 Hvordan anvender de velfærdsprofessionelle deres nye viden og færdigheder i en konkret sam-
skabelses-situation? 

 Hvordan oplever de deres rolle som velfærdsprofessionelle i samskabelsesprocesserne? 

 Hvilke motiver lægger de velfærdsprofessionelle til grund for de samskabelsesprocesser, de ind-
går i?   

Disse spørgsmål henter vi svar på igennem et samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune.  

 

4.2.1 Beskrivelse af samarbejdspartner 

I vores afdækning af potentielle samarbejdspartnere til projektet har vi lavet forespørgsler i Ikast-

Brande Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune, som begge har haft oplæg og kompetenceud-

viklingsforløb vedrørende samskabelse og medborgerskab. Forløbet er udbudt og afvikles af VIA 

Efter- og videreuddannelse ved Jens Ulrich (https://www.via.dk/da/efter-og-videreuddannelse). 

 

Efter tilbagemeldinger fra kommunerne bliver det tydeligt, at Ikast-Brande Kommune primært fo-

kuserer på samskabelse på et strategisk niveau, mens Ringkøbing-Skjern Kommune har fokus på 

uddannelse i samskabelse af velfærdsprofessionelle. Ringkøbing-Skjern Kommune befinder sig på 

nuværende tidspunkt i sidste del af et 3-årigt kompetenceudviklingsforløb i samskabelse. Kompe-

tenceudviklingsforløbet er interessant set i forhold til vores forskningsspørgsmål, da forløbet både 

er for ledere og velfærdsprofessionelle, kaldet nøglepersoner. Derfor har vi truffet aftale med 

Ringkøbing-Skjern Kommune om et forskningssamarbejde.  

 

https://www.via.dk/da/efter-og-videreuddannelse
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Ringkøbing-Skjern Kommune deltager ligeledes i et forskningsprojekt med CBS med fokus på frivil-

lighed samt et forskningsprojekt i kultur og mindset i forhold til medborgerskab og samskabelse 

med VIA ved Jens Ulrich og Susanne Søndergaard Hansen, VIA Efter- og videreuddannelse.  

 

Samskabelse i Ringkøbing-Skjern Kommune har baggrund i kommunens vision 'Naturens Rige' fra 

2014-2018 samt politikker fra Byrådet og fagudvalgene. I Byrådet var der enighed om, at områder 

som samskabelse, det aktive medborgerskab, et liv i balance, det gode liv og løsning af kerneopga-

ven med nye metoder var vejen frem. I udarbejdelse af direktionens strategiplan i relation til visio-

nen blev Ringkøbing-Skjern Kommunes fremadrettede arbejde med innovation koblet sammen 

med samskabelsesdagsordenen. Der er altså i kommunen en udtalt opmærksomhed på, hvordan 

kommunens medarbejdere arbejder kvalificeret med samskabelse og innovation. Denne interesse 

gør netop Ringkøbing-Skjern kommune til en interessant samarbejdspartner. 

 

4.2.2 Delprojektets faser – ”Hvordan vil vi undersøge problemet”? 

Delprojekt 2 er optaget af at komme tæt på de velfærdsprofessionelles hverdagspraksis i samska-

belsesprocesserne, jf. undersøgelsesspørgsmålene ovenfor. I samarbejde med de uddannede nøg-

lepersoner udpeges der derfor to til tre igangværende samskabelsesprojekter i kommunen, hvortil 

der er knyttet specifikke velfærdsprofessionelle medarbejdere. Det er disse udvalgte projekter - 

men i særdeleshed de involverede velfærdsprofessionelle - der skal bidrage til projektets empiri-

ske grundlag. Vi bestræber os på, at udvælgelser af samskabelsesprojekterne afspejler forskellige 

områder, fx beskæftigelses-, børn- og unge-, kulturområdet. 

 

I Delprojektets første fase arbejdes der med projektbeskrivelse, etablering af kontakt til Ringkø-

bing-Skjern Kommune og udvælgelse af samskabelsesprojekter og nøglepersoner i samarbejde 

med kommunen. I delprojektets anden fase indsamles empirisk data gennem interviews, jf. meto-

debeskrivelse nedenfor. I tredje fase transskriberes materialet forud for analysearbejdet. I fase fire 

pågår analysearbejdet ud fra den nedenfor skitserede analyseramme. Analysens resultater vil lø-

bende blive sammenholdt og koblet med delprojekt 1’s analyseresultater. Formidling af projektets 

resultater vil ske løbende (jf. procesplan) – men det forventes, at det summative formidlingsar-

bejde sker i femte og afsluttende fase. 
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4.2.3 Metode og analyseramme  

