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Forord
Hos Fors A/S arbejder vi for at skabe løsninger, der er bæredygtige og tager højde for 
fremtiden, med stor respekt for vores kunder, for det er dem, der skal leve med de 
løsninger, vi laver. Derfor har vi udviklet denne samskabelsesmodel, der er en guide og et 
værktøj i arbejdet med kunderne. Vi tror nemlig på, at vi skaber de bedste løsninger og 
den største værdi, når vi gør det sammen med kunder, borgere, private virksomheder, 
foreninger og offentlige samarbejdspartnere. Formålet med modellen er at etablere 
en fælles systematik omkring proces og metodegreb for samskabelse, som ledere og 
medarbejdere i Fors A/S og Holbæk, Lejre og Roskilde Kommune kan anvende i konkrete 
samskabelsesforløb.

Hvad er samskabelse?
Samskabelse er en arbejdsmetode til at involvere alle aktører udviklingen af nye  løsninger 
indenfor bl.a. forsyning. Det særlige ved samskabelse som involveringsmetode er, at 
involveringen sker meget åbent, tidligt og løbende i processen. Samskabelse handler 
om at forstå udfordringen forfra i fællesskab og sammen udvikle løsninger, fremfor at 
lægge færdige løsninger ud til feedback i en klassisk høringsproces. Sagt på en anden 
måde bliver de eksterne partnere aktive og ligeværdige medspillere i både forståelsen af 
problemet og udviklingen af løsningen.

Det ligeværdige forhold er for mange et paradigmeskift ift. hvordan man traditionelt 
arbejder med kommunal forsyning, og det indebærer en forskydning af traditionelle roller, 
hvor kommunen er udbyder og borgeren er passiv modtager. Et sådant skift kræver en 
kapacitetsopbygning over tid, hvor alle aktører lærer, hvad det vil sige at samskabe. Denne 
måde at arbejde på tager længere tid end en klassisk høringsproces. Eksterne aktører kan 
forstyrre den traditionelle måde at skabe forsyningsløsninger på, men fordelen er, at der 
bliver skabt bredt ejerskab til de nye løsninger både i forhold til indhold og den løbende 
vedligeholdelse. Samskabelsesmodellen er på den måde ikke blot et projektlederværktøj, 
men tilgang til en ny form for velfærdsskabelse.

"Vi skal have modet til at skabe løsningen sammen 
med andre, i stedet for at tro, at vi selv har løsningen."

Michael Brandt, adm. direktør, Fors A/S

Samskabelsesmodellen er udviklet i efteråret 2017 og 1. halvår af 2018 med afsæt i tre caseprojekter 
fra Holbæk, Lejre og Roskilde Kommune med inspiration fra konsulentvirksomheden Resonans. Den er 
udviklet som værktøj primært for projektledere og interne konsulenter i de fire organisationer.
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Hvorfor en model for

samskabelse?

Marie B. Nejrup og Sine Primdahl introducerer samskabelsesmodellen

https://youtu.be/Io2uNbkDm6c
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Introduktion til

Samskabelse
Samskabelse er en dynamisk proces, hvor aktører på tværs af den offentlige, 
private og civile sektor skaber løsninger på problemer sammen, og ikke to forløb 
er ens. Faktisk et det et kendetegn ved samskabelse, at processen forandrer sig 
undervejs, da man hele tiden får nye indsigter og derfor må justere og bevæge sig 
frem og tilbage i faserne. Samskabelsesmodellen er en værktøjskasse, der guider 
og støtter denne proces gennem 5 faser, der alle sigter efter at nå i mål med nye 
tværgående løsninger på en forestående udfordring.

Modellen (s. 6) er cirkulær, da man i forløbet hele tiden vil få nye indsigter og inputs, 
der gør, at projektet sjældent er lineært, men man ofte må tage flere loops inden man når 
i mål. Dette er desuden illustreret med de små mindre loops i hver fase, hvor man fortsat 
bevæger sig frem og tilbage i processen. Til tider må man vende helt tilbage til første fase, 
fordi man lærer sin udfordring bedre at kende. De antagelser man gjorde sig i starten, viste 
sig måske ikke at holde vand. Fleksibilitet er et nøgleord, og man må i processen omfavne 

det kreative kaos, det indebærer at lave et 
samskabelsesforløb, hvor man ikke på forhånd 
ved, hvor man ender.

Samskabelsesmodellen er inspireret af 
innovationstilgangen "Design Thinking", der 
blev udviklet af professor Jeanne Liedtka. Hun 
arbejder med faserne:

What is: Pay attention to what's going on today

What if: Pursue possibilities

What wows: Find the sweet spot

What works: Time to get real

I samskabelsesmodellen kobles Liedtkas tilgang 
til et mindset, hvor de relevante aktører er med 
i processen på lige fod. Alle finder forståelse 
af problemet og skaber løsningerne sammen, 
illustreret ved hænderne i midten af modellen. 
Derudover er der i samskabelsesmodellen 
tilføjet en fokuseringsfase, hvor man sammen 
med aktørerne finder frem til, hvad den 
egentlige udfordring er, inden man går i gang 
med at samskabe.

De fem faser i samskabelse
Find fokus
I denne fase forsøger vi at forstå, hvad 
det egentlige problem er, og dermed 
hvad vi skal fokusere på i samskabelsen.

Undersøg
I denne fase udforsker vi muligheder 
og udfordringer og åbner op for, hvilke 
behov, der er til løsningen.

Skab idéer
I denne fase finder vi på så mange 
løsningsforslag som muligt, som vi 
senere kan teste.

Test idéerne
I denne fase tester vi de idéer, der har 
størst potentiale, men i mindre skala, 
så vi kan justere og tilpasse.

Realisér værdien
I denne fase forstørrer og forankrer vi 
de idéer, der viser sig at skabe værdi og 
være skalérbare.

Sammen med
Centrum af modellen viser, at alle 
faserne skal udføres sammen med 
borgere, kunder, kollegaer og partnere.
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Hvornår skal man 
samskabe?

Samskabelse er ikke målet i sig selv, men et middel til at opnå 
bedre løsninger til de udfordringer, der ikke kan løses på klassisk 
vis eller løftes af én aktør alene. Brug nedenstående checkliste, 
som hjælp til at afgøre, om din udfodring kalder på samskabelse.

Tiden er knap ifht. fastsættelse af deadlines

Simple, kendte problemer, der har driftskarakter

Intet behov for nytænkning og innovation

Intet behov for tværgående effekt

Projektet berører ikke mange aktører

Der er god tid ifht. fastsættelse af deadlines

Komplekse problemer, der går på tværs

Nysgerrighed efter nye veje til velfærd

Behov for tværgående effekt

Projektet berører eller har potentiale for at berøre mange aktører

Tid

Kompleksitet

Innovation

Effekt

Aktører

Har du sat flest krydser i de grønne felter, så er der er god 
sandsynlighed for, at dit projekt kalder på samskabelse.

Introduktion til samskabelse
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CentraleBalancer

Forventninger

Syn på borgeren

Involveringsgrad

Format

Ekspertise

Innovation

Invitere ind til en 
åben proces

Borgeren som passiv 
modtager

Der er dele af 
processen, der er 
lukkede.

Borgeren som aktive og 
ligeværdige medskabere

Mindre kreds af 
involverede

Den brede kollektive 
mobilisering

Klassiske høringsrammerNye deltagelsesformer

Bruge sin stærke 
ekspertfaglighed

Nysgerrig overfor nye og 
anderledes input

Arbejde med kendte 
tekniske løsninger

Imødekommende 
over for tværgående 
innovative løsninger

Samskabelsesprocessen er en linedans, hvor der balanceres 
med en række faktorer i forhold til fx indragelsesgrad, 
forventningsafstemning og formater. Det er ikke et enten/eller, 
men et både/og, der hele tiden skal afvejes for at skabe den 
gode proces. Oversigten nedenfor viser en række faktorer, det 
er vigtigt, at man er opmærksom på. 

