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Samskabelse  
REFLEKSIONER OM SAMSKABELSE 

I refleksionsarkene præsenteres forskellige aspekter 
af samskabelse, herunder det værdi- og 
metodeskifte, som samskabelse er udtryk for. Alle de 
aspekter, som præsenteres i refleksionsarkene, har 
været en del af drøftelserne i udviklingsforløbet 
“Understøttelse og udvikling af samarbejde og 
samskabelse” i Haderslev Kommune.  

Refleksionsarkene er ikke ment som endegyldige 
sandheder om relationel velfærd og samskabelse, 
som der findes mange holdninger og udlægninger 
af, ligesom faktaarkene heller ikke er udtryk for en 
officiel holdning fra Haderslev Kommune.  

Af Jonas Norgaard Mortensen 

Refleksionsarkene kommer omkring aspekter af 
samskabelse og relationel velfærd: 
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Værdikæden DK 
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Indre og ydre regulering 
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Socialliberal drøm 

Refleksionsark 6 
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Refleksionsark 7 
Transaktion eller relation 

Refleksionsark 8 
Samskabelsesforandringer 

Refleksionsark 9 
Empowerment af myndige borgere 
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Samskabelse  
REFLEKSION 1 OM SAMSKABELSE 

Samskabelse er det nye ord for at tænke velfærd, 
som noget vi skaber sammen; borger, erhvervsliv, 
foreningsliv og det offentlige sammen. Nogle kalder 
det relationel velfærd, fordi det sætter personlige og 
engagerede relationer i centrum af velfærd. 

Af Jonas Norgaard Mortensen 

Samskabelse er en velfærdstænkning, der sætter aktivt 
medborgerskab og engagerede borgere i centrum. 
Samskabelse er en relationel velfærdstænkning, der 
erkender, at kommunerne ikke kan sikre borger- og 
personaletrivsel igennem NPMs juridiske sikringer, 
funktionelle standardiseringer samt teknisk og økonomisk 
servicering.  

(NPM står for New Public Management og er en 
markedsorienteret ledelsesfilosofi i den offentlige sektor, 
der med markedsorientering som middel har 
omkostningseffektivitet som mål). 

I ledelsesfilosofien for samskabelse er det engagerede 
personer, personlige relationer og værdig behandling, der 
giver velfærd. Og i øvrigt også faglig tilfredshed hos det 
faglige velfærdspersonale. 

Samskabelse bryder grænsen ned mellem fagligheder og 
enheder i det offentlige og flytter fokus fra output til 
outcome, fra managementstyring til værdiledelse, fra 
ydre regulering til indre regulering, fra funktion til person, 
fra kontrol til tillid, fra standardiserede til personlige og 
situationsbestemte løsninger. 

I samskabelse går vi fra at tænke velfærd alene som 
ydelser, der leveres af en afsender til en modtager. 
Velfærd er ikke en transaktion til en passiv modtager. 
Velfærd er et resultat, vi skaber sammen. 

Kerneopgaven for enhver velfærdsleder og -medarbejder 
bliver derfor at fremme borgernes aktivitet og koordinere 
velfærdsrelationerne og -aktørerne.  

I den relationelle velfærdsmodel defineres goder, service 
og penge efter, hvilke ressourcer, netværk og 
kompetencer der kan bidrage til samskabelsen af løsning 
og velfærd. Borgerne opøves derfor til at fokusere på, 
opkvalificere deres viden om og evne til at italesætte 
styrke, evne og potentiale. 
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Værdikæde DK  
REFLEKSION 2 OM SAMSKABELSE 

Den danske velfærd og velstand er blandt andet 
frugten af en folkelig proces for dannelse og 
engagement.  
 
Borgernes frihed og værdighed er blevet folkeoplyst i 
foreningsliv og de små engagerede fællesskaber for 
at give livsduelighed og aktivt medborgerskab til det 
store samfundsfællesskab. På det fundament hviler 
velstanden og velfærden. 

Af Jonas Norgaard Mortensen 

Ifølge den danske tradition for medborgersamfund findes 
der ingen genvej – vi kan ikke med systemer, sanktioner 
eller andre styringsinstrumenter gå direkte fra værdighed 
(rettighed) og ned til velfærd og velstand. 
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Tillid  
REFLEKSION 3 OM SAMSKABELSE 

Danskerne har haft individuel tillid til hinanden, social 
tillid til fællesskabet og institutionel tillid til private og 
offentlige institutioner. Som bier, der samarbejder, 
arbejdsdeler og knokler for hinanden, fællesskabet 
og det fælles bedste. 