Som vi afdækker i afsnittet om samskabelse, er samskabelsesbegrebet kendetegnet ved flere se-

mantiske lag. Samskabelsesbegrebet dækker således over flere betydninger og begrebet forstås i 

praksis som henholdsvis – et ideal, et rationale og en praksis (Iversen, 2017). I vores undersøgelse 

har vi en ambition om at komme tæt på de velfærdsprofessionelles samskabelsespraksis. Indfange 

deres oplevelse og afdække deres kompetencer i samskabelsesprocessen. Vi er derfor optaget af, 

hvordan vi kommer ’bagom’ de rationaleargumenter og den ideal-forestilling, som måske er talt 

frem i den praksis, som vi ønsker at undersøge. Vi er nysgerrige efter, hvordan de velfærdsprofes-

sionelle ’gør’ samskabelse. Kort sagt, deres handlinger i og med praksis.  

For at imødekomme denne undersøgelsesinteresse må vi vælge en dataindsamlingsmetode, der 

giver vores informanter mulighed for at beskrive og reflektere over handling i praksis. Vi gør os i 

den sammenhæng følgende overvejelser: 

Et klassisk forskningsinterview giver mulighed for sproglig udveksling og konstruktion af viden mel-

lem interviewer og den interviewede samtalepartner (Kvale & Brinkmann, 2009). Kvaliteten og ud-

byttet af interviewet afhænger af forberedelsen og interviewerens evne til at stille de rette spørgs-

mål i samtalen. Forskningsinterviewet har samtidig sin kvalitet i at kunne transskriberes – og der-

med gøres til genstand for sproglig analyse.  I det traditionelle, velforberedte forskningsinterview 

kan det imidlertid være svært at følge og dokumentere de ’ikke-verbale’ elementer i samtalen: Ge-

stik, mimik, streger på papir eller i luften mv. Ligesom det i det veltilrettelagte forskningsinterview 

kan være svært at følge interviewpersonen ud ad episodiske tangenter eller i pludselige indfald, 

der ikke er del af interviewrammen. 

Vi ønsker at afdække handlinger og refleksioner hos den velfærdsprofessionelle i konkrete episo-

der i samskabelsesprocesser – og derfor vil vi, som udgangspunkt for vores dataindsamling – ar-

bejde på at udarbejde interviewformer, der muliggør et mere intuitivt, sanseligt og producerende 

spor i interviewsituationen. Et spor, der skal give interviewpersonerne mulighed for at beskrive, 

konkretisere og begrunde deres tanker, oplevelser, handling og erfaringer for derigennem at 

kunne afdække kompetencer og nye roller.  

Denne videreudvikling af det klassiske forskningsinterview  er inspireret af og trækker på én gang 

på metoder fra 1) den innovative didaktik, hvor divergent tænkning, inddragelse af konkrete arte-

fakter, prototyping, sketching mv. er kendte elementer (Darsø, 2011; Boelsmand & Rhode, 2016) - 

og henter samtidig 2) inspiration i den narrative interviewtradition (fx i begreber som episodisk og 
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semantisk hukommelse), som vi fx ser den beskrevet hos Marianne Horsdal og Czarniawska (Hors-

dal, 2017a; Horsdal, 2017b; Czarniawska, 2010).  

Målet er, at vi designer og gennemfører interviews med de udvalgte interviewpersoner, der gene-

rerer forskellige former for data: Både tekst (de transskriberede interviews) og tegninger (visuelle 

konkretiseringer af faser og centrale nedslag i samskabelsesprocesserne). 

 

Analyseramme 

I kompetencebegrebet (jf. definitionen ovenfor) ligger en eksplicitering af, at viden og handling al-

tid må forstås komplementært. Delprojektet 2 ønsker derfor at udvikle en analyseramme, til ana-

lyse af de indsamlede data, der sikrer, at såvel videns- som handlingsaspektet i de velprofessionel-

les samskabelsespraksis kan synliggøres og dokumenteres. Tilsvarende vil vi gerne bag om de mo-

tiver, som de velfærdsprofessionelle lægger til grund for deres praksis.  

 

Vi har i den forbindelse en antagelse om, at de begreber og det aktørperspektiv, der knytter sig til 

Preben Berthelsens tilværelsespsykologiske forskning, her kan være hjælpsomt (Bertelsen, 

http://psy.au.dk/forskning/forskerwebsites/preben-bertelsen/publikationer/). Berthelsen introdu-

cerer således fem grundlæggende spørgsmål, der afdækker motiv og handling i en udvalgt tilvæ-

relsespraksis. Spørgsmål, der kan fungere som et analytisk filter, når vi skal bearbejde de indsam-

lede data. 