Introduktion til samskabelse
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Intern vs. ekstern 
facilitering

En stor del af samskabelsen handler om at understøtte og mobilisere både 
interne og eksterne aktørers engagement. Det er centralt, at du som 
projektleder er opmærksom på denne dobbeltrolle, hvor der kan være 
behov for forskellige former for facilitering.

Eksempelvis kan du i den eksterne facilitering have brug for at være mere uformel, 
end du plejer og være i "øjenhøjde" med borgernes hverdagsperspektiver på det 
levede liv.

På den anden side kan du i den interne facilitering have brug for at agere formelt 
ifht. at få skabt den nødvendige opmærksomhed fra ledelsen og kolleger for 
at sikre de nødvendige ressourcer og opbakning. Selvom der i samskabelsen er 
stort fokus på de eksterne aktører, er det vigtigt hele tiden at tænke den interne 
faclitering med ind i processen.

Samskabelsen med de mange forskellige aktører indebærer, at man ikke altid 
ved, hvor tingene ender, fordi man hele tiden får nye indsigter. Det betyder, at 
en stor del af processen er præget af en vis grad af kaos og uforudsigelighed, 
der kan virke skræmmende, eller gøre det svært at forklare processen tydeligt 
for udenforstående. Det er ikke et tegn på, at processen er dårlig, men det kan 
tværtimod være en indikation på, at noget bevæger sig i den rigtige retning.

Tips til den interne faclitering
1. Identificér de vigtigste interne aktører (ledelse, projektgruppe, evt. modstandere)
2. Hold løbende de interne aktører opdateret på processens udvikling
3. Brug de billeder og andre materialer, der produceres i processen til at formidle 

indholdet og udviklingen
4. Se desuden værktøjer om aktøranalyse (s. 15), facilitering (s. 24) og fortællinger 

(s. 45) 

Introduktion til samskabelse
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Kommissorium
Det kan i nogle organisationer og enheder være nødvendigt med et formelt 
mandat ifht til den mere uformelle samskabelsesproces. Derfor kan du som 
projektleder overveje, om du har brug for at få afklaret rammer og retning 
for samskabelsesforløbet gennem et traditionelt projekt kommissorium.

Det kan være en fordel at bruge det kommissorium, som din organisation allerede 
anvender, som en del af etablerede projektstyringsværktøjer. Dog er det vigtigt 
at være opmærksom på, at et samskabelsesforløb er mere uforudsigeligt og i sig 
selv mere åbent end et klassisk projekt, hvorfor du skal sikre denne åbenhed og 
tilpasningsmulighed i kommissoriet.

Et kommissorium indeholder typisk

1. Baggrund for samskabelsesforløbet – hvad er gået forud?
2. Formål med samskabelesforløbet – kobling til visioner og strategisk afsæt
3. Deltagere og målgrupper – interne og eksterne aktører
4. Opgaver og organisering – ansvarsfordeling og hvem gør hvad? 
5. Tidsplan og milepæle – hvornår sker hvad?
6. Økonomi og ressourcefordeling – hvor mange timer til hvilke delopgaver 

er til rådighed?
7. Kommunikation og formidling – hvordan deles viden og fremdrift internt 

og eksternt?

Introduktion til samskabelse
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Fase 1

Find fokus

Introduktion til fase 1: Find fokus

https://youtu.be/l9RNesMEaxY
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I fokuseringsfasen identificerer vi det projekt eller den indsats, som egner 
sig til et samskabelsesforløb. Nogle af de kendetegn, der giver mulighed 
for samskabelse som arbejdsform er:

Når projektet berører mange mennesker med forskellige
behov, og løsningen skal tage hensyn til flere og mere end den 
enkelte borgers individuelle interesser.

Når der er tale om komplekse, tværgående udfordringer og
potentialer, hvor vi måske ikke ved, hvad løsningen er, og der 
ikke er noget, der hedder plug-and-play. Der kan fx være store 
innovationspotentialer og værdi i at tænke klimaudfordringer og 
regnvandsløsninger radikalt anderledes.

Når der er sat tid og ressourcer af til at bringe relevante aktører 
med ombord på projektet, hvor borgere og organisationer fra 
både den private, frivillige og offentlige sektor kan opdage nye 
løsningsmuligheder sammen.

Når vi er nysgerrige på at undersøge, hvordan tekniske
løsninger kan skabe velfærd og sundhed for borgerne fx
gennem rekreative områder, der inviterer til leg og læring, og
nye rum for sociale fællesskaber på tværs.

Når det politiske og strategiske niveau er optaget af at finde 
tværgående løsninger til gavn for mange på én gang, hvor flere 
projekter og indsatser kan tænkes sammen. De er dermed 
indstillet på, at projektet varer lidt længere tid end normalt.

Når projektet kræver en vedligeholdelse efterfølgende, hvor
borgerne og andre interessenter spiller en afgørende rolle i
både udvikling og efterfølgende realisering af løsningen. I så
fald kan samskabelse styrke det fælles ejerskab, som gør
løsningen levedygtig.

1
2
34
5

6

Introduktion

Find fokus
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Værktøjer
til at finde fokus

Find fokus

Væk fra, hen imod

Problemtræet

Hvad nu hvis

Aktøranalyse

Invitere aktører

Til forberedelsen

Til processen

$
$

A
B
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Hvad nu hvis

Før du går i gang med at lave et samskabelsesforløb, er det vigtigt, 
at du ved, hvem de relevante aktører er, og at du får dem i spil.

Ved allerede at inddrage aktørerne i fokuseringsfasen er der større 
sandsynlighed for, at udfordringen bliver defineret nuanceret og de blinde 
vinkler bliver belyst. Start derfor med at kortlægge, hvem der er aktør i og 
omkring udfordringen og hvem, der kan være fremtidige aktører, som skal 
inviteres ind i processen. En aktør er en, der:

Brug skabelonerne på s. 47, s. 48 og s. 49 til at kortlægge 
og prioritere de vigtige aktører.

Er eller bliver påvirket af udfordringen og 
dens løsning

Har en interesse i udfordringen

Kan give medvind eller skabe modstand til 
løsningen

Aktøranalyse

Find fokus

Skabelon s. 47, s. 48 og s. 49

?

Elever fra Roskilde Gymnasium udvikler idéer til Folkeparken
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Invitere aktører

Skabelon s. 50

Find fokus

Når du har identificeret dine vigtige 
aktører, er det tid til at invitere dem 
ind i processen, så I sammen kan 
forstå udfordringen.

Det er vigtigt, at I ikke taler om løsninger 
i denne fase, men i stedet fokuserer på 
at forstå udfordringen forfra sammen. 
Det kan I gøre ved at bruge nogle af de 
øvrige værktøjer i "Find fokus"-fasen 
sammen med de kortlagte aktører. For at 
få aktørerne med er det dog vigtigt, at I 
gør jer nogle overvejelser om, hvordan de 
bedst inviteres, og hvad de helt konkret 
inviteres med ind i. Er der fx tale om 
aktører, der typisk arbejder fra 9-16, vil 
det være en god idé at lægge møder/
workshops uden for kontortiden. Er det 
børnefamilier, kan det være en god idé at 
tænke spisning eller aktiviteter for børn 
ind, så de kan komme med.

Se checklisten over vigtige overvejelser 
inden et aktørmøde på s. 50 og evt. 
værktøjet "Drejebog" og "Facilitering" på 
s. 23 og  s. 24 for mere inspiration.

"Faren er, at vi kommer til at begynde at skabe idéer, før 
vi overhovedet har samlet dem, vi skal samskabe med.

Lokale aktører i Holbæk Have på vej til workshop
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I fokuseringsfasen er det nyttigt at få skærpet, hvad man ønsker 
at bevæge sig væk fra og lægge bag sig, og hvad man ønsker at 
bevæge sig hen imod og styrke for at lykkes ift. det konkrete 
projekt eller indsats.

Det er væsentligt at få flere af de involverede parter og aktører til at 
forholde sig til disse spørgsmål, da det ofte er forskellige ting, der lægges 
vægt på. Ved at afklare, hvad der er vigtigt for de forskellige aktører, er 
det lettere at vide, hvad der skal fokuseres på i de efterfølgende faser. På 
den måde kan løsningen lettere skabes og afprøves.