Af Jonas Norgaard Mortensen 

I det tillidsbaserede og relationelle velfærdssamfund har 
selv den mest magtfulde institution eller det mest digitale 
og centraliserede system et personligt ansigt. En person, vi 
kan have en relation til, hvor vi kan opleve individuel 
dialog, forståelse og tilpasning til det person- og 
situationsbestemte ønske eller behov. Og en person vi kan 
have forståelse for og bære over eller endog have 
medlidenhed med, når systemet eller institutionen begår 
fejl. 

Danmarks høje niveau af velstand, velfærd og lykke bliver 
af OECD og lykkeforskningen blandt andet begrundet 
med vores høje niveau af tillid. Vi har social kapital, som er 
lige så værdifuld som de andre kapitalformer: finansiel, 
viden, uddannelse, produktionsapparat mm.  

Den sociale kapital og tilliden i det danske samfund 
skabes i engageret medborgerskab i frivillige fællesskaber 
og samfundsengagement.  

FIGUR Danskerne har haft individuel tillid til hinanden, social tillid til 
fællesskabet og institutionel tillid til private og offentlige institutioner. Som 
bier, der samarbejder, arbejdsdeler og knokler for hinanden, 
fællesskabet og det fælles bedste. 
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Indre og  
ydre regulering  
REFLEKSION 4 OM SAMSKABELSE 

Danskerne har været excellente i aktivt 
medborgerskab. Dannelse og uddannelse i det 
formelle uddannelsessystem samt opdragelse i 
civilsamfundet har i generationer givet danskerne 
det, Grundtvig kaldte aktiv livsduelighed.  

Af Jonas Norgaard Mortensen 

Vi har haft en indre regulering af ordentlighed, mådehold 
og social retfærdighed, som til dels har overflødiggjort en 
ellers dyr ydre regulering af penge, magt, lov og goder. 

Vi har været excellente i aktivt og tillidsfuldt 
medborgerskab. Vi var bevidste om det og stolte af det.  

Men i de senere årtier har den brede dannelse, den 
moralske ordentlighed og det selvopofrende 
medborgerskab været trængt i baggrunden af andre 
megatrends som selvrealisering, digitalisering, 
bureaukratisering, globalisering, specialiseret kompetence 
og konkurrencestat.   

Måske har prisen været, at vi er gledet ned af 
kompetencestigen for medborgerskab. Og nu kun er 
ubevidst kompetente? Måske endda begyndende passivt 
uduelige til liv? Eller måske begyndende bevidste om 
vores inkompetence? At vi ikke længere er så gode til at 
understøtte det aktive medborgerskab? 
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Socialliberal drøm  
REFLEKSION 5 OM SAMSKABELSE 

Staten og markedet er i løbet af få generationer 
gået fra at være de mindre sfærer i samfundet, der 
understøttede det civile samfund, til at være de 
altdefinerende og altdominerende sfærer, der 
presser og måske truer dét civile samfund, hvor den 
sociale kapital, medborgerskabet og den 
demokratiske dannelse finder sted. 

Af Jonas Norgaard Mortensen 

I Danmark drømte vi om omsorgen og fællesskabet fra 
socialismen koblet med friheden og ansvaret fra 
liberalismen. 

En balance mellem de tre forskellige sektorer i samfundet: 
staten (det offentlige), civilsamfundet (familie- og 
foreningsliv) og markedet (det private erhvervsliv). 

På få generationer har staten og markedet overtaget 
stadigt mere af det, som før lå i civilsamfundet. 

Er vi ved at realisere mareridtet om formynderiet og 
bureaukratiet fra socialismen koblet med egoismen og 
grådigheden fra liberalismen? 
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Funktion  
og relation 
REFLEKSION 6 OM SAMSKABELSE

Den nye velfærdsanalyse erkender, at kommunerne 
ikke kan sikre borger- og personaletrivsel igennem 
NPMs juridiske sikringer, funktionelle standardiseringer 
samt teknisk og økonomisk servicering. 
Nedenstående illustreret ved at relationerne vejer 
tungere og mere end jura (§), standarder (!) og 
penge ($) tilsammen. 

Af Jonas Norgaard Mortensen 

Et banalt eksempel: Oplever en patient ikke personlige, 
empatiske og situationsbestemte relationer og følsomhed 
fra fagpersonalet, kan maden være nok så gastronomisk, 
udbuddet af TV-kanaler nok så varieret og madrassen nok 
så behagelig, uden at det giver en god bruger-, borger- 
og patientoplevelse. Vi kan ikke betale, servicere og 
standardisere os til borgertilfredshed. 

Det er engagerede personer, personlige relationer og 
værdig behandling, der giver velfærd. Det giver i øvrigt 
også faglig tilfredshed hos det faglige velfærdspersonale. 