Berthelsen opererer med grundspørgsmål, der hentes indefra og udefra - og som især spørger til 

handling. Oversat og omsat til den samskabelsespraksis, som vi vil undersøge, kan vi derfor spørge 

til de indsamlede data på følgende måde: Hvad vil den velfærdsprofessionelle i samskabelsespro-

cessen og hvad kan hun. Hvilke ydre muligheder tilbydes undervejs, hvordan bliver viden og hand-

ling mødt. Og sidst men ikke mindst: Hvad gør - hvordan handler - den velfærdsprofessionelle og 

hvordan realiseres potentialet?  

Analyserammen er stadig på ideplan og vil blive beskrevet og kvalificeret i et analysepapir i projek-

tets fjerde fase. 

 

http://psy.au.dk/forskning/forskerwebsites/preben-bertelsen/publikationer/
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5 Forventede resultater 

Projekt Samskabelse - nye roller, andre kompetencer hos de velfærdsprofessionelle forventes at bi-

drage til større viden om, hvilke kompetencer, der er nødvendige, når velfærdsprofessionelle skal 

designe, gennemføre og evaluere samskabelsesprocesser. Samtidig forventes det, at de to delpro-

jekter på forskellig vis bidrager til ny viden om de vilkår, barrierer og muligheder, som de velfærds-

professionelle møder i samskabelsesarbejdet.  

 

Denne viden skal blandt andet bidrage til at kvalificere den undervisning og de projekter i relation 

til samskabelsesbegrebet, der allerede findes i professionsuddannelserne. Samtidig er det ambitio-

nen, at den nye viden kan føre til indlæg i debatten om samskabelsesbegrebets potentialer og ud-

fordringer i en professionsfaglig kontekst. Sidst arbejdes der på, at den nye viden kan bringes i spil 

i en praksisrettet publikation, der giver viden og værktøjer til samskabelsesprocesser. 

 

Projektet arbejder på at udvikle og afprøve nye dataindsamlingsmetoder inspireret af bl.a. innova-

tiv didaktik og narrativ interviewmetode. Disse eksperimenterende metoder kan med fordel be-

skrives og formidles, fx som input i metodeworkshop for bachelorstuderende - og dermed bidrage 

til udvikling af de studerendes forståelse af forskningsmetode. 

 

6 Tidsramme 

Delprojekt 1 

Tid Aktivitet Output Ansvar 

Forår 2018 
 
 

Udarbejdelse af  
Projektbeskrivelse 
Ressource/netværks-
analyse 

Projektbeskrivelse  
 
Identifikation af mu-
lige samarbejdspart-
nere 

 

Efterår 2018 Etablering af kontak-
ter og indsamling af 
empiri 
 

Endelige aftaler med 
samarbejdspartnere 
 
Indledende og afdæk-
kende observations-
studier 
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Udvikling og udleve-
ring af culturel probes 

Forår 2019 Fortsat indhentning 
og indsamling empiri 

Workshop på bag-
grund af materi-
ale/culturel probes 
 
Systematisering af 
data 

 

Forår 2019 Analyse   

Forår 2019 Formidling Workshop for stude-
rende mhp. brug af 
culturel probes som 
metode i kvalitativ 
forskning 

 

Sommer 2019 Emes konference Konferenceoplæg/pa-
per 

 

Efterår 2019 Formidling Formidling af resulta-
ter 

 

Efterår 2019 Intern konference VIA  
 

 

 

Delprojekt 2 

Tid Faser  Aktivitet Output 

Forår 2018 
 
 

Fase et Udarbejdelse af  
projektbeskrivelse 
 
Indledende møde 
med Ringkø-
bing/Skjern Kommune 
 

Projektbeskrivelse 

Efterår 2018 Fase et og Fase to Udvælgelse af nøgle-
personer i samskabel-
sesprojekter. 
Udvikling af inter-
viewguide og indsam-
ling af empiri 

Interviewguide 

Forår 2019 Fase to og Fase tre Fortsat indhentning 
og afslutning af em-
piri-indsamling 
 
Transskribering 

Interviews med XX 
velfærdsprofessio-
nelle 
 
 
 
Transkriberede inter-
views 

Forår 2019 Fase fire Arbejde med analyse-
strategi 

Skriftligt papir på ana-
lysestrategi 
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Analysearbejde 

 
Analysemanuskript, 
der kan versioneres til 
forskellige former for 
formidlingstekst 

Sommer 2019 Fase fem Emes konference  
 

Konferenceoplæg 

Efterår 2019 Fase fem Formidling af metodi-
ske erfaringer fra pro-
jektet på bachelor-
workshops på pæda-
goguddannelserne i 
Holstebro, Viborg og 
Horsens 
 

Formidling i Ringkø-
bing-Skjern kommune 
(fx Workshop eller 
konference-oplæg) 

Bachelorworkshops 
oplæg 
 
 
 
 
 
 
Oplæg + evt. lokal 
omtale i dagspressen 
 
Data til publikation 
om samskabelse 

Efterår 2019 Fase fem Intern konference VIA Konferenceoplæg 
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