Spørg jer selv, hvilke ting I vil lægge fra jer, 
men også, hvad der fungerer godt og 
skaber værdi, som I vil tage med ind i 
den nye løsning. Brug for eksempel 
skabelonen på s. 51 til at skrive 
på eller hænge post-it's på 
sammen. Vær opmærksom på, 
at der ikke må være overvægt 
af ting, I vil væk fra, da det er 
vigtigt at skabe et pejlemærke 
i form af en formulering af den 
ønskede fremtid.

Væk fra
Hen imod

Find fokus

Skabelon s. 51

A

B

Hen imod

Væk fra

5 gode spørgsmål at stille
1. Hvorfor er det vigtigt at bevæge sig væk fra x?
2. Hvorfor er det vigtigt at bevæge sig hen imod y?
3. Hvad fungerer godt, som I kunne ønske jer mere af?
4. Hvad er den største udfordring ift. at komme væk fra x?
5. Hvad er den største udfordring ift. at kommen hen imod y?

Ingen grøn natur

Ringe grad af samarbejde 
på tværs af sektorer

Manglende fællesskab i 
lokalsamfundet

Udeliv og plads til fysiske 
aktiviteter i boligområderne

Godt samarbejde på tværs 
af sektorer

Rige fællesskaber i 
lokalsamfundet
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Hvad tror vi, problemet er?

Hvad tror vi, årsagen til 
problemet er?

Hvad er konsekvensen af 
problemet?

Hvad giver løsningen næring, der 
hvor det lykkes?

Hvilken betydning har det, når det 
lykkes? Både fra vores perspektiv 
og fra borgerens perspektiv.

Problemtræet udforsker, hvad der ligger til grund for et problem, samt hvilken 
betydning problemet har, når vi lykkes, og når vi ikke lykkes.

Ved at bruge problemtræet kan man opnå større forståelse for den nuværende situation 
samtidig med, at man får blik for, hvad der skal til for at løse den. Problemtræet gør det lettere 
at finde fokus i forhold til, hvad problemet består af, og hvilke elementer en eventuel løsning 
kunne indeholde.

Lav øvelsen i to runder:

Find fokus

Problemtræet

Skabelon s. 52

1. runde: Problemet
Tag i første runde udgangspunkt i problemet 
(stammen), og find årsager (rødder) og 
konsekvenser (kronen).

2. runde: Løsninger
Tag i anden runde udgangspunkt i et 
eksempel, hvor der er succes med noget 
lignende (stammen) - enten et tænkt 
eksempel eller et virkeligt - og fokuser på, 
hvad der giver næring til løsningen (rødder) 
og hvilken betydning det har (kronen).1

2
3

1
2
3

Hvor kan vi se, at vi eller andre 
lykkes med noget lignende?

Diskutér spørgsmålene og sæt løbende post-it’s på skabelonen på s. 52. Brug evt. forskelligt 
farvede post-it's til de to runder.
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”Hvad nu hvis”-spørgsmål handler om at give 
slip på vores antagelser om, hvordan tingene er, 
eller skal være - bare for en stund.

Ved at stille spørgsmål, der starter med ”Hvad nu hvis”, 
udfordrer vi vores vante tankemønstre og antagelser om 
årsagssammenhænge, faglighed og borgernes adfærd, så 
vi lettere ser nye muligheder. Det er en måde at fokusere 
ind på, præcist hvad vi vil undersøge og finde løsninger til 
i det videre forløb sammen med aktørerne.

Eksempler på "Hvad nu hvis"-spørgsmål kunne være:

Find på så mange ”Hvad nu hvis”-spørgsmål som muligt 
med udgangspunkt i jeres udfordring, evt. på baggrund af 
problemtræet. Stil spørgsmål, der udfordrer antagelserne om 
problemet, og hvorfor det er, som det er, men besvar dem ikke.

Udvælg det ”Hvad nu hvis”-spørgsmål, som I vil udforske i 
resten af forløbet og notér det på linjen:

”Hvad nu hvis”-spørgsmål

”Hvad nu hvis”

Find fokus

$
$

"Hvad nu hvis den tekniske løsning ikke var hele svaret?"

"Hvad nu hvis penge ikke var en hindring?"
"Hvad nu hvis alle borgerne bidrog til udførelsen?"
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Fase 2

Undersøg

Introduktin til fase 2: Undersøg

https://youtu.be/WsdvFVZ6i4U


21

Tilbage til Indhold

1 2
3

4
5

Introduktion

Undersøg
I undersøgelsesfasen undersøger projektgruppen, hvilke 
potentialer og udfordringer, der er tilknyttet projektet/
indsatsen. Formålet er at identificere nye typer af behov og 
muligheder, som en bredere kreds af deltagere får ejerskab til 
gennem aktiv deltagelse.

Metodisk arbejdes der med greb og værktøjer, der systematisk 
kortlægger borgerne og interessenternes hverdagsblik og deres 
erkendte og ikke erkendte behov. Målet er at få åbnet projektet op, 
så nye muligheder for værdiskabelse, mangfoldighed af idéer og et 
bredt ejerskab til de tekniske løsninger etableres fra start.

Få fokus på de fælles formål og innovative drømme ml. kommune, 
forsyningsselskab, borgere og samarbejdspartnere ved at starte 
processen åbent op med et ’blankt papir'. Samtidig ridses de fastlagte 
politiske, tidsmæssige og økonomiske rammer op som en del af en 
troværdig forventningsafstemning.

Støtte sig til en politisk eller strategisk retning, som er gældende 
for området fx en klimapolitik eller en helhedsplan. Involvere 
kommunalpolitikere og den strategiske ledelse aktivt i processen.

Etablere en samarbejdskultur gennem tillid, respekt og ydmyghed, hvor 
alle partnere ’strækker sig’ – og hvor de professionelle i projektet ’afgiver 
magt’. Herunder udfordre viden og faglighed - og samtidig være nysgerrig 
overfor fagligheden og skabe nye former for muligheder og ansvarstagen.

Arbejde konstruktivt med den forskellighed og de ressourcer, som 
borgerne og interessenterne vil være præget af. Samtidig med at vi prøver 
at få flere med end ’Tordenskjolds Soldater’, der altid stiller op ved at 
komme ud til samarbejdspartnerne - frem for at invitere ind til klassisk 
høring.

Væbne sig med tålmodighed og enkelhed, da samskabelsesprocesser 
tager tid og skal planlægges med flere delprocesser i projektet. Være så 
konkret som muligt i dialogen med borgere og interessenter, så formålet 
med projektet bliver vedkommende og til at forstå - og mindre fokuseret 
på indholdet af de tekniske løsninger.

I undersøgelsesfasen startes samskabelsen op med at:
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Værktøjer
til at undersøge

Gummistøvletur Voxpop

Borgerrejsen

Drejebogen

Facilitering

Interviews

Til forberedelsen

Til processen
Drejebog

51

52

Facilitator
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Drejebogen
På traditionelle møder er det almen praksis at forberede en dagsorden, så alle 
ved, hvilke emner, der skal diskuteres, og så man når alle emner igennem. Til en 
workshop kan det dog være en god idé at lave en drejebog for processen frem for 
en traditionel dagsorden.

Drejebogen er en mere eller mindre detaljeret plan for, hvordan processen skal foregå og 
tager højde for ting, der skal siges, aktiviteter, der skal laves og materialer, der skal bruges. 
samt hvem, der er ansvarlig for de forskellige elementer. På s. 53 finder du en skabelon, du 
kan bruge, når du skal udfylde din drejebog. Se desuden checklisten for, hvad du skal tænke 
på, inden du inviterer på s. 54. Når du udfylder drejebogen, skal du overveje:

Drejebog

51

52

Skabelon s. 53 og s. 54

Rammesætning
Hvordan skal workshoppen rammesættes? Hvad skal siges, og hvem skal sige 
det? En god rammesætning hjælper deltagerne til at forstå, hvad der skal ske, 
og hvilken rolle de spiller i processen.

