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Ledelse af samskabelse 

Aftenens debat om ledelse vil støtte sig på tre artikler. Dels to om samskabelse, dels en artikel om 

forskellen på at styre og at lede, som understreger, at det kræver nye former for viden og kunnen hos 

lederen. 

Vidste du, at der 2017 blev dannet en National Bevægelse for Samskabelse? …men det er ganske vist. Du 

kan læse manifestet via et link nedenfor. 

Den første artikel er skrevet af Britta Møller, der mener, at efteruddannelse af ledere og medarbejdere til 
de kompetencer, som det nye paradigme om samskabelse kræver, bør baseres på et pragmatisk perspektiv 
på læring. Det kræver andre principper og arbejdsformer i tilrettelæggelsen af uddannelse, hvis man skal nå 
målet om samskabelse. 
 
Den anden artikel ar skrevet af Anne-Mette Scheibel og Nanna Hebsgaard. Den handler om, at samskabelse 
ikke blot skal ses snævert inden for organisationen, men bør mobilisere helheden i situationen og skabe så 
mange muligheder for deltagelse som muligt.   
 
Den tredje artikel er skrevet af Sverre Raffnsøe, der skriver, at det ikke er tilstrækkeligt at styre – man skal 
også lede og endnu mere krævende man skal kunne lede selvledelse og samskabelse.  
 
Mon disse tre indfaldsvinkler kan forenes til en samlet forståelse af ledelse af samskabelse? Det vil aftenens 
debat vise… 
 
http://lederliv.dk/sites/default/files/SAMSKABELSENS%20FEM%20FEDE%20FIF.pdf 
 
http://resonans.dk/ledelse-af-samskabelse-artikel 
 
https://www.ledelseskom.dk/files/media/documents/sverre_raffnsoee_bidrag.pdf  
 
http://www.denoffentlige.dk/manifest-national-bevaegelse-samskabelse 
 
 

Ledelse udvikles bedst gennem uformelle samtaler om udfordringer i hverdagen. Ofte viser det sig, at disse 

samtaler får en dybere karakter hvis de foregår i mere uformelle omgivelser. Det giver ny inspiration og 

flere løsningsmuligheder på de udfordringer, der viser sig i hverdagen. Vi tilbyder et åndehul, hvor vi over 

en god middag med efterfølgende debat vil rejse en aktuel problemstilling og belyse den fra forskellige 

perspektiver, så der igangsættes en debat, og åbnes for løsningsmuligheder.  

  

http://lederliv.dk/sites/default/files/SAMSKABELSENS%20FEM%20FEDE%20FIF.pdf
http://resonans.dk/ledelse-af-samskabelse-artikel
https://www.ledelseskom.dk/files/media/documents/sverre_raffnsoee_bidrag.pdf
http://www.denoffentlige.dk/manifest-national-bevaegelse-samskabelse
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Arbejdsform 
Bortset fra et kort oplæg om emnet og det teoretiske grundlag for aftenen, vil forløbet være fokuseret på 

den debat, der udspiller sig mellem gæsterne og på at fremme afklaring af løsningsmuligheder. 

 

Pris Medlemmer: Gratis deltagelse 

 Ikke-medlemmer: 50 kr. for ikke medlemmer (betales via IFLI´s 
webshop) 

Tilmelding til 
 

erik@staunstrup.net  

Senest 
 

13. april 2018  

Middagen 
 

Bestilles og betales i caféen ved mødets start. (110-170 kr) 

Artikel Resultaterne af aftenens debat sammenfattes i en artikel, hvor deltagerne 
inviteres som medforfattere. Artiklen lægges efterfølgende på ifli.dk  
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