FIGUR I velfærd vejer relationer tungere og mere end jura (§), standarder 
(!) og penge ($) tilsammen.

8



I samskabelse går vi fra at tænke velfærd alene som 
ydelser, der leveres af en afsender til en modtager. 
Vi skal væk fra at tænke velfærd som en transaktion 
til en passiv modtager. Velfærd er et resultat, vi 
skaber sammen. 

Af Jonas Norgaard Mortensen 

Kerneopgaven for enhver velfærdsleder og -medarbejder 
bliver derfor at fremme borgernes aktivitet og koordinere 
velfærdsrelationer og -aktører.  

I transaktionsmodellen for velfærd defineres goder, service 
og penge efter borgernes svaghed, mangel og behov. 
Borgerne opøves derfor (ubevidst) til at fokusere på, 
opkvalificere deres viden om og evne til at italesætte 
svaghed, mangel og behov.  

I den relationelle velfærdsmodel defineres goder, service 
og penge efter, hvilke ressourcer, netværk og 
kompetencer der kan bidrage til samskabelsen af løsning 
og velfærd. Borgerne opøves derfor til at fokusere på, 
opkvalificere deres viden om og evne til at italesætte 
styrke, evne og potentiale. 

Vi går fra, at det offentlige definerer, betaler, løser og 
kontrollerer stort set alt med lidt input fra det civile 
samfund, den private sektor og borgerne til, at velfærd er 
en samskabelse mellem de ligeværdige partnere. 

Transaktion  
eller relation 
REFLEKSION 7 OM SAMSKABELSE

FIGUR I samskabelse går velfærd fra at være domineret og defineret af 
“Det offentlige” til at være et mere ligeværdigt samarbejde med 
borgere, den private sektor og civilsamfundet (foreningslivet).
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Samskabelses-
forandringer 
REFLEKSION 8 OM SAMSKABELSE

Den nye velfærdsanalyse kalder på en ny 
forvaltningsstrategi, som understøtter og udvikler 
samarbejde og samskabelse i velfærden. 

Af Jonas Norgaard Mortensen 

Den nye forvaltningsstrategi skal udleves af et fagligt 
personale, som i årtier har været formet i en mere 
systemstyrende retning.  

Den faglige formation - hvordan det relationsfaglige 
personale er formet, dannet, uddannet og med hvilket 
sprog, mindset, redskaber, kultur osv. - skal derfor ændres 
for, at organisationen kan transformeres. 

Samskabelse lykkes kun, hvis offentligheden forstår og 
borgerne engagerer sig som aktive medborgere, frivillige 
og foreningsmedlemmer i velfærden. Lykkes det, vil vi se 
velfærdsændringer mod samskabelse, som igen giver en 
ny velfærdsanalyse og -politik.  

FIGUR Vejen fra den nye velfærdsanalyse til reelle ændringer er lang: 
forvaltningsstrategierne skal ændres, den faglige formation/uddannelse 
og organisationen skal ændres, offentligheden skal forstå analysen og 
målet, for at de kan engagere sig trygt og tillidsfuldt.
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Den nye tradition for at styrke samskabelsen 
igennem aktivt medborgerskab fra myndige borgere 
minder om den historiske tradition for 
”Empowerment” - evnen til at få kontrol over, 
kompetence til og ansvaret for sit eget liv. 

Af Jonas Norgaard Mortensen 

Historisk set er empowerment et græsrods- og 
udviklingsbegreb med et politisk budskab om frigørelse af 
undertrykte grupper som fx afroamerikanere i USA og 
kvinder i udviklingslande. 

Empowerment skal styrke (empower) borgerne og særligt 
de svageste, så de får kontrol over, kompetence til og 
ansvaret for sit eget liv. Borgerne styrkes af bevidst, 
rettigheder, kompetence og ressourcer. Borgerne have 
kontrol over og deltage i de beslutningsprocesser, der 
påvirker deres livssituation. 

Samskabelse vil også “empower” borgerne og 
fællesskaberne i velfærdssamfundet. Myndige borgere er 
dannede, duelige og dygtige til liv og samliv - og fyldt 
med ressourcer. De skal derfor være i centrum af 
velfærdsløsninger. 

Empowerment af 
myndige borger 
REFLEKSION 9 OM SAMSKABELSE

FIGUR Samskabelse vil også “empower” borgerne og fællesskaberne i 
velfærdssamfundet. Myndige borgere er dannede, duelige og dygtige 
til liv og samliv - og fyldt med ressourcer. De skal derfor være i centrum af 
velfærdsløsninger. 
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