Hvad skal der ske, og hvad skal I bruge?
Læg et omhyggeligt program, hvor der er tænkt over aktiviteter med 
udgangspunkt i, hvad I vil have ud af workshoppen. Vær realistisk med tiden - 
og hav god tid, især hvis der skal skiftes grupper undervejs.

Opfølgning
Hvordan bliver der samlet op på workshoppen og af hvem? Hvordan skal den 
dokumenteres?

Buffer
Det er en god idé at indlægge en tidsbuffer sidst i programmet. Selvom du har 
været god til at styre tiden, kan der altid opstå uforudsete ting, der er værd 
at bruge ekstra tid på. Sørg for at have ekstra tid at tage af i slutningen, så 
deltagerne kommer hjem til tiden.

Pauser
Er der behov for at strække ben eller måske endda spise under workshoppen? 
I pauserne snakker folk mere uformelt sammen, hvilket kan være med til at 
skabe tryghed i det videre arbejde.
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En facilitator er en person, der gør det let for en forsamlet gruppe mennesker 
at  opnå det, de gerne vil. I en samskabelsesproces mødes mange forskellige 
aktører med forskellige baggrunde, erfaringer og færdigheder. Som facilitator er 
det din opgave at samle dem om den fælles udfordring og hjælpe dem gennem 
samskabelsesprocessen.

Facilitatoren skal udfylde mange roller på samme tid som fx planlægger, tidsstyrer, procesleder, 
opsamler, men vigtigst af alt er, at facilitatoren ikke udfylder ekspertrådgiverrollen. I de dele 
af processen, hvor du skal facilitere, må du lægge ekspertkasketten til side for en stund, og 
tage facilitatorkasketten på i stedet. Det betyder, at du går fra et fokus på at formidle, hvad der 
teknisk kan lade sig gøre til at facilitere, at deltagernes tanker, idéer, erfaringer, oplevelser etc. 
kommer frem, og at I sammen og på lige fod samskaber løsninger.

Facilitering

Undersøg

Facilitator

EkspertFacilitator

Karakteristika ved en facilitator

Facilitator vs. ekspertrådgiver
Det er svært at have begge kasketter på på 
samme tid. Læg derfor ekspertkasketten 
væk, når du er faciliterende og tag den på 
igen, når du skal forholde dig kritisk til idéer.

Spørgsmål vs. svar
Facilitatoren er mere interesseret i at stille 
spørgsmål for at drive processen, forstå, 
sætte gang i tanker, inspirere, udfordre 
osv, end i at give svar. Han siger fx snarere 
"Hvorfor tænker du det?" end "Det er 
fordi..."

Fleksibel
Samskabelsesprocesser indeholder altid 
et element af usikkerhed både i det 
store forløb og i de enkelte delprocesser. 
Facilitatoren er klar til at skifte retning og 
tilpasse processen til behovene.

Vejsøger vs. vejviser
Som facilitator er du i højere grad vejsøger 
end vejviser. I processen søger du efter 
en vej til målet sammen med deltagerne i 
stedet for at vise vejen gennem ekspertise.

! ?
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Borgerrejsen
Ek

se
m

pe
l

en
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Formålet med borgerrejsen er at hjælpe os til at forstå faktuelle forhold af 
udfordringen og borgerens oplevelse af den, frem for det tekniske, idet vi sætter 
os i borgerens sted og forstår problemet gennem deres øjne.

I borgerrejsen følger vi borgerens oplevelse af en proces/service/situation fra start til slut 
som fx at gå en tur i parken eller få lagt ny kloak. Det kan være ved fysisk at gå turen og 
observere og interviewe undervejs, eller ved at snakke om turen indenfor. Ved at indsamle 
denne type viden fra virkeligheden, forstår vi bedre, hvordan de tekniske løsninger opleves, og 
bliver dermed i stand til at skabe bedre løsninger.

Fyld positive (grøn) 
og negative (rød) 
erfaringer på de 
faktuelle trin, så vi 
forstår oplevelsen af 
processen i dybden og 
kan udvikle den.

Tag et billede 
af post it'sne 
på væggen 
eller skriv 
processen af til 
dokumentation 
og senere brug.

Kortlæg de faktuelle 
detaljer i oplevelsen 
med gule post-
it's på væggen i et 
kronologisk forløb, så 
vi kan forstå forløbet 
i dybden.

Forklar borgeren 
formålet med 
metoden: Hvilken 
situation fokuserer 
I på?

1 2 3 4

Ankomst

Flot 
indgang

For lidt 
parkering

Ro og fred

Kunne 
ikke finde 
udgang

Gå rundt Hjem igen
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Voxpop
Undersøg

Voxpoppen er en gammel kending i 
journalistikkens verden, hvor den bruges 
til at få mange inputs på kort tid. Forestil 
dig rulletrappe-segmentet i Go' aften 
Danmark, hvor tilfældigt forbipasserende 
svarer på korte spørgsmål. Den samme 
metode kan bruges i undersøgelsesfasen 
til at få så mange tanker og perspektiver 
med som muligt.

Stil dig et sted, hvor der færdes mange 
mennesker, så du kan snakke med mange 
forskellige mennesker på kort tid. Det kan 
fx være på gågaden, ved et supermarked, 
på togstationen eller andre steder, hvor der 
naturligt kommer mange mennesker.

Stil korte og enkle spørgsmål, som ikke kræver 
lang tid at svare på eller længere, uddybende 
forklaringer.

Du kan både bruge voxpoppen til at kortlægge 
den nuværende situation eller til at idéudvikle 
ved at stille forskellige typer af spørgsmål. 
Spørg for eksempel:
 
Kortlægning: Hvordan bruger du parken i 
hverdagen?
Ideudvikling: Hvad skulle der så til, hvis du 
skulle bruge parken mere?

Tips til voxpoppen

1

2

3

4

5 Gruppér efterfølgende citaterne i 
klynger, der har fællesstræk, så I kan 
skabe overblik over, hvad der blev sagt 
og bruge det i den videre proces.

Stil dig både steder, der relaterer til 
det du vil undersøge (fx ved parken, 
hvis det er den, du undersøger) og 
steder, der ikke relaterer sig til det. 
På den måde får du både input fra 
nuværende brugere og potentielt 
fremtidige brugere.

Vær to om at lave voxpoppen, så den 
ene kan stille spørgsmål og den anden 
kan notere udtalelserne.

Notér hele citater og ikke kun 
stikordsform. Det mindsker risikoen 
for ubrugelige noter, man ikke kan 
huske hvad betyder.

Optag svarene med din telefon, hvis 
det er muligt, så du kan vende tilbage 
og lytte til, hvad der blev sagt.
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Interviews
Undersøg

Interviewet er en metode til at få kvalitativ viden om et emne. I modsætning 
til voxpoppen er interviewet mere dybdegående og tager form som en 
samtale.

Lav interviews med kunder og aktører, for hvem projektet vil have en stor betydning, 
for at forstå, hvordan deres virkelighed ser ud, og hvad der er særligt vigtigt for dem.

Forberedelse af interviewet
Forbered en interviewguide med de spørgsmål, der skal være den røde tråd gennem 
interviewet. Disse spørgsmål dækker det minimum, du vil have ud af interviewet, 
men de skal ikke nødvendigvis følges slavisk. Lad informanten tale og følg samtalen 
der hvor, den bærer hen, mens du holder fast i spørgeguidens røde tråd.

Stil åbne spørgsmål, så informanten kan fortælle frit.
Stil uddybende spørgsmål, 
så du får bedre forståelse af 
informantens perspektiv.

Spørg for eksempel:
"Hvordan ser din hverdag ud?"
"Hvad er du særligt glad for?"
"Hvad drømmer du om?"
"Kan du uddybe det?"
"Hvorfor tænker/føler/mener 
du det?"

Hvor skal I mødes?
Overvej, hvor interviewet skal 
afholdes. Valget af sted afhænger 
af, hvilken stemning du gerne vil 
skabe. Skal I mødes hjemme i 
informantens stue for at skabe 
tryghed, eller skal I mødes på 
det sted projektet handler om 
for at skabe associationer? Eller 
skal I mødes over en kop kaffe på 
en café for at gøre det uformelt 
og afslappet? Mulighederne er 
mange.

Tips til interviewet

1

2
3
4

5 Lav en kort opsamling efter interviewet 
i skabelonen, hvor du skelner mellem 
det, der blev sagt, og din tolkning af 
det, der blev sagt.

Fortæl informanten, hvad formålet 
med interviewet er, og hvad det skal 
bruges til.

Fortæl informanten, om du tager 
noter, og spørg om tilladelse, hvis du 
vil optage interviewet.

Vær nysgerrig på, hvordan informanten 
oplever, det I taler om og forsøg at 
forstå deres perspektiv.

Lyt mere, end du taler.

Skabelon s. 54

6

Tag et billede, så du lettere kan huske, 
hvad der skete. Husk at bede om 
tilladelse.
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Gummistøvletur

Undersøg

En gummistøvletur er en effektiv og lavpraktisk metode til 
at indsamle viden og inspiration og kan let kombineres med 
interview og borgerrejsen. "Træk i gummistøvlerne" og gå ud 
og oplev de områder projektet handler om eller andre områder, 
som kan inspirere til projektet, sammen med aktørerne.

En gummistøvletur er en ministudietur, hvor I sammen oplever området, 
som projektet drejer sig om, eller andre lignende områder, som I kan 
få inspiration fra. Turen kan skabe en forstærket følelse af ejerskab, 
inspiration og fælles referenceramme, mens det er en oplagt mulighed 
for at tale om drømme og tanker om projektet, fordi man bliver inspireret 
af det man ser og kan associere ud fra det.

Tips til gummistøvleturen

1
2
3

4

Udpeg en guide, som sætter 
retningen for gåturen. 

Indled med at fortælle, hvad 
formålet med turen er.

Lad der være god tid til, at 
deltagerne kan snakke frit 
sammen. Lav fx samtalekort 
med spørgsmål til diskussion.

Tag billeder af det I ser, så 
I bedre kan huske, hvad I 
oplevede.

Aktører i Hvalsø på gummistøvletur



29

Tilbage til Indhold

29

Tilbage til Indhold

Fase 3

Skab idéer

Introduktion til fase 3: Skab idéer

Aktører i Hvalsø på gummistøvletur

https://youtu.be/xFvAh50TQec
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Introduktion

Skab idéer

43
21

Gennem hele processen kommer der idéer og løsningsforslag 
frem, som kontinuerligt skal samles op og gemmes. Men i idéfasen 
er der et særligt fokus på at facilitere idéskabelsen baseret på 
de opdagelser, vi har gjort os i de forrige faser. Idéerne kan 
være mulige handlinger eller aktiviteter, der skal sættes i gang 
som led i udviklingen af den endelige løsning, eller konkrete 
løsningsforslag til udfordringen.

I fasen arbejder vi med at se muligheder frem for begrænsninger 
og tænke kreative tanker i forhold til, hvordan man kan løse 
udfordringen på nye måder. Kendetegnende for fasen er at:

Vi tænker stort og skaber mange, vilde og forskelligartede idéer. Der er 
ingen idéer, der er forkerte eller dårlige i denne del af processen, men 
alle idéer er velkomne og skal på bordet - så sorterer vi senere. Det 
kan illustreres ved, at vi i denne faser trykker på speederen og udvider 
horisonten, for senere at træde på bremsen og fokusere ind.

Vi bygger videre på hinandens idéer og siger "Ja, og...". I idéfasen skal vi 
ikke vurdere det, der bliver sagt, men bygge videre på hinandens idéer 
uanset hvor urealistiske, de er. Måske er det ikke den første idé, der er 
realiserbar, men den kan inspirere til andre idéer, der er endnu bedre.

Vi er nysgerrige, observerende og spørgende, når nye idéer kommer på 
bordet. Vi forsøger at forstå, hvad den bagvedlæggende ønskede effekt 
er ved idéen frem for, om den specifikt kan realiseres i den nuværende 
form.

Vi skaber rammer, der fremmer kreativiteten fx ved at bruge kreative 
redskaber, tale til  fremtidsdrømme og ved at undgå at fremlægge for 
mange bud på konkrete løsninger på forhånd, da det i højere grad får 
deltagerne til at forholde sig til løsningerne i klassisk høringsform end 
til at finde på nye løsninger i samskabelsesform.



31

Tilbage til IndholdSkab idéer

Værktøjer
til at skabe idéer

Brainstorm

Benspænd
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Brainstorm
Skab idéer

Der findes mange måder at lave brainstorms på, men fælles for dem 
alle er, at det handler om at tømme hovedet for så mange idéer som 
muligt. Når man brainstormer, er der ingen gode eller dårlige idéer - 
tværtimod - alle idéer kan bruges, og hvis ikke som en idé, der skal 
føres ud i livet, så som inspiration til andre idéer.

Det er ikke lige let og naturligt for alle at skabe idéer. Det kan derfor være 
en god idé at dele brainstormingen op i to faser, hvor man først får mulighed 
for at tømme sit eget hoved og derefter dele og bygger videre på idéerne i 
fællesskab. En mulig struktur kunne være:

1 2

3 4

Definér brainstormen
Formulér en række "Hvordan 
-spørgsmål", der har med 
jeres udfordring at gøre. 
Udvælg det vigtigste og brug 
det som udgangspunkt i 
brainstormen.

Individuel brainstorm
Start med en stille, individuel 
brainstorm hver for sig, hvor 
alle får mulighed for at tømme 
deres hoveder for idéer. Bed fx 
deltagerne om at skrive hver idé 
på en post-it eller skrive på en 
papirdug. Skriv så mange idéer 
ned som  muligt.

Benspænd
Når lidt tid er gået, kan I intro-
ducere en række benspænd, 
der hjælper deltagerne til at 
tænke kreativt. Det kan fx 
være: "Skriv idéer, der vil få 
dig fyret; hvor tid og penge 
ikke er afgørende; der kunne 
være ulovlige; hvor du bruger 
sanserne etc."

Fælles brainstorm
Når alle er færdige med at skrive, 
præsenterer deltagerne deres 
idéer for hinanden i grupper. 
Gruppér idéerne i klynger med 
andre idéer, der ligner hinanden 
og giv dem overskrifter. Pas på, 
at I ikke kommer til at vurdere 
idéerne, men i stedet bygger 
videre med "Ja, og...". Udvælg 
den idéklynge, I har lyst til at 
arbejde videre med fx i 100-dages 
forløb (se s. 39).

Tip
Det er let at blive overvældet af de 
mange idéer, så det er vigtigt at minde 
deltagerne om, at det ikke er dem alle, 
der skal føres ud i livet.

Brainstorm-proces i Holbæk Have
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Benspænd
Skab idéer

Benspænd er et udtryk for forhindringer, man lægger for sig selv, med det formål 
at tvinge sig selv til at tænke kreativt eller blive skarpere. Metoden kendes fra 
kreative processer, hvor kunstnere giver sig selv en udfordring med fx ikke at måtte 
bruge farven sort i deres billeder eller indretningsarkitekten, der kun må bruge 
genbrugsmøbler. I idéskabelsen kan benspænd bruges til at skabe idéer, der er 
anderledes end dem, man normalt får.

Benspændene kan lægges ind i en brainstormingproces, som det er vist i Brainstorm-
værktøjet på s. 32, eller de kan være selve rammen om idéskabelsen. To eksempler på 
dette er: Perspektivskift og Serviceanalogier.

... en ingeniør få af idéer?

... en læge spørge om?

... en kunstner finde på?

Perspektivskift
I perspektivskiftet spørger vi, hvordan en 
person med en anden faglighed ville se på 
udfordringen. Spørg fx.: Hvad ville...

Serviceanalogier
I serviceanalogien undersøger vi, hvordan 
andre brancher løser lignende udfordringer. 
Spørg fx.: Hvilken inspiration kan vi få ved at 
få idéer fra...

... en sportsmand fokusere på?

Andre branchers måde 
at arbejde med service, 
fx brugerrejsen hos et 
flyselskab fra booking 
af billet til evaluering af 
rejsen.

Andre, der arbejder med 
samme udfordring, som fx 
hvordan Roskilde Festival 
inddrager festivalgængere 
i affaldshåndtering.
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Tool-kit
Skab idéer

Tool-kittet er et kreativt værktøj, der hjælper med at konkretisere den 
idé, man vil arbejde videre med og formidle dem ved at bygge en simpel 
model af idéen. Tool-kittet består af en masse ting som snore, pap, 
knapper, ler, lim, pom pomer og alt muligt andet, som kan bruges til 
at bygge modeller. Byggeprocessen sætter gang i kreativiteten, og gør 
det lettere at tænke nyt, da man ikke er begrænset af ord.

Tool-kittet kan bruges på mange måder, men særligt to formål går igen:

Uanset hvilket formål tool-kittet har, hjælper modellen med at blive skarp på 
idéen, og til at videreformidle idéerne og tankerne til andre, der ikke har været 
med i hele idéudviklingen og ikke naturligt forstår jeres tanker og visioner.

1 2 At visualisere en 
abstrakt eller 
ikke-fysisk idé

At lave en 
prototype på en 
fysisk løsning

Ti
ps

 ti
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1. Fyld kittet med materialer af forskellige former, strukturer, 
materialer, farver og størrelser.

2. Lad det bestå af ting, der har minimal funktion eller symbolværdi 
i sig selv, så man skal bygge for at skabe betydning i modellen.

3. Sørg for at have ting, der kan forbinde som fx snor og 
piberensere, og ting, der kan bruges til at bygge i højden, samt en 
plade, der kan bruges som fundament, fx flamingo.

4. Læg vægt på, at modellen ikke behøver at være flot, når de 
bygger.

5. Tag et billede af de færdige modeller til dokumentation.
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Fase 4

Afprøv idéerne

Introduktino til fase 4: Afprøv idéerne

https://youtu.be/SNHy33CAMlA
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Introduktion

Afprøv idéerne
Testfasen handler om at udvælge og nedskalere de gode idéer, 
så de kan blive testet i lille skala, for at undersøge den konkrete 
værdiskabelse for alle aktører. I fasen er det vigtigt at være 
opmærksom på:

Tænk stort - start småt
De vilde og omfattende 
idéer skal nedskaleres, 
så de kan testes i 
hverdagen over en 
kortere periode, så den 
reelle værdiskabelse 
kan vurderes.

1 Vælge
Udvælg de idéer, der 
er energi i. Se efter 
idéer, der skaber 
begejstring, pirrer 
nysgerrigheden eller 
er en lavthængende 
frugt, og som samtidig 
kan testes i lille skala.

Byg, test, lær
Testfasen er en 
cirkulær iterativ 
proces, hvor man 
arbejder med "byg, 
test, lær"-tanken. 
Gennem hele testen 
er det vigtigt at være 
nysgerrig på, hvilken 
effekt idéen har og se 
efter andre variationer 
af idéen, som kan 
testes. Gå tilbage 
og justér idéen på 
baggrund af de nye 
erfaringer og gentag 
en test i et nyt loop.

2 3

Værdi
Se efter, hvilken 
værdi idéen skaber 
for borgere, kunder, 
kollegaer og partnere. 
Hvordan påvirker 
idéen fagligheden og 
kundernes oplevede 
værdi?

4 Fejl
Skab et rum, hvor det 
er tilladt at fejle. En 
fejlslagen test er ikke 
en fiasko, men læring 
til næste loop.

Opfølgning
Følg løbende op på 
testen og forhold dig 
åben og nysgerrig 
overfor effekten og 
aktørernes oplevelser.

5

6
Hvad virker
Hold øje med, hvad 
der virker og har 
opbakning og samtidig, 
hvad der ikke virker og 
møder modstand.

7
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Værktøjer
til at afprøve idéerne

Story board

100-dages plan
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Story board
Afprøv idéerne

Story boardet er hentet fra filmens verden, hvor et handlingsforløb 
illustreres som en tegneserie evt. med en lille tekst. Formålet er at 
skabe overblik over et forløb og fortælle historien i store træk. Når 
det kommer til at teste idéer, hjælper story boardet med at trække de 
store linjer i det testforløb, man vil sætte i gang og nedskalere idéerne 
til en størrelse, der kan afprøves.

Story boardet fortæller en historie om, hvad man i store træk vil gøre i den 
næste tid for at teste en idé i lille skala. Overvej, hvordan den kan nedskaleres, 
så I kan tegne en proces for, hvordan I vil teste idéen i 4 billeder. Tænk i en 
nem, hurtig og billig test der fx kan:

Skabelon s. 55

Story boardet behøver ikke være flot, men kan blot bestå af tændstiksmænd 
og symboler som på eksemplet til højre. Det vigtigste ved brugen er, at idéen 
bliver nedskaleret, så den kan testes, og at den bliver forståeligt formidlet. Du 
finder en skabelon til story boardet på s. 55.

4 4 400Ti
m

er

Ug
er

Kr
on

er
i løbet af tiludføres på
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100-dages plan
Afprøv idéerne

100-dages planen er et godt redskab til at konkretisere 
testen i specifikke handlinger, og skabe overblik over, 
hvem der har ansvaret for at gøre hvad. Den hjælper med  
at sikre, at de gode idéer og ambitionerne om at teste 
idéerne ikke løber ud i sandet, eller at ansvaret for at føre 
det til dørs falder mellem to stole.

Brug skabelonen på s. 56 til at sætte et mål for, hvad I, der 
tester idéen vil opnå på de 100 dage - måske med udgangspunkt 
i et story board, der har lagt de store træk for testen. Målet kan 
være et delmål for hele idéen, som fx at finde klarhed over regler 
og reguleringer på området eller afdække aktørernes holdning til 
idéen, eller det kan være hele den fulde test, der kan udføres på 
100 dage. De tre hovedspørgsmål er:

Skabelon s. 56 og s. 57

Hvem Gør hvad Hvornår

Ti
ps

1. Vær så konkret i punkterne som muligt, så der ikke er tvivl om, hvad der skal foregå.

2. Tag stilling til hvem, der udfører de forskellige aktiviteter

3. Husk at notere kontaktinformationer på tovholder og andre ansvarlige

4. Vær tydelig ift. hvad målet for testen er.

5. Gør status efter hver 25. dag, så I kan nå at justere undervejs ift. jeres læring.

Følg op på testens fremgang og jeres læring undervejs, så I kan 
justere og tilpasse det videre forløb i takt med at de hundrede 
dage skrider frem. Brug skabelonen på s. 57 til dette.
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Fase 5

Realisér værdien

Introduktion til fase 5: Realisér værdien

https://youtu.be/BbObvxqYZVE
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Introduktion

Realisér værdien
Fase 5 handler om at realisere og forankre den værdi, 
samskabelsesforløbet har skabt. Der er både fokus på 
værdiskabelsen af idéerne og af selve processen, I har været 
igennem. Ved at vurdere værdien, finder I ud af, hvad der skal 
forankres og arbejdes videre med.

I denne fase er der særligt fokus på:

Erfaringer
Målet er ikke at lave en endegyldig evaluering af 
processen og idéerne, men at samle erfaringer til 
det videre arbebjde med udvikling og forankring.

Forskellige typer af værdi
Det er derfor vigtigt at forholde sig til en 
kompleks bundlinje, der måler på flere 
parametre, som fx værdien for kunden, 
det økonomiske resultat og kvaliteten af 
samskabelsen.

Understøtte kapacitetsopbygning
Samskabelseskulturen skal opbygges 
både i og udenfor organisationen 
over tid. Det er vigtigt at understøtte 
udviklingen gennem vedvarende fokus.

Kobling til strategien
Det er  afgørende at få koblet den nye 
arbejdsform til strategi, ledelse og 
kompetenceudvikling m.m. for at sikre, at 
metoder og mindset både bliver en del af 
struktur og kultur i organisationen.

1
2

3
4



42

Tilbage til IndholdRealisér værdien

Værktøjer
til at realisere værdien

Fastholdelse

FortællingerVurdér værdien
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For at kunne realisere værdien af løsningen og processen, er det vigtigt 
at gøre sig klart, hvori værdien ligger, og hvad I har lært i processen. 
Det kan både være i forhold til kapacitetsopbygningen for samskabelse 
og i forhold til den specifikke løsning, I har testet. Ved at vurdere 
værdiskabelsen og jeres læring på flere bundlinjer får I et tydeligere 
billede af, hvad der skal bygges videre på, og hvad der ikke virker, så I 
kan afgøre, om idéen skal skaleres, eller om der skal laves et nyt loop.

Det er vigtigt at fokusere på værdiskabelsen og læringen for både de civile, 
offentlige og private aktører. Det kan derfor være en god idé at invitere 
nøglepersoner fra de tre grupper ind til dialog, hvor I sammen finder ud af, 
hvilken værdi og læring både processen og idéen har skabt, set fra deres 
perspektiv.

Opdel samtalen i to dele, hvor I først fokuserer på processen, og dernæst på 
de løsninger I har testet. Spørg for eksempel:

Vurdér værdien

Samskabelsesprocessen
Har metoden spredt sig 
til andre? Er der opbygget 
kapacitet blandt interne og 
eksterne aktører?

Effekt
Bliver vi bedre til det, vi er 
sat i verden for? På kort, 
mellemlang og lang sigt.

Produktivitet
Løser vi opgaven 
bedre, billigere og med 
færre fejl?

Service
Hvordan oplever kunderne, 
organisatioen, andre 
virksomheder og eksterne 
aktører servicen?

Demokrati
Bliver alle aktører inddraget? 
Er processen gennemsigtig?Tip

Se i særlig grad efter:

• Det, der skaber værdi på 
mere end én bundlinje

• Det, der er realistisk i 
praksis
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Samskabelse handler ikke kun om at løse en opgave, men om over tid 
at opbygge kapaciteten i og rundt om organisationen til at samskabelse 
kan finde sted. Det er derfor vigtigt, at skaskabelseskulturen bliver 
vedligeholdt i implemeteringen af løsningen, og efter værdien er 
realiseret.

Stil jer selv følgende spørgsmål (evt. sammen med aktørerne, hvor det er 
relevant). Sørg for at være så konkret som muligt, så det er lettere at omsætte 
til handling:

Fastholdelse

Hvilke anledninger har vi fremadrettet, hvor vi kan følge op på 
resultatet  af både processen og løsningen?
Fx: Interne netværk, nye opgaver, etablerede fora eller 
begivenheder.

Hvordan holder vi fast i og videreudvikler samskabelseskulturen 
med eksterne aktører fra de civile og private sektorer?
Fx: Personlige kontakter, der skal plejes, andre områder eller 
projekter vi kan samarbejde om, netværk til vedvarende dialog, 
ambassadører for samskabelse.

Hvordan holder vi fast i og videreudvikler samskabelseskulturen 
internt i organisationen?
Fx: Internt netværk, interne ambassadører for samskabelse, 
kommunikation af samskabelseshistorierne til resten af 
organisationen.

Hvem kan understøtte den videre realisering af værdien og 
hvordan?
Fx: ledere, projektledere, organisationer, andre nøglepersoner, 
kobling til organisationens strategi, strategiske projekter med 
samskabelse som arbejdsform.

Hvordan kan vi bygge ovenpå den proces, vi er i gang med nu, 
så den bliver springbræt til samskabelsesprocesser i fremtiden?
Fx: forstørre de positive erfaringer, I har opbygget. Hvilken 
læring har I skabt? Hvilke nye muligheder er der?

1

2

3

4

5
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Fortællinger om de erfaringer I har gjort jer, er en effektfuld metode 
til at sprede et budskab. Fortæl både internt og eksternt om jeres 
processer og den værdi, det har skabt at bruge samskabelse som 
metode til at løse jeres udfordring.

Gennem hele processen har I taget billeder, skrevet citater og måske endda 
lavet video af det, I har lavet. Brug jeres materiale og de gode historier om 
samskabelsen til at 1) gøre det håndgribeligt for dem, der ikke har været med, 
2) huske selv, hvad I erfarede og 3) fastholde dem, der var med i processen i 
det videre forløb. Brug for eksempel disse tre metoder:

Fortællinger

Skriv en kort fortælling om processen på max 1000 tegn.
Svar på: Hvad gik udfordringen ud på? Hvordan har I arbejdet 
samskabende med udfordringen? Hvilke resultater har I skabt eller 
læring har I fået?

Skriv fortællingen kort

Lav tre små videoer med jeres mobiltelefon på max 2 minutter hver, 
hvor I fortæller om processen og/eller løsningen. Lav både en video, 
hvor I selv fortæller og videoer, hvor en aktør fortæller.
Svar på: Hvad gik udfordringen ud på? Hvilken værdi har processen 
skabt set fra fortællerens perspektiv?

3 håndholdte videoer

P
Præsentér kort og præcist jeres løsningsforslag (hvis I er kommet så 
langt i processen) med materiale fra processen. Dette kan især bruges, 
når løsningen skal videre til beslutningstagere.
Svar på: Hvad gik udfordringen ud på? Hvad har I lært om udfordringen 
i løbet af processen? Hvad har I konkluderet?

Lav en kort præsentation på max 5 slides

Konsultér evt. med kommunikationsafdelingen i Fors A/S for hjælp til, 
hvordan fortællingen bedst bliver delt.
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46

Skabeloner
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Find fokus - Aktøranalyse, kortlægning 1/2

Kendte aktører

Civile aktører Private aktører

Offentlige aktører

Træk streger og skriv aktøren. Skriv både offentlige, civile og private aktører, samt 
kendte og ukendte (se s. 48)
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Find fokus - Aktøranalyse, kortlægning 2/2

Nye aktører

Civile aktører Private aktører

Offentlige aktører

Træk streger og skriv aktøren. Skriv både offentlige, civile og private aktører, samt 
kendte og ukendte (se s. 47)



49

Udfyld centrum med titel på udfordringen. Ud for hver kvarte cirkel skrives navnet på en aktør. 
Skriv potentialer og problemer ved udfordringen i "lagkagestykkerne", som set gennem aktørens 
perspektiv (se s. 47 og s. 48).

Find fokus - Aktøranalyse, prioritering
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Find fokus - Invitere aktører

Spørgsmål man skal stille sig selv, når man 
inviterer aktører ind i en proces

Brug checklisten, hver gang du inviterer ind i en del af processen og planlægger workshops.

Hvorfor?
Hvad er formålet med dette specifikke møde/workshop? Hvad skal vi have ud 
af det, og hvilken rolle spiller det i det samlede forløb?

Hvilke aktører skal inviteres?
Aktøranalysen har givet et godt overblik over, hvem der er særligt vigtige at 
inddrage i processen og hvornår.

Hvad skal de inviteres til?
Alt efter hvor I er i processen vil mødet/workshoppen se forskellig ud. 
Overvej, hvilken type møde/workshop du inviterer til, og hvilket format det 
skal have. Er det fx en idéudvikling eller et planlægningsmøde?

Hvor samskabende er processen?
Overvej, hvilken del du inviterer til samskabelse på. Er der områder, som 
aktørerne ikke skal forholde sig til eller som har så faglig eller teknisk karakter, 
at det ikke indbyder til samskabelse?

Hvilke rammer?
Hvor skal mødet/workshoppen afholdes? På det område, som udfordringen 
handler om eller på den lokale skole, hvor der er plads til mange? Eller måske 
et mindre og mere intimt lokale? Hvordan skal rummet stilles op? Skal de 
sidde i grupper, hvor de kan arbejde sammen eller på rækker, hvor der er 
lagt op til at lytte eller plenumdebat? Hvornår skal mødet/workshoppen 
foregå? Er deltagerne optaget i kontortiden, eller er der allerede planlagte 
arrangementer, der er oplagte at koble sig på?

Hvordan skal de inviteres?
Hvilket medie er bedst til at nå aktørerne gennem? Vil du have fat i de unge 
i området gennem facebook eller de ældre gennem lokalavisen? Skal du 
henvende dig personligt eller måske endda møde op hos særligt vigtige 
aktører og snakke med dem?

Lokkemad?
Skal der være en særlig gulerod, der lokker aktører til at komme, som fx en 
spændende oplægsholder, aftensmad eller en belønning for deltagelse?

Særlige hensyn?
Har dine aktører behov for, at du tager særlige hensyn fx ift. sprog, digitale 
begrænsninger eller handicap?
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Find fokus - Væk fra, hen imod

Hen imod

Væk fra

Skriv eller sæt post-it's på felterne med de 
ting, I vil væk fra og hen imod.
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Find fokus - Problemtræet
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Undersøg - Drejebog

Titel og dato

Tid Indhold Ansvarlig
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Undersøg - Interview

Projektets titel:
Sted og dato:

Informant-profil
Navn:
Alder:
Beskæftigelse:
Relation til projektet:

Hvad blev der sagt? Min tolkning Citater



55

Afprøv idéerne - Story board

Titel

1 2

3 4

• Tegn i 4 billeder en proces for, hvordan I vil teste jeres løsning.
• Tilføj gerne kort tekst i talebobler eller forklarende bokse ligesom en tegneserie.
• Tænk i nem, hurtig og billig test – 4 timer inden for 4 uger til 400 kr.
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Afprøv idéerne - 100-dages plan

0
DAG

25
DAG

50
DAG

75
DAG

100
DAG

Aktiviteter:

Aktiviteter:

Aktiviteter:

Aktiviteter:

Aktiviteter:

Mål med testen: Tovholder:

Titel

Navn:

Kontakt:

Ansvarlig:

Ansvarlig:

Ansvarlig:

Ansvarlig:

Ansvarlig:
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Afprøv idéerne - 100-dages status
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5858

Cases
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Tilbage til IndholdCase

Holbæk Have
Projektet Holbæk Have handler om at bevare en grøn struktur, når 
Holbæk Kommune omdanner det nuværende  store rekreative område 
i Holbæk til boligområde. Regnvandshåndteringen, den blå struktur, 
skal tænkes ind i den grønne struktur. Der er tale om nyudstykning 
af et område, som i dag ikke har nogen beboere, men masser af 
daglige brugere i form af idrætsudøvere, motionister, skoleelever, 
institutionsbørn, børn og unge fra naboejendomme, hundeluftere 
m.m. I projektet søges at opnå en samskabelse mellem kommunens 
forvaltninger, som kan have forskellige ønsker for området, borgerne 
tæt på området, brugerne af området og forsyningen, som skal løse 
regnvandshåndteringen fra området.

Aktiviteter
Gruppen af aktører er løbende blevet udvidet i takt med, at projektgruppen fik flere 
indsigter. For at inddrage de relevante aktører tidligt i processen har projektgruppen 
afholdt en workshop med relevante aktører om fremtidens Holbæk Have. 
Workshoppen startede med en gummistøvletur i området for at samle viden og 
inspiration og fortsatte med idéudvikling og dialog i det lokale beboerhus.

Læring
• Det er svært og uvant at inddrage aktører, før man som projektleder har planlagt 

et forløb eller udviklet løsningsforslag.
• Udviklingen af Holbæk Have er et projekt, der løber over de næste 10 år. Det er 

derfor vigtigt, at der sættes mange små, midlertidige eksperimenter i søen, hvor 
nogle til sidst for lov at bestå.

• Eksperimenter er vigtige for at se, hvad der er værdi i og dermed skal 
implemeteres i den faste plan.

• Den interne facilitering er ligeså vigtig som den eksterne.

Gode råd
• Planlæg en masse opfølgning med eksperimenter og aktører
• Planlæg, ikke at have en plan
• Hav mod og gå ind i projektet med nysgerrighed, selvom man ikke ved, hvor det 

leder hen.
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Billeder fra

Holbæk Have
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Roskilde Bymidte
Klimaprojektet i Roskilde har fokus på, hvordan regnvand kan udvikle nye 
rekreative faciliteter, der skaber oplevelser for børn og unge i folkeparken 
og som samtidig understøtter de værdier og faciliteter, der allerede fungerer 
og skaber værdi i parken. Det er for eksempel værdi for løbeklubben ”Løb for 
livet”, hundeluftere, skolelever, biblioteket og parkens naboer.
Konkret har projektet kvalificeret et idéoplæg til håndtering af regnvand i 
Roskilde bymidte, herunder kvalificeret vandets vej ned til Folkeparken.

Aktiviteter
• Mange aktører er blevet involveret i projektet.
• På gymnasierne er der skabt samarbejde med en elevgruppe, der arbejder 

videre med klima og byudvikling
• Gummistøvletur for interne aktører, hvor der ikke måtte tales om vand, men om 

alt andet.
• Der er afholdt møder og en workshop med aktørerne ift. idéudvikling og 

videreformidling af projektet.
• Foretaget voxpop i Folkeparken for at komme i kontakt med de ikke-

organiserede brugere. Her blev der produceret en lille håndholdt video til 
videreformidling.

• Kommunale aktører har mødtes på tværs, hvilket har skabt større sammenhæng 
i løsningsidéer på forskellige projekter.

Læring
• Man skal kaste sig ud i det, selvom man ikke ved så meget.
• Lyt til aktørerne: Hvad har de brug for at vide for at kunne generere idéer, og 

hvad skal der til for at engagere flere?
• Der er stor forskel på den interne og eksterne facilitering
• Den brede involvering skaber hurtigere og større kendskab til brugerne, 

muligheder og udfordringer.
• Der er både et løsnings- og processpor. Processen er en del af løsningen, 

selvom det ofte ikke er det, der bliver målt på.

Gode råd
• Hold your horses. Pas på med at komme i gang for hurtigt. Måske skal flere 

aktører med først.
• Just do it! Det kan være skræmmende ikke at kende det fulde forløb, men sæt 

det igang på trods af uvisheden.
• Husk at gribe samskaberne og skab en ledelsesmæssig forankring, så det fortsat 

er en prioritering internt.
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Billeder fra

Roskilde Bymidte
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Hvalsø
Projektet i Hvalsø handler om at skabe synergi mellem regnvandet og en 
borgerdrevet udvikling af byen. Det sker blandt andet i samarbejde med 
”Bysamarbejdet Hvalsø” – en gruppe lokale borgere, foreninger, virksomheder 
og ildsjæle, der i samarbejde med Lejre Kommunes administration gennemfører 
en områdefornyelse af Hvalsø Bymidte frem mod 2021. Den samlede plan for 
håndtering af regnvand i Hvalsø (separat kloakering) gennemføres i fire faser i 
2018: SPIRE (idéoplæg), LUGE (dispositionsforslag), MODNE (projektforslag) og 
HØSTE (myndighedsprojekt).

Aktiviteter
• Bysamarbejdet inviterede Fors A/S på bustur, hvor de sammen med borgere så 

på eksempler på regnvandsløsninger, der kan mere end vand.
• Fors A/S har været på studietur i byen, hvor de lokale har vist rundt og fortalt 

om, hvad der skaber værdi, og hvilke liv der leves.
• Borgere fra Hvalsø har været inviteret med ind i udviklingen af 

samskabelsesmodellen.
• Fors A/S afholdt et stormøde om projektet for de relevante aktører.

Læring
• Fors A/S er eksperter på de tekniske løsninger, men det er borgerne, der er 

eksperter på det levede liv. De kan vise os værdien i et tomt område, som vi ikke 
kan læse os frem til på et kort.

• Skab idéerne uformelt på hovedgaden gennem workshops, hvor borgerne 
allerede færdes, i stedet for til et formelt og traditionelt borgermøde.

• Man bliver nødt til at investere i at skabe relationer med tid og lyst, så der bliver 
skabt en kultur. På den måde får vi om 5 år en meget bedre løsning, end hvis vi 
ikke havde gjort det.

Gode råd
• Opbyg kapaciteten til samskabelse både internt og eksternt over tid.
• Det er en kultur, der skal skabes, hvor både borgere og organisationer ved, hvad 

der forventes af denne måde at arbejde sammen på.
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Billeder fra

Hvalsø
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