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Tid til nytænkning
◆ Vi har verdens bedste offentlige sektor, men 

den er fanget i et krydspres:
– Stigende forventninger vs. knappe ressourcer

◆ Efter 30 år med fokus på ressourceudnyttelse er 
det tid at tænke i ressourcemobilisering

◆ Vigtige ressourcer kan mobiliseres gennem øget 
inddragelse og samskabelse af løsninger



Nyt syn på den offentlige sektor
◆ Oprindeligt blev den offentlige 

sektor opfattet som en almægtig 
‘myndighed’

◆ Fra 80’erne og frem begyndte vi 
at se den offentlige sektor som 
en effektiv ‘serviceleverandør’

◆ I dag ser vi i stigende grad den 
offentlige sektor som en ‘arena 
for samskabelse’



Hvad er samskabelse?
◆ Samskabelse er:

– Når to eller flere offentlige og private parter             
indgår i et – ideelt set – ligeværdigt                     
samarbejde med henblik på at definere                
problemer og designe og implementere                      
nye og bedre løsninger

◆ Samskabelse vs. samproduktion:
– Alle relevante og berørte parter deltager i samskabelse
– Fokus er ikke snævert på serviceproduktion men 

bredere på løsning af komplekse problemer
– Handler ikke kun om at levere en forud-programmeret 

service, men om at skabe innovation



Fra styringskæde til samskabelse



Gevinsten ved samskabelse
◆ Samskabelse mobiliserer medarbejdernes 

og borgernes erfaringer, viden, ideer og 
ressourcer, hvilket øger træfsikkerheden 
og kvaliteten 

◆ Samskabelse bidrager til at skabe                       
nye og bedre løsninger gennem                 
innovation

◆ Samskabelse skaber et fælles                
ejerskab til nye løsninger





Hvad er det vi gerne vil?

◆ Vi har et problem: flere søger ind på      
tekniske og naturvidenskabelige  
uddannelser, men niveauet falder i 
folkeskolen

◆ Problemet skal løses ved at nytænke 
naturfagsundervisningen, så der skabes lyst 
til læring og rum til fordybelse

◆ Benspændet er, at det skal ske inden for de 
givne økonomiske og lovgivningsmæssige 
rammer



Hvem kan hjælpe os?
◆ Strategisk nytænkning i toppen af         

organisationen er hurtig og autoritativ
◆ Men inddrager ikke tilgængelig erfaring og viden, 

lider af tunnelsyn og skaber sjældent ejerskab
◆ Alternativet er at samskabe en ny naturfagsstrategi 

sammen med relevante og berørte parter:
– Skoleledere, faglærere, forældre, elever, gymnasier, 

eksperter, frivillige, lokale virksomheder mv.
◆ Alle skal ikke deltage i alle dele af processen og 

inddragelsesformen skal være deltagerrettet
– Elever kan eksempelvis deltage i fremtidsværksted eller 

prøvehandlinger



Hvor skal vi hen?
◆ Samskabelsesprocesser kan og skal              

styres og ledes for at komme i havn
◆ Men det skal ske i respekt for deres 

selvregulerede, kaotiske og søgende karakter
◆ Styringen skal tage form af metastyring

– Handler om at skabe en arena, sætte retning, definere 
rammerne, tilrettelægge processen og sikre fremdrift

◆ Ledelse skal være integrativ
– Handler om at kalde aktørerne sammen, skabe og 

facilitere et tillidsfuldt samarbejde, og katalysere 
nytænkning ved at skabe en passende forstyrrelse 



Er vi på rette vej?
◆ Efter som både mål og midler ‘emergerer’ i 

samskabelsesprocesser kan vi ikke umiddelbart 
bruge de traditionelle evalueringsformer:
– Formativ evaluering: gennemføres planlagte aktiviteter
– Summativ evaluering: indfries givne målsætninger

◆ Den nye udviklingsorienterede evaluering søger 
i stedet løbende at stille kritiske spørgsmål:
– Har vi forstået problemet? hvorfor tror vi dette vil virke? 

Skabes forventede effekter? Hvordan ved vi det?



Hvorfor er det så svært at 
samskabe innovative løsninger?
◆ Vi er vant til at styre og kontrollere 

forandrings-processer fra oven fremfor at være 
inviterende og vant til at lede ned af fremfor på 
tværs

◆ Men vi er pisket til at skabe offentlig innovation 
og innovation fremmes af tværgående og 
inddragende samarbejde

◆ Visionen er at gøre den offentlige                  
sektor til en platformsorganisation

◆ Og husk: samskabelse er hverken rødt eller 
blåt, men det nye sort



Lyst til at læse mere